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Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade ut
drag av regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som framgår 

av föredragandenas hemställan. 

På regeringens vägnar 

OLOF PALME 
G. E. STRÄNG 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

Det i l976 års budgetproposition framlagda förslaget till statsbudget 

för budgetåret 1976/77 visar en omslutning av 110 214 milj. kr. Detta 
innebär en höjning i förhållande till vad som nu beräknas för inne

varande budgetår med l 0 424 milj. kr. Budgetförslaget utvisar ett under
skott på 11 988 milj. kr. Underskottet för innevarande budgetår beräk
nas numera till 10 971 milj. kr., dvs. en ökning med 377 milj. kr. i för

hållande till vad som beräknats i statsbudgeten för 1975/76. 
I bilagorna 1-24 till budgetpropositionen redovisas regeringens för

slag till de i statsbudgeten ingående inkomst- och utgiftsposterna när
mare. Bilagan l, som bl. a. innehåller en finansplan, vari den ekono
miska politiken behandlas mot bakgrund av den samhällsekonomiska ut
vecklingen, innehåller även en preliminär nationalbudget för år 1976. 

Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. 
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Förslag till 
Statsbudget för budgetåret 1976/77 

TOTALBUDGETEN 

A Skatter, avgifter, m. m.: 

I Skatter 
Il Uppbörd i statens verksamhet 

111 Diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapitalfonder: 

I Statens affärsverksfonder 
Il Riksbanksfonden 

III Statens allmänna fastighetsfond 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utlåningsfonder 

VI Fonden för låneunderstöd 
VII Fonden för statens aktier 

VIII Fonden för beredskapslagring 
IX Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitalfonder 

C Beräknad övrig fi11a11sieri11g: 

I Avskrivningar och övriga kapitalmedel inom 
kapitalfonderna: 

2 222 202000 

87 020 001 000 
2115 477 000 

853 681 000 89 989 159 000 

I 069 400000 
350 000 000 
544 247 000 
138 346 000 

2 887 476 000 
. ]35 960 000 
107 048 000 
95 995 000 

102 281 000 
91618000 5 522 371 000 

Statens affärsverksfonder 
Övriga kapitalfonder 469 398 000 2 691 600 000 

Il Övrig kapitalåterbetalning 22 952 000 2 714 552 000 
Summa kr. 98 226 082 000 

Underskott 11 987 960 000 
Summa kr. 110 214 042 000 
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TOTALBUDGETEN (FORTS.) 

A Utgi/tsanslag: 

I Kungl. hov- och slottsstaterna 
ll Justitiedepartementet 

III Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
VII Finansdepartementet 

VIII Utbildningsdepartementet 
IX Jordbruksdepartementet 
X Handelsdepartementet 

XI Arbetsmarknadsdepartementet 
XII Bostadsdepartementet 

XIII Industridepartementet 
XIV Kommundepartementet 
XV Oförutsedda utgifter 

XVI Riksdagen och dess verk m. m. 
XVII Riksgäldsfonden 

B Beräknad övrig medelsförbrukning: 

I Minskning av anslagsbehållningar 
Il Ökad disposition av rörliga krediter 

14 371 000 
4104 847 000 
3 443 571 000 

10 613 338 000 
31 003 320 000 

6 695 479 000 
7 489080000 

14 821 767 000 
4421442 000 

448 875 000 
6 595 926 000 
6 562 020000 
2 890 772 000 
1 503 823 000 
3 000000 000 

155 411 000 

3 

5 150 000 000108 914 042 000 

1 000000000 
300 000 000 1 300 000 000 

Summa kr. 110 214 042 000 
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DRIFTBUDGETEN 

A Skatter, avgifter, m. m.: 

I Skatter 87 020 001 000 
II Uppbörd i statens verksamhet 2115 477 000 
III Diverse inkomster 853 681 000 89 989 159 000 

B Inkomster av statens kapitalfonder: 

I Statens affärsverksfonder 1069400000 
Il Riksbanksfondcn 350000 000 
llI Statens allmänna fastighetsfond 544247 000 
IV Försvarets fastighetsfond 138 346 000 
V Statens utlåningsfonder 2 887 476 000 

VI Fonden för låneunderstöd 135 960 000 
VH Fonden för statens aktier 107 048 000 

VIII Fonden för beredskapslagring 95 995 000 
IX Statens pensionsfonder 102 281 000 
X Diverse kapitalfonder 91618000 5 522 371 000 

Summa inkomster på driftbudgeten 95 511 530 000 

Summa kr. 95 511 530 000 
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DRIFTBUDGETEN (FORTS.) 

A Egentliga statsutgifter: 

I Kungl. hov- och slottsstaterna 
Il Justitiedepartementet 

III Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
VII Finansdepartementet 

VIII Utbildningsdepartementet 
IX Jordbruksdepartementet 
X Handelsdepartementet 

XI Arbetsmarknadsdepartementet 
Xll Bostadsdepartementet 

XIII Industridepartementet 
XIV Kommundepartementet 
XV Oförutsedda utgifter 

XVI Riksdagen och dess verk 111. 111. 

B Utgifter för statens kapitalfonder: 

14 371 000 
4 030 545 000 
3 441 871 000 

10 231 937 000 
30 951489000 
4 819178 000 
7 013 878 000 

14 157 346 000 
4 321739000 

313 975 000 
5 960 926000 
4 707 018 000 

838 872 000 
1482 823 000 
3 000 000 000 

5 

155 411 000 95 441 379 000 

1 Riksgäldsfonden 5 150 000 000 
Il Avskrivning av nya kapitalinvesteringar 1 178 052 000 
llI Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster l 000 000 6 329 052 000 

Summa utgifter på driftbudgeten 101 770 431 000 

Beräk11at u11derskott på budgetregleri11ge11: 

Underskott av inkomster 
Avsättning till budgetutjämningsfonden av 

kommunalskattemedel 
Beräknat underskott på budgetregleringen 

1700000000 
7 958 901 000 

-6 258 901 000 

Summa kr. 95 511 530 000 
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KAPITALBUDGETEN 

Lånemedel 

Summa kr. 

6 

4429 059 000 

4 429 059 000 



Prop. 1975/76: 100 

KAPITALBUDGETEN (FORTS.) 

I Statens affärsverksfonder: 
A. Postverkets fond 
B. Televerkets fond 
C. Statens järnvägars fond 
D. Luftfartsverkets fond 
E. Fabriksverkens fond 
F. Statens vattenfallsverks fond 
G. Domänverkets fond 

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

VII Fonden för förlag till statsverket 
VIII Fonden för beredskapslagring 

IX Diverse kapitalfonder: 
Statens vägverks förrådsfond 
Sjöfartsverkets fond 
Fonden för Södertälje kanalverk 
Statens datamaskinfond 
Jordfonden 
Naturvårds fonden 
Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

Avgår kapitalåterbetal11i11f(: 

Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels
förluster 

Övrig kapitalåterbetalning 

27 398 000 
-18 000000 

56 400000 
235 498 000 

8 199 000 
1 143 999 000 

6 001 000 

2499 000 
52 796 000 
2 109 000 

55 501 000 
1000 

4000000 
-I 062000 

I 000000 
22 952 000 

7 

1459495 000 

348 916 000 
80 520000 

1876068 000 
559 168 000 

-27 000 000 
40 000000 

115 844 000 

4453 011000 

23 952000 

Summa kr. 4 429 059 000 
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Inkomster på driftbudgeten 

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1976/77 

A Skatter, avgifter, m. m. 
I Skatter: 

Il 

1 Skatt på inkomst, förmögen:1ct 
och rörelse samt socialförsäk
ringsavgifter: 

a Skatt på inkomst och förnögenhet 
· samt socialförsäkringsavgifter 

m.m. 
b Kupongskatt 
c Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 
d Skogsvårdsavgifter 
e Bevillningsavgifter för särskilda 

förmåner och rättigheter 
f Arvsskatt och gåvoskatt 
g Lottcrivinstskatt 
h Stämpelskatt och stämpelavgift 

2 Automobilskattemedel: 
a Bensinskatt 
b Vägtrafikskatt 

3 Allmän arbetsgivaravgift 

4 Tullar och acciser: 
a Tullmedel 
b Mcrvärdeskatt 
c Särskilda varuskatter 
d Omsättningsskatt på motorfordon 
c Tobaksskatt 
f Rusdrycksförsäljningsmedel av 

partihandelsbolag 
g Rusdrycksförsäljningsmedet av 

detaljhandelsbolag 
h Skatt på sprit 
i Skatt på vin 
j Skatt på malt- och läskedrycker 
k Energiskatt 
I Särskild hcredskapsavgift för 

oljeprodukter 
m Särskild viigtrafikskatt 
n Skatt pä annonser och reklam 
o Skatt pil spel 

Uppbörd i statens verksamhet: 
I Expeditionsavgifter 

41 800 000 000 
33 000 000 

l 750 000 
19 200 000 

2 500 000 
315000000 
205 000 000 
548 000 000 

1 920 000 000 
2 060 000 000 

940 000 000 
20 250 000 000 

409 800 000 
683 000 000 

2 300 500 000 

30 000 000 

50 000 000 
3 250 000 000 

600 000 000 
876 000 000 

3 519 000 000 

I 000 
212 000 000 
145 250 000 
100 000 000 

2 Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och 
uppbördsväsendet m. m. 

3 Vattendomstolsavgifter 
4 Inkomster vid kriminalvård·~n 
5 Bidrag till riksförsäkringsverkct och försäkringsrådet 

42 924 450 000 

3 ,980 000 000 

6 750 000 000 

33 365 551 000 

106 000 000 

73 342 000 
l 000 000 

10 000 
23 800 000 

& 

87 020 001 000 
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6 Inkomster vid den statliga läkemedelskontrollen 15 500 000 
7 Inkomster vid statens rättskemiska laboratorium I 990 000 
8 Inkomster vid karolinska sjukhuset 335 100 000 
9 Inkomster vid statens värdanstalter för alkohol-

missbrukare 250 000 
10 Inkomster under anslaget kostnader för viss 

utbildning av handikappade 60 000 
1 l Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 4 119 000 
12 Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds-

styrelsens och yrkesinspektionens verksamhet 41000000 
13 Inkomster vid statens vägverk, att tillföras 

auto1110bilskattemedle11 800 000 
14 Inkomster vid stakns trafiksäkerhetsverk, att 

tillföras automobilskattemedlen 31 000 000 
15 Körkortsavgifter 17 000 000 
16 Avgifter för registrering av motorfordon 72 000 000 
17 Försäljning av sjökort 2 930 000 
18 Fyravgifter 121 500 000 
.19 Lotsavgifter 30 000 000 
20 Skeppsmätningsavgifter 2 200 000 
21 Fartygsinspektionsavgifter 4 360 000 
22 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 29 942 000 
23 Inkomster vid statens geotekniska institut 4 300 000 
24 Ersättning för visst värderingsförfarande l 000 
25 Pensionsmedel m. m. 791000000 
26 Inkomst av myntning 120 000 000 
27 Ridrag till bankinspektionen 7 550 000 
28 Bidrag för revision av sparbankerna I 050 000 
29 Bidrag till försiikringsinspektionen 3 958 000 
30 Ersättning för kilometcrräknarapparatur 1 000 
31 Avgifter för granskning av biograffilm 300 000 
32 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 5 459 000 
33 Avgifter för särskild prövning och fyllnadsprövning 

inom skolväsendet 566 000 
34 Inkomster vid statens maskinprovningar I 200 000 
35 Inkomster vid lantbruksnämnderna 6 500 000 
36 Inkomster vid statens jordbruksnämnd 1300000 
3 7 J nkomster vid statens centrala frökontrollanstalt 9 500 000 
38 Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 2 695 000 
39 Avgifter vid köttbesiktning 12 000 000 
40 Inkomster vid statens livsmedclsvcrk 1 100 000 
41 Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt 6 500 000 
41 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkningen 258 000 
43 Inkomster av statens gruvegendom 28 000 000 
44 Inkomster vid bergsstaten m. m. 7 200 000 
45 Inkomster vid patent- och registrcringsväsendet 61000000 
46 Avgifter för registrering i förenings- m. fl. register 4 235 000 
4 7 Exekutionsavgifter 15 366 000 
48 Restavgifter 54 930 000 
49 Inkomster vid statens planverk 800 000 
50 Ersiittning för vissa komplementkostnader vid 

vissa myndigheter m. m. 54 805 000 2115477000 

III Dil'erse inkomster: 
1 Bötesmedel 11l390000 
2 Totalisatormedcl 125 000 000 
3 Tipsmedel 312 291 000 
4 Lotterimedel 220 000 000 
5 Övriga diverse inkomster 85 000 000 853 681 000 

89 989 159 000 
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B Inkomster av statens kapitalfonder 

I Statens ajfärsverksfonder: 
I Post verket 21 500 000 
2 Televerket 125 000 000 
3 Statens järnvägar 20 000 000 
4 Luftfartsverket 28 400 000 
5 Förenade fabriksvcrken 29 000 000 
6 Statens vattenfallsvcrk 800 000 000 
7 Domänverket 45 500 000 l 069 400 000 

Il Riksba11ksfo11de11 350 000 000 

III Statens allmänna fastighetsfond: 
I Slottsbyggnadernas delfond l 000 
2 Kriminalvårdsstyrelscns 6 556 000 
3 Beskickningsfastigheternas 9 043 000 
4 Karolinska sjukhusets 37 062 000 
5 Akademiska sjukhusets 13 130 000 
6 Byggnadsstyrelscns 478 205 000 
7 Genera ltullstyrelsens 250 000 544 247 000 

IV Försvarets fastighetsfond 138 346 000 

V Statens 11tlåningsfonder: 
I Utrikesförvaltningens lånefond 150 000 
2 Biståndsförvaltningens lånefond 90 000 
3 Statens bosättningslånefond 10 000 000 
4 Vattcnkraftslanefonden 240 000 
5 Luftfartslånefonden 2 560 000 
6 Statens lånefond för den m:ndre skeppsfarten 3 400 000 
7 Statens lånefond för universitetsstudier 200 000 
8 Studiemcdelsfonden 43 000 000 
9 Lånefonden för studentkårl::>kaler 190 000 

10 Jordbrukets lagerhusfond 30 000 
11 Jordbrukets maskinlånefond 25 000 
12 Kraftlcdningsliinefonden 30 000 
13 Egnahcmslånefonden 520 000 
14 Statens avdikningslånefond I 450 000 
15 Fiskerilånefonden 1900000 
16 Lånefonden till främjande av beredning och 

avsättning av fisk m. m. 100 000 
17 Skogsväglåncfonden 45 000 
18 Statens hantverks- och industrilåncfond 26 000 000 
19 Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre 

bemedlade, barnrika familjer 550 000 
20 Lånefonden för bostadsbyggande 2 755 000 000 
21 Lånefonden för inventarier :i vissa specialbostäder I 600 000 
22 Lånefonden för maskinanskatfning inom byggnads-

industrin 320 000 
23 Lånefonden för konununala markförvärv 37 200 000 
24 L<\nefonden för allmänna samlingslokaler 2 600 000 
25 Övriga utlåningsfonder 276 000 2 887 476 000 

VI Fonden för låneunderstöd: 
I Kammarkollegiets delfond 40 000 000 
2 Arbetsmarknadsstyrelsens 95 000 000 
3 Bostadsstyrelsens 230 000 
4 Riksbankens 10000 
5 Riksgäldskontorets 720 000 135 960 000 
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Vll Fonden för statens aktier 

VIII Fonden för beredskaps/agring 

IX Statens pe11sio11sfo11der: 
1 Folkpcnsioneringsfonden 
2 Civila tjänstepensionsfonden 
3 Militära tjänstepensionsfonden 
4 Allmänna familjepensionsfonden 
5 Statens pcnsionsanstalts pensionsfond 
6 Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 

X Diverse kapitalfonder: 
l Fonden för kreditgivning till utlandet 
2 Naturvårdsfonden 
3 Övriga diverse kapitalfonder 

74 600 000 
2 450 000 

280000 
7 900 000 

17 000 000 
51 000 

J 994 000 
3 300000 

86 324 000 

11 

107 048 000 

95 995 000 

102 281 000 

91 618 000 

5 522 371 000 

Summa kr. 95 511530000 
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Förslag till 
stat för statens allmänna fastighetsfond 
för budgetåret 1976/77 

Inkomster 

A Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyndigheter: 
1 Slottsbyggnadernas delfond 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 
3 Beskickningsfastigheternas 
4 Karolinska sjukhusets 
5 Akademiska sjukhusets 
6 Byggnadsstyrelsens 
7 Gcnera\tullstyrelsens 

B Hyror och arrenden for lokaler och markområden 
som upplåts till enskilda: 

I Slottsbyggnadernas de'fond 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 
3 Beskickningsfastigheternas 
4 Karolinska sjukhusets 
6 Byggnadsstyrclsens 
7 Generaltullstyrelsens 

C Diverse inkomster: 
1 Slottsbyggnadernas delfond 
2 Kriminalvardsstyrelsens 
3 Beskickningsfästigheternas 
4 Karolinska sjukhusets 
5 Akademiska sjukhusets 
6 Byggnadsstyrclsens 
7 Generaltullstyrelsens 

12 

Bilaga 1 
till Specifikation av 
inkomsterna på driftbudgeten 

8 000000 
29 000 000 
54 930 000 
49 500 000 
23 813 000 

1 100 000 000 
12 064 000 

1700000 
2 099 000 

800 000 
4 500000 

40 000 000 
195 000 

101 000 
1 000 
1 000 
1 000 

1904000 
12 000 000 

1 000 

1 277 307 000 

49 294 000 

14 009 000 

Summa kr. 1340 610 000 
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Utgifter 

A Reparations- och underhållvkostnader m. m.: 
1 Slotts byggnadernas delfond, förslagsvis 9 800 000 
2 Krirninalvårdsstyrelsens 19 819 000 
3 Beskickningsfastigheternas , förslagsvis 14 665 000 
4 Karolinska sjukhusets 11 800 000 
5 Akademiska sjukhusets 5 994000 
6 Byggnadsstyrelsens , förslagsvis 252154 000 
7 Gcncraltullstyrelscns 395 000 314 627 000 

B Avsättning till värdeminsk11ingsko11to: 
2 Krirni nalvårdsstyrelsens delfond, förslagsvis 3 925 000 
3 Beskickningsfastigheternas 1 273 000 
4 Karolinska sjukhusets 3 139 000 
5 Akademiska sjukhusets 6 592 000 
6 Byggnadsstyrelsens 61 64.1 000 
7 Gencraltullstyrelsens 75 000 76 645 000 

c Hyres- och arrendeutgifter m. m.: 
2 Kriminalvårdsstyrelsens delfond, förslags1•is 800000 
3 Beskickningsfastigheternas 30 750000 
4 Karolinska sjukhusets 2 000 000 
5 Akademiska sjukhusets l 000 
6 Byggnadsstyrelsens " 360 000000 
7 Generaltullstyrclsens 11540000 405 091 000 

Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: 
1 Slotts byggnadernas delfond 1 000 
2 Kriminalvårdsstyrelsens 6 556 000 
3 Beskickningsfastigheternas 9 043 000 
4 Karolinska sjukhusets 37 062 000 
5 Akademiska sjukhusets 13 130 000 
6 Byggnadsstyrelsens 478 205 000 
7 Generaltullstyrelsens 250000 544 247 000 

Summa kr. 1340 610 000 
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Förslag till stat för försvarets fastighetsfond 
för budgetåret 1976/77 

Inkomster 
A Ersättning för till statsmyndigJieter upplåtna lokaler: 

1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

B Hyror och arrenden för till en~ki/da upplåtna lokaler 
och markområden: 

1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 

C Inkomster al' Öl'nings- och skjutfält: 
1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 

D Diw:rse inkomster: 
1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 

Utgifter 
A Reparations- och underhål/skoHnader m. m.: 
1 Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

B Avsättning till värdeminskning~konto: 
1 Befästningars delfond, förslagsvis 
2 Kasernbyggnaders delforid, förslagn·is 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond, förslagsvis 

14 

Bilaga 2 
till Specifikation av 
inkomsterna på driftbudgeten 

138 690 000 
372 627 000 

11 519 000 

600 000 
10 000000 

300000 
7 500000 

2 250 000 
10000000 

Summa kr. 

107 290 000 
231579000 

522 836 000 

10 600000 

7 800 000 

12 250000 

553 486 000 

2 326 000 341 195 000 

6 635 000 
24 250 000 

1 028 000 31 913 000 
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C Hyres- och arrendeutgifter m. m. för m• fonden förhyrda 
lokaler och arrenderade markområden: 

I Befästningars delfond, förslagsvis 
2 Kasernbyggnaders delfond, förslagsvis 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond, förslags1•is 

Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: 
I Befästningars delfond 
2 Kasernbyggnaders delfond 
3 Försvarets forskningsanstalts delfond 

6 400000 
35 000 000 

632 000 

21 515 000 
109 298 000 

7 533 000 

15 

42 032 000 

138 346 000 

Summa kr. 553 486 000 
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Utgifter på driftbudgeten 

Egentliga statsutgifter 

I. Kungl. hov- och slottsstaterna 

A Kungl. hovstaten 

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

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

B Kungl. slottsstaten 

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

Summa kr. 

16 

5 900 000 

1450000 

7 350 000 

5 446 000 
1 575 000 

7 021000 

14371000 
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Il. J ustitiedepartew.entet 

A Justitiedepartementet m. m. 
1 Statsrådsberedningen, förslagsanslag 5 942 000 
2 Justitiedepartementet, förslagsa11Slag 18 990 000 
3 Kommitteer m. m., reservationsanslag 15 750 000 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 1 200000 
5 Information om lagstiftning m. m., reservationsanslag 820 000 
6 Svensk författningssamling, förslagsanslag 3 000000 
7 Justitiekanslern, förslagsa11slag 1527000 
8 Fideikommissnämnden, förslagsans/ag 322 000 
9 Datainspektionen, förslagsanslag 4 085 000 

Brottsförebyggande rådet: 
IO Förvaltningskostnadcr, förslagsanslag 2435 000 
11 U tvecklingskostnader, reservationsanslag 3 000000 5 435 000 

57 071000 

B Polisväsendet 
Rikspolisstyrelsen, förslagsanslag, varav 7 830 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 132 712 000 
Polisverket: 

2 Inköp av motorfordon m. m., reservationsanslag, 
varav 17 079 000 kr. att avräknas mot automobil-
skattemedlen 24 575 000 

3 Underhåll och drift av motorfordon m. m., förslags-
anslag, varav 49 788 000 kr. att avräknas mot auto-
mobilskattemedlen 89 870 000 

4 Särskild polisverksamhet för hindrande och uppda-
gande av brott mot rikets säkerhet m. m., förslags-
anslag 64 900 000 

5 Diverse utgifter, förslagsanslag 2 775 000 182120 000 

Lokala· polisorganisationen: 
6 Förvaltningskostnader, förslagsanslag, varav 

466 056 000 kr. att avräknas mot automobilskatte-
medlen 2 026 331 000 

7 Utrustning, reservationsanslag, varav 3 645 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 18 600000 2044 931 000 

8 Statens kriminaltekniska laboratorium, förslagsanslag 8 630000 
9 Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Krono-

berg, förslagsanslag 1000 
10 Inredning av nybyggnad i kvarteret Kronoberg, 

reservationsans/ag 500000 

2 368 894 000 

c Åklagarväsendet 
1 Riksåklagaren, förslagsans/ag 5 100 000 
2 Läns- och distriktsåklagannyndigheterna, förslags-

anslag 127 143 000 

132 243 000 

2 Riksdagen 1975/76. 1 sam!. Nr 100. 
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D Domstols,·äsendet m. m. 
l Domstolsverket, förslagsanslag 
2 Allmänna domstolarna, försiagsanslag 
3 Allmänna förvaltningsdomstolarna, förslagsanslag 
4 Bostadsdomstolen och hyrcsnämndcrna m. m., för-

slagsanslag 
5 Utrustning 1.ill domstolar m. m., reservationsanslag 
6 Centralnämnden för fastighei:sdata, förslagsanslag 

E Rättshjälp m. m. 
I Rättshjälpskostnader, Jörslagsanslag 
2 Allmänna advokatbyråer: Ui;pdragsverksamhet, för

slagsanslag 
3 Bidrag till allmänna advokatbyråer, förslagsa11slag 
4 Ersättning åt vittnen m. m., förslagsanslag 

F Kriminalvården 

I Kriminalvårdsstyrelsen, förslagsanslag 
2 Kriminalvårdsanstalterna, Jörslagsanslag 
3 Frivården, förslagsanslag 
4 Maskin- och verktygsutrustning m. m., reservations

anslag 
5 Engångsanskaffning av inventarier m. m., reserl'a

tio11sa11slag 
6 Utbildning av personal m. Il, resen•ationswzslag 
7 Kriminalvårdscnheter med särskild budget, förslags

anslag 

G Diverse 
1 Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter, Jörslagsanslag 
2 Ersättning för personskador på grund av brott, för

slagsans/ag 
3 Bidrag till utgivande av författningskommentarer 

m. m., reserl'ationsanslag 
4 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 

m. m., Jörslagsanslag 
5 Stöd till politiska partier, förslagsanslag 
6 Vissa kostnader i anledning av allmänna val, fiirslags

anslag 
7 Bokföringsnämnden, förs/agsanslag 

Summa kr. 

18 

23 100 000 
459 700000 

58 700 000 

18 400 000 
3 850000 

17 000 000 

580 750 000 

107 000 000 

1 000 
500 000 

20 500 000 

128 001 000 

40 160 000 
519 225 000 
97 300 000 

I 650 000 

4 250 000 
3 510 000 

1 000 

666096000 

85 000 

I 000 000 

75 000 

230 000 
53 100 000 

42 500 000 
500 000 

97 490 000 

4 030 545 000 
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111. Utrikesdepartementet 

A Utrikesdepartementet m. m. 

Utrikesförvaltningen, förslagsanslag 
2 Utlandstjänstemännens representation, reserrn

tionsanslag 
3 Inventarier för beskickningar, delegationer och konsu-

lat, reservationsanslag 
4 Kursdifferenser, förslagsanslag 
5 Ersättning åt olönade konsuler, förslagsanslag 
6 Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom 

internationell organisation, förslagsanslag 
7 Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsans/ag 
8 Kommitteer m. m., reserrntionsanslag 
9 Extra utgifter, resen•ationsanslag 

10 Kostnader för officiella besök m. m., förslagsanslag 

B Bidrag till vissa internationella organisationer 

1 Förenta Nationerna, Jörslagsanslag 
2 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveck-

ling (OECD), Jörslagsa11slag 
3 Europeiska frihandclssammanslutningen (EFTA), 

förslag sans/ag 
4 Europarådet, förslagsans/ag 
5 Övriga internationella organisationer m. m., förslags-

a11slag 

c Internationellt utvecklingssamarbete 

1 Bidrag till internationella biståndsprogram, 
resen•ationsanslag 

2 Bi lateralt utveckli ngssamarbete, reservationsanslag 
3 Information, resen•ationsa11slag 
4 Styrelsen för internationell utveckling (SIDA), 

förslagsanslag 
5 Biståndsutbildningsnämnden (BUN), förslagsanslag 

D Information om Sverige i utlandet, m. m. 

Svenska institutet, resen•atio11sa11s/ag 
2 Sveriges Radios programvcrksamhet för utlandet 
3 Övrig information om Sverige i utlandet m. m., 

reserrntiot1Sa11slag 

* Beräknat belopp 

·19 

*205 957 000 

5 150 000 

7 300 000 
1000 

2 808 000 

12 000 000 
200 000 
200 000 
345 000 

1400000 

235 361 000 

24 500 000 

9 065 000 

4 400 000 
6 500 000 

65 000 

44 530 000 

1 050 000 000 
1 986 973 000 

.14 300000 

54024 000 
7 673 000 

3112 970 000 

15 353 000 
16 440 000 

5 862 000 

37 665 000 
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E Diverse 
Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet 
m. m., förslagsans/ag 

2 Bestridande av resekostnader för inom Förenta 
Nationerna utsedda svenska stipendiater, reserva
tionsanslag 

3 Information om mellanfolkligt samarbete och utrikes
politiska frågor 

4 Bidrag till Stockholms internationella fredsforsknings
institut, resen•ationsanslag 

5 Vissa åtgärder för rustningsbf:gränsning och kontroll, 
för slagsanslag 

Summa kr. 

20 

500000 

34000 

2 422 000 

4 847 000 

3 552 000 

11355 000 

3441871000 
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IV. Försvarsdepartementet 

A Försvarsdepartementet m. m. 

l Försvarsdepartementet, förslagsanslag 
2 Vissa nämnder m. m., förslagsanslag 
3 Kommitteer m. m., förslagsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsanslag 
5 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret, 

för slagsans/ag 
6 Reglering av prisstegringar för civilförsvaret, för slags

anslag 

B Armeförband 

Armeförband: 
Ledning och förbandsverksamhet, förslagsa11slag 

2 Materielanskaffning, förslugsanslag 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

.förslagsanslag 
4 Forskning och utveckling, förslaf{sans/ag 

c Marinförband 

Marinförband: 
1 Ledning och förbandsverksamhet, förs/agsanslag 
2 Materielanskaffning, förslagsanslag 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

förslag sans/ag 
4 Forskning och utveckling, förslagsanslag 

D Flygvapcnf örband 

Flygvapenförband: 
I Ledning och förbandsverksamhet, /örs/agsanslag 
2 Materielanskaffning, förslagsanslag 
3 Iståndsättning av befästningar och kaserner, 

förslagsanslag 
4 Forskning och utveckling, förslagsanslag 

E Central och högre regional ledning 

1 Försvarsstaben, förslagsans/ag 
2 Armestaben, förslagsanslag 
3 Marinstabcn, förslagsanslag 
4 Flygstaben, förslagsans/ag 
5 Militärområdesstaber m. m., förslagsanslag 

Krigsorganisation för vissa staber m. m.: 
6 Ledning och förbandsverksamhet, förslagsanslag 
7 Materielanskaffning, förslagsanslag 

8 Central och högre regional ledning: Iståndsättning av 
befästningar och kaserner, förslagsa11slag 

2 275 800000 
764000 000 

77 000 000 
60 000 000 

765 500 000 
351000000 

24000 000 
31500000 

1 238 000 000 
1252000 000 

28 600 000 
479 320 000 

8 850000 
30 600000 

21 

14 850 000 
10 818 000 
3 550 000 
1000000 

1 380 000 000 

25 600 000 

1435 818 000 

3176 800 000 

3176 800 000 

1172 000 000 

1172 000 000 

2 997 920 000 

2997920 000 

52 365 000 
36450 000 
30 100 000 
36 200 000 

179 700 000 

39 450 000 

14400 000 

388665 000 
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F Gemensamma myndigheter och funktioner 
1 Försvarets civilförvaltning, f5rslagsanslag 
2 Försvarets sjukvårdsstyrelse, förslagsanslag 
3 Fortifikationsförvaltningen, förslagsanslag 
4 Försvarets materielverk, förslagsanslag 
5 Gemensam försvarsforskning, förslagsanslag 
6 Försvarets radioanstalt, försiagsanslag 
7 Värnpliktsverket, förslagsans/ag 
8 Försvarets rationaliseringsim:titut, förslagsanslag 
9 Försvarshögskolan, förslagsanslag 

10 Militärhögskolan, förslagsanslag 
11 Försvarets gymnasieskola, fiirslagsans/ag 
12 lntendenturförvaltningsskolan, förs/agsanslag 
13 Försvarets brevskola, förslagsanslag 
14 Försvarets hundskola, förslagsanslag 
15 Krigsarkivet, förslagsanslag 
16 Militärhistoriska museer, förslagsanslag 
17 Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. m., 

förslagsanslag 
18 Försvarets datacentral, förslcgsanslag 
19 Frivilliga försvarsorganisationer m. m., förslagsanslag 
20 Insatsberedskap m. m., förslagsanslag 
21 Viss gemensam verksamhet, förslagsanslag 
22 Vissa ersättningar m. m., förs/agsans/ag 
23 Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning av 

befästningar och kaserner. förslagsanslag 

G Civilförsvar 
Civilförsvar, förslagsans/ag 

H Övrig verksamhet 
1 Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar. 

förslagsans/ag 
2 Beredskapsstyrka för FN-tjänst, förslagsanslag 
3 Viss anskaffning för militära anläggningar m. m., 

Jörslagsanslag 
4 Flygtekniska försöksanstalten, förslagsanslag 
5 Signalskydd, Jörslagsanslag 
6 Vissa teleanordningar, förslagsanslag 
7 Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanläggningar, 

förs/agsanslag 
8 ldentitetsbrickor, förs/agsansfag 

* Beräknat belopp 

Summa kr. 

22 

25 900 000 
16 086 000 
48 000 000 

332 800 000 
156 750 000 
78 336 000 

*37 245 000 
16 565 000 
1 600 000 

15 790 000 
3 160 000 
I 300 000 
I 830 000 
1 637 000 
2 930 000 
3 405 000 

4 700000 
I 000 

25 980 000 
42 090 000 
10 250 000 
41030000 

5 100 000 

872 485 000 

160 050 000 

1620000 
11800000 

500 000 
2 000 000 
3 490 000 
4 380 000 

3 800 000 
609 000 

28199 000 

10 231 937 000 
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V. Socialdepartementet 

A Socialdepartementet m. m. 

Socialdepartementet, förslagsanslag 
2 Kommittccr m. m., reserrntio11sa11slag 
3 Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverk

sanihet, reservat ionsanslag 
4 Extra utgifter, reserl'ationsanslag 

B Allmän försäkring m. m. 

1 Försäkringsdomstolen, förslagsanslag 
2 Försäkringsrådet, förslagsa11slag 
3 Riksförsäkringsverket, förslagsa11slag 
4 Folkpensioner, förslagsanslag 
5 Ersättning till postverket för pensionsutbetalningar, 

förslagsanslag 
6 Bidrag till sjukförsäkringen, Jörslagsanslag 
7 Vissa yrkesskadeersättningar m. m., förslagsanslag 

C Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 

I Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
2 Ersättning till postverkct för utbetalning av allmänna 

barnbidrag, för slagsanslag 
3 Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen, 

fiirslagsanslag 
4 Ersättning för bidragsförskott, förslagsanslag 

D Sociala serviceåtgärder 
1 Bidrag till social hem hjälp och färdtjänst, förslagsanslag 
2 Bidrag till driften av förskolor och fri tidshem, förslagsanslag 
3 Bidrag till kommunala familjedaghem, förslagsanslag 
4 Bidrag till ferievistelse för barn, förslagsanslag 
5 Bidrag till semesterhcm m. m .. förslagsanslag 

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

Centrala och regionala myndigheter m. m. 
Socialstyrelsen, förslag sans/ag 

2 Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader, 
j()rslagsanslag 

3 Bidrag till sjukvårdens och socialvärdens planerings- och 
rationaliseringsinstitut, förslagsans!ag 

4 Länsläkarväsendet, för slagsanslag 
5 Socialvårdskonsulenter och länsnykterhetsnämnder, förslagsans/ag 

23 

10 365 000 
13 200 000 

17 500 000 
450 000 

41515000 

4102 000 
1957000 

69 475 000 
18 575 000 000 

31 100 000 
2 210 000 000 

l 600 coo 
20 893 234 000 

3 260 000 000 

8 350 000 

220 000 000 
335 000 000 

3 823 350 000 

475 000 000 
955 000 000 
290000000 

4 000 000 
I 800 000 

1725800 000 

74 420 000 

471 000 

8 200 000 
13 678 000 
13 257 000 
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Vissa laboratorier m. m. 
Statens bakteriologiska laboratorium: 

6 Uppdragsvcrksamhet, förslagsanslag 
7 Driftbidrag, reservationsanslag 
8 Centrallaboratorieuppgifter, förslagsanslag 
9 Försvarsmedicinsk verksamhet, förslagsanslag 

10 Utrustning, reservationsanslag 

11 Statlig läkemcdelskontroll, förslagsanslag 
12 Statens rättskemiska laboratorium, förs/agsanslag 
13 Statens rättsläkarstationer: Förvaltningskostnader, 

förslagsanslag 

F Öppen hälso- och sjukvård 

I Läkemedel åt vissa kvinnor och barn, förslagsanslag 
2 Bidrag till familjerådgivning m. m., förslagsanslag 
3 Allmän hälsokontroll, förslag sans/ag 
4 Skyddsympningar, förs/agsan.1/ag 
5 Hälsovårdsupplysning, reserv'Jtionsanslag 
6 Bidrag till nordiskt institut för odontologisk material

provning, resen•ationsanslag 
7 Epidemiberedskap m. m., förslagsa11slag 

G Universitctssjukhus m. m. 

I 
2 

3 
4 
5 

Karolinska sjukhuset: 
Driftkostnader, förslagsans.'ag 
Utrustning, reservationsans.'ag 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 
Avlöningar till läkare, förs/agsanslag 
Driftkostnader, förslagsansiag 
Utrustning, reservationsansiag 

6 Bidrag till kommunala under1isningssjukhus, 
förslagsans/ag 

7 Forsknings- och utbildningsvcrksamhet vid 
vårdcentralen i Dalby, reserwrtio11sa11slag 

8 Vidareutbildning av läkare, fiirslagsa11slag 
9 Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m., 

förslag sans/ag 
I 0 Nordiska hälsovårdshögskolan, för slagsanslag 

* Beräknat belopp 

I 000 
I 000 

8 563 000 
2 320000 

700 000 

570 180 000 
7 500 000 

85 336 000 
53 265 000 

240 000 

24 

11585000 

19 996 000 
11682000 

11502000 

164 791000 

5 000000 
780 000 

1200000 
27 600 000 
*8 300 000 

1400 000 
4 856 000 

49136 000 

577 680 000 

138 841 000 

300 000 000 

3 360 000 
21 263 000 

2 823 000 
2 364000 

1046 331 000 
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H Övrig sjukhusvård m. m. 

l Rättspsykiatriska stationer och kliniker, förs/agsans/ag 
2 Utrustning av rättspsykiatriska kliniker m. m., 

reservationsanslag 
3 Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka 

m. m., resel"l'ationsanslag 
4 Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m., 

förslagsanslag 
5 Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmateriel 

m. m., förslagsanslag 
6 Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller 

krigsfara, resen•ationsanslag 
7 Viss krigssjukv<lrdsutbildning m. m., förslagsanslag 
8 Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare, 

förslagsanslag 

I Ungdomsvård m. m. 

U ngdomsvärdsskolorna: 
I Driftkostnader, förslagsanslag 
2 Engångsanskaffning av inventarier m. m., reserva

tionsanslag 
3 Personalutbildning, reservationsanslag 

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

5 Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och 
barnavårdslagarna m. m., förslagsa11slag 

J Nyktcrhctsvård m. m. 

Statens vardanstaltcr för alkoholmissbrukare: 
1 Driftkostnader. färslagsanslag 
2 Utrustning m. m., resen•ationsanslag 

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

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

5 Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m., 
förs lagsanslag 

6 Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården, 
resel"l'atio11sa11s/ag 

7 Bidrag till Länkrörelsen m. m. 

125 645 000 

1 000 
772 000 

34 873 000 
1 000 

25 

40 000000 

1 000 

224 000 000 

2 087 000000 

4 533 000 

3 476 000 
2 650 000 

15 025 000 

2 376 685 000 

126 418 000 

800 000 

64 000000 

191218 000 

34 874 000 

900 000 

152 800 000 

147 500 000 

450 000 
5 600 000 

342124000 
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K Vissa åtgärder för handikappade 
1 Bidrag till handikappinstitutct m. m. 
2 Kostnader för viss utbildning av handikappade, 

förslagsanslag 
3 Bidrag till anordnande av vi5sa institutioner för 

psykiskt utvecklingsstörda, reservationsanslag 
4 Bidrag till driften av särskolor m. m., förslagsanslag 
5 Bidrag till handikapporganisationer, resen•atio11sanslag 
6 Kostnader för viss verksamfo!t för blinda, 

förslagsa11slag 
7 Ersättning till postverket för befordran av blindskrifts

försändelser, förslagsanslag 

L Internationell samverkan 
Socialattacheer, förslagsanslag 

2 Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt 
internationellt socialpolitiskt samarbete rn. m., 
j'örslagsanslag 

3 Vissa internationella resor, reservationsanslag 
4 Vissa internationella kongresser i Sverige, reservations

a11slag 

26 

8 335 000 

12 974 000 

14 000 000 
238 200 000 

5 500 000 

3 975 000 

5 350 000 

288 334 000 

1 550 000 

7 146 000 
115 000 

160 000 

8 971000 

Summa kr. 30 951 489 000 
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VI. Kommunikationsdepartcrnentet 

A Kommunikationsdepartemcntet m. m. 
l Kommunikationsdepartementet, förs/agsanslag 
2 Kommitteer m. m., reserrationsanslag, varav hälften 

att avräknas mot automobilskattemedlen 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 

B Vägväsendet 

Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, förslagsanslag, 
att avräknas mot automobilskattemedlen 

2 Drift av statliga vägar, resen•ationsans/ag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

3 Byggande av statliga vägar, resen>ationsanslag, att 
avräknas mot automobilskattemedlen 

4 Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseen
de statliga vägar, reservatio11sa11slag, att avräknas · 
mot automobilskattemedlen 

5 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 
resen•ationsans/ag, att avräknas mot automobilskatte
medlen 

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

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

8 Bidrag till byggande av enskilda vägar, reserratio11s
a11slag, att avräknas mot automobilskattemedlen 

9 Tjänster till utomstående, förs/agsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

10 Avsättning till statens automobilskattemedclsfond, 
förslagsans/ag 

C Trafiksäkerhet 
Statens trafiksäkerhetsverk: 

Förvaltningskostnader, förslagsans/ag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

2 Uppdragsv~rksamhet, förslagsanslag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

3 Bil- och körkortsregister m. m., fors/agsans/ag 

4 Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid 
järnvägskorsningar, reservationsans/ag, att avräknas 
mot automobilskattemedlen 

5 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, att avräknas mot automobilskattemedlen 

22 336 000 

29 574 000 
58 381 000 

27 

10 185 000 

6 100 000 
430 000 

16 715 000 

7 465 000 

1 510 000 000 

765 000000 

200 000 000 

235 700 000 

350 000 000 

108 000 000 

26 800 000 

14 207 000 

I 000 

3 217 173 000 

110 291 000 

8 200 000 

3 250000 

121741000 
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D Sjöfart 
Sjöfartsverket 
Farledsverksamhet, exkl. isbrytning, förslagsanslag 

2 Isbrytning, förslagsanslag 
3 Fartygsverksamhet, Jörslagsanslag 
4 Övrig verksamhet, förslagsanslag 

Övriga sjöfartsändamål 
5 Handelsflottans pensionsanstalt 
6 Bidrag till vissa resor av sjöfolk, förslagsanslag 
7 Avsättning till handelsflottam; kultur- och fritidsfond, 

Jörslagsanslag 
8 Understöd åt skärgårdsrederi·~r m. m., förslagsanslag 

E Institut m. m. 
1 Transportnämnden, Jörslagsanslag, därav tre 

fjärdedelar att avräknas mot automobilskattemedlen 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

2 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
3 Utrustning m. m., resen•ationsanslag 
4 Uppdragsverksamhet, förslagsanslag 
5 Väderlekstjänst för luftfartt:n, förslagsanslag 

6 Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och på 
Grönland m. m., j("irslagsanskrg 

7 Statens väg- och trafikinstitut, Jörslagsa11slag 
8 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut, reservations-

anslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 
9 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, reserva-

tionsanslag, att avräknas mot automobilskattemedlen 
Statens geotekniska institut: 

JO Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
11 Uppdragsverksamhet, Jörslcgsanslag 
12 Utrustning, reservatio11sa11sf.1g 

13 Fraktbidragsnämnden, förslagsans/ag 
14 Transportstöd för Norrland m. m., förslagsanslag 
15 Transportstöd för Gotland, förslagsanslag 
16 Transportforskningsdelegatior.cn, reserrationsanslag, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 
17 Bussbidragsnämndcn, förslagsanslag, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
18 Statligt stöd till icke lönsam busstrafik, Jörslagsanslag, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 

44 602 ooo 
2 865 ooo 

11 332 ooo 
18 320 000 

4 440 000 
4 828 000 

150 000 

28 

165 572 000 
81 519 000 
16 464 000 

1994000 

I 000 
100 000 

J 000 
825 000 

266 476 000 

2 162 000 

77 119 000 

2 500 000 
I 000 

10 887 000 

400 000 

9418000 

705 000 
115000000 
20 800 000 

10 345 000 

693 000 

59 200 000 

309 230 000 
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F Diverse 
Ersättning till statens järnvägar för drift av icke 

. lönsamma järnvägslinjcr m. m. 
2 Ersättning till postverket för befordran av tjänste

försändelser, förslagsanslag, därav 4 400 000 kr. att 
avräknas mot automobilskattemedlen 

3 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar 
m. m., förslagsanslag 

4 Beredskap för civil luftfart, reservationsanslag 
5 Kostnader för visst värderingsförfarande, förslags

anslag 
6 Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines 

System, Jörslagsans/ag 
7 Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid 

flygtrafik på Gotland, förslagsanslag 

29 

600 000 000 

274 720000 

3 082 000 
2 200000 

40000 

1 000 

7 800 000 

887 843 000 

Summa kr. 4 819 178 000 
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VII. Finansdepartementet 

A Finansdepartementet m. m. 

1 Finansdepartementet, förslagsa11slag 23 533 000 
2 Gemensamma ändamål för departementen, för-

slagsans/ag 45 290 000 
3 Ek;onomiska attachecr, förslagsanslag I 298 000 
4 Kommitteer m. m .. reserl'atfo11sa11slag 11000000 
5 Extra utgifter, resen•ationsanslag 675 000 

81 796000 

B Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 

1 Kammarkollegiet, förslagsa11slag 11082000 
Statistiska centralbyrån: 

2 Statistik, register och prognoser, förslagsa11slag 158 611 000 
3 U ppdragsverksamhct, försl.'lgsanslag 1 000 
4 Folk- och bostadsräkning 1975, förslagsa11slag 26 367 000 184 979 000 

5 Konjunkturinstitutet, förslagsa11slag 5 334 000 
6 Statskontorct, förslagsanslag 40 000 000 
7 Datamaskincentralcn för administrativ databehand-

Iing, förslagsa11s/ag I 000 
8 Viss rationaliserings- och utv1~cklingsverksamhet, 

Jörslar;sa11s/ag 4 000 000 
9 Riksrevisionsvcrket, förslagsanslag 38 500 000 

10 Byggnadsstyrelscn, förslagsa11slag 1 000 
11 Utredningar rörande byggnaclsföretag m. m., 

reserl'atio11sa11Slag I 000 
12 Inredning av byggnader för ~.tatlig förvaltning, 

reservatio11sa11slag 22 000 000 
13 Statens förhandlingsnämnd, förslagsanslag 2 053 000 

Nämnden för samhällsinformation: 
14 Förvaltningskostnadcr, fördagsa11sfag 2 032 000 
15 Tidningsutgivning, j()rslagsanslag 1 241 000 3 273 000 

16 Statens avtalsverk, förslagsa11sfag 15 610 000 
17 Statens personalpensionsvcrk, förslagsa11slag 30 939 000 
18 Statens pcrsonalbostadsdelcgation, försfagsa11slag 656 000 
19 Statens personalutbildningsnämnd, fårsfagsa11sfag 6 391 000 
20 Statens personalnämnd, förslagsanslag 23 675 000 

388 495 000 

c Skatte- och kontrollväsen 

Tullverket: 
F örvaltningskostnader, Jörslagsanslag 383 735 000 

2 Anskaffning av viss materid, reservatio11sa11slag 1282000 385 017 000 

Myntverket: 
3 Förvaltningskostnader, Jörslagsanslag 4 801 000 
4 Uppdragsverksamhet, förslagsa11slag 1 000 
5 Utrustning, reservatio11sa11siag 500000 5 302 000 
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6 Riksskatteverket, förslagsanslag 136 845 000 
7 Avsättning till banktillsynens fond, förslagsanslag 3 100000 
8 Avsättning till fondtillsynens fond, förslagsanslag 600000 
9 Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond,förslags-

anslag 650 000 
10 Avsättning till sparbankstillsynens fond,förslagsans/ag 3 200 000 
11 Revision av sparbankernas förvaltning, Jörs/agsanslag 1050000 
12 Avsättning till försäkringsinspektionens fond, 

förslagsanslag 4 458 000 
13 Stämpclomkostnadcr, förslagsanslag 2 251 000 
14 Kostnader för årlig taxering m. m., förslagsanslag 77 000000 
15 Ersättning till postverket m. fl. för bestyret med 

skatteuppbörd m. m., förslagsanslag 25 450 000 
16 Kilometerbeskattning, förslagsanslag I 927 000 

646 850 000 

D Bidrag och ersättningar till kommunerna 

1 Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag, 
förslagsanslag 1 355 000 

2 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m., 
förslagsanslag 2 870000000 

3 Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl., förslags-
anslag 950 000 000 

4 Särskilt bidrag till kommunerna 122 000 000 
5 Extra bidrag till kommuner och landstingskommuner 600 000 000 
6 Kompensation till kommuner m. fl. i anledning 

av 1974 års skattereform, Jörslagsanslag *750 000 000 

5 293 355 000 

E Diverse 

J Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: 
Slottsbyggnadcrnas delfond, förslagsanslag 7 589 000 

2 Bidrag till vissa internationella byråer och organisa-
tioner m. m., förslagsanslag 2 205 000 

3 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m., förslagsanslag 64000 
4 Bidrag till Föreningen Fruktdrycker *35 000 
5 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon, 

förslagsanslag 5 125 000 
6 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 470 000 
7 Produktionsbidrag för dagstidningar, förslagsans/ag *97 000 000 
8 Samdistributionsrabatt för dagstidningar, förslags-

anslag *25 000 000 
9 Viss informationsverksamhet, reservationsanslag 11 200 000 

10 Vinstutlottning i lönsparandct m. m., förslagsanslag 17 400 000 
11 Upplysning om alkohol- och narkotikaproblemen, 

reser1·atio11Sa11slag *2 500 000 
I?. Bidrag till vissa investeringar, förslagsanslag I 000 
13 Avlöningar till personal på indragningsstat m. m., 

förslagsanslag 100 000 
14 Viss utbildningsvcrksamhet, reserrntio11sa11s/ag 2 400 000 

* Beräknat belopp 
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15 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering, 
förslagsanslag 

16 Statlig företagshälsovård, förslagsanslag 
17 Kostnader för vissa nämnder m. m., förslagsanslag 
18 Viss förslagsverksamhet m. m., förslagsanslag 
19 Täckning av merkostnader för löner och pensioner 

m. m., förslagsans!ag 
20 Förberedelser för omlokalisering av statlig 

verksamhet, Jörslagsanslag 

32 

.17 400 000 
I 000 

550 000 
142 000 

400000000 

14 200000 

603 382 000 

Summa kr. 7 013 878 000 
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VIII. Utbildningsdepartementet 

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

B Kulturändamål 

a) Konst, litteratur, musik, teater m. m. 
Vissa åtgärder inom kulturområdet, förslagsanslag 

2 Statens kulturråd, Jörslagsanslag 
3 Bidrag till folkbibliotek, reservationsanslag 
4 Tidskriftsstöd, reservationsanslag 
5 Bidrag till Operan och Dramatiska teatern, reservationsanslag 
6 Bidrag till Svenska riksteatern, reser1'ationsa11slag 
7 Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, 

förslagsanslag 
8 Rikskonsertverksamhet, reserrationsanslag 
9 Regionmusiken, Jörslagsans/ag 

10 Musikaliska akademien, Jörslagsanslag 
11 Statens biografbyrå, Jörs/agsanslag 
12 Filmstöd 
13 Viss beredskapsutrustning m. m. för Sveriges Radio, 

reservationsanslag 

h) Arkiv, museer, kulturminnesvård 111. m. 
Riksarkivet: 

14 Förvaltningskostnader, Jörslagsanslag 
15 Inköp av arkivalier och böcker m. m., 

reserrationsanslag 

16 Landsarkiven, förslagsanslag 
Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 

17 Förvaltningskostnader, Jörslagsanslag 
18 Insamlingsverksamhct m. m., reserl'ationsanslag 

Riksantikvarieämbetet: 
19 Förvaltningskostnader, Jörslagsansfag 
20 Uppdragsverksamhet, förslugsanslag 

21 Statens historiska museer: Förvaltningskostnader, 
förslagsanslag 

22 Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: 
Tekniska institutionen, förslagsa11slag 

23 Bidrag till avlöningar inom Landsantikvarie
organisationen, förslagsans/ag 

24 Livrustkammaren, förs/agsanslag 
Naturhistoriska riksmuseet: 

25 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
26 Materiel m. m., reservationsans/ag 

* Beräknat belopp 

3 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. 

13 525 000 

120 000 

4 904000 
806 000 

15 720 000 
5 746 000 

13 259 000 
898 000 

33 

16711 000 
21839000 

575 000 

39125 000 

*121485000 
6 204000 

14 631 000 
1969000 

86 011 000 
45 024000 

82 567 000 
21 640 000 
49 625 000 
2 609 000 
1050000 
5 920000 

860000 

439595 000 

13 645 000 

9 606 000 

5 710 000 

21466000 

10 865 000 

1000 

2 920 000 
2 450000 

14157 000 
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Statens sjöhistoriska museum: 
27 Förvaltningskostnader, fiirslagsanslag 
28 Undcrhfall och ökande av samlingarna, 

.reserratio11sa11slag 

29 Etnografiska museet, förslag.wnslag 
30 Skoklosters slott, förslagsans/ag 
31 Bidrag till Nordiska museet, fiirslagsamlag 
32 Bidrag till Tekniska museet, förslagsans/ag 
33 Bidrag till Skansen, förslagsl'11slag 
34 Bidrag till vissa museer 
35 Svenskt biografiskt lexikon, /örslagsanslag 
36 Inköp av vissa kulturföremål, förslagsanslag 

c) Ungdoms- och folkbild11i11g.werksamhet 
37 Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 

verksamhet m. m., fiirslagsm:•s/ag 

. ' 

38 Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet,· 
förslagsanslag 

39 Statens ungdomsråd, reserva:io11sans/ag 
40 Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 
41 Bidrag till Centralförbundet for alkohol- och narkotika

upplysning, resen•atio11sa11s/ag 
42 Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m., 

resenationsanslag 
43 Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 

d) Utbild11i11g inom kulturområdet 
44 Akademien för de fria konst(:rna med konsthögskolan, 

förs/agsa11slag 
45 Konstfackskolan, förslagsa11s.'at: 
46 Musikhögskolorna, för slagsanslag 
47 Statens scenskolor, förs/agsm;s/ag 
48 Statens dansskola, förslagsans/ag 
49 Dramatiska institutet, förs/agsa11s/ag 

C Kyrkliga ändamål 

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. rn.: 
Förvaltningskostnader, förslagsanslag 

2 Ersättningar till kyrkor m. m., Jörslagsa11slag 
3 Vissa ersättningar till kyrkofonden . 
4 Kurser för utbildande av kyrkomusiker n'i. m., förslags- · 

anslag .. 
5 Bidrag till restaurering av äld::e dornkyrkor:' ~eserra-

t'io11sa11slag 
6 Bidrag till ekumenisk verksamhet 
7 Bidrag till de svenska utlandsförsamlinGarna 
8 Bidrag till reparation.sarbeten på de svenska utlanå's

försarnling~trnas kyrkobyggnader, reservationsanslag 
9 Bidrag till trossamfund, resenationsanslag 

10 Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund, 
reserrntio11sa11slag 

6 425 000 

1 000 

34 

6 426 000 

3 616 000 
1996000 

14 fss oöo 
3 191 000 
4 524 000 
6 175 000 
f 000 000 

100000 

122 003 000 

25 789 000 

38 000 000 
1829000 

12 100 000 

*1 936 000 

*3 242 000 
7 852 000 

90748000 

7 004 000 
16751000 
26 416 000 
9 541 000 
2 826 000 

10 867 000 
73405000 

725 751000 

6 360 000 
140 000 

5 051 000 

. 475 000 

200 000 
180 ooo· 
175 000 

125 000 
19 000 000 

6 000 000 

37 706000 
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D Skolväsendet 

a) Centrala och regionala myndigheter m. m. 
Skolöver'styrelscn, förslagsanslag 82 915 000 

2 Länsskolnämnderna, Jörslagsanslag 38 232 000 
3 Statens institut för läromedclsinformation, förslagsan-

.. 

slag 548 000 
4 Stöd för produktion av läromedel, reservationsanslag 2 300 000 
5 Utveckling av studielämplighetsprov; reservationsanslag 661 000 
6 Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer . 1200000 

125856000 

b) Pedagogiskt utrecklingsarbete 
7 Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet, re-

servationsa11slag 33 750 000 

33750000 

c) Det obligatoriska sko/väsendet m. m. 
8 Bidrag till driften av grundskolor m. rri., förslagsanslag '' 6 334400 000 
9 Särskilda åtgärder på skolområdet, reservationsanslag 50 000 000 

10 Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom '. 

ut bildning.sväsendet, f örslagsanslag 920 000 
.Il Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m., reser-

vationsanslag 8 173 000 
12 Nomadskolor, fiirslagsanslag 6 734 000 

Specialskolan m. m.: 
13 Utbildningskostnader, förslagsanslag 65 058 000 
14 Utrustning m. m., reservatio11sa11slag 2 333 000 
15 Resor för elever jämte ledsagare, förslagsanslag 2 835 000 70226 000 

647()453000 

d) Gymnasiala skolor m. m. 
16 Bidrag till driften av gymnasieskolor, för slagsanslag 1875000 000 
17 Bidrag tiU studie- och yrkt;sorientering, fö;slagsanslag · *51 160 000 
18 Bidrag till viss v:lrdyrkesutbildning, förs/agsanslag 44 746 000 
19 Kostnader för vis~ personal vid statliga realskolor, för-

slagsans/ag 1 000 
20 Bidrag till driften av riksinternatskolor, förs/agsanslag 9 549 000 
21 Sjöbefälsskolorna, förslal{sanslag 14 366 000 

Statens skogsinstitut: 
22 Avlöningar till lärarpersonal m. m., förslagsanslag 1922000 
23 Driftkostnader, reservationsanslag 654 000 2 576 000 

Trädgårdsskolan i Norrköpirig: 
24 Utbildningskostnader, förs/agsanslag 1484 000 
25 Materiel m. m., reser_vationsanslag 159 000 1643000 

26 Bidrag till Bergsskolan i Filipstad, förslagsanslag 1 651 000 
27 Bidrag till driften av vissa privatskolor, förslagsanslag 15 044 000 
28 Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning, · reserl'G-

tionsanslag 26 710 000 
29 Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästarc 

m. m., Jörslagsa11slag 1935000 
30 Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesäll-

prov 45 000 
31 Vissa kurser för ingenjörer m. m., reservationsanslag 1 157 000 

2045 583 000 
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e) Im·esteringsbidra{( 
32 Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m., 

förs lagsanslag 
33 Bidrag till undcrvisningsmatcriel inom gymnasieskolan 

m. m., resen•ationsanslag 
34 Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folk

sko\eväscndet, förslagsanslag 
35 Bidrag till bostäder för lära:e inom det obligatoriska 

skolväsendet, förslugsa11slag 

E Högre utbildning och forskni111g 
a) Centrala mynd(l{heter m. m. 

1 Universitets- och högskoleämbetet, förslagsanslag 
Universitetskanslersämbetet: 

2 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
3 Utredningar m. m., reserl'ationsanslag 

4 Nämnden för socionomutbildning, förslagsanslag 
5 Utrustningsnämnden för uni\'ersitet och högskolor.för-

slagsans/ag 

b) Universiteten m. m. 
Humanistiska fakulteterna m. m.: 

6 Avlöningar till lärarpersonal, förs/agsanslag 

7 Driftkostnader, reserrationsans!ag 

Teologiska fakulteterna: 
8 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag 
9 Driftkostnader, reser11ati01.'sa11slag 

Juridiska fakulteterna: 
10 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsans/ag 
11 Driftkostnader, resenatiomw1slag 

Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
12 Avlöningar till lärarpersonal, Jörslagsanslag 
13 Driftkostnader, reservatior.'sanslag 

Medicinska fakulteterna m. m.: 
14 Avlöningar till lärarpersonal, förs/agsanslag 

15 Driftkostnader, resenatior.·sanslag 

Odontologiska fakulteterna m. m.: 
16 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsans/ag 

17 Driftkostnader, reservationsanslag 

18 Vissa tandvårdskostnader, förslagsanslag 

Farmaceutiska fakulteten m. m.: 
19 Avlöningar till lärarpersonal, Jörslagsanslag 
20 Driftkostnader, reservationsanslag 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
21 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag 
22 Driftkostnader, reser11ationsa11slag 

3 982 000 
519 000 

82 792 000 
24 641 000 

6 533 000 
1627000 

14 634 000 
3 035 000 

115 015 000 
30 031 000 

163 921 000 
121944000 

49 120 000 
23 468 000 
43 207 000 

6 135 000 
6 099 000 

146 945 000 
86 274 000 
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192 600 000 

50 000000 

356 000 

36000 

242 992 000 

8918634000 

24 044 000 

4 501000 

499 000 

5 020 000 

34064000 

107 433 000 

8 160 000 

17 669 000 

145 046 000 

285 865 000 

115 795 000 

12 234 000 

233 219 000 
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Tekniska fakulteterna m. m.: 
23 Avlöningar till lärarpersonal, förslagsanslag, varav 

l 330 000 kr. att avräknas mot automobilskatte-
medlen 135 008 000 

24 Driftkostnader, reservationsanslag 83 618 000 218 626 000 
25 Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-natur-

vetenskaplig utbildning och forskning m. m. i 
Göteborg och Linköping, reservationsans/ag, varav 
1 015 000 kr. att avräknas mot automobilskatte-
medlen 164 963 000 

26 Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och 
matematisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping, 
förslagsans/ag 11280000 

27 Decentraliserad universitetsutbildning m. m., 
reservationsans/ag 6 983 000 

28 Yrkesteknisk högskoleutbildning, förslagsanslag 5 284 000 
29 Utbildning av hälsovårdsinspektörer, förs/agsans/ag 445 000 
30 Vissa kostnader i samband med högskolereform, 

förslag sans/ag 11270000 
I 344 272 000 

c) Vissa högskolor m. m.: 
Bibliotekshögskolan: 

31 Utbildningskostnader, förslagsanslag 6 651 000 
32 Undervisningsmateriel m. m., reservationsanslag 860 000 7511000 
33 Journalisthögskolorna, förs/agsanslag 5 849 000 
34 Socialhögskolorna, förs/agsanslag 40 092 000 
35 Fortbildning av journalister, förslagsanslag 1045000 
36 Vissa kurser för utländska studerande, förslagsanslag l 878 000 
37 Bidrag till Ericastiftelsen, förslagsans/ag 1425000 
38 Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm 3 520 000 
39 Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbild-

ningsvcrksamhet 675 000 
61995000 

d) Gemensamt för universitet och högskolor 
Vetenskapliga bibliotek: 

40 Avlöningar, förs/agsanslag 55 483 000 
41 Bokinköp m. m., reservatio11sa11slag 25 178 000 80 66l 000 
42 Förvaltningarna vid universiteten m. m., förs/agsanslag 66 502 000 
43 Lokalkostnader vid universiteten m. m., förs/agsanslag 325 912 000 
44 Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer, 

för slagsanslag l 900 000 
45 Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnder 

m. m., förslagsanslag 4 650 000 
46 Stipendier för forskarutbildning, reservationsanslag *16 653 000 
47 Forskning och utvecklingsarbete för högskole-

utbildniilgen m. m., reservationsans/ag 13 458 000 
48 Universitetens datamaskincentraler, förslagsanslag 1 000 
49 Kostnader för datamaskintid, förs/agsans/ag 28 650 000 . 
50 Extra utgifter vid universiteten m. m., reservations-

anslag 3 440 000 
541827000 

* Beräknat belopp 
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e) Vissa forsk11ingsä11damiil 
51 Medicinsk forskning, resen>atio11sa11slag · ' 
52 Humanistisk forskning, resenationsanslag 
53 Samhällsforskning; reserrationsanslag 
54 Naturvetenskaplig forskning, reser1'atio11sanslag 
55 Atomforskning, resen•ati0nsa11slag . 
56 Europeiskt samarbete inom k~irnforskningen,' förslags-. 

anslag . 
57 Europeiskt samarbete inom rymdforsk11ingen,. 

förslagsanslag · 
Forskningsinstitutet för aton-.fysik: 

58 Förvaltningskostnader, förslagsai1slag 
59 Materiel m. m., reserrntio11sa11slag 

60 Kiruna geofysiska institut, resen·ationsanslag . 
61 Latinamerika-institutet i Stoc:kholm, förs/agsanslag 
62 .Institutet för social forskning, Jörsfagsanslag 
63 Framtidsstudier, resermtio11sw1slag 
64 Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 
65 Bidrag till Internationella m~teorologiska institutet 

Stockholm 
66 Bidrag till Vetenskapsakaderr.ien, reserrationsanslag 
67 Bidrag till Riksföreningen mot cancer, reservatio11s

a11s/ag 

f) Inredning och utrustning 
68 Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten 

m. m., reserrntionsanslag 

F Lärarutbildning 

Lärarhögskolorna: 
1 Avlöningar till lärarpersonal m. m., Jörslagsanslag 
2 Driftkostnader, reservationsanslag 

Förskoleseminarierna: 
3 Avlöningar till lärarpersonal m. m., Jörslagsanslag 
4 Driftkostnader, reservatio11sa11s/ag 

Gymnastik- och idrottshögskolorna:. 
5 Avlöningar till lärarpersonal m. m., fiirslag:fansta!/ · 
6 Driftkostnader, reserratio11sa11s/ag . . · ·· .. , 

Seminarierna för huslig utbildning: 
7 Avlöningar till lärarpersonal m. m., förslagsa11slag 
8 Driftkostnader, reservationsam!ag 

Slöjdlärarseminariet: 
9 Avlöningar till lärarpersonal m. m., förs!agsanslag 

10 Driftkostnader, reservatio11sa11slag 

11 Statens institut för högre utbiLining av sjuksköterskor; 

4 665 000 
861 000 

*178 596 000 
*40 709 .ooo 

*54 876 000 
*3 025 000 

*12 672 000 
*1086000 

*17 953 0()0 
*1i14000 

*1 603000 
*100 000 

Jörs/agsanslag · ·, 
12 Särskilda lärarutbildningsåtgärder, resen•atio11sa11s/ag· 
13 Lärares fortb_ildning m. m., rcserrationsanslag 

* Beräknat belopp 

71 671 000 
16 834 000 
18331000 
93 579 000 
35 734 000 

36 110 000 

14 600 000 

5 526 000 

3 647 000 
410 000 

l 849 000 
4 000'000 
1113000 

502000 
7 137 000 

3 000 000 

314 043 000 

*84 000 000 

84000000 

2380201000 

219 305 000 

. 57 901 000 

13 758 000 

19167000. 

1703000 

*9'260 000· 
*1629000 

*52 782 OÖO 

37S sos 000 
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G Vuxenutbildning 

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

2 Utbildningskostnadcr, förslagsa11slag 
3 Material för självstudier, reservatio11sa11sl11g 
4 Undcrvisningsmateriel m. m., reserratio11sa11slag 

5 Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna, 
förslagsa11slaf.{ 

6 Bidrag till studiecirkclvcrksamhet, förslagsanslag 
7 Bidrag till studieförbund 
8 Bidrag till driften av folkhögskolor, försfagsanslag 
9 Bidrag till byggnadsarbetcn vid folkhögskolor, resen1a

tio11sa11slag 
10 Bidrag till engångsanskaffning av utrustning .m.m. till 

folkhögskolor, reserrationsansfag 
11 Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs

verksamhet, förslagsanslag 
12 Undervisning för invandrare i svenska språket m. m., 

förslagsanslag 
13 Bidrag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder, reserra

tio.>1.w11slag 
14 Bidrag till vissa organisationers centrala kursverk

samhet, resen1atio11sa11slag 
15 Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, 

m.m. 

H Studiesociala åtgärder 

1 Centrala studiestödsnämnden m. m., förslagsanslag 
2 Studiebidrag m. m., förslagsanslag 
3 Kostnader för avskrivning av vissa studielån med 

statlig kreditgaranti, förslagsanslag 
4 Ersättning till postverkeL riksbanken och riksför

säkringsvcrket för deras handlilggning av studie
socialt stöd, förslagsanslag 

5 Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 
gymnasieskolor m. m., färslagsanslag 

6 Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande, för
slagsans/ag 

7 Ersättning till vissa lärarkandidater, förslagsanslag 
8 Administration av och information om vuxenstudie

stöd m. m. 

* Beräknat b.::lopp 

6 704 000 
2.118000 

225 000 

39 

54 919 000 

9 047 000 

177 000 000 
443 000 000 

16 300 000 
180 997 000 

6 000 000 

2 500 000 

18553000 

58 929 000 

1026000 

410 000 

l 000 

968 682 000 

22 531 000 
625 000 000 

200 000 

2 502 000 

505 000 

1 880 000 
*31742000 

1 000 

684361000 



Prop. 1975/76: 100 

I Internationellt-kulturellt samarbete 
a) Kulturellt utbyte med utlandet 

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

förs/agsanslug 
3 Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige, 

reser~·atio11sa11slag 

4 Bidrag till svenska institut i ;Jtlandet 

b) Nordiskt kulturellt samarbete 
5 Nordiska samarbetsprojekt m. m., förslagsanslag 

Nordiska afrikainstitutet: 
6 Avlöningar m. m., förslagsanslag 
7 Driftkostnader, reservutionsans/ag 

8 Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m., 
reservatio11sanslag 

• Beräknat belopp 

868 000 
420 000 

Summa kr. 

40 

971 000 

5 138 000 

575 000 
1036000 

7 720000 

*15 445 000 

1288000 

2 928 000 

19 661 000 

27 381000 

14 157 346 000 
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IX. Jordbruksdepartementet 

A Jordbruksdepartementet m. m. 
Jordbruksdepartementet, förslagsanslag 

2 Lantbruksrepresentanter, förslagsanslag 
3 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgifter, reservationsans/ag 

B Jordbrukets rationalisering m. m. 

l Lantbruksstyrelsen, /örslagsanslag 
2 Lantbruksnämnderna, förslagsanslag 
3 Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m., 

för slagsanslag 
4 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m., förslags-

anslag 
5 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m., 

reservationsanslag 
6 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti, 

förslagsa11slag 
7 Bidrag till särskilda rationaliseringsåtgärder i Norr-

land, m. m., förslagsans/ag 
8 Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa 

kronolägenheter m. m., /örslagsanslag 
9 Befrämjande av husdjursaveln m. m., reservations-

anslag 
10 Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhct, 

förslagsans/ag 
11 Bidrag till statens hingstdepå och stuteri, reservations-

anslag 
12 Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling, reservations-

anslag 
13 Bidrag till Svensk matpotatiskontroll, resen•ations-

anslag 
14 Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen, att 

avräknas mot automobilskattemedlen 
15 Främjande av rennäringen, reservationsans/ag 
16 Kompensation för bensinskatt till rennäringen, att 

avräknas mot automobilskattemedlen 
17 Stöd till skärgårdsföretag, /örslagsans/ag 

C Jordbruksprisreglering 

l Statens jordbruksnämnd, /örslagsans/ag 
2 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden, förslags

ans/ag 
3 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område, för

s/agsanslag 

* Beräknat belopp 

41 

10 202 000 
1602000 

. Il 000000 
450 000 

23 254 00() 

24 654 000 
133 293 000 

4 900 000 

27 000 000 

189 000 

1000000 

17 000 000 

2 300 000 

1340000 

1 000 

350 000 

215 000 

170 000 

575 000 
730 000 

231 000 
2 000 000 

215 948 00() 

*11957 000 

1379000 

*2 866 000 000 
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4 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och 
fodermedel m. m., försfagsans!ag 

5 Stöd till jordbruket i norra S\erige, förslagsanslag 
6 Särskilt övergångsbidrag at jordbrukare, m. m., 

förslagsansfag 
7 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
8 Administration av permanent skördeskadeskydd rn. m., 

förslagsa11S!ag 

D Skogsbruk 

Skogsstyrelsen, förslag~·anslag 
2 Bidrag till skogsvårdsstyrelserna, försfagsanslag 
3 Bidrag till skogsförbättringar, färslagsansfag ·· 
4 Vägbyggnader på skogar i enskild ägo, förslagsanslag, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 
5 Åtgärder för intensifierad skogsv:'.trd i norra Sverige, 

m. m., försfagsanslag 
6 Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering 

m. m., förslagsanslag 
7 Främjande av skogsvård m. m., rcserw11io11sa11s/ag 

E Fiske 

1 Fiskeristyrelsen, förslagsanslag 
2 Fiskeriintendenter m. m., förslagsanslag 
3 Främjande i allmänhet av fiskc:rinäringen, reserva-

tionsanslag 
4 Kursverksamhet på fiskets område, reserrntionsans/ag 
5 Bidrag till fiskehamnar m. m., reservationsanslag 
6 Isbrytarhjälp åt fiskarbefolkningen, försfagsans/ag 
7 Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen, resena

tio11sa11slag, att avräknas mot <iutomobilskatlemedlen 
8 Särskilt omställningsstöd till fö;kare, m. m., förslags-

anslag .. 
9 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till 

fiske, färsfagsanslag 
10 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m, m., 

förslagsans/ag 
11 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m., 

förslagsa11s/ag 
12 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning 

av fiskevatten, reservatio11sa11s!cg 

F Service och kontroll 

1 Statens livsmedelsverk, förs/agsa11slag . 
2 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid · ·· 

kontrollslakterier, /örslagsanslag 

* Beräknat belopp 

'··· 

' .. 
42 

47 961 000 
96 000 000 

2 500 000 
30 000 000 

22 696 000 

3 078 493 000 

*10 492 000 
61 993 000 

7 000 000 

16 500 000 

30 100 000 

2 019 000 
7 500 000 

135 604 000 

*9 429 000 
*I 384 000 

*300 000 
330000 

6 200 900. 
20000 

1470000 

3 000 000 

1 000 

1000 

500 000 

I 000 

22 636 000 

32 286 000 

J2 447 000 
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3 Statens veterinärmedicinska anstalt, förslagsans!ag 22 700000 
4 Veterinärstaten, förslagsanslag 29 025 000 
5 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, 

m. m .. förslagsansfag 4 500 000 
6 Bidrag till djursjukvård i vissa fall, förslagsanslag 150 000 
7 Veterinärinrättningen i Skara: Djursjukhuset, 

förs lagsans/ag 700 000 
Statens centrala frökontrollanstalt: 

8 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 14 295 000 
9 Utrustning, reserl'ationsanslag 60 000 14 355 000 

10 Bekämpande av växtsjukdomar, Jörslagsanslag 150 000 
11 Stater.s lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverk-

sam het, Jörslagsanslag 1 000 
12 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium, 

re serrat ionsanslag 3 335 000 
13 Statens maskinprovningar, förslagsanslag 3 :?94 000 
14 Statens växtsortnämnd, Jörslagsansla[[ · 182 000 

123 625 000 

G Utbildning och forskning 

Jordbrukets högskolor och statens veterinär-
medicinska anstalt: 

Central förvaltning, Jörslagsanslag I 7 77.0 000 
2 Bokinköp m. m., resen•ationsanslag 1 293 000 19 063 000 

Lantbrukshögskolan: 
3 Förvaltningskostnader, Jörslagsans/ag 71 453 000 
4 Driftkostnader, resen•ationsanslag 15 936 000 
5 Försöksverksamheten, reserrationsanslag 38 941 000 
6 Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. 111., 

Jörslagsans/ag l 000 126 331 000 

Veterinärhögskolan: 
7 Förvaltningskostnader, Jörslagsanslag 33 079 000 
8 Driftkostnader, resen•ationsanslag 10 937 000 
9 Försöksverksamhet, reser1•atio11sa11slag 748 000 

10 Lantbruksdriften vid försöksgården, förs/agsanslag 1 000 44 765 000 

Skogshög.skolan: 
1 I Förvaltningskostnader, Jörslagsanslag 25 807 000 
12 Driftkostnader, reserratio11sa11slag 19 034 000 44 841 oo.o 
13 Statens skogsmästarskola, förslagsanslag 2 152 000 
14 Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets 

högskolor m. m., reserrntionsanslag 35 000 000 
15 Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, 

m. m., förslag sans/ag 400000 
16 Jordbruksforskning, resen•ationsanslag 12 766 000 
17 Stöd. till kollektiv jordbruksteknisk forskning, resen>a-

tionsanslag ._J 470 000 
18 Bidrag· till Sveriges utsädesförening, förslagsanslag 9 638 000 
19 Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 285 000 
20 Skoglig forskning, reserrationsanslag 4 846 000 
21 Stöd till.Rollektiv forskning rörande skogsträds-

förädling och skogsgödsling m. m., reserrationsans/ag ' 1912000 
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22 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning, resen•ations
anslag 

23 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien, förslags
anslag 

24 Reseunderstöd för studier m. m., resen•atio11sa11slag 
25 Bidrag till viss ungdomsverksamhet 

H Miljövård 

1 Statens naturvårdsverk, försla,rsanslag 
2 Statens strålskyddsinstitut, fö1slagsa11slag 
3 Koncessionsnämnden för miljöskydd, förslagsans/ag 
4 Miljövårdsinformation, reservatio11sanslag 
5 Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m., 

reservationsanslag 
6 Vård av naturreservat m. m., reservationsanslag 
7 Miljövårdsforskning, reservationsanslag 
8 Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet, 

reservationsanslag 
9 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor, 

reseYl'ationsanslag 
10 Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, 

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

för slagsans/ag 
12 Stöd till avfallsbehandling m. m., reservationsa11slag 
13 Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m., förslags

anslag 
14 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond, 

Jörslagsa11slag 

I Idrott 

1 
2 

Stöd till idrotten: 
Organisationsstöd m. m., reserratio11sa11slag 
Anläggningsstöd m. m., reservationsanslag 

J Diverse 

Servitutsnämnder, m. m., Jörslagsanslag 
2 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m., 

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

förslagsanslag 
4 Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder, 

förs lagsanslag 
5 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrätt

ningar, förslagsans/ag 

* Beräknat belopp 

89130000 
30 370 000 

44 

4 400 00(} 

372 00() 
39000 

500 000· 

308 780 000· 

44 323 00(} 
*6 297 00(} 

3 000000· 
2 800000· 

9000000 
17 100 000· 
30 460 000 

3 800 000· 

1500000> 

5 500 00(} 

140 000 00(} 
15 000 000-

I 455 OO<Y 

5 000000 

285 235 00():· 

119 500 000> 

119 500 000-

55 000· 

1000 000 

7 597 000· 

7000 

5 00(} 

8 664000· 

Summa kr. 4 321 739 000-
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X. Handelsdepartementet 

.A Handelsdepartementet m. m. 
1 Handelsdepart~mentet, förslagsanslag 
2 Kommitteer m. m., resen•ationsanslag 
3 Extra utgifter, reservatio11sa11slag 
4 Krigsmaterielinspektionen, förslagsanslag 
5 Kostnader för nordiskt samarbete, förslagsanslag 
6 Nordiska ministerrådssekrctariatet, förslagsanslag 

:B Främjande av utrikeshandeln m. m. 
Sveriges exportråd, reservatio11sa11slag 

2 Handelssekreterare, resen•ationsanslag 
3 Exportfrämjande åtgärder, reservationsanslag 
4 Utbildning i internationell marknadsföring m. m., 

reserrnt ionsanslag 
5 lmportkontorct för u-landsproduktcr, Jörslagsanslag 
6 Sveriges turistråd, resen•ationsanslag 

<: Kommerskollegium m. m. 
Kommerskollegium, förslagsa11slag 

2 Bidrag till vissa internationella byråer m. m., förslags
a11slag 

3 Kostnader för vissa nämnder m. m., Jörslagsanslag 

_() Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

1 Marknadsdomstolen, Jörslagsanslag 
2 Näringsfrihetsombudsmannen, Jörslagsanslag 
3 Konsumentombudsmannen, förslagsanslag 
4 Statens pris- och kartellnämnd, förslagsanslag 

Konsumentverket: 
5 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
·6 Forskning m. m., reserratio11sa11slag 
7 Allmänna reklamationsnämndcn, förslagsanslag 
8 Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m., 

förslagsanslag 

E Patent- och rcgistreringsverket m. m. 
1 Patent- och registreringsverket, förslagsanslag 
2 Särskilda kostnader för förenings- m. il register, 

.för slagsanslag 

F Ekonomiskt försvar 
Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, Jörslagsans/ag 

'* Beräknat belopp. 

45 

8 533 000 
2 700 000 

150000 
338 000 
250 000 

*7 148 000 

19119 000 

2 700 000 
15 419 000 
16 931 000 

1 773 000 
1000 

23 000 000 

59 824 000 

16 993 000 

852 000 
662 000 

18 507 000 

1197 000 
2 403 000 

*2 630 000 
19 440 000 

*19 743 OCJO 
*1695000 
*2 446 000 

2 500 000 

52 054 000 

54 627 000 

5 800 000 

60 427 000 

*104 044 000 

104044000 

Summa kr. 313 975 000 
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XI. Arbetsmarknadsdepartemen1tet 

A Arbetsmarknadsdepartementet m. m. 

Arbetsmarknadsdepartementet, förslagsamlag 
2 Kommitteer m. m., reserratio11sa11slag 
3 Extra utgifter, resermtionsamlag 
4 Internationellt samarbete, fön/agsanslag 

B Arbetsmarknad m. m. 
1 Arbetsmarknadsservicc, förslagsa11slag 
2 B.idrag till arbetsmarknadsutbildning 
3 Sysselsättningsskapandc åtgärder, resenatio11sa11slag, 

varav förslagsvis 200 000 000 kr. att avräknas mot 
automobil

0

skattemcdlen 
4 Stöd till lageruppbyggnad, fö•·s/agsanslag 
5 Kontant stöd vid arbetslöshet, förslagsanslag 
6 Totalförsvarsvcrksamhet, förs.lagsans/ag 
7 Arbetsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning, re

serratio11sa11slag 
8 Arbetsmarknadsverket: Förvaltning av utrustning, re

serratio11sa11slag 
9 Arbetsdomstolen, förslagsanslag 

10 Statens förlikningsmannaexpedition, förs/agsans/ag 
11 Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar, 

Jörslagsa11slag 

C Arbetsmiljö 
Arbetarskyddsstyrelsen, förslagsanslag, varav 
223 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen 

2 Arbetarskyddsstyrelsen: Inredning och utrustning, 
resen•ationsans/ag 

3 Yrkesinspektionen, förslagsandag, varav 1 821 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen 

4 Statens arbetsklinik, förslagsans/ag 
5 Särskilda åtgärder för arbetsa,1passning, 

reser1•atio11sanslag 

D Invandring m. m. 
Statens invandrarverk, förslagsanslag 

2 Åtgärder för flyktingar, förslagsanslag 
3 Åtgiirder för invandrare, resel'l'atio11sa11slag 
4 Översättningsservice, Jörslagsanslag 

46 

14 559 000 
11697000 

300000 
5 300 000 

31856 000 

597 927 000 
1274000 000 

1254 000000 
300 000 000 
870400 000 

24 062 000 

7 000 000 

I 000 
2 156 000 

719 000 

30000 

4 330 295 000 

57 325 000 

2 700 000 

54 180 000 
3 255 000 

1083000 000 

1200 460 000 

28 815 000 . 
32 325 000 

7 575 000 
300 000 

69 015 000 
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E Regional utveckling 
1 Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhct, förslags

anslag 
2 Särskilda stödåtgärdcr i glesbygder, resen•ationsanslag 
3 Bidrag till förctagareföreningar m. Il: Administra

tionskostnader, resermtionsans/ag 
4 Täckande av förluster i anledning av statligt stöd till 

hantverks- och industriföretag m. fl., förslagsanslag 

Summa kr. 

47 

264 500 000 
29100 000 

20 700 ooo 

15 000 000 

329 300 000 

5 960 926 000 
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XII. Bostadsdepartementet 

A Bostadsdepartementet m. m. 
1 Bostadsdepartementet, förslagsa11slag 
2 Kommitteer m. m., resen•ationsanslag 
3 Extra utgifter, reservationsanslag 
4 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m., 

reser11atio11sa11slag 

B Bostadsbyggande m. m. 
I Bostadsstyrelsen, förs/agsanslag 
2 Länsbostadsnämnderna, förslagsanslag 
3 Bostadstillägg m. m., förslagsansfag 
4 Räntebidrag m. m., förslagsanslag 
5 Eftergift av hyresförlustlån, förslagsanslag 
6 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m., förslagsan

slag 
7 Bidrag till förbättring av boendemiljön, reservations

anslag 
8 Byggnadsforskning 
9 Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler, 

reservationsanslag 
10 Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingsloka

ler, reservationsanslag 
11 Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet 

m. m., resermtionsanslag 

'C Planväsendet 
1 Statens planverk, förslagsa11sfag 
2 Bidrag till översiktlig planering m. m., reservatio11s

a11slag 

:0 Lantmäteri- och kartväsendet 
Lantmäteriet: 

1 Vissa allmänna myndighetsuppgifter, förslagsanslag 
2 Förrättnings- och uppdragsverksamhet, förslags-

anslag 
3 Mätning och kartläggning, resermtionsanslag 
-4 Försvarsbcrcdskap, reserrntionsanslag 
5 Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet, 

färslagsanslag 
·6 Utrustning, reservatio11sanslag 

'* Beräknat belopp 

Summa kr. 

48 

9 667 000 
4 000 000 

250000 

300000 

14 217 000 

18 472 000 
38 470 000 

*l 345 000 000 
2 460 000 000 

75 000 000 

255 000 000 

30 000 000 
11000000 

15 000 000 

9 000 000 

326 000 000 

4582 942 000 

20 230000 

5 000000 

25 230 000 

29 698 000 

1000 
43 641000 

1289000 

7 000 000 
3 000 000 

84 629 000 

4707 018 000 
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XIII. Industridepartementet 

A Industridepartementet m. m. 

1 Industridepartementet, förslagsanslag 
2 Teknisk attache, förslagsanslag 
3 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
4 Extra utgifter, reserl'Otionsanslag 
5 Bidrag till vissa internationella organisationer, 

förslagsanslag 

B Industri m. m. 

Statens industriverk: 
l Förvaltningskostnader, förslagsanslag 
2 Utredningar m. m., reservationsans/ag 
3 Kursverksamhet m. m., förslagsans/ag 
4 Bidrag till kursverksamhet m. m., resenationsans/ag 
5 Utrustning, reservationsans/ag 
6 Sprängämnesinspektionen, förslagsa11slag 
7 Företags- och branschfrämjande åtgärder, reserva-

tionsans/ag 
8 Strukturåtgärder för skoindustrin, reservationsanslag 
9 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till 

företag inom vissa industribranscher, reserrationsanslag 
10 Täckande av förluster på grund av strukturgarantier 

till företag inom vissa industribranscher, förs/agsanslag 
11 Täckande av förluster på grund av exportlåne-

garantier till företag inom textil-, konfektions- och · 
manuella glasindustrierna, förs/agsa11s/ag 

12 Främjande av hemslöjden, reservationsans/ag 
13 Föreningen Svensk form 
14 Medelstillskott till Norrlandsfonden, reserratio11sa11slag 

c Mineralförsörjning m. m. 
Sveriges geologiska undersökning: 

1 Geologisk kartering samt information och 
dokumentation, reservatio11sa11s/ag 

2 Uppdragsverksamhet, förslagsa11slag 
3 Prospektering m. m., .reservationsans/ag 
4 Utrustning, reservationsanslag 
5 Bergsstaten, förslagsanslag 
6 Statens gruvegendom, förslagsanslag 

4 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. 

19 872 000 
3 020000 

1000 
9 880000 

l 000 

20 691 000 
1000 

17 828 000 
6 611 000 

49 

Il 668 000 
245 000 

7 500000 
225 000 

.194 000 

19 832 000 

32 774000 
2 261 000 

. 34 690 000 
2 000 000 

1200000 

1 000000 

450 000 
1552000 

449 000 
5 000 000 

81376 000 

45 131 000 

1057000 
53 787 000 

99 975 000 
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D Energihushållning 

1 Statens elektriska inspektion, förslagsanslag 4 233 000 
Statens kärnkraftinspektion: 

2 Förvaltningskostnader, Jörslagsanslag 1 000 
3 Kärnsäkerhetsforskning, reservatio11sa11slg 1000 2000 

4 Kostnader för vissa nämnder, förslagsanslag 48 000 
5 Energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m., 

reservatio11sa11slag 80 000 000 
6 Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energibesparande 

syfte, resen•atio11sa11slag 3 000000 
7 Främjande av landsbygdens elektrifiering, reserva-

tionsanslag 4000 000 
8 Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m., 

reservationsanslag 1 000 

91284 000 
E Teknisk utveckling m. m. 

Styrelsen för teknisk utveckling: 
1 Teknisk forskning och utveckling, resen·ationsanslag 238 500 000 
2 Drift av forskningsstationer, förs/agsans/ag 1000 
3 Skeppsteknisk forskning och utveckling, reserva-

tionsanslag 12 000 000* 
4 Utrustning, reservationsanslag 9 600000 260 101 000 

5 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet, 
förslagsanslag 1 000 

6 Bidrag till statens provningsanstalt, reservationsanslag 16 827 000 
7 Statens provningsanstalt: Utrustning, reservations-

anslag 44 000 000 
8 Statens skeppsprovningsanstalt: U ppdragsverksamhet, 

förslagsanslag 1 000 
9 Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt, reserva-

tionsanslag 3100000 
10 Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning, reseri•a-

tionsanslag 1000000 
11 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 870 000 
12 Bidrag till Svctigcs standardiseringskommission 4 610 000 
13 Energiforskning, reservatio11sa11slag 106 000 000 
14 Grundläggande forskning för energiområdet, 

reseri•ationsanslag 5 615 000 
Aktiebolaget Atomenergi: 

15 Stöd till svensk kärnkraftindustri, reservationsanslag 24100 000* 
16 Övrig verksamhet, reservationsans/ag 13 100 000* 37 200 000 

17 Medclstillskott till Aktiebolaget Asca-Atom, reserva-
tionsanslag 20000000 

18 Europeiskt rymdsamarbete m. m., förslagsanslag 42 360 000 
19 Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling, 

reservationsanslag 4 500 000 

546 245 000 
F Domänverket 

1 Ersättning till domänverkets fond för utgifter för över-
talig personal, förslagsans/ag 160 000 

Summa kr. 838 872 000 
* Beräknat belopp 
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XIV. Kommundepartementet 

A Kommundepartementet m. m. 
Kommundepartementet, förslagsanslag 

2 Kommitteer m. m., reservationsanslag 
3 Bidrag till studiecirklar i samhällsorientering för 

invandrare, förslagsanslag 
4 Extra utgifter, resen•ationsanslag 

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

C Räddningstjänst m. m. 
1 Statens brandnämnd, förslagsanslag 
2 Beredskap för oljebekämpning till havs m. m., 

förslagsanslag 
3 Ersättning för verksamhet vid räddningstjänst m. m., 

förslagsanslag 
4 Bidrag till kostnader för kommunal beredskap, reserva

tio11sa11s/ag 

XV. Oförutsedda utgifter 

1 Oförutsedda utgifter 

51 

4 970 000 
2 500 000 

300 000 
100000 

7 870 000 

951 662 000 
276 795 000 
227 004 000 

1455461000 

8 341 000 

5 651 000 

3 500 000 

2 000 000 

19 492 000 

Summa kr. 1482 823 000 

3 000 000 000 
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XVI. Riksdagen och dess verk m. m. 

A Riksdagen 

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

anslag 36 798 000 
2 Resecrsättningar m. m. till riksdagens ledamöter, 

/ärslagsanslag 8 901 000 
3 Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets 

verksamhet, Jörslagsanslag 325 000 
4 Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige, 

förslag sans lag 711 000 
5 Parlamentariska delegationer, förslagsanslag 275 000 
6 Bidrag till studieresor, reservationsanslag 120 000 
7 Representation, m. m. förs/agsanslag 125 000 
8 Bidrag ti\\ riksdagens interparlamentariska grupp 194000 
9 Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 140000 

10 Bidrag till utrikespolitisk informationsverksamhet 30000 
11 Kontorshjälp till riksdagsledamöter, förslagsanslag 1300000 
12 Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl., förslags-

anslag 7 984000 
13 Utgivande av otryckta ståndsprotokoll, reserva-

tionsanslag 100000 57 003 000 

B Den inre riksdagsförvaltningen 
Den inre riksdagsförvaltningen: 

1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 47 294 000 
2 Kostnader för riksdagstrycket m. m., förslagsans/ag 12 200000 
3 Utgivande av särskilda publikationer, reservations-

anslag 155 000 
4 Riksdagens utåtriktade informationsverksamhet, 

förslagsanslag 905 000 60 554 000 

c Allmänt kyrkomöte 
1 Allmänt kyrkomöte, förslagsanslag 40000 

D Riksdagens verk 
Riksgäldskontoret: 

1 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 11053000 
2 Kostnader vid emission av statslån m. m., förslags-

anslag 8 800 000 
3 Administrationskostnader för lönsparandet, 

förs lagsanslag 430 000 
4 Administrationskostnader i samband med 

premiering av frivilligt sparande av överskjutande 
preliminär skatt, förslagsanslag 1000 20 284 000 



Prop. 1975/76: 100 53 

Riksdagsbiblioteket: 
5 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 2 549 000 
6 Bokinköp och bokbindning, förslagsanslag 750000 3 299 000 

7 Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen, 
för slagsanslag 7 405 000 

8 Riksdagens revisorer och deras kansli, förslagsanslag 2 866 000 
Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 

9 Förvaltningskostnader, förslagsanslag 1829000 
10 Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet, 

förslagsanslag 2041 000 3 870 000 

37 724 000 

E Diverse 
1 Kommitteer m. m., förslagsanslag 90000 

Summa kr. 155 411000 
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Utgifter för statens kapitalfonder 

I. Riksgäldsfonden1 

1 Underskott på riksgäldsfonden 

Il. Avskrivning av nya kapitalinvesteringar 

A Statens affärsverksfonder 

Kommunikationsdepartementet: 

1 Posthus m. rn. (1: A: 1), förslagsanslag 
2 Teleanläggningar m. m. (I: B: 1), förslagsanslag 
3 Järnvägar m. m. (I: C: J),förslagsans/ag 
4 Flygplatser m. m. (I: D: 1), förs/agsanslag 

Industridepartementet: 

5 Byggnader och utrustning ([: E: 1), förs/agsanslag 
6 Kraftstationer m. m. (I: F: 1), förslagsanslag 

B Statens allmänna fastighetsfond 

J usti tiedepartcmentet: 

1 Polishus m. m. (Il: 1), reservationsans/ag 
2 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet (H: 2), 

reservationsans/ag 
3 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm (Il: 4), 

reservationsans/ag 

Utrikesdepartementet: 

4 Inköp, uppförande och iståndsättande av fästig-
heter för utrikesrepresentationen (Il: 5), reservations-
anslag 

Försvarsdepartementet: 

5 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar (Il: 6), 
reser~·ationsans/ag 

6 Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 
(11: 7), reservationsanslag 

1 000 
6 000 000 

50 300 000 
1000 

1 000 
1 000 

13 000 000 

3 625 000 

1950000 

4 200000 

2 400 000 

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

54 

5150000 000 

56 302 000 

2000 

56 304000 

18 575 000 

250 000 

6 600 000 
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Socialdepartementet: 
7 Utbyggande av karolinska sjukhuset (TI: 8), 

reservationsanslag 8 500000 
8 Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 

(Il: 9), reservatio11sa11s/ag 3 065 000 
9 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-

mentets verksamhetsområde (Il: 10), reservations-
anslag 7000 000 18 565 000 

F i nan sdepartemen tet: 
10 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning (Il: 11), 

reservationsans/ag 137 000 000 
11 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket (Il: 13), 

reservatio11sa11s/ag 50000 137 050 000 

Utbildningsdepartementet: 
12 Byggnadsarbetcn inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde (Il: 15), reservatio11sa11s/ag *84000 000 

Jordbruksdepartementet: 
13 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

(Il: 16), resenatio11sa11s/ag 47 500 000 

Industridepartementet: 
14 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. (Il: 17), 

reservatio11sa11s/ag 850 000 

Kommundepartementet: 
15 Byggnadsarbeten för länsstyrelserna (Il: 18), 

reservationsanslag 5 250 000 
318 640 000 

c Försyarets fastighetsfond 

Försvarets fastighetsfond (III: 1-7), resenatio11sa11slag 239167000 

D Statens utlåningsfonder 

Ut bil dningsdepartemen tet: 
1 Studiemedelsfonden (IV: 5), reservationsanslag 455 000 000 

Jordbruksdepartementet: 
2 Lånefonden till främjande av beredning och avsätt-

ning av fisk m. m. (IV: 8), reservationsans/ag 338 000 
455 338 000 

• Beräknat belopp 
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E Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet:. 
1 Län till nybyggi:iader vid erkända värdanstalter för 

alkoholmissbrukare m. m. (V: 1), reservationans/ag 4 700 000 

Handelsdepartementct: 
2 Lån till utbyggnad av oljelagringen (V: 6), reserva-

tionsanslag •5 800 000 
3 Lån till teko-, sko- och garveriindustrier (V: 7), 

reservationsanslag •10000000 
4 Län till investeringar för kommersiell service i 

glesbygd (V: 8),~reservationsans/ag 1000000 16 800 000 

Bostadsdepartelnen tet: 
5 Tilläggslän till kulturhistoriskt värdefull bostadsbe-

byggclse (V: 10), reservationsans/ag 10000 000 
31500 000 

F Diverse kapitalfonder 

Kommunikationsdepartementet: 
1 Vägmaskiner m. m. (IX: 2), förs/agsans/ag 1 000 
2 Sjöfartsmateriel m. m. (IX: 3), förslagsanslag 1000 
3 Fonden för Södertälje kanalverk (IX: 4), 

förs/agsanslag ·1000' 3 000 

Handelsdepartemen tet: 
4 Förrädsanläggningar m. m. (IX: 8), reservations-

anslag 77 100 000 

77103 000 
Summa kr. 1178 052 000 

lll. Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 

1 Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster 1000 000 

• Beräknat belopp 
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Förslag till 

stat för riksgäldsfonden 

för budgetåret 1976/77 

Utgifter 

A Räntor på statsskulden: 

Ränta på ränteiöpande obligationslån, förslagsvis 
2 Vinster på premieobligationslån, förslagsvis 
3 Ränta på statsskuldförbindelser, förslagsris 
4 " sparobligationer, förslagsi•is 
5 " upplåning i utlandet för statens vattenfalls-

vcrk, förslagsvis 
6 " av staten övertagna lån, förslags1•is 
7 " lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., 

förslagsvis 
8 Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen (den s. k. 

Guadeloupe-räntan) 
9 Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr l i kv. 

Lejonet i Stockholm 
JO " konung Carl XIII:s hemgiftskapital 
11 " Göta kanals reparationsfond 
12 " kortfristig upplåning hos banker m. fl., 

förslagsvis 
13 " skattkammarväxlar, förslag.n·is 
14 " beräknad ny upplåning,förslagsl'is 

B Kapitalrabatter och kursförluster: 
1 Kapitalrabatter, förslagsvis 
2 Kursförluster, förslagsvis 

C Dfrerse utgifter: 
1 Försäljningsprovisioner m. m., förslag.n•is 
2 Jnlösningsprovisioner m. m., förslags~·is 
3 Övriga diverse utgifter, förslagsvis 

Inkomster 
A Räntor: 

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

5 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. 

57 

Bilaga 
till Utgifter för 
statens kapitalfonder 

I 000 
I 000 

50 000000 
14000000 

100 000 

Summa kr. 

1 000 
90000 000 

1 000 
7 000 000 

2 444 000000 
475 000000 
110 000 000 
230 000000 

14 200 000 
150 000 

70 000 000 

300 000 

90000 
7 500 
7 045 

40000 000 
900 000000 
907 247 455 

5 191002 000 

2000 

64100 000 

5 255104000 

97 002 000 
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B Uppgäld och kursvinster: 
l Uppgäld 
2 Kursvinster 

C Di~·erse inkomster: 
1 Preskriberade obligationer och kuponger m. m. 
2 Dragningslistor på premielånen 
3 övriga diverse inkomster 

Underskott att avföras på statsbudgetens driftbudget 

58 

I 000 
1 000 2000 

7 000 000 
300000 
800 000 8100 000 

105104 000 

. 5 150 000 000 

Summa kr. 5255104000 
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Kapitalbudgeten 

Inkomsterna på kapitalbudgeten 

1 Lånemedel 

59 . 

4 429 059 000 
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INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET 1976/77 

I. Statens affärsverksfonder 

A. Postverkets fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

B. Televerkets fond 
Avskrivningsmedel: Tele
anläggningar m. m. 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Avskrivningsmedel: Tele
visions- och 
ljudradioanläggningar 

inom fonden 
Övriga kapitalmedel: 
Teleanläggningar m. m. 
I nvesteringsbemyndigandc: 
Teleanläggningar m. m. 

C. Statens järnvägars fond 
A vskrivningsmedel 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

D. Luftfartsverkets fond 
A vskrivningsmedel 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
I nvesteringsbemyndigandc 

1 000 Jnvesteringsanslag 
26 600 000 

1 000 
27 398 000 

54 000 000 

6 000 000 
838100 000 

41 300 000 

1000000 

-18 000 000 

868 400 000 

lnvesteringsanslag: 
Teleanläggningar m. m. 
Televisions- och 
ljudradioanläggningar 

Investeringsanslag 
50 300 000 

410 000 000 
8 000 000 

56 400000 

524700 000 

Investeringsanslag 
1000 

31200000 
1000 

235 498 000 

266 700 000 

60 

54 000 000 

54 000 000 

827 100 000 

41 300000 

868 400 000 

524 700 000 

524 700 000 

266 700 000 

266 700 000 
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E. Fabriksverkens fond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Investeringsbemyndigande 

F. Statens vattenfallsverks fond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

G. Domänverkets fond 
lnvesteringsbemyndigande 

Summa i11vesteri11gsbemy11di-
gande11 för statens affärs
verksfonder 

Investeringsanslag 
] 000 

24 000 000 
8199 000 

32 200 000 

Investeringsanslag 
1 000 

832 000 000 
10 000000 

1 143 999 000 

1 986 000 000 . 

6 001 000 Summa investeringsanslag 

1459495 000 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

111. Försvarets fastighetsfond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalrriedcl 
Investeringsbemyndigande 

Summa investeringsanslag 
318 640 000 
. 76'645 000 

10 050000 
348 916 000 

754251000 

239167 000 
,31913000 

. '19 000000 
80 520000 

370 600 000 

: , ~ r· 

Summa investeringsanslag 

' . 

1, 

61 

32 200000 

32200 000 

1986000 000 

1986 000 000 

6 001000 

7-54 251 000 ... 

754 251000 

370 600000 

370 600 000 
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IV. Statens utlåningsfonder 

Utrikesförvaltningens lånefond 

Investeringsbemyndigande 

Biståndsförvaltningens lånefond 

Investerings bemyndigande 

Statens bosättningslånefond 

In vesteringsbemyndigande 

400 000 Investeringsanslag 

300 000 Investeringsanslag 

5 000 000 Investeringsanslag 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Investeringsbemyndigandc 

Studiemedelsfonden 

Avskrivnirigsmedel 
från statsbudgeten 

Lånefonden för studentkårlokaler 

Investeringsbemyndigande 

Fiskerilånefonden 

Investerings bemyndigande 

1 000 Investeringsanslag 

455 000 000 Investeringsanslag 

1 000 lnvesteringsanslag 

1 000 Investeringsanslag 

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

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 
från statsbudgeten 338 000 

Investeringsbemyndigande 362 000 

Statens fiskredskapslånefond 

Investeringsbemyndigande 

700 000 

1 000 Investeringsanslag 

Statens hantverks- och industrilånefond 

Investeringsbemyndigande 35 000 000 Investeringsanslag 

Lånefonden för bostadsbyggande 

Investerings bemyndigande 1 660 000 000 Investeringsanslag 

Lånefonden för inventarier i vissa specialbostä
der 

Investeringsbemyndigande 1 000 Investeringsanslag 

Lånefonden för kommunala markförvärv 

Investerings bemyndigande 175 000 000 Investeringsanslag 

62 

400000 

300000 

5 000 000 

1000 

455 000000 

1000 

1 000 

700000 

700 000 

1 000 

35 000 000 

1660000000 

1000 

175 000 000 
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Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Investeringsbemyndigande 1 000 Investeringsanslag 

Summa i11vesteri11gsbemyndi
ganden för statens 
utlå11ingsfo11der 

V. Fonden för låneunderstöd 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

Övriga kapitalmedel 
I nvesteringsbemyndigande 

I 876 068 000 

31500000 
107 835 000 
559 168 000 

698 503 000 

Summa investeringsanslag 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Övriga kapitalmedel 
lnvesteringsbemyndigande 

47 000 000 Investeringsanslag 
-27 000000 

20 000000 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

Investeringsbemyndigande 

IX. Diverse kapitalfonder 

A. Statens vägverks förrådsfond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
I nvesteringsbemyndigande 

* Beräknat belopp 

40 000 000 Jnvesteringsanslag 

lnvesteringsanslag 
l 000 

76 900 000 
3 200 000 
2 499 000 

82 600 000 

63 

1 000 

698 503 000 

698 503 000 

20 000000 

20 000 000 

*40000 000 

82 600000 

82 600 000 
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B. Sjöfartsverkets fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

, Investeringsanslag 
1 000 

35 353 000 
50000 

52 796 000 

88 200 000 

C. Fonden för Södertälje kanalverk 

Avskrivningsmedel Investeringsanslag 
1000 från statsbudgeten 

inom fonden 
Investeringsbemyndigandc 

D. Statens datamaskinfond 

Avskrivningsmedel 
inom fonden 

Investeringsbemyndigande 

E. Jordfonden 

Investeringsbemyndigande 

F. Naturvårdsfonden 

Investeringsbemyndigande 

890 000 
2109 000 

3 000 000 

Summa investeringsanslag 
59 500000 
55 501 000 

115 001000 

I 000 Investeringsanslag 

4 000 000 lnvesteringsanslag 

G. Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Investeringsbemyndigandc 

Summa i11vesteri11gsbe
my11diga11de11 för 
dil'erse kapitalfonder 

77 100000 
1 062 000 

-1062000 

77100 000 

115 844 000 

Invcsteringsanslag 

SUMMA INVESTERINGSSTATER 

Avskrivningsmedcl 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

* Beräknat belopp 

Summa investeringsanslag 
1178 052 000 
2 485 463 000 

206137 000 
4 453 011 000 

8 322 663 000 

64 

88 200 000 

88 200 000 

3 000 000 

3000000 

115 001 000 

115 001000 

1000 

4 000 000 

*77 100 000 

. 77100 000 

8 322 663 000 

8322 663 000 
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Kapitalinvestering 

I. Statens affärsverksfonder 

A Postverkct 

1 Posthus m. m. 

B Televerket 

Kommunikationsdepartemente t: 
1 Teleanläggningar m. m. 

Ut bil dn ingsdepartemen tet: 

2 Televisions- och ljudradioanläggningar 

c Statens järnvägar 

1 Järnvägar m. m. 

D Luftfartsverket 

1 Flygplatser m. m. 

E Förenade fabriksverken 

1 Byggnader och utrustning 

F Statens vattenfallsverk 

1 Kraftstationer m. m. 

G Domänverket 

2 

Justitiedepartementet: 

Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminaM1rden 

Industridepartementet: 

Förvaltningsbyggnad för domänverket 

* Beräknat belopp 

Summa kr. 

65 . 

54 000 00() 

827 100 000 

41 300 000 

868 400 000 

524 700 000 

266 700 000 

*32 200 000 

1986 000 000 

1 000 

6 000 000 

6 001000 

3 738 001000 
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Il. Statens allmänna fastighetsfond 

Justitiedepartementet: 
l Polishus m. m. 52 000 000 
2 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 14 500000 
3 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 1 000 
4 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 7 800000 74 301 000 

U tr ikesdcpartemen tet: 

5 Inköp, uppförande och iståndsättande av fästig-
heter för utrikesrepresentationen 1000000 

Försvarsdepartementet: 
6 Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 8 400000 
7 Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 2 400000 10 800 000 

Socialdepartementet: 

8 Utbyggande av karolinska sjukhuset 17 000000 
9 Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 6 130000 

10 Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-
mentets verksamhetsområde 19 000 000 42130000 

Finansdepartementet: 

11 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 285 000000 
12 Inköp av fastigheter m. m. 55 000000 
13 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 200000 340 200 000 

Ut bildningsdepartcmen tct: 
14 Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 120 000 
15 Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde *168 000 000 168 120 000 

Jordbruksdepartementet: 

16 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 95 000 000 

I nd ustridepartemcn tet: 

17 Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 1 700000 

Kommundepartementet: 

18 Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 21000000 

Summa kr. 754 251000 

* Beräknat belopp 
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111. Försvarets fastighetsfond 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

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

Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av anläggningar för försvarets 
forskningsanstalt 

Anskaffning av vissa militära anläggningar 

IV. Statens utlåningsfonder 

U tr ikesdepartemen te t: 

I Utrikesförvaltningens lånefond 
2 Biståndsförvaltningens lånefond 

Social departementet: 

3 Statens bosättningslånefond 

Kommunikationsdeparteme ntet: 

4 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Ut bi ldningsdepartemen tet: 

5 Studiemedelsfonden 
·6 Lånefonden för studentkårlokaler 

Jordbruksdepartementet: 
7 Fiskeri lånefonden 
8 Lånefonden till främjande av beredning och avsätt-

ning av fisk m. m. 
9 Statens fiskredskapslånefond 

Arbetsmarknadsdepartementet: 

10 Statens hantverks- och industrilånefond 

Bos tadsdepartemen tet: 

11 Lånefonden för bostadsbyggande 
12 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 
13 Lånefonden för kommunala markförvärv 
14 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

16 000 000 

67 

144 000000 
78 750 000 

103 250 000 

11400000 

1200000 17 200 000 

16 000000 

Summa kr. 370 600 000 

400 000 
300000 700000 

5 000 000 

1 000 

455 000 000 
1 000 455 001 000 

1 000 

700 000 
1000 702 000 

35 000 000 

1 660000000 
I 000 

175 000 000 
1 000 1835002 000 

Summa kr. 2331406000 
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V. Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet: 
Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för 
aikoholmissbrukare m. m. 4 700000 

2 Lån till utländska läkare för viss efterutbildning l 000 4 701 000· 

Kommun ikati onsdepartemen tet: 

3 Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1975/76 30 000 00(} 

Finansdepartementet: 

4 Lån för inrättande av alkoholfria restauranger *1 000 
5 Pressens lånefond *1 000 2 00() 

Handel sdepartemen tet: 

6 Lån till utbyggnad av oljelagringen ·~s 800 ooo 
7 Lån till teko-, sko- och garveriindustrier *10 000 000 
8 Lån till investeringar för kommersiell service i 

glesbygd 2 000 000 17 800 00(} 

Arbetsmarknadsdepartementet: 

9 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 600 000 00(} . 

Bostadsdepartementet: 

10 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostads-
bebyggelse 20 000 ()()() 

lnd us tri dcpartemen tet: 
11 Lån till projektering av Ranstadsverket 26 000 ()()(} 

Summa kr. 698 50300(> 

•Beräknat belopp 



'* Beräknat belopp 
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Utdrag 

PROTOKOLL 

70 

vid regeringssammanträde 
1975-12-29 

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, och statsråden Sträng, 
Andersson, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengts
son, Norling, Lidbom, Carlsson, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Zachris

son, Leijon, Hjelm-Wallen, Peterson 

Föredragande: statsråden Sträng, Andersson, Johansson, Holmqvist, 

Aspling, Lundkvist, Geijer, Bengtsson, Norling, Lidbom, Carlsson, Feldt, 
Sigurdsen, Gustafsson, Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallen 

Proposition med förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77 

Statsråden föredrar de förslag till riksdagen i frågor om statens in
komster och utgifter m. m. som skall ingå i regeringens förslag till stats
budget för budgetåret 1976177. Anförandena och i förekommande fall 
översikter över förslagen redovisas i underprotokollen för resp. departe

ment. 
Statsrådet Sträng anför: Med beaktande av de föredragna förslagen 

har förslag till statsbudget för nä.sta budgetår med därtill hörande spe
cifikationer av inkomster och utgifter upprättats. Jag hemställer att re
geringen föreslår riksdagen 

att beräkna inkomster och besluta om utgifter för staten i enlig
het med det upprättade förslaget till statsbudget för budget
året 1976177. 

Regeringen ansluter sig till föredragandenas överväganden och beslu

tar att genom proposition förelägga riksdagen vad föredragandena har 
anfört för den åtgärd eller det ändamål som föredragandena har hem

ställt om. 
Regeringen förordnar att de anföranden som redovisas i underproto

kollen jämte översikter över förslagen skall bifogas propositionen som 

bilagor 1-24. 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1975 750500 







Bilaga 1 till budgetpropositionen 1976 

Finansplanen 

FINANSDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

Prop. 1975/76:100 
Bilaga 1 

vid regeringssammanträde 
1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser finans
planen och beräkning av statens inkomster m. m. 

1. Den internationella utvecklingen 

Den internationella lågkonjunkturen fördjupades kraftigt under för
sta halvåret 1975. OECD-ländernas samlade industriproduktion sjönk 

med ca 16 % i årstakt mellan andra halvåret 1974 och första halvåret 
1975. Under sommarmånaderna stabiliserades emellertid efterfrågan 
och senare under hösten har aktiviteten successivt vänt uppåt i de stör
re länderna. Omsvängningen i konjunkturen blev särskill uttalad i 
Nordamerika där fallet i efterfrågan varit utomordentligt kraftigt un
der årets första månader. Redan i april hade dock industriproduktionen 
vänt uppåt och under tredje kvartalet gick återhämtningen oväntat 
snabbt. Även i Japan vände konjunkturen uppåt under våren, men den 
fortsatta uppgången har varit relativt långsam. Den viisteuropeiska eko
nomiska utvecklingen har visat en viss eftersläpning och botten i kon
junktursvackan torde ha nåtts först under hösten 1975. De mindre 
OECD-länderna, som bl. a. genom en ambitiösare stabiliseringspolitik 
lyckats hålla uppe aktiviteten bättre än de större länderna, har drabbats 

med full kraft av den internationella lågkonjunkturen under andra 
halvåret 1975. 

Konjunkturnedgången under 1975 blev avsevärt djupare än vad som 
allmänt väntades vid årets ingång såväl av de internationella ekono
miska organisationerna som i de officiella nationella prognoserna. 
OECD-sekretariatet räknade exempelvis i december 1974 med att brut
tonationalprodukten för hela länderområdet skulle öka med en halv 
procent mellan helåren 1974 och 1975. Utfallet bedöms nu i stället ha 

I Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 1 
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blivit en nedgång i totala produktionen med drygt 2 %. Ännu mera 
markant blev skillnaden mellan prognos och utfall för första halvåret 
1975, då en fön,äntad uppgång på 0,5 % utföll som en nedgång med 

drygt 5 %. 
Att nedgången blev så mycket kraftigare än väntat sammanhänger 

främst med den starka lageravveckling som ägde rum under vinterhalv

året 1974-1975. Men även de privata investeringarna, i synnerhet in

dustri- och bostadsinvesteringnrna, minskade kraftigt. En ytterligare 

star~t bidragande orsak till lågkonjunkturens djup var den ekonomiska 

politik som fördes i de större Hindema. Denna politik hade iinda fram 

till årsskiftet 1974-1975 hållits utomordentligt restriktiv i syfte att 

dämpa inflationen. När den se<lan slutligen lades om i expansiv rikt

ning skedde detta huvudsakligen genom generellt verkande ekonomisk
politiska åtgärder som ökade hushållens inkomster och företagens lik

viditet. Bl. a. den osäkerhet som skapats av lågkonjunkturen gjorde 

emellertid att hushållen ökade sitt sparande och företagen drog ned 

sina investeringar. Detta har fått till resultat att effekterna av stimu
lansåtgärderna starkt reducerats. 

Lågkonjunkturen under 1975 har vidare lett till en ytterligare kraftig 

försämring av det redan tidigare svaga arbetsmarknadsläget. Antalet 

arbetslösa i OECD-området har stigit från 10 miljoner under 1'974 till 

drygt 17 miljoner under senare delen av 1975. Därtill ökade antalet 

ofrivilligt korttidsarbetande starkt. Den statistiskt registrerade arbets

lösheten skulle ha blivit ännu högre om inte ett förmodligen betydande 

antal människor helt gett upp sina försök att få arbete. Ett stort antal 
arbetslösa s. k. gästarbetare i Västeuropa har också av omständigheter
na tvingats att återvända till sina hemländer. 

Trots den låga aktivitetsnivån har minskningen i den internationella 
inflationstakten blivit endast mättlig. Prisstegringen inom OECD-om
rådet har under loppet av 1975 varit ca JO%, att jämföra med en ök

ning på 14,4 % under 1974. D•:n uppnådda diimpningen av prissteg
ringstakten får i första hand tillskrivas den nedgång i de internationella 

råvarupriserna som ägt rum under 1975. För Västeuropas del har in

bromsningen i inflationstakten mellan 1974 och 1975 varit ännu mindre, 

eller från drygt 15 till ca 13 % per år. 

Produktionsminskningen i OECD-länderna har återspeglats i världs

handeln. Under första halvåret 1975 föll således dessa länders import

volym med 20 % i årstakt och för helåret 1975 antas världshandeln 

minska med ca 7-8 % . OPEC-länderna har dock fortsatt att öka sin 

import och även statshande\sländernas import har utgjort ett stabili

serande inslag. De icke oljeproducerande u-länderna har däremot av 

bl. a. betalningsbalansskäl tvingats att skära ned sin import. 

Vid en internationell jämförelse (se tabell 1) framstår den ekono

miska utvecklingen 1974 och 1975 i Sverige som i hög grad tillfreds-
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ställande. Således har bruttonationalprodukten i flertalet länder under 

dessa ar sjunkit tillbaka till 1972 års nivå. J Sverige har totalproduktio

nen samtidigt stigit med inemot 5 % . Av samtliga OECD-länder är det 

enuast Norge som uppvisat en högre tillväxt. 

Den svenska inflationstakten har under dessa år legat unda genom

snittet för hela OECD. Skillm1den i förhållande till den västeuropeiska 

utvecklingen är ännu större till svensk fördel. Endast Förenta staterna, 

Förbundsrepubliken Tyskland, Schweiz och Österrike uppvisar en lägre 

inflationstakt. l samtliga dessa länder har emellertid arbetslösheten 

samtidigt ökat kraftigt. Sverige diiremot har lyckats minska sin arbets

löshet. 

Utsikterna för I 976 baserus på ett antagande om en successivt åter

hämtad ekonomisk aktivitet. Tillgängliga data tyder på att konjunktu

ren mot slutet av 1975 vänt uppåt även i Förbundsrepubliken Tyskland 

och Frankrike. En uppgfog av efterfrågan och produktionen under 

1976 kan också väntas i de flesta övriga OECD-länderna. Sannolikt iir 

diirvid att det konjunk~urmönster som utvecklats under 1975 blir gäl

lande även 1976. Detta skulle innebära att återhämtningen förlöper 

snubbare i Förenta staterna iin i de övriga OECD-ländcrna. Produktio

nen i Förenta staterna beriiknas öka med mellan 5 och 6 % . 

Utvecklingen i Västeuropa kommer i huvudsak att bestämmas av 

takten och styrkan i de västtyska och franska ekonomiernas återhämt

ning. För båda dessa länder antas en BNP-ökning med 3 a 4 % under 

I 976. I Storbritannien och Italien är man på grund av interna och ex

terna obalanser i stort hänvisad till att avvakta effekterna av den inter

nationella konjunkturuppgången och för I 976 förutses endast en obe

tydlig ökning av produktionsnivån. I en liknande situation kommer 

1iven ett flertal av de mindre OECD-länderna att befinna sig. För hela 
OECD-omrädet viintas en produktionsökning på 3,5-4,5 % . 

Den nuvarande lt1gkonjunkturen skiljer sig från tidigare lågkonjunk

turer under efterkrigstiden genom sitt djup, sin höga inflationstakt och 

den mycket omfattande arbetslösheten. Förhållandet kompliceras ytter

ligare av kraven på en strukturell anpassning till de förändrade energi

och råvarupriserna. Dessa omstiindigheter medför också att de eko

nomiska prognoserna blir utomordentligt osäkra. Detta kan exempelvis 

belysas av att föreliggande prognoser för tillväxten 1976 i Förbunds

republiken Tyskland varierar mellan 3 % och 6 % . Likartade spänn

vidder i prognoserna för den ekonomiska tillviixten föreligger för flera 

andra länder i Västeuropa. 

lnflationstakten kommer troligen att bromsas in ytterligare och 

stanna vid ca 8 % . I de tre största ekonomierna -·· Förenta staterna, 

Japan och Förbundsrepubliken Tyskland -- antas doL:k prisstegringen 

kunna komma ned i en takt av 5···-7 % per år. 

Även om konjunkturuppgången kan väntas accelerera under loppet 
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av året så utgår den från en utomordentlig låg aktivitetsnivå. Den out
nyttjade kapaciteten kommer därför under hela 1976 att förbli stor. 

Dessutom kan företagen väntas i första hand minska på korttidsarbetet 

och först därefter öka antalet sysselsatta. Någon nämnvärd förbättring 

torde därför i flertalet länder inte inträda på arbetsmarknaden under 

1976. Antalet arbetslösa kommer sannolikt att minska först mot slutet av 

året. 

I takt med uppgången av efterfrågan och produktion kommer världs

handeln åter att öka, i huvudsak genom handeln mellan OECD-län

derna. OPEC-ländernas efterfrågan väntas också fortsätta att expandera 

starkt ehuru något långsammare än under de två föregående åren. 

övriga u-länder och statshandelsländer kommer däremot att av bctal

ningsbalansskäl sannolikt tvingas hålla tillbaka sin import. Bedömning

arna av världshandelns utveckling rör sig, liksom beträffande tillväxt

takten för de enskilda länderna, inom ett relativt brett intervall på 

mellan 4 och 8 % . 
De av den föregående högkonjunkturen 1972-1973 skapade jäm

viktsrubbningarna i bytesbalanserna fördjupades och blev allmänt ut

bredda under 1974 genom prisstegringarna på oljeprodukter och andra 

råvaror. Från ett ungefärligt jämviktsläge försämrades sålunda de olje
importerande ländernas bytesbalanser gentemot de oljeexporterande 

länderna inom OPEC med omkring 60 miljarder dollar. Mellan 1974 

och 1975 svängde utvecklingen om och OPEC-ländernas exportöver

skott reducerades med ca 25 miljarder dollar. Denna minskning har 

nästan uteslutande berott på de större OECD-länderna, som genom sin 
svaga eflerfrågeutveckling och därmed kraftigt vikande import åstad

kommit ett sammanlagt överskott på nära 7 miljarder dollar 1975. I de 
mindre OECD-länderna, som i allmänhet fört en mer ambitiös kon
junkturpolitik synes situationen förbli i det närmaste oförändrad med 

ett underskott på ca 12 miljarder dollar. För hela OECD-området upp

går underskottet således till ca 5 miljarder dollar. Utvecklingen mot en 

för industriländerna totalt sett jämnare bytesbalanssituation har gått 
snabbare än vad man allmänt förutsett samtidigt som obalansen inom 

OECD-området snarare skärpts. Detta understryker den stora osäkerhet 

som vidlåder prognoser för bytesbalansutvecklingen. 
I samband med den s. k. oljekrisen rådde en till synes allmän enighet 

på det internationella planet om hur bytesbalansunderskotten skulle 

elimineras. Detta borde ske genom en successiv anpassning till de nya 

relativpriserna och ett accepterande av underskotten under en viss 

övcrgångstid. En drastisk nedskärning av underskotten genom defla
tionspolitik eller direkta importrestriktioner ansågs vara en oacceptabel 

väg bl. a. med hänsyn till att detta skulle medföra arbetslöshet och 

produktionsbortfall som i främsta rummet skulle drabba OECD-län

dema själva och andra icke-oljeexporterande länder. Klara inslag av 
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sådan deflationspolitik har dock förekommit i de större OECD-länderna 
och är en viktig förklaring till förbättringen av den externa balansen 
i dessa länder. 

Hur bytesbalanserna kommer att utveckla sig under 1976 är f. n. 
mycket svårt att avgöra. Å ena sidan har man att räkna med att en 
fortsatt uppgång i den internationella konjunkturen för med sig att 
bytesbalanserna för de större OECD-länderna ånyo försämras. De 
mindre OECD-ländernas bytesbalansunderskott antas samtidigt ligga 

kvar på i stort sett samma nivå som 1974-1975. För hela OECD skulle 
underskottet för 1976 med hänsyn härtill stiga till omkring 17 miljarder 
dollar. Å andra sidan innebär den redan höga internationella skuld
sättningen i de mindre OECD-länderna ett minskat utrymme för fort

satt underskottsfinansiering. Det kan därför inte uteslutas att dessa 

länder försöker korrigera sin externa obalans snabbare än som här 

antagits. 
De icke-oljeexporterande u-länderna torde inte kunna upprätthålla 

sin importkapacitet under 1976 till följd av finansiella svårigheter. En 
neddragning för 1976 av deras sammanlagda bytesbalansunderskott 

med ca 6 miljarder dollar till ca 21 miljarder dollar bedöms därför 
trolig. Internationella valutafondens (IMF) betydelse för betalningsba
Iansfinansiering har under dessa förhållanden ökat påtagligt. Såväl i-län
der som utvecklingsländer har i ökad utsträckning tagit IMF:s resurser 

i anspråk för att finansiera bytesbalansunderskotten. Efter utdragna för
handlingar under hela 1975 kan man nu räkna med att beslut fattas 
under 1976 att förstärka IMF:s resurser genom en höjning av medlems

ländernas kvoter. När slutligt beslut föreligger i valutafondens styrelse 
kommer regeringen att förelägga riksdagen förslag om Sveriges delta

gande i insatsökningen. 
Frågan om en reformering av det internationella valutasamarbetet 

har varit föremål för fortsatt utredning och förhandling, speciellt inom 
ramen för internationella valutafonden. Vissa principöverenskommelser 
har härvid kunnat träffas och en mera definitiv uppgörelse· torde ligga 
inom räckhåll. Sålunda råder enighet om det officiella guldprisets 
formella avskaffande och en successiv avveckling av guldets roll i det 
internationella monetära systemet. I anslutning härtill avses en revision 
ske av vissa avsnitt av valutafondens stadgar, bl. a. de centrala bestäm
melserna om valutakurssystem och valutapolitik. Planer föreligger 
också på att använda en tredjedel av valutafondens guldbehållning för 

dels återföring till medlemsländerna, dels försäljning till förmån för 
u-länderna. Även andra åtgärder planeras för att öka valutafondens 
möjligheter att bidra till finansieringen av de mycket betydande bytes
balansunderskott som dessa länder har att räkna med under 1976. 

Det europeiska valutakurssamarbetet, den s. k. valutaormen, har 
under 1975 fungerat tillfredsställande. ·Frankrike har under året åter 
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anslutit sig till detta. En fortsatt svensk medverkan i ett dylikt valuta-

kurssamarbete - eventuellt i utvidgad ram - är av väsentlig betydelse. 

Den inom OECD planerade finansiella stödfonden för medlemslän-

derna beräknas kunna träda i verksamhet under 1976. Riksdagen har 

i december 1975 (prop. 1975176: 20, FiU 1975176: 11, rskr 1975176: 50) 

godkänt Sveriges medlemskap i fonden. 

Tabell l.'" Bruttonationalprodukt, konsumentpriser och arbetslöshet OECD-
länderna 1973-1975 

Årlig Årlig Relativa ar- uppgiften 
procentuell procentuell bctslöshcts- för 1975 
förändring förändring tal• avser män. 
BNP Konsument-

priser 

1974 1975 19741 1975' 1974 1975 

De sju stora 
länderna 
Förenta staterna --2,1 -3 12,2 7,6 5,6 . 8,3 nov. 
Japan -1,8 1,5 21,9 9,6 1,4 2,8 okt. 
Förbundsrepubli-
ken Tyskland 0,4 -4 5,9 5,8 2,6 4,9 nov. 
Frankrike 3,9 -2 15,2 10,2 2,3 3,9 aug. 
Storbritannien 0,2 -2 19,1 12,1 2,9 3,4 nov. 
Italien 3,2 -4 24,5 12,I 2,9 3,4 kvartal 2 
Canada 2,8 -1 12,4 10,6 5,4 7,2 sept. 

Norden 
Norge 3,7 5 11,3 11,9 0,6 1,6 nov. 
Danmark 1,3 --3 15,5 4,7• 5,3 11,0 nov. 
Finland 4,2 -1 17,0 17,2 1,7 2,2 okt. 
Sverige 4,2 0,6 10,5 9,8• 2,0 1,7 nov. 

Vissa andra 
OECD-länder 
Belgien 4,0 -- 2 15,7 11,2 2,6 4,8 aug. 
Nederländerna 3,3 -2,5 10,9 9,9 2,8 4,3 aug. 
Österrike 4,4 -3 19,7 7,7 1,5 2,5 nov. 
Schweiz -0,7 -4 7,6 4,8 

OECD-Europa 2,1 -2,5 15,I 12,8 
OECD-totalt 0 -2 14,4 9,9 

1 December 1973-dccember 1974. 
•Avser perioden oktober 1974-oktober 1975. 
•Den låga siffran beror till stor dclfpå momssänkningens effekt på värdet för 

oktober 1975. · 
•Prognos för helåret 1975. 
•På grund av skiljaktiga definitioner och bcräkningsmetoder är dessa tal inte 

helt jämförbara länderna emellan. 

2. Konjoktur och ekonomisk politik 1975 

Under 1974 rådde en utpräglad högkonjunktur i Sverige. Visserligen 

mattades den utländska efterfrågan på våra produkter mot slutet av 

året, men detta uppvägdes av den inhemska efterfrågan som stöddes av 

omfattande stimulansåtgärder. Sysselsättningen ökade kraftigt. Som en 

följd av såväl förskjutningen från utländsk till inhemsk efterfrågan 
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som de höjda oljepriserna kom emellertid vår utrikesbalans att försäm
ras avsevärt. 

Inför 1975 ställdes den ekonomiska politiken framför allt inför upp
giften att genom åtgärder via den inhemska efterfrågan motverka 
effekterna av den nedåtgående konjunkturutvecklingen i vår omvärld. 
Vid utformningen av denna politik fick självfallet stor hänsyn tas till 
effekterna på utrikesbalansen resp. priserna. 

Den ekonomiska politiken var fortsatt expansiv vid ingången av 
1975. Vid årsskiftet tillkom, som en följd av den s. k. Hagaöverens
kommelsen, en sänkning av inkomstskatten. Sjukförsäkringsavgiften 
för löntagare slopades, låginkomsttagarna fick ett extra avdrag på skat
ten och marginalskatten lindrades. För personer i vanliga inkomstlägen 

motsvarade skattesänkningen en löneökning på 8 å 10 % som dessutom 
kom åtskilliga månader innan förhandlingarna om lönerna för 1975 var 

klara. Därigenom kom hushållen att redan vid årets början tillförsäkras 
en påtaglig ökning av de disponibla inkomsterna. 

Jämsides härmed gjordes en rad insatser för att stimulera industri
investcringarna. Höjningarna av oljepriset medförde nämligen stora 
underskott i vår utrikeshandel under 1'974. Den industriella kapaciteten 
måste därför byggas ut för att göra det möjligt att öka exporten och 
återställa den externa balansen. Under 1974 föreslog regeringen avsätt
ningar på sammanlagt 35 % av vinsterna för 1974 till arbetsmiljö

fonder och särskilda investeringsfonder. Båda dessa slag av fonder kom 
att få utnyttjas för byggnadsarheten som påbörjades efter den I januari 
1975 resp. avseende beställningar av maskiner och inventarier som skett 
efter samma tidpunkt. Rätten att lyfta dessa medel från riksbanken 
inträdde den 1 juli 1975. Likaså förlängdes möjligheten att utnytt.ia de 
vanliga investeringsfonderna för byggnadsinvesteringar fram t. o. m. 
den 31 mars 1976. För att inte anstränga näringslivets likviditetsläge 
medgavs också uppskov till den 30 juni 1975 med högst hälften av de 
belopp som skulle avsättas till resp. fonder. Senare under våren lättades 
också kreditpolitiken i särskilt stor utsträckning för industrin. Taket 
för affärsbankernas utlåning höjdes. I syfte att underlätta tillförseln tilI 
industrin av långfristigt kapital höjdes räntesatsen vid emission av 
industriobligationer med en procentenhet. Den expansiva investerings

politiken ledde till att industrins investeringar fortsatte att öka påtagligt 

under första halvåret 1975 - i motsats till vad som var fallet i de allra 

flesta andra länder. 
Under senvåren 1975 började det stå klart att den internationella 

konjunkturavmattningen sista kvartalet 1974 och första kvartalet 1975 
hade blivit mera djupgående än vad som hade förefallit troligt vid års
skiftet. Orderingången till den svenska industrin visade en svag utveck
ling med starka minskningar för t. ex. järn- och stålverken. Som en 

följd av den minskade utländska efterfrågan började exporten gå sämre. 
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Någon större påverkan på arbetsmarknaden av detta skeende kunde 
dock inte förmärkas. Arbetslösheten, så som den mäts i arbetskrafts
undersökningarna, hade under andra kvartalet kommit ned till den 
låga nivån 1,5 % och antalet obesatta platser var lika många som under 
högkonjunkturåret 1970. Styrkan i den inhemska efterfrågan var fort
farande betydande. Av särskild betydelse i det sammanhanget var att 

de centrala löneavtalen för de allra flesta blev klara relativt tidigt under 
vären. 

Med tanke på svagheten i ordering~mgen och den effekt detta på sikt 

kunde beräknas få för sysselsättningen införde regeringen i _juni 1975 

stöd för produktion pa lager. Stödet utgör 20 <i'o av den lagerökning 
utöver det normala som sker under tiden den 1 juli 1975-30 juni 1976. 

För sågverken gäller särskilda regler. Ett villkor för lagerstöd är att 
sysselsättningen under stödperioden upprätthålls på samma nivå som 

i .iuni 1975. Särskilt för exportföretagen torde lagerstödet vara viktigt. 
Det medverkar till att brygga över den djupa efterfrågesvackan under 
1975 och gör det möjligt för svensk exportnäring att stå väl rustad när 
den internationella konjunkturuppgången åter igen driver upp efter

frågan på våra produkter. 

När den statistiska bilden av den ekonomiska utvecklingen under 
första halvåret alltmera klarnade i slutet på sommaren 1975 innebar 
den en missräkning på en väsentlig punkt. Konjunkturavmattningen 
utomlands hade varit mycket djupare under det första halvåret än de 
internationella bedömningarna hade förutsett. En mycket dramatisk 

lageravveckling i många länder hade medverkat till denna utveckling. 
Som en konsekvens av den minskade efterfrågan i vår omvärld hade 
exporten från Sverige i volym räknat blivit 6-7 % lägre än motsvaran

de halvåret 1974. Det var särskilt råvarorna som hade drabbats. 
Fortfarande hade emellertid läget på den svenska arbetsmarknaden 

inte påtagligt för.;ämrats. Efterfrågan på arbetskraft hade visserligen 
sjunkit sedan några månader men arbetslösheten låg under tred.ie kvar
talet fortfarande på den låga nivån 1,5 % . En omständighet som bidrog 

till det starka sysselsättningsläget var att den arbetskraftsintensiva verk
stadsindustrin ännu inte i någon större omfattning hade känt av den 
allmänna nedgången i den internationella efterfrågan. Däremot tydde 

informationen från de senaste konjunkturbarometrarna. och från stati

stiken över orderingången, på att även verkstadsindustrin skulle komma 
att få en viss påkänning av konjunkturavmattningen under det före
stående vinterhalvåret. Det fanns därför anledning att räkna med en 

viss fortsatt försvagning av efterfrågan på arbetskraft till industrin. 
Också byggnadssektorn kunde bedömas visa en svag efterfrågan på 
arbetskraft. I första hand väntades ökade svårigheter för de nytillträ

dande på arbetsmarknaden. 
För att hävda sysselsättningen under vintern, och för att ge arbete åt 
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ungdom och andra nytillträdande pä arbetsmarknaden samt för att 

skapa ett gott utgångsläge inför den internationella konjunkturupp

gången offentliggjorde regeringen den 15 oktober 1975 ytterligare sti

mulansåtgärder, inom en kostnadsram av ca 2 miljarder kr. Det stat

liga stödet till produktionen på lager förstärktes genom att förskott 

med 75 % av det beräknade bidraget kan utgå. Därigenom förbättras 

företagens likviditet och möjligheterna ökar att hålla produktion och 

sysselsättning uppe. Lagerstödet kompletterades också med möjlig

heter till statsgarantier för den lånefinansiering av lagerökningen som 

kan krävas. För att stärka näringslivets investeringsutveckling infördes 

ett särskilt investeringsavdrag om 10 % för maskiner som anskaffas 

före utgången av 1976. Reglerna kompletterades med möjligheter till 

investeringshidrag i de fall. avdragen skattetekniskt inte var möjliga att 

utnyttja. Anslagen till beredskapsarbeten ökades och statliga hyggen 

och industribeställningar tidigarelades. Statsbidragen till kommunerna 

för byggande av daghem och fritidshem höjdes mycket kraftigt. Åtskil

liga åtgärder sattes in för att histå ·arbetssökande ungdomar. Arbetsför

medlingarna fick flera "ungdomsförmedlare", flera ungdomar skall be

redas plats för yrkesutbildning vid s. k. AMU-center, flera praktikplatser 

inom den offentliga sektorn tas fram och tillsammans med kommuner

na och skolorna intensifieras arbetet med att hjälpa den ungdom som 

står utanför arbetsliv och utbildning. Vidare höjdes utbildningsbidragen 

inom arbetsmarknadsutbildningen. 

Den inhemska konjunkturen under slutet av 1975 har präglats av en 

dämpad produktionsutvcekling inom industrin. Exporten visar fortsatta 

svaghetstecken. Förklaringen härtill är att den internationella efter

frågan ännu inte satt fart, åtminstone inte i de 1iisteuropeiska länder 

som är våra stora handelspartners. Den privata konsumtionen visar 

dock fortsatt god styrka. Arbetslösheten iir fortfarande låg i vårt land. 

I november uppgick den till l. 7 % . 
I tabell 2 redovisas beräkningarna av produktionsutvecklingen 1974-

1975, utförda med kalkyler fran såväl produktions- som användnings

sidan. I tabell 3 redovisas en försörjningsbalans för 1975 där utveck

lingen för olika användningsområden kan studeras. Det bör påpekas att 

beräkningarna för 1975 bygger på statistik för i regel de tre första kvar

talen. För f.iärde kvartalet har rena progno3er fått göras. 

Den privata konsumtionen beräknas ha ökat med 3 % 1975, eller 

något långsammare än under 1974. 

Hushållens reala disponibla inkomster bedöms ha ökat med nästan 

6 % under 1975. Med den angivna storleken på konsumtionen skulle 

därför hushållens sparkrnt ha ökat ytterligare. En anledning kan vara 

att utbetalningarna av de retroaktiva lönerna inte skedde förrän om

kring halvårsskiftet 1975. Det bör vidare framhållas att hushållens 

sparande räknas fram som skillnaden mellan totala inkomster och ut-



Prop. 1975/76: 100 . Bilaga 1 Finansplanen 10 

gifter i hushållsscktorn. De statistiska osäkerheterna summerar sig 

därmed och gör det vanskligt att göra några säkrare hcdömningar av 

förändringarna i sparbcteendct. 

Den offentliga konsumtionen har ökat med nästan 5 % från 1974 till 

1975. Till övervägande del förklaras den starka uppgången av utveck

lingen inom den kommunala sektorn. 

De totala fasta bruttoinvcstcringa rna har minskat under 1975 med 

ca 4 % . Minskningen förklaras liksom under 1974 av den fortsatta 

nedgången i bostadshyggandct och för de kommunala investeringarna. 

Men även för näringslivets investeringar noteras en viss tillbakagång. 

Denna orsakas särskilt av ett mycket kraftigt omslag i investeringar i 

fartyg. Industrins investeringar har emellertid ökat med 4,5 %. Det 

innebär en viss nedjustering sedan prognosen i kon.iunkturinstitutets 

höstrapport 1975. Enligt enkäts\'arcn i novemberundersökningen av 

industrins investcringsplancr hade dock inte företagens uppfattning om 

storleken på investeringarna under 1975 ändrats så mycket. Nedjuste

ringen faller i stället nästan helt på att statistiska centralbyrån genom

fört en metodomläggning som lett till en kraftigare prisdeflatering för 

investeringarna under J 975. Som framhålls i nationalbudgeten kan det 

ifragasättas om den högre prisökningstakt som centralbyrån nu redo

visar på ett tillfredsställande sätt återger den faktiska prisutvecklingcn. 

Om så inte är fallet kan investeringsökningen inom industrin ha varit 

högre än angivna 4,5 % . 

Lagerutvecklingen har blivit mycket expansiv också under 1975. 

Enligt de kalkyler som nu föreligger skulle den samlade lagerökningen 

uppgä till drygt 10 miljarder kr. räknat i löpande priser. Särskilt inom 

industrin har lageruppgången varit krartig. Till denna utveckling har 

det statliga lagerstödet bidragit. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden under 1975 kan. med tanke på de 

svaga produktionsökningarna. betecknas som mycket gynnsam. Syssel

sättningen ökade starkt under första halvåret för att sedan visa en mera 

dämpad utveckling. I alldeles s~irskild utsträckning ökade anställning

arna inom den offentliga sektorn. Räknar man i stället sysselsättningen 

i antalet arbetade timmar visar det sig att ökningen torde ha varit 

måttlig från 1974 till 1975. Klara nedgångar registreras också för 

arhetsvolymen inom industrin och byggnadsverksamhctcn. Förklaringen 

till differensen mellan ökningen i antal personer och timutvccklingcn 

är bl. a. den ökade kvinnliga sysselsättningen. med i genomsnitt kortare 

arbetstid iin männen. Efterfrågan pa arbetskraft har minskat sedan 

mitten av året, men några större utslag pä arbetslösheten har ännu inte 

märkts. 
Att sysselsättningsläget har kunnat hävdas så väl under 1975 trots 

en svag produktionsutveckling inom industrin beror på flera omstän

digheter. Företagen tycks ha hållit kvar arbetskraften genom att fylla 
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ut med underhålls- och rcparationsarbeten, utbildningsverksamhet etc. 

Den förändrade lagstiftningen . pä arbetsmarknaden. med väsentligt 

ökade varseltider, torde här haft en avgörande betydelse. Av betydelse 

har också varit att företagen hallit en beredskap för den internationella 

konjunkturuppgången med dess stimulerande effekt på efterfragan. 

Under sådana omstiindigheter har det framst<ltt som lönsamt att ha 

kvar en så stor del som möjligt av personalen. 

Konsumentpriserna beräknas under loppet av 1975 stiga med inemot 

JO%. Bidragande till den höga ök11ingstakten iir de mycket stora löne

påslagen under året. Jämfört med andra Hinder framstår emellertid 

prisstegringstakten i v(1rt land inte som anmärkningsviirt hög. Den 

ligger ungefär på genomsnittet för OECD-liinderna och under genom

snittet för Viisteuropa som haft en genomsnittlig prisstegring på 12·

I J % under loppet av 1975. Åtskilliga av dessa liinder har dessutom 

haft en annorlunda prioriteri.ng av målen för den ekonomiska politiken. 

De har satsat pä att i första !~and bckiimpa inflationen och som en följd 

därav tolererat betydande ökningar av arbetslösheten. Vi har prioriterat 

sysselsättningen högst, men har iind(1 lyckats hålla prisstegringarna på 

samma nivå som genomsnittet för övriga industriländer. 

Som framgått av vad jag tidigare nämnt medför den mycket kraftiga 

internationella lågkonjunkturen att exporten från Sverige gått kraftigt 

tillbaka under l 975. Enligt de beräkningar som nu föreligger har varu

exporten minskat med ca 8,5 % i volym. Därvid minskade råvarorna 

betydligt mera, eller med ca 20 %, med minskningar på 25 a 30 % 

för järnmalm, trä och massa. Exporten av vcrkstadsproduktcr blev däre

mot i stort sett oförändrad. Importen av varor har också minskat, med 

ca2,5%. 

Under 1975 förlorade svensk indw;tri vi~sa marknadsandelar på ex

portmarknaderna. Till en del förklaras delta av dei:i svenska exportens 

varusammansättning. Sålunda har de från svensk exportsynpunkt bety

delsefulla marknaderna för triivaror. massa och papper, stål. och invcste

ringsvaror från verkstadsindustrin varit mycket svaga. Vidare har kost

nadsutvecklingen i Sverige varit ogynnsam jämfört med mänga av våra 

konkurrentländer. Detta innebär att vår exportindustri till stor del för

lorat de konkurrensfördelar som uppnåddes under 1973 och 1974, då 

svensk industri klart förstiirktc sin konkurrenskraft. Handclsbalansens · 

underskott under 1'975 har likviil kommit att hli endast något större än 

I 974. Ändå har byteshalanscns underskott vuxit med ca· 3,5 miljarder 

kr. till beräknat 7,5 miljarder kr. för 1975. Detta sammanhänger med 

en kraftig försiimring av tjiinslc- och transfercringsbalanscn. Sjöfarts

ncttot inbringade 0,9 mil.iarder kr. mindre än 1974 och underskottet 

för transfereringar ökade med mer än I miljard kr., främst på grund 

av ökat u-landsbistånd och räntebetalningar på den stigande upplå

ningen utomlands. Ett kraftigt överskott på kapitalbalansen väger i 
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stort sett upp hyteshalanscns underskott för 1975. Genom bl. a. föränd

ringar i handclskreditströmmarna - som statistiskt redovisas under 

den s. k. restposten - har valutainflödet, utöver överskottet på kapital

halansen, hlivit så omfattande att valutareserven kunnat öka högst på

tagligt. 

Tabell 2. Produktionsutvecklingen 1974-1975 

Bruttonationalprodukt frän produktionssidan 
därav: varuproduktion 

tjänster 
Bruttonationalprodukt frän användningssidan 

Tabell 3. Försörjningsbalans för 1975 

Volymförändringar i 
procent från föregående är 

1974 1975 

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

0,9 
-1,7 

3,7 
0,5 

Miljarder Procentuell volym-
kr. förändring från 

föregående är 

1975 1974 1975 

Tillgdng 
Bruttonationalprodukt 285,9 4,2 0,5 
Import 75,7' 17,7 -2,6 

Summa tillgäng 361,6 6,7 -0,1 

Användning 
Bruttoinvestering 59,5 1,3 -3,9 

näringsliv 29,6 11,0 -1,6 
därav: industrin 14,6 10,9 4,3 

statliga affärsverk och myndigheicr 7,0 -3,3 -0,7 
kommuner 10,8 -6,4 -4,8 
bostäder 12,I -7,1 -9,7 

Lagerinvestering 10,4 (+2,6) 1 (+0,8)1 

Privat konsumtion 149,7 4,4 3,0 
Offentlig konsumtion 70,6 3,2 4,9 
Tjänstenetto 0,0' 
Export 71,41 6,9 -8,4 

Summa användning 361,6 6,7 -0,1 

1 Lagerinvesteringens förändring i procent av föregående års brutton"ational
produkt. 

'Utrikeshandelns fördelning på varor och tjänster är här utförd i enlighet med 
nationalräkenskapernas definitioner. Härigenom uppkommer en viss skillnad i 
förhållande till tabell 4 där varuutbytet anges i enlighet med utrikeshandesstatis
tiken. 

Tabell 4. Betalningsbalans 1973___:1975 
(Milj. kr.) 

Handels balans 
Tjänstebalans inkl. transfereringar 
mm. 
Bytesbalans 
Kapitalbalans 
Restpost 
Valutareservens förändring 

'Uppskattning för helåret 1975. 

1973 

6 817 

-I 517 
5 300 

-I 353 
-63 

3 884 

1974 1975' 

-2 244 -2950 

-I 871 -4610 
-4 115 -7 560 

457 7 290 
366 4 230 

-3292 3 960 
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3. Den ekonomiska politiken 1976 

3.1 Förutsättningar och mål för den ekonomiska politiken 

Den långvariga och djupa konjunkturnedgång som rått i industri
världen under 1974 och 1975 förefaller nu ha vänt. Men denna vänd
ning sker från ett utgångsläge som präglas av stor arbetslöshet i fler
talet industriländer, en betydande outnyttjad kapacitet och en alltjämt 

hög inflationstakt. Trots den förutsatta uppgången kommer sannolikt 
arbetslösheten i vår omvärld att ligga kvar på en mycket hög nivå även 

under 1976. De insatta åtgärderna och den förutsedda konjunkturut
vecklingen är nämligen helt otillräckliga för att föra ned arbetslösheten 

till de nivåer som kunde registreras före lagkonjunkturen. 

Den deflationistiska politik som gett upphov till denna situation och 
den fortsatt försiktiga inställningen i de stora industriländerna motive

ras främst av syftet att skapa balans i de utrikes betalningarna och att 

dämpa inflationstakten. I bytesbalansavseende har politiken i en del fall 
varit framgångsrik. På det hela taget har emellertid politiken inne
burit att den bristande jämvikten i OECD-området accentuerats. lnfla
tionstakten har också begränsats något - från drygt 14 % 1974 till ca 
10 % 1975 och till beräknat 8 % under 1976. Men samtidigt har arbets
lösheten vuxit till den högsta nivån sedan andra världskriget - mer 
än 17 miljoner människor går i dag arbetslösa i de västliga industri

länderna. 
Även om denna höga arbetslöshet ytligt sett har skapat mindre social 

oro än man kunnat vänta, innebär denna situation samtidigt ett oerhört 
slöseri med mänskliga och ekonomiska resurser - ett slöseri som 
drastiskt kontrasterar mot de stora behov som finns både på det sam
hälleliga och det individuella området. Risken för djupgående sociala 
problem av bestående höga arbetslöshetstal är också uppenbar. 

För Sveriges del har den ekonomiska aktiviteten under 1975, liksom 
under 1974, varit högre än i vår omvärld. Sverige är således ett av de 
ytterst få länder inom OECD-området som inte haft en vikunde produk
tion och som kunnat upprätthålla en full sysselsättning. Antalet syssel
satta har under 1975 t. o. m. ökat med nlirmare I 00 000 samtidigt som 

arbetslösheten har varit låg. 
Denna positiva utveckling har möjligjorts av en expansiv ekonomisk 

politik som motvägt den kraftiga och utdragna internationella konjunk

turnedgången. Detta har då lett till en kraftig försvagning av bytes
balansen. Underskottet under 1975 synes nu uppgå till 7 a 8 miljarder 
kr. Denna ökade utländska skuldsättning har vi medvetet accepterat då 
den varit en förutsättning för den tillväxt och den sysselsättningsökning 
vi kunnat åstadkomma mitt i en djupgående och långdragen internatio

nell lågkonjunktur. 
Vi måste emellertid nu inrikta politiken på att successivt - i fas 
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med den internationella konjunkturåterhämtningen - återställa jäm
vikten i vår utrikesbalans. Utländska erfarenheter har nämligen visat 
att när ett land väl råkat in i en situation av C~'(tern obalans blir clet 
allt svårare att återställa balansen ju längre man dröjl!r med anpass
ningsprocessen. De strukturella problemen til\tar och ränte- och skuld
bördan växer successivt, vilket i sin tur leder till att möjligheterna att 
ta upp fortsatta lån minskar. Urngivarna --- internationella banker och 

institutioner, m. fl. - ställer så småningom direkt eller indirekt krav på 

att låntagarnas ekonomiska politik ställs om så att Jångivarnas intressen 
tryggas. I många fall har detta tvingat fram en deflationistisk politik med 
ökad arbetslöshet och en sänkt levnadsstandan.J. 

Vara mål för den ekonomiska politiken, så som de ungavs i 1975 års 
finansplan, ligger fast. Det primiirn målet är således att upprätthålla 
den fulla sysselsättningen. För utt trygg•t detta mål måste också målen 
om återställd yttre hakms och rimlig . prisstubilitt:t ges samma höga 

prioritet. 
Den förutsedda internationella konjunkturåterhämtningen bör inne

bära att exporten pli nytt blir ett expansivt element i vår ekonomi. Sam
tidigt innebär de stora lager vi byggt upp under 1975 att exportökningen 
inte omedelbart får sitt fulla genomslag i produktionen. Det finns ocks:l 

anledning påpeka att export volymen, trots uppgången under 1976, inte 
förväntas överstiga 1974 års exportvolym. 

Politiken under 1976 bör därför inriktas på en försiktig stimulans av 
den inhemska efterfrågan med betydande inslag av selektiva åtgärder för · 
att kompensera en alltjämt otillräcklig utländsk efterfrågan. Härigenom · 
skall syssclsiittningen kunna hävd~ts under beaktande av pris- och bytes~ 

balansmålen. 
De avvägningsproblem som i ett något längre perspektiv uppträder när 

vi skall genomföra en politik för full sysselsättning med yttre balans har 
nyligen redovisats av 1975 års långtidsutredning (SOU 1975: 89). Jag 
vill redan nu kortfattat beröra vissa av de centrala förhållanden och av
viigningsproblem som utredningen redovisat. 

Den rådande befolkningsstrukturen innebtir ~•tt Sveriges totala be
folkning ökar långsamt och att hefolkningen i arbetsför ålder rentav 
minskar något. Hela befolkningsökningen faller på årgångarna över 

65 år. Utredningen har antagit en fortsatt stark ökning av den kvinn

liga förvärvsfrekvensen, som nu alltmer närmar sig männens. Vidare 
hur utredningen antagit att en femte semestervecka genomförs. Med 

dessa förutsättningar blir antalet arbetade timmar -- trots ökningen i 
antalet sysselsatta - i huvudsak oförändrat. 

En annan slutsats som utredningen redovisar är att produktivitets
ökningen i vår ekonomi kan förutses bli alltmera dämpad. Detta åter
speglar ökade miljökrav, förändringar i arhetslivet, förskjutningar i 

näringsstrukturen och en lång~ammare regional och hranschmässig 
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strukturomvandling i vårt näringsliv. Denna utveckling, som har sina 

positiva aspekter och i vissa avseenden varit efterstriivud, leder emeller

tid oundvikligen till att produktivitetsutvecklingen avtar. Den ligger 

dock alltjämt på en internationellt sett hög nivå. 

Vid de gjorda antagan<lena beräknar långtidsutredningen utt brutto

nationalprodukten skulle kunna öka me<l ca J % om året under perio

den 1975-80. Detta resursutrymme är emellertid i betydande utsträck

ning redan intecknat. För att vi skall ästadkomma utrikes balans mäste 

exporten fä en växan<le andel av våra resurser. För att en snabb ex

portökning skall bli möjlig måste industriinvcsteringarnu ökn kraftigt. 

Vidare innebär de åtaganden som gjorts betriiffande pensionärerna en 

bt:tydande inteckning av det privata konsumtionsutrymmet. Folkpen

sionärerna är således garanterade en real inkomstförbättring på 4 % 

om året. Vidare ökar de genomsnittliga ATP-pensionernas belopp och 

antalet pensionärer. Ocksa den offentliga sektorn kräver ett betydande 

resurstillskott för att kunna genomföra redan fattade beslut och vid

makthålla gällande servicestundard. 

Totalt sett innebär <letta att det utrymme som återstår för nya refor

mer inom den offentliga sektorn och för ökning av den privata kon

sumtionen för de förvärvsarbetande är begränsat. Utredningen har 

skisserat två alternutiv med tyngdpunkt i ökning av den offentliga resp. 

<len privata konsumtionen. 

Utredningen har också skisserat alternativ som innebär en sänkning 

av veckoarbetstiden från 40 till 37,5 timmar. Härvid sänks öknings

takten för BNP till ca 2,5 % . Restriktionerna för nya reformer och 

för ökning av den privata konsumtionen blir då ännu mera kännbara. 

Jag vill därför starkt ifrågasätta om dessa alternativ är möjliga utan 

att den ekonomiska balansen kommer i fara. 
Samtidigt som resursutrymmet iir starkt begränsat om vi långsiktigt 

vill trygga sysselsättningen, är reformönskemålen starka inom ett stort 

antal områden -- familjepolitik, skattepoliti·k. åldringsvard, sjukvård, 

kommunal service, insatser för de låguvlönade, osv. 

Långtidsutredningen är f. n. föremål för remissbchandling. De a\'

v~igningsproblem som utredningen behandlar och de prioriteringar som 

måste göras inom ett begränsat resursutrymme iir av central betydelse 

för \'år framtida ekonomiska och sociula utveckling. Jag iir inte beredd · 

att redan nu mera preciserat ange hur avvägningarna och prioritering

arna bör göras. Det är emellertid regeringens avsikt· att, sedan remis~

behandlingen är avslutad och en mera detaljerad analys hunnit ske, 

under våren 1976 redovisa sin syn på politikens inriktning för riksdagen. 

När det gäller bytesbalansmålet anser jag dock att detta bör preci

seras redan nu. En rimlig målsättning bör, enligt min mening, vara att 

balansen i våra utrikes betalningar successivt skall återställas fram till 

1980. Det nuvarande underskottet är delvis hetingat av rådande kon-
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junkturer och den förhättring som väntas ske 1976 återspeglar detta 

förhållande. Den mera strukturella obalans, som främst skapats av 

oljeprisstegringarna, kräver emellertid anpussningsåtgärder genom en 

begränsning av ökningstakten i den inhemska förbrukningen till för

mån för ökad export. Under mellantiden får vi fortsätta att finansiera 

vårt underskott genom upplåning i utlandet. 

Under 1974 och 1975 har upplåningen skett huvudsakligen genom 

företagen men också kommunerna och stuten har medverkat i upp

låningen. Det torde vara naturligt att vår utlandsupplåning även under 

de närmaste åren får en sådan. sammansatt struktur. Det ankommer 

på riksbanken att utforma kreditpolitiken så att den nödvändiga upp

låningen kommer till stånd. 

Vår internationella skuldsiittning kan beräknas i skilda former 

komma att öka med 15 il 20 miljarder kr. under åren 1974-76. Den 

väntas därefter stiga ytterligare innan balans i värn utrikes betalningar 

uppnåtts. Nettokostnaden för räntor på vår utlandsskuld har stigit 

från 90 milj. kr. 1974 till 450 milj. kr. 1975 och beräknas stiga till ca 

1,2 miljarder kr. 1976. Vid utgången av 1976 kan den årliga ränte

kostnaden på den då upplupna utlandsskulden beräknas till 1,5 a 2 

miljarder kr. Härtill kommer viixande krav på amorteringar på tidigare 

utlandslån. Ar 1980 skulle vi belastas med en årlig räntebetalning på 

ca 2 a 3 miljarder 'kr. och dessutom hu en betydande utlandsskuld att 

avveckla under de kommande åren. Det kan nämligen inte anses rimligt 

att Sverige permanent finansierar sina utgifter via utländsk upplåning. 

Det är mot bakgrund av de här redovisade förutsättningarna och må

len som den ekonomiska politiken för 1976 måste utformas. 

3.2 Investeriogspolitikeo 

Jag har vid tidigare tillfälle angett att det är regeringens avsikt att lösa 

bytesbalansproblemet genom en expansiv ekonomisk politik som syftar 

till ökad export. Det innebär att vi måste kontinuerligt bygga ut vår pro

duktionskapacitet, dvs. i snabb takt öka investeringarna. Endast genom 

en kraftig utbyggd produktionskapacitet inom varuproduktionen och 

fortsatt hävdad konkurrenskraft i vår industri torde det vara möjligt att 

kombinera ett återställande av underskottet i bytesbalansen med det cen

trala målet om full sysselsättning. 

Ett fullt utnyttjande av våra resurser utan att dessa i erforderlig om

fattning avdelas för export eller för investeringar inom de export- eller 

importkonkurrerande näringarna skulle leda till fortsatta stora under

skott i bytesbalansen. Vår utländska upplåning kan enligt min mening 

endast försvaras om den används sä att den· varaktigt och långsiktigt 

stärker vår framtida bytesbalans. 

Härutöver finns en rad andra motiv för en fortsatt snabb ökning av 
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industriinvesteringarna. Arbets- och naturmiljöaspekterna tillmäts nu

mera en väsentligt större betydelse vid planeringen och utformningen 

av nyinvesteringarna än vad som var vanligt förr. Det innebär att en 

bred och omfattande investeringsverksamhet samtidigt är det säkraste 

siittet att också förbättra arbetsmiljön inom industrin. 

Utvecklingen under de senaste åren visar att vi tycks komma in i en 

period med mer dämpad produktivitetsutveckling än tidigare. Olika 

faktorer har som tidigare nämnts medverkat härtill. Effekten som 

sådan är emellertid allvarlig eftersom den begriinsar våra gemensamma 

möjligheter till förbiittrad standard i fråga om si1väl privat konsumtion 

som offentlig service. För att i möjligaste mån ändå hålla produktivi

tetsutvcl:klingcn på en någorlunda hög nivå blir det dlirför nödvändigt 

med omfattande löpande rationaliseringsinvesteringar. 

För de flesta företag visade erfarenheterna från den senaste inter

nationella högkonjunkturen på ett påtagligt sätt att brist på prouk

tionskapacitet var det viisentligaste hindret för att ytterligare öka sin 

l'örsäljning utöver vad som ägde rum. Man bör kunna räkna med att 

företagen alltmer inser att viirldsmarknaden kännetecknas av upp

och nedgång;;ir och anpassar sin invcsteringspolitik till detta. Detta 

innebär alltså att ett investeringsprogram måste sättas in under en av

mattningspe riod om man vill få möjligheter att skörda vinsterna av 

investeringen under den kommande högkonjunkturen. 

Statsmakterna har också vidtagit en rad åtgärder i syfte att stimu

lera näringslivets investeringar. Här kan särskilt erinras om de särskilda 

avsiittningar till arbetsmiljö- och särskilda investeringsfonder som före

tagen fick göra för 1974 på grund av den då exceptionella vinstutveck

lingen. Dessa fonder liksom även de vanliga investeringsfonderna för 

konjunkturutjärnning lir f. n. fria för användning. I början av december 
1975 fanns ca 6 800 milj. kr. innestående pä såduna fonder. Under 

perioden den I januari· den 1 december 1975 frisläpptes ur de tre 

fonderna sammanlagt ca 4 800 milj. kr. för anviindning. En mycket stor 

del av de faktiska investeringsarbetena beräknas falla på 1976. Rege

ringen har vidare beslutat att de nuvarande möjligheterna att utnyttja 

investeringsfonderna för konjunkturutjämning förliings till utgången av 

år 1976. Jag vill också erinra om det siirskilda skatteavdraget resp. bi

draget för maskininvesteringar som riksdagen nyligen fattat beslut om. 

Aven kreditpolitiken har Yarit inriktad på att stödja industrins inves

teringar. Inte minst har det tagit sig uttryck i den nya politik på kapi

talmarknaden som inleddes i april. För att öka utbudet på· långt låne

kapital höjdes den långa räntan med en procentenhet. Avsikten var, 

som jag framhöll i 1975 års reviderade finansplan, att kraftigt öka till

förseln av långa lån till näringslivet genom obligations- och förlagslåne

emissioncr och utlåning frän de industrifinansierande mellanhandsinsti

tuten. Som ett första mål angavs en ökning. fram till hal vårsskiftet 1976 

2 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga Z 
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på 2 miljarder kr. En viktig del av detta program var att ställa ökade 

medel till förfogande till mindre och medelstora företag. 
Resultaten av den nya politiken på 'kapitalmarknaden· har hittills 

varit lovande. En inte obetydlig del av förvärven av obligationer och 

förlagsbevis görs nu av privatpersoner, företag och fonder, placerar

grupper som på lång tid inte varit aktiva på obligationsmarknaden. 

Emissionsvolymen för industrilån har .år 1975 stigit till 2 635 milj. kr. 

mot 1 395 milj. kr. år 1974. Denna utveckling bör innebära en påtaglig 

stimulans för industrins investeringsverksamhet, . eftersom möjligheter 

att erhålla långa lån ger en stabilare bas för finansieringen och i viss 

grad torde kunna räknas som en ersättning för självfinansiering. 

Regeringen föreslår vidare omfattande insatser för· riäringslivets vi

dare utveckling. 
I syfte att stärka företagens försörjning av eget kapital och därmed 

ökade förutsättningar för utbyggnad och investeringar föreslås att AP
fondens möjligheter till aktieköp ökas med 500 milj. kr. Jag återkom

mer till denna fråga under avsnittet Särskilda frågor där jag också 

lämnar en utförlig redogörelse för den verksamhet som hittills bedrivits 

av den fjärde fondstyrelsen. 

Utvecklingen inom Statsföretaggruppen har under senare år känne

tecknats av en stark expansion. Statsföretaggruppens totala investe

ringar motsvarar ca 10 % av den svenska industrins och dess export 

svarar mot nära 7 % av den samlade svenska varuexporten. En väsent

lig del av Statsföretaggruppens investeringar avser basindustriell verk

samhet i Norrland. För att möjliggöra en fortsatt snabb utbyggnad av 
Statsföretaggruppens investeringar är en ökning av det egna kapitalet 
erforderlig. I detta syfte kommer chefen för industridepartementet att 

senare anmäla frågan om medel för ökad aktieteckning i Statsföretag 
AB på sammanlagt 1 500 milj. kr. 

Utredningsarbetet om den konkreta utformningen av Stålverk 80 och 

dess eventuella komplettering med valsverk går vidare. Avsikten är att 

chefen för industridepartementet skall presentera resultatet av dessa 

överväganden senare under 1976. I avvaktan härpå redovisas inte -

på sätt som förutsågs i propositionen 1974 - anslag till Stålverk 80 i 

det nu framlagda budgetförslaget. För att få en realistisk medelsberäk

ning har motsvarande belopp dock avsatts under anslaget till oförut

sedda utgifter. Ställning till statens tillskott i Stålverk 80 bör tas i 

samband med presentationen av de nya projekten. 

Lokaliseringsstödet har haft en stor betydelse för industrins utbygg

nad inte minst i de nordligaste delarna av landet. Industrisysselsätt

ningen i denna del av landet har härigenom under 1970-talet utvecklats 

snabbare än i resten av landet. l syfte att möjliggöra en fortsatt stark 

investeringsökning inom näringslivet inom denna del av landet, inte 
minst i fråga om mindre och medelstora företag, kommer chefen för 
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arbetsmarknadsdepartementet . att ·föreslå att den nuvarande femårs
ramen till regionalpolitiskt stöd för budgetåren 1973/74-1977/78 ut
vidgas från 2,5 till 4 miljarder kr. 

Extraordinära åtgärder krävs för att inte den internationella rederi
och varvskrisen hårt skall drabba sysselsättningen inom den svenska 
varvsindustrin. Förhandlingar pågår med representanter för varven och 
fackföreningarna om dessa åtgärders omfattning. Därutöver har träffats · 

principavtal om statlig medverkan i varvsindustrins omstrukturering i 
konkurrensstärkande syfte. I avvaktan på slutliga förslag i dessa frågor 

har jag beräknat vissa medel härför under anslaget till oförutsedda ut

gifter. 
De åtgärder jag här redogjort för syftar till att på bredast möjliga 

sätt stimulera en fortsatt snabb utveckling på det industriella området 

och härigenom stärka vår internationella konkurrenskraft och värna sys

selsättningen framöver. 

3.3 Sysselsättningspolitiken 

I finansplanen (prop. 1975: 1) för budgetåret 1975/76 framhöll jag 

att sysselsättningspolitiken syftade till att under 1975 upprätthålla antalet 
arbetstillfällen inom varuproduktionen och att möjliggöra ~n ökning av 
sysselsättningen inom de tjänsteproducerande näringarna. 

När utvecklingen under 1975 nu är möjlig att överblicka kan konsta

teras att den totala sysselsättningen har ökat snabbare än vad som 
förutsågs i början av året. Vidare kan konstateras. att åtgärderna för 
att motverka arbetslösheten har varit effektiva. 

Under januari-november 1975 uppgick antalet sysselsatta till i ge
nomsnitt ca 4 059 000 vilket utgjorde en ökning med ca l 00 000 perso
ner jämfört med motsvarande tid 1974. Denna utveckling har burits 
upp av en stark ökning av sysselsättningen inom den offentliga tjänste
sektorn och handeln. Också inom industrin låg syssdsättningen under 
första halvåret 1975 väsentligt högre iin under första halvåret 1974. 
Under andra halvåret 1975 inträdde dock en viss försvagning inom 
denna sektor. 

Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna låg under de tre 
första kvartalen 1975 på den lägsta nivån sedan 1970. Detta gällde för 
såväl män som kvinnor. Även arbetslösheten bland ungdomar har legat 
klart lägre än 1974. Den relativa arbetslösheten bland ungdomar har 
dock legat över motsvarande tal för arbetskraften som helhet, vilket · 

motiverat särskilda åtgärder. 
Antalet arbetslösa kassamedlemmar har utvecklats mycket gynnsamt 

under 1975. T november fanns drygt 38 000 arbetslösa kassamedlemmar 
anmälda vid arbetsförmedlingen, motsvarande 1,2 % av antalet med
lemmar. En tredjedel av dessa var över 65 år. Av de arbetslösa i indu-
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strikassorna hade hälften uppnått denna ålder. Omkring 2/3 av de an
rniilda arbetslösa i denna åldersgrupp uppbär STP-pension. 

Under 1975 har inträtt en viss försvagning i efterfrågan på arbets

kraft, i hurndsak förlagd till industrin. Detta har kommit till uttryck 

i statistiken över obesatta platser och i antalet nyanmälda platser, även 

om utvecklingen under slutet av [trct inte varit entydig. 

Den goda utvecklingen av sysselsättning och arbetslöshet har kun

nat uppnås trots en svag utveckling av produktionen. En viktig för

klaring iir att företagens personalpolitik numera givits en ny inrikt

ning. Under åren 1973 och 1974 stegrades aktiviteten i den svenska 

ekonomin. Samtidigt kom alltfler branscher in i en situation där bris

ten på arbetskraft blev det främsta hindret för att öka produktionen. 

Särskilt markant blev detta under loppet av 1974 i branscher som 

järn- och stålverk, järn- och stålmanufaktur, maskinindustrin, elektro

teknisk industri och varvsindustrin. Med utgångspunkt i dessa erfaren

heter och till följd av den nya lagstiftningen om anställningstrygghet sy

nes företagen numera ha ökat sina ansträngningar att behålla sin perso

nalstyrka intakt. Härigenom kan de stå väl rustade inför en period med 
ökande efterfrågan. Detta nya drag i utvecklingen på arbetsmarknaden 

har ytterligare understötts av de åtgärder som statsmakterna vidtagit 

under senare tid för att hävda sysselsättningen. Detta har skett längs 

två linjer. 

Den ena huvudlinjen är att uppkommande sysselsättningsproblem 

skall mötas redan inne på arbetsplatserna. Syftet är att förhindra per

mitteringar och uppsägningar, som kan leda till arbetslöshet. 
Av grundliiggande betydelse i detta sammanhang är lagstiftningen 

om ansttillningstrygghet, som Higger ett större socialt ansvar på arbets
givaren för de anst~illdas inkomst och sysselsättning. Lagstiftningen 

har ocksa kompletterats med olika atgärder för att stimulera hl. a. pro

duktion och utbildning. 
Den andra huYudlinjen är att möta problemen för dem som trots allt 

blir arbetslösa samt för de nytillträdande, som har svårt att finna arbete. 

Redan vid årsskiftet 1974-1975 intensifierades beredskapen inom 

regeringskansliet. En särskild beredskapsplan utarbetades. Under våren 

I 975 togs det f örsw steget inom ramen för denna planering för att möta 

en avmattning i efterfrågan på arbetskraft i vissa sektorer. Regeringen 

beslöt då lämna företagen medgivande att utnyttja såväl de allmänna 

som de särskilda investeringsfonderna samt arbetsmiljöfonderna. Sam

tidigt medgavs överföring av medel från investeringsfond till lagerut

jiimningsfond. Ett särskilt statsbidrag till lagerökning beslutades. 
Det andra sceget togs vid riksmötets öppnande i oktober 1975 i och 

med att regeringen lade fram ett 25-punktsprogram med förslag till 

syssclsättningsskapande atgärder inom en kostnadsram av ca 2 miljar

der kr. Programmet syftade i första hand till att hävda sysselsättningen 
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under vintern och våren 1975/76 främst inom industrin och byggbran

schen samt att ge arbete och yrkeskunskaper åt ungdomar och andra 

nytillträdandc på arbetsmarknaden. Som ett uttryck för den första 

linjen i regeringens sysselsättningsstimulcrande politik, att problemen 

skall mötas redan inne på arbetsplatserna, föreslogs bl. a. möjlighet för 

företag som beviljats statsbidrag till lageruppbyggnad att få förskott 

på bidraget och statsgaranti för Jagerstödslån. Perioden för lagerstöd 

till sågverk utsträcktes. Bidraget till arbetsmarknadsutbildning i företagen 

höjdes med verkan fr. o. m. den 1 januari 1976. 

Vidare gavs möjligheter för företag inom de särskilt energikrävande 

och konjunkturkänsliga branscherna att få dispens från energiskatten. 

Samtidigt föreslogs medel för energibesparande åtgiirder inom närings

livet samt ett extra avdrag för näringslivets maskininvesteringar med 

IO %. 
Som uttryck för elen andra linjen i regeringspolitiken, att lösa proble

men för de arbet~lösa, anslogs ytterligare medel för beredskapsarbeten. 

Ramen för projekteringsbidrag höjdes. Statliga byggen och industri

beställningar tidigarelades samtidigt som skolbyggnadsramen höjdes. 

Ett höjt anordningsbidrag för daghem och fritidshem infördes. Ytter

ligare medel avsattes för upprustning av samlingslokaler och energi

besparande åtgärder inom bostadsbcstånclet. Ett nytt stöd infördes till 

arbetsmiljöinsatser inom statliga affärsdrivande verk. 

Den särskilt utsatta situationen för ungdomarna har redan berörts. 

Mot den bakgrunden inriktades en betydande del av åtgärderna på att 

lösa problemen för dessa. Bl. a. vidgades Ycrksamhetcn med personal

utbildning i kombination med ersättare inom vård- och barnstuge

sektorn till att gälla hela elen kommunala sektorn. Utbildningsbidragen 

i arbetsmarknadsutbildningen höjdes och åtgärder vidtogs för att bereda 
fler ungdomar utbildning vid AMU-centra. Statsbidragen till kommu

nala beredskapsarbeten för ungdomar höjdes. För att hjälpa ungdom 

som står utanför arbetsliv och utbildning intensifierade arhetsmarknads

verket under hösten samarbetet med skolan och andra kommunala 

organ. Under året fick AMS möjlighet att sätta in 75 erfarna förmed

lare i arbetet med ungdomar. För att förbättra den ekonomiska situa

tionen för nytillträdande som iir arbetslösa höjdes det kontanta arbets

marknadsstödet. Efter förslag från regeringen har riksdagen numera 

iivcn beslutat om bidrag fr. o. m. den 1 januari 1976 med 15 kr./tim. 

till företag som låter fast anställd personal genomgå vidareuthildning 

och som samtidigt anställer arbetslösa som ersättare, i första hand ung

dom. 
Regeringens bedömning av utsikterna för arbetsmarknaden och för

slag till åtgärder för att hävda syssclättningen fick ett brett stöd när 

riksdagen i december behandlade den ekonomiska politiken. En för

nyad genomgång av prognoserna för 1976 bekräftar i allt väsentligt den 
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bedömning, som regeringen då gjorde. De varuproducerande näringarna 

väntas redovisa en fortsatt dämpad efterfrågan på arbetskraft. Även 

inom byggnadssektorn kan efterfrågan komma att utvecklas svagt på 

vissa orter. Samtidigt förutses den offentliga sektorn fortsätta att öka 

sin arbetskraftsefterfrågan. Det är i första hand kommunerna som 

behöver nyrekrytera för att tillgodose medborgarnas krav på samhälls

service. Utbudet av arbetskraft väntas fortsätta att öka, om än i lång

sammare takt än under 1974 och 1975. 

De åtgärder som har vidtagits under andra halvåret 1975 kommer att · 

få fullt genomslag under första halvåret 1976 och därmed bidra till 

att hävda sysselsättningen. Detta sker vid en tidpunkt när återverkning

arna från den internationella lågkonjunkturen kan bli som mest märk

bara på den svenska arbetsmarknaden. 

Det syssclsättningspolitiska åtgärdsprogrammet bör nu föras vidare 

i ett tredje steg för att möta den försvagning av arbetskraft5efterfrågan 

som kan förutses på vissa områden. Detta sker dels genom förslag som 

presenteras i budgetpropositionen, dels genom förberedelser för att vid 

behov omgående utvidga vissa löpande arbetsmarknadspolitiska åtgär

der, dels genom särskilda rcgcringsbeslut i dag. 

I budgetpropositionen föreslås att arbetsmarknadsvcrket får möjlig

heter att bygga ut och effektivisera arbetsförmedlingen. Således tillförs 

AMS medel för 250 tjänster och för en utbyggnad av ADB-verksam

heten i förmcdlingsarbetet. Vidare föreslås den uppsökande studie- och 

yrkesorienterande verksamheten Ht ökade resurser. Gymnasieskolans 

yrkesinriktade linjer byggs ut. 

Redan inom ramen för befintliga resurser finns möjligheter att göra 

betydande insatser. Således kan man vid behov omgående öka intag

ningen till arbetsmarknadsutbildningen. F. n. finns möjlighet att med 

kort varsel utöka verksamheten med upp till 20 000 elever. I gymnasie

skolan finns dels vissa lediga utbildningsplatser, dels möjligheter att ut

vidga kapaciteten när arbctsmarknadsläget kräver det. I detta samman

hang kan också noteras de omfattande sysselsättningsskapande åtgärder 

som kan åstadkommas i form av beredskapsarbeten. 

Kommunerna har en strategisk roll i fråga om att lokalt hålla god 

sysselsättning. Det är därför av stor vikt att kommunerna utnyttjar de 

stödmöjligheter statsmakterna ställt till förfogande i form av medel för 

beredskapsarbeten och för projektering av sysselsättningsobjekt. Jag 

vill särskilt erinra om att förhöjt statsbidrag utgår för beredskapsarbe

ten för ungdomar. Det bör vidare noteras, att inom ramen för den av 

riksdagen givna finansfullmakten för 1975/76 kan, då särskilda motiv 

föreligger, statsbidrag utgå med upp till 75 % av kostnaderna för kom

munala beredskapsarbeten. 

I syfte att ytterligare stärka utvecklingen på arbetsmarknaden, främst 

inom industrin och inom byggnadssektorn, har regeringen i dag beslutat 
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att införa en ny period för lagerstöd, att förlänga rätten att använda in

vesteringsfonderna under hela 1976 samt att tidigarelägga statliga 

hyggnadsinvesteringar för ca 300 milj. kr. Samtidigt har regeringen 

anvisat ytterligare 300 milj. kr. för heredskapsarheten och höjt skol

byggnadsramcn med 100 milj. kr. 

Lagerstödet har hittills kommit till god användning. Fram till mitten 

av december 1975 hade ansökningar om lagerstöd kommit in från 550 

företag med tillsammans 127 000 anställda. Det beräknade värdet på 

den bidragsberättigade lagerökningen angavs till ca 3,2 miljarder kr. 

Tiden för ansökningar om statsbidrag till lagerökning utgår den 31 

december 1975. Som jag tidigare framhållit finns det anledning att 

utgå ifrån att dämpningen av efterfrågan på arbetskraft kan komma att 

kvarstå inom de varuproducerande näringarna. Speciellt gäller detta 

inom verkstadsindustrin, vilket är betingat av en fortsatt förhållandevis 

svag exportvarucfterfrågan. Parallellt med den nya lagerstödsperioden 

införs därför nu en ny period för lagerstöd till företag, som inte ansökt 

om statsbidrag före utgången av 1975. Den nya stödperioden torde 

friimst komma att avse företag i verkstadsindustrin. Bidraget bör utgå 

för lagerökning under tiden mellan den 1 januari och den 31 december 

1976. Ansökan om bidrag bör inlämnas före den 1 september 1976. 

Bidrag bör utgå enligt tidigare tillämpade regler och inbegripa möjlig

het till förskott på beviljat stöd. Garantier för lån för finansiering av 

lagerökningen bör kunna ges i överensstämmelse med vad som gäller 

för de nuvarande lageruppbyggnadslånen. Tidsramarna i garantisystemet 

bör emellertid justeras med hänsyn till den nya tidsperioden för lager
stöd. 

Den omständigheten att ett företag för någon del av år 1976 beviljas 

uthildningsbidrag för personal, som eljest skulle ha permitterats eller 

sagts upp, hör inte utgöra hinder för beviljande av lagerstöd för angiven 

period. Mot denna bakgrund har anslaget för budgetåret 1976/77 för 

dessa iindamål, vilket finns uppfört under arbetsmarknadsdepartemen

tets huvudtitel. beräknats till 300 milj. kr. 

Till frågan om att förlänga stöd perioden efter den 30 juni I 976 för 

företag, vars stödperiod utgar vid denna tidpunkt, återkommer jag 

i den reviderade finansplanen då stödbehovet bättre kan bedömas. 

När det gäller byggnadsverksamhetcn har regeringen beslutat att 

tidigarelägga statliga byggnadsinvesteringar i hus, vägar och broar för 

ca 300 milj. kr. för att i tid möta tendenser till en avmattning i efter

fr(1gan på vissa orter under första halvåret 1976. Vidare har skolbygg

nadsramen höjts med ytterligare 100 milj: kr. till totalt drygt 650 milj. 

kr. under budgetåret 1975/76. I detta sammanhang kan också nämnas 

att chefen för bostadsdepartementet i början av 1976 kommer att an

mäla ett förslag till ändring av villkoren för statliga bostadslån till 

ombyggnad av bostäder. Dessa ändrade villkor, som är avsedda att få 
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viss retroaktiv verkan, kommer att innebära en ytterligare stimulans 
av ombyggnadsverksamheten. 

Genom regeringens 25-punktsprogram och dessa ytterligare l'ttgiirdcr 

bör en god grund ha lagts för att uppriitthålla sysselsättning och ny

rekrytering under 1976. lnte minst betydelsefullt är det att ungdomar 

och kvinnor som är nya pä arbetsmarknaden härigenom fär ökade 

möjligheter till arbete och utbildning. Regeringen kommer att följa · 

utvecklingen för ungdomen på arbetsmarknaden med s~irskild vaksam

het. Det är särskilt angeläget att alla parter nu i samverkan arbetar 

för att ge arbete, praktik och vidareutbildning för ungdom. Insikten om 

att arbetslöshet kan vara särskilt tung att bära för unga är grunden 

för regeringens vilja att även framdeles medverka till resoluta samhälls

insatser. 

För att vlirna rätten till arbete krävs en fortsatt hög planbcredskap. 

Nyligen har inom regeringens kansli en ny uppföljning av sysselsätt

ningsplaneringen avslutats, och de nu beslutade eller föreslagna åtgär

derna är ett resultat därav. Planeringen kommer att drivas vidare i nya 

etapper under I 976. 
Som ett led i denna planering ingår att skapa de finansiella förut

siittningarna för de åtgärder, som kan behövas. Under innevarande 

budgetår disponerar regeringen en finansfullmakt om I 000 milj. kr. 

Den fullmakten kan f. n. inte användas för bidrag till näringslivet och 

bostadssektorn. För att värdefull tid inte skall gå förlorad i lägen där 

snabba åtgiirder erfordras, bör fullmakten utvidgas till att gälla även 

;'ttgiirder inom niiringslivet och bostadssektorn. Finansfullmakten bör 

dessutom höjas till 1 500 milj. kr. 

Med en rullande aktualisering av insatsplanerna och en höjd finan

siell beredskap sk<:pas en god grund för att möta de krav som utveck

lingen under 1976 kan komma att ställa. 

3.4 Prispolitikcn 

De internationella prisstcgringarna har under senare år varit mycket 

kraftiga. Under loppet av 1974 steg konsumentpriserna med drygt 

14 c;-r, inom OECD-omradet. Enligt de bedömningar som nu kan göras 

kommer dessa priser att ha stigit med ca 10 % under 1975. Detta att 

.iämföra med en genomsnittlig prisstegring under 1960-talet pä ca 4 % 

om äret. 

Denna kraftiga inflation drevs i allt väsentligt fram av de kraftiga 

höjningarna av råvarupriserna under 1973 och första delen av 1974 

Oljeprishöjningarna spelade härvid självfallet en väsentlig roll. Men 

man kunde notera betydande prishöjningar även på en rad andra rå

varor, sammanhängande med elen starka och samtidiga högkonjunk

turen i industriländerna. Under senare delen av 1974 och under 1975 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 1 Finansplanen 25 

har råvaruprisnivån uppvisat en alltmera vikande tendens. Men detta 

har ännu inte fått några större utslag i den inhemska prisutvecklingen 

inom OECD-området. Till en del kan detta sammanhänga med att 

prisgcnomslagen sker med en i vissa fall betydande fördröjning och att 

de tidigare importprisstegringarna fortfarande under 1975 drivit upp 

konsumentpriserna. Men av ännu större betydelse har sannolikt varit 

att olika inhemska inflationsfa.ktorer successivt övertagit den prisupp

drivande rollen. Strävan hos företagen och arbetstagarna att återställa 

reaJv;irdet hos inkomster och vinster har medfört en fortgående pris

och kostnadsstegring. 

Genom vår omfattande utrikeshandel kan vi inte utan mycket om

fattande ekonomisk-politiska ingrepp avskärma oss från prisutveck

lingen i vår omvärld. Prispolitiken får därför inriktas på att bl. a. 

begriinsa genomslaget och verkningarna av de internationella prisstcg

ringarna. Genom det sociala trygghetssystcmets utformning hålls de 

svagaste grupperna tämligen viil skyddade för effekterna av inflationen. 

Samma syfte har även den. subventionering som utgår via statsbudgeten 

till de viktigaste baslivsmedlen. Kostnaderna för detta prisstöd beräknas 

under innevarande budgetår uppgå till inemot 2,9 miljarder kr. De ny

ligen genomförda reformerna på bostadspolitikens område innebär även 

att för den stora del av beståndet som består av nybyggda lägenheter 

hyrcshöjningarna blivit markant lägre än vad de eljest skulle blivit. För 

en nybyggd lägenhet i flerfamiljshus subventionerar staten mer än halva 

kapital kostnaden. 

Genom dessa särskilda insatser på livsmedels- och hyrcsomradct jäm

te den fortgacnde kompensationen till i första hand pension;irer och 

lt1ginkomsttagare har de sociala problemen som prisstcgringarna med
fört i betydande omfattning kunnat begränsas. Den effektiva prisövcr
vakningen - med partiella prisstopp och skyldighet för företag att an- . 

miila planerade prishöjningar - har även verksamt bidragit till att 

hålla tillbaka prisuppgångarna. Den samlade effekten av alla dessa in

flationsbckämpande åtgärder har varit att prisstcgringarna i Sverige 

under såväl 1974 som 1975 legat Higrc fo genomsnittet för Västeuropa. 

Det framstår nu som allt klarare att den internationella inflationen 

håller på att bromsas upp. Utvecklingen på rarnruområdet och det all

mänt svaga efterfrågeHigct pekar entydigt i denna riktning. I en del fall 

har iiven statsledningarna tillgripit långtgående inkomstpolitiska atgär

dcr. Av ännu större betydelse är att regeringarna i de stora industrilän

derna fört en ekonomisk politik som Ictt till en kraftigt ökad arbets

löshet som ofrånkomligen måste komma att sätta sina spår i arbets

kraftskostnadcrnas och därigenom den allmänna prisnivåns utveckling. 

Bakom denna politik kan man, som jag tidigare niimnt, skönja en om

prioritering mellan de ekonomisk-politiska målen: från den fulla syssel

sättningens politik till en allt större betoning av prisstabiliseringen. 
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För Sveriges vidkommande kan detta komma att innebära växande· 
svårigheter. Eftersom vi inte är beredda att ge upp sysselsättningsmålet 
för att uppnå fördelar på prisstabiliseringens område krävs ökade an
striingningar för att vår pris- och kostnadsutveckling skall hålla jämna 
steg med omvärldens. 

Genom den ekonomisk-politiska uppgörelse som träffades våren 1975 

- den s. k. Haga 11-uppgörelsen - Jades grunden för ett tvåårigt avtal 

på arbetsmarknaden. I en tid som kännetecknas av en stor osäkerhet 
om den ekonomiska utvecklingen ligger det ett betydande värde i att 
pil detta sätt ha säkrat arbetsfreden på den svenska arbetsmarknaden 
under dessa båda år. Kostnadsutvecklingen i våra viktigare konkurrent
Hinder kommer emellertid att alltmera dämpas, vilket nödvändiggör -
om vi inte skall förlora i konkurrenskraft - att vi i allt väsentligt hål
ler oss inom den ram som avtalats. Aktioner som saknar stöd i mera 
allmänt omfattade solidaritets- och rättviseföreställningar kan lätt rub
ba en känslig jämvikt på arbetsmarknaden och initiera en mera allmän 

kostnadsstegring. En sådan vore olycklig med hänsyn till både vår in
hemska prisutveckling och till vår internationella konkurrenskraft. 

Regeringen avser att med skärpt vaksamhet följa prisutvecklingcn 
under 1'976. Skulle tendenser till omotiverade prishöjningar observeras 
kommer prisreglerande åtgärder att vidtagas på dessa områden. Gene
rellt gäller att företagen inte bör räkna med att kunna genomföra pris

höjningar som motiveras med lönekostnadsökningar utöver dem som 
följer av de redan nu avtalade lönekostnadsstegringarna för 1976. 

Under förutsättning av att inga nu oförutsedda faktorer tillkommer 

kan konsummtpriserna beräknas stiga med 7 a 8 % under 1976. Detta 
skulle i stort sett ligga i linje med den förutsatta prisuppgången i vår om
viirld och innebära en klar dämpning i förhållande till 1975. Sett i ett 
längre perspektiv framstår emellertid detta som en alltför snabb pris
stcgring. På sikt måste vi med förenade krafter få ner inflationen till en · 

klart lägre nivå. 
En första förutsättning för detta är att den ekonomiska politiken ut

formas med sikte på en fortsatt bibehållen samhällsekonomisk balans. 
Man måste vara beredd att snabbt ingripa mot en alltför snabb tillväxt 
i efterfrågan och mot uppkomsten av kostnadsuppdrivande flaskhalsar 

i produktionen. 
Politiken måste vidare inriktas på att vidmakthålla en snabb produk

tivitetsstegring i vårt näringsliv. Det är härigenom som vi kan bära fort
satta löneökningar utan att detta behöver försämra vår internationella 
konkurrenskraft. Kapacitetsutnyttjandet i vår omvärld är emellertid 
f. n. mycket lågt. En successiv återgång till mera normala nivåer kom

mer att leda till snabba produktivitetsökningar i dessa länder. För att vi 
skall hålla jämna steg med en sådan utveckling krävs fortsatta sats
ningar på investeringar och rationaliseringar i produktionen. Det bety-
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<lande stöd som i olika former nu ges till investeringsverksamheten bör 

underlätta en utveckling i denna riktning. 
En ytterligare förutsättning är att avtalsrörelsen i framtiden kan ge

nomföras inom ramen för det tillgängliga samhällsekonomiska utrym
met. Jag kommer senare under våren 1976 att till riksdagen redovisa min 

syn på dessa frågor. 

3.5 Finanspolitiken 

Den statliga finanspolitiken har under senare år haft en klart expan

siv effekt på samhällsekonomin. I synnerhet gäller det under 1974 då 

denna politik kraftfullt motverkade de kontraktiva tendenser som i 

första hand de internationella oljeprishöjningarna medförde. Till följd 

av den mycket tillfredsställande utvecklingen på arbetsmarknaden har 

det inte förelegat ett lika stort behov av en expansiv politik under 1975. 

För att möta en viss försvagning av den ekonomiska aktiviteten har 

dock politiken getts en mera expansiv riktning under hösten. Tillsam
mans med kvardröjande effekter av den tidigare stimulanspolitiken har 

därigenom den statliga finanspolitiken bidragit till att vidmakthålla en 

tillfredsställande inhemsk efterfrågan även under 1975. 

De nu föreliggande perspektiven för utvecklingen under 1976 motive

rar att politiken bibehåller en försiktigt expansiv riktning. Det nu fram

lagda budgetförslaget innebär - tillsammans med övriga åtgärder -
att den statliga sektorn under 1976 kommer att utöva en något större 

stimulerande effekt än under 1975. 

Man har däremot sannolikt att räkna med en omsvängning i den 

f;:ommunala sektorns inverkan på samhällsekonomin. Under 1975 hade 
denna sektor en klart expansiv inriktning. Den kommunala konsumtio
nen steg kraftigt utan en motsvarande ökning av skatteinkomsterna, 

vilket ledde till en budgetförsvagning för sektorn i sin helhet på ca 2,5 
miljarder kr. För 1976 förutses nu en fortsatt ökning av konsumtionsut
gifterna tillsammans med en klart expansiv utveckling för investering
armt. De kraftiga ·kommunalskattehöjningarna tillsammans med en för 
kommunerna gynnsam avräkning av kommunalskattemedel leder emel

lertid till en kraftig förstärkning av kommunernas finansiella ställning. 

Kommunernas samlade skatteinkomster kommer att stiga med ca 20 % 
mellan 1975 och 1976 och statsbidragen i nästan samma takt. Upp

låningen skulle därigenom enligt det nu föreliggande materialet komma 

att begränsas till något under 1 miljard kr. Den kommunala sektorns 

samlade inverkan på samhällsekonomin skulle därför komma att bli i 
stort sett neutral under 1976 till skillnad från den expensiva effekt som 
denna sektor utövat under en följd av tidigare år. 

Jag vill i detta sammanhang peka på att kommuner och landsting nu 

i huvudsak utnyttjat de möjligheter till skatteböjningar som sammanlagt 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 1 Finansplanen 28 

förelåg för åren 1976 och 1977 enligt gällande överenskommelser med 

kommunförbunden. Enligt föreliggande uppgifter uppgår nämligen ut

debiteringshöjningen 1976 till ca 90 öre av överenskomna maximalt 1 

krona. Med hänsyn till den kraftiga ökningen av kommunernas inkom

ster som skattehöjningen 1976 innebär och den starka tillväxten av 

kommunernas skatteunderlag som sker för .I 977 utgår jag ifrån att 

kommuner och landsting kommer att kunna hålla sin del av den träffa

de uppgörelsen. Jag räknar med att dessa fragor kommer upp vid de 

överläggningar som regeringen skall ha med företriidare för kommun

förbunden i februari 1976 och att jag diirefter får tillfälle att redovisa 

en slutlig bedömning härvidlag. 

Underskottet på statsbudgeten beräknas för innevarande budgetår till 

ca 11 miljarder kr. För budgetåret 1976177 redovisas nu ett underskott 

på ca 12 miljarder kr. Denna budgetförsvagning får - trots bytesba

lansunderskottet - anses tolerabel med hiinsyn till behovet att t. v., 

med hänsyn till den internationella konjunkturutvecklingen, föra en 

försiktigt expansiv finanspolitik och till att i budgetförslaget inrymts be

tydande insatser för den industriella utbyggnaden i vårt land. 

Med hänsyn till kraven att uppriilthålla samh~illsekonomisk balans· 

utan ytterligare betydande påfrestningar pä bytesbalansen har budget

arbetet präglats av en stark prioritering mellan angelägna utgiftsan

språk. Den samlade utgiftsökningen pa 14,7 miljarder kr. från inneva

rande års statsbudget återspeglar säledes i huvudsak automatiska kost

nadsökningar och fullföljandet av redan fattade beslut. Som exempel 
kan niimnas ca 4,4 miljarder kr. för ökade löner ät de statsanställda, 

ca 3,3 miljarder kr. för finansiering av den siinkta pcnsionsåldern samt 

folkpensionärernas index- och standardtilhigg, ca I miljard kr. till skat

tebidrag till kommunerna samt ca 0,8 miljarder kr. för priskompcnsa

tion till det militära försvaret. 
Det tillgängliga utrymmet för nya reformer har i första hand avsatts 

för n~iringslivcts utbyggnad och familjepolitiken. Som jag tidigare berört 

föreslår regeringen ett program på 3 miljarder kr. för att trygga den 

industriella utbyggnaden inom privat och offentlig företagssektor. Vi

dare har medel beräknats för insatser pil varvsindustrins område. Va<l 

beträffar familjepolitiken redovisas, i särskild proposition och i enlighet 

med en under hösten träffad överenskommelse med kommunförbundet, 

en utbyggnadsplan för barnomsorgen. Den syftar till att under perioden 

1976-80 tillskapa 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 fritidshems

platser jämte en ökning av platstillgången i kommunala familjedaghem. 

Reformen finansieras genom en höjning av socialförs~ikringsavgiften. 

En fortsatt förbättring av föräldraförsäkringen föreslås också. 

Även om årets budgetunderskott tills vidare får anses försvarsbart, 

torde det i ett något längre tidsperspektiv emellertid vara ofrånkomligt 

att reducera detta. En sådan politik har niimligen direkt samband med 
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önskemålet om att återställa <len yttre balansen. Denna förbättring 

kan endast åstadkommas genom en motsvarande ökning av <let samlade 

finansiella sparandet i vårt samhälle. Med hänsyn till det kraftiga in

vesteringsprogram som industrin måste genomföra kan <less sparande 

knappast ökas. Inte heller kan man räkna me<l någon nämnvärd ytter

ligare ökning av hushållens nu rekordhöga sparhot. Det blir således 

den offentliga sektorn och då i första hand staten som får öka sitt spa

rande. Detta innebär krav på en stram finanspolitik <lär utrymmet för 

nya utgifter blir starkt begränsat. 

3.6 Försörjningsbalans och bytesbalans för 1976 

J tabell 5 sammanfattas pro<luktionsutvecklingen 1975-1976. Kalky

lerna omfattar beräkningar från såväl produktions- som användningssi

dan. Jämfört med 1975 visar bå<la beräkningsmcto<lcrna en uppgång i 

bruttonationalproduktens ökningstakt 1976. 

Försörjningsbalansen (tabell 6) sammanfattar den ekonomiska till

växten mätt från användningssidan för 1975 och 1976. Bruttonational

produkten som enligt denna bcräkningsmetodik har ökat me<l endast 

0,5 % 1975 beräknas stiga med 1,6 % 1976 trots att en mycket stor 

omsvängning i lagerinvesteringarna verkar bromsande på produktionen. 

Den totala efterfrågan, exkl. lagerinvesteringar, bedöms således komma 

att öka med ca 3,5 % från 1975 till 1976. Orsaken till <len snabbare till

v~ixten 1976 är framför allt att exporten väntas öka påtagligt efter den 

kraftiga tillbakagången 1975. 

De totala fasta investeringarna. dvs. investeringar exkl. lager, väntas 

visa en ökning på knappt I % 1976, efter en förhållandevis kraftig 

minskning 1975. Bostadsbyggan<let visar fortsatta minustal medan in

dustrins investeringar bedöms öka n[igot. Däremot torde <le offentliga 

investeringarna öka mycket kraftigt under 1976. 

Niirings!il•ets investeringar förutses vara i stort sett oförändrade från 

1975 till 1976 . .Industrins investeringar väntas visa en viss ökning också 

1976. Jag räknar därvid med att företagen utifr~tn grun<lsyncn att den 

internationella konjunktursvackan snart är passerad utnyttjar de sär

skilda förmåner som nu gäller vid investeringar och som jag tidigare 

redovisat. Även utvecklingen av handelns investeringar. vilka väntas 

öka igen efter en tillbakagång 1975. bidrar till att näringslivets investe~ 

ringar kan ligga kvar på en hög nivå 1976. 

Bland offentliga investeringar väntas särskilt de statliga myndigheter

nas och af fär.n-crkens im•esteringar öka kraftigt. eller med mer än 

10 %. Till en avsevärd del hänger detta samman med <le sysselsättnings

friimjandc åtgärder som jag tidigare nämnt. Det gäller bl. a. ökade be

r.::dskapsarbeten och igångsiittning av statliga byggen. Även de kommu

nala investeringarna förutses öka i betydande omfattning, efter tre år 
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med avtagande utveckling. En stor del av den väntade ökningen hänger 
samman med de åtgärder regeringen vidtagit vad gäller utbyggnaden av 
barnomsorgen resp. utökade kommunala beredskapsarbeten. Jag vill 

särskilt nämna att statsbidraget till byggande av daghem och fritidshem 
höjs från 7 500 kr. per plats till 12 000 kr. per plats fram till utgången 
av 1976. Därefter inkluderas anordningsstödet i ett från 7 500 kr. till 
14 000 kr. förhöjt driftbidrag. Antalet nybyggda platser i daghem och 

fritidshem väntas som en följd av dessa stimulansåtgärder fördubblas 

till 24 000 för 1976. Av betydelse för de kommunala investeringarnas 
utveckling är också det kraftigt ökade skolbyggandet. 

Investeringarna i bostäder väntas minska med ca 8 % l 976, efter en 
nedgång med nära 10 % under 1975. Antalet igångsatta lägenheter 
bedöms bli endast 50 000 under 1975. Detta skall emellertid ses mot 
bakgrund av att en del av byggstarterna tidigarelades till de sista måna
derna 1974, till följd av de särskilda reglerna om momsåterbäring på 
bostadsbyggandet. Antalet igångsatta lägenheter I 976 beräknas öka till 
ca 60 000. En sådan uppgång ligger i linje med en återgång till igång
sättningstal som motiveras utifrån mera långsiktiga bedömningar. I 

samma riktning verkar det förhållandet att antalet outhyrda lägenheter 
nu minskat. Antalet färdigställda lägenheter 1976 beräknas uppgå till 
inemot 55 000. 

In1'esteringarna i lager kommer att minska betydligt under 1976 ef
ter den kraftiga lageruppbyggnaden 1974 och 1975. En viss fortsatt ök

ning av lagren torde dock komma till stånd, bl. a. som en följd av det 
statliga lagerstödet. Lagerinvesteringarna för 1976 väntas bli drygt 2 
miljarder kr. mot nästan 10,5 miljarder kr. I 975. Den minskade lager
uppbyggnaden svarar för ett mycket stort eftcrfrågebortfall mellan 1975 

och 1976. 
Hushållens reala disponibla inkomster \ iintas öka med ca 2 % från 

1975 till 1976. Sparkvoten bedöms komma att visa en viss nedgång efter 
två år med kraftigt höjt sparande. Den privata konsumtionen väntas 
därmed öka med 3 % i volym 1976, dvs. i samma takt som under 1975. 

Konsumentpriserna väntas stiga med 7 a 8 % under loppet av 1976. 
Den direkta inverkan av höjda internationella priser väntas därvid bli 

Tabell 5. Produktionsutvecklingen 1975-1976 

Bruttonationalprodukt från 
produktionssidan 
därav: varuproduktion 

tjänster 
Bruttonationalprodukt från 
användningssidan 

Volymförändring i procent från 
föregående år 

1975 1976 

0,9 
-1,7 

3,7 

0,5 

1,9 
1,2 
2,6 

1,6 
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Tabell 6. Preliminär försörjningsbalans för 1976 

Miljarder Procentuell volym-
kr. förändring 

1975 1974-1975 I 975-1976 

Tillgång 
Bruttonationalprodukt 285,9 0,5 1,6 
Import 75,7• -2,6. 1,3 

Summa tillgång 361,6 -0,1 1,5 

Efterfrågan 
Bruttoinvestering 59,5 -3,9 0,7 

näringsliv 29,6 -1,6 0,4 
därav: industri 14,6 4,3 1,0 

statliga affärsverk och 
myndigheter 7,0 --0,7 10,2 
kommuner 10,8 -4,8 5,0 
bostäder " 12,l -9,7 -7,8 

Lagerinvestering 10,4 ( -;-0,8) 1 (-2,3)1 

Privat konsumtion 149,7 3,0 3,0 
Offentlig konsumtion 70,6 - 4,9 3,4 
Tjänstenetto o,o• 
Export 71,42 -8,4 6,5 

Summa efterfrågan 361,6 -0,1 1,5 

' Lagerinvesteringens förändring i procent av föregacnde års bruttonational-
produkt. · 

• Utrikeshandelns fördelning på varor och tjänster är här utförd i enlighet med 
nationalräkenskapernas definitioner. Härigenom uppkommer en viss skillnad i 
förhållande till tabell 7, där varuutbytet anges i enlighet med utrikeshandelsstatis
tiken. 

ganska liten. Förklaringsfaktorn i övrigt är vår inhemska kostnadsut

veckling. Även i detta avseende blir emellertid effekten på konsument

priserna lägre än under 1975. 

Den offentliga konsumtionen beräknas öka med drygt 3 % 1976 och 

med ungefär samma takt i den statliga och den kommunala sektorn. 
Utrikeshandeln under 1976 torde präglas av en omsvängning i positiv 

riktning för exporten och en betydande förbättring av den reala utrikes

halanscn. För hytesförhållandet förutses emellertid higa väsentliga för

ändringar efter den kraftiga förbättringen mellan 1974 och 1975. Ex

portpriserna väntas öka med ca 4 % och importpriserna med drygt 3 % 
1976. 

Exporten väntas öka med 6,5 % i volym 1976. Framför allt förutses 

betydande uppgångar i råvaruexporten efter de kraftiga minskningarna 

1975. Särskilt gäller detta skogsproduktema. För järn och stål och för 

den viktiga varugruppen verkstadsvaror väntas en obetydlig ökning av · 

volymexporten. 
Importen beräknas stiga med drygt" l %. Den obetydliga ökningstak

tcn sammanhänger främst med att lagerinvesteringarna visar en svag 

utveckling. 
Med denna utveckling av import och export skulle hande/sba/ansen 

för 1976 visa ett överskott på ca 1 miljard kr. 
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Tabell 7. Bytesbalans 1974--1976 
(Milj. kr.) 

1974 1975 1976 

Export, varor 70 514 71 635 79 155 
Import, varor 72 758 74 585 78 000 

Handelsbalans -2244 -2950 1155 
Korr. av handelsstatistiken -100 -260 -275 
Sjöfartsnetto 3 877 2 950 3 000 
Rcscvaluta -2 232 -2 400 -2 600 
Övriga tjänster, netto -l 652 -2 050 -2 250 
Korrigcringspost 800 800 800 
Transfereringar, netto -2 564 -3 650 -4 900 

Bytcsbala11s -4115 -7 560 -5 070 

Sjöfartsnettot som minskade mycket kraftigt från 1974 till 1975 till 
följ<l av världshandelns förlopp, torde visa en obetydlig återhämtning 

1976. 

En viss ytterligare försämring i turistnettot förutses för 1976. För 

trans! ereringarna beräknas en kraftig försämring från 1975 till 1976. 

Detta förklaras främst av räntebetalningarna på den ökade upplåningen 

utomlands samt den fortsatta ökningen av u-landsbiståndct. 
Totalt väntas bytesbalansen för 1976 visa ett underskott på ca 5 mil

.iardcr kr. 

4. Budgetförslaget 1976/77 

4.1 Inkomster, utgifter och budgetsaldo 1974/75-1976/77 

Budgetåret 1974/75 uppgick inkomsterna till 72,5 miljarder kr. och 

utgifterna till 83,2 miljarder kr. Budgetunderskottet blev följaktligen 
niira 10, 7 miljarder kr. (jfr tabell 8). Underskottet på statsbudgeten för 
innevarande budgetår kan beräknas bli något större, eller ca l l miljar

der kr. Jämfört med beräkningarna i den reviderade finansplanen inne
hiir detta ett ökat underskott med ca 500 milj. kr. 

De totala statsinkomsterna under budgetåret 1975/76 kan nu beräknas 

bli drygt 3,8 miljarder kr. högre kin som angavs i den reviderade fi
nansplanen. En bidragande orsak härtill är att den ökning på 12 % 
resp. 8 % av inkomst av tjänst under 1975 resp. 1976 som låg till grund 

för beräkningarna i den reviderade finansplanen nu har antagits bli 

17,4 % resp. 12 %. Detta har medfört att framför allt inkomsterna p:l 

titeln skatt pt1 inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter 

räknats upp väsentligt. 
Även utgifterna har räknats upp kraftigt och beräknas nu för budget

året 1975/76 bli 99,8 miljarder kr., vilket är 4,4 miljarder kr. mer än vad 
som angavs i den reviderade finansplanen. Till stor del kan dessa ut-
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giftsökningar hänföras till av den allmänna pris- och löncutvecklingen 

beroende anslag. Vidare ingår beslutade, föreslagna och beräknade anslag 

på tilläggsbudget. 

Budgetförslaget för 1976/77 innebär att det stutliga upplåningsbeho

H~t beräknas stigu ytterligare jämfört med den redan innevarande bucl

gctär höga nivån. 

Tabell 8. Totalbudgeten 1974/75-1976/77 
(Milj. kr.) . 

1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Ny ber. utfall Budgetprop. 

Inkomster 72 490 88 819 98 226 
Utgifter 83 187 99 790 110 214 
Budgetsaldo -10 697 -10 971 .. 11 988 

De totala statsinkomsterna beräknas för budgetåret 1976177 stiga 

med niirn 1 l % eller med drygt 9,4 miljarder kr. Detta innebär en vä

sentligt fagre ökningstakt iin Yad som beräknas mellan de närmast ti

digare budgetären, vilket är en följd bl. a. av att löneutvecklingen 1976 

och 1977 beräknas bli väsentligt lägre iin 1975. Vidare får nu de tidi

gare beslutade skatteomläggningarna, vilka trädde i kraft den 1 januari 

1975 och den I januari 1'976, full effekt budgetåret 1976/77. 

Beriikningarna av statsinkomsterna har utförts av riksrevisionsverket. 

Verket har därvid förutsatt en ökning av lönesumman om ll % år 

1976. För är 1977 har iinnu inga avtal slutits varför inkomsterna för 

detta <lr schablonmiissigt skriYits fram med 7 %. Jag har inte funnit 

skiil att fdngå dessa antaganden. 

De totala statsutgifterna beräknas enligt buugetförslagct för 1976/77 

stiga med drygt 10,4 miljarder kr.. eller 10,4 %. jiimfört med det beräk

nade utfallet för innevarande budgetår. Det är en väsentligt lägre ök

ningstakt äi1 den beräknade ökningen med 20 % mellan budgetåret 

1974/75 och innevarande budgetår. l likhet med innevarande budgetär 

har ett 1;1ckningsanslag lagts in för budgetåret 1976/77 för att täcka 

schablonmässigt framräknade höjningar av statstjförnrlönerna kalen

deraret 1977. Beloppet har beräknats till 400 milj. kr. Beräkningen har 

gjorts utifrån sehahlonmiissiga antaganden. 

Frfarenhetsmiissigt uppkommer under löpande budgetår behov av 

medel för oförutsedda och ofrankomliga behov. För att täcka detta be

hov bör under huvudtiteln Oförutsedda utgifter beräknas ett belopp av 

I 500 milj. kr. Detta innebiir en uppriikning med 500 milj. kr. frän 
anslaget innevarande buclget[1r och motiveras av den ökande omfatt

ningen av medel som anvisas pa tilfaggsbudgct. Enbart på tilläggsbudgct 

l och l1 till statshudgetcn innevarande budgetår har anvisats resp. be

gärts anslag pä tillhopa ca 2 200 milj. kr. 

3 Riksdagen 1975176. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 1 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 1 Finansplanen 34 

Härutöver har - i syfte att åstadkomma en mer rättvisande bild av 
utgifterna nästa budgetår - i föreliggande budgetförslag under hu
vudtiteln Oförutsedda utgifter beräknats medel för vissa större utgif
ter, om vilka regeringen avser att senare i särskild ordning lägga fram 

förslag. Jag har sålunda i det föregående redovisat att några medel inte 
nu beräknats för Stålverk 80. Förslag i iirendct bedöms nu kunna redo
visas senare under 1976. För att få erforderlig realism i beräkningen av 
statsbudgeten bör anslaget till oförutsedda utgifter räknas upp med ett 
belopp motsvarande anslagen till Stålverk 80 enligt 1974 års riksdags
beslut, nämligen avrundat 500 milj. kr. Vidare har jag angett att rege

ringen senare kommer att redovisa förslag avseende varvsnäringen och 
de statliga företagsinvesteringarna. För dessa ändamål beräknar jag 
avrundat 1 000 milj. kr. Anslaget till oförutsedda utgifter bör således 

beräknas till 3 000 milj. kr. 

4.2 Utgiftsprogrammet 

I det föreliggande budgetförslaget har utgiftsökningen begränsats till 
10,4 % i förhållande till det utfall som nu beräknas för innevarande 

budgetår. I förhållande till statsbudgeten blir utgiftsökningen drygt 15 % 

eller ca 14,7 miljarder kr. 
Utgiftsökningar till följd av pris- och löneomräkning, volymföränd

ringar av "automatisk" karaktär samt konsekvenser av tidigare fattade 
reformbeslut svarar för den helt övervägande delen härav. Sålunda 
ökar t. ex. anslaget till folkpensioneringen med nära 3,3 miljarder kr. 
och bidragen till driften av grundskolor och gymnasieskolor med ca 1,8 
miljarder kr. 

Arets budgetförslag innebär en fortsättning av den tidigare förda po
litiken för trygghet och solidaritet. Detta sker inom ramen för en eko
nomisk politik som syftar till att hävda sysselsättningen och stärka vår 
ekonomi i en värld präglad av svåra ekonomiska och sociala problem. 
Följande områden hör till de mest prioriterade i budgetförslaget för 

1976/77 

- folkpcnsionsreformerna 
- familjepolitiska åtgärder 
- tryggheten på arbetsmarknaden 
- industriell utbyggnad. 

Folkpensionsreformerna. Under 1974 och 1975 års riksmöten besluta
des om ett reformprogram som träder i kraft under åren 1975 och 1976. 

En· lagstadgad sänkning av den allmänna pensionsåldern från 67 till 65 

år träder i kraft den I juli 1976. Samtidigt skapas ökade möjligheter till 
rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 år. Detta sker främst genom en 
helt ny pensionsförmån i form av delpension mellan 60 och 65 år i kom-
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bination med deltidsarbete, lnom reformprogrammet höjdes <len 1 ja

nuari 1975 folkpensionens grundbelopp, vilket innebar en betydande 

standar<lförbättring för alla folkpensionärer. Samtidigt infördes generö

sare inkomstprövningsrcglcr för hustrutillägg och kommunalt bosta<ls
tilHigg. Därutöver har förmånligare skalteregler införts för gifta folk

pensionärer fr. o. m. inkomståret 1976. Enligt tidigare beslut har han

<likappförmånerna förbättrats geno1,11 införandet av en enhetlig för

månsform - handikappersättning. Vidare har mildare regler för· vård

bidrag till föräldrar som vårdar handikappat barn i hemmet genom

förts. Från den 1 juli 1976 höjs vårdbidragcns nivå kraftigt till 145 % 
av basbeloppet. 

För dem som saknar ATP eller har låga ATP-förmåner kommer den 

ärliga höjningen av s. k. pensionstillskott att höjas från 3 % till 4 % 
av basbeloppet för ensam pensionär och för var och en av makar. Den 

1 juli 1976 utgör pensionstillskottet 25 % av basbeloppet. Reformerna 
innebär i denna del att den garantinivå som pensionstillskotten ger där

efter successivt under en femårsperiod höjs från 30 % till 45 % av bas

beloppet. 

Fr. o. m. den 1 juli 1976 fördubblas vidare pensionstillskotten för för

tidspensionärer utan ATP eller med låga ATP-förmåner. Pensionstill

skottens garantinivå för dessa grupper stiger successivt enligt utbyggnads

programmet till 90 % av basbeloppet. För att finansiera återstående 

kostnadsökningar för sänkningen av pensionsåldern och de övriga folk

pensionsrcformerna föreslås i enlighet med tidigare beslut en höjning 
av socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen med 0,6 % fr. o. m. 

<len 1 januari 1977. 

För budgetåret 1976177 beräknas folkpensionskostaderna stiga med 

3 265 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Av kostnadsökning
en hänförs 1 290 milj. kr. till pensionsålderssänkningen och ökat antal 
pensionärer i övrigt. 1 450 milj. kr. utgör beräknade kostnader för vär

desäkringen av folkpensionerna och 510 milj. kr. avser höjningen av 
pensionstillskotten. För ändrade regler om barntillägg beräknas 15 milj. 
kr. 

Familjepolitiska åtgärder. På grundval av en överenskommelse mel
lan regeringen och kommunförbundet lägger regeringen i proposition 

till riksdagen senare denna dag fram förslag om en kraftig utbyggnad 

av samhällets barnomsorg. Utbyggnadsprogrammet för åren 1976-

1980 omfattar 100 000 nya daghemsplatser och 50 000 nya platser i fri

tidshem jiimte en ökning av antalet platser i kommunala familjedag

hem. I anslutning till utbyggnadsprogrammct kommer att i särskild ord

ning läggas fram förslag om en kraftigt ökad. personalutbildning för 

barnomsorgen. 

För att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att genomföra ut

byggnaden av barnomsorgen föreslås ett nytt statsbidragssystcm med 
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väsentligt höjda och värdebeständiga statsbidrag. Bidraget för daghem 
föreslås fr. o. m. den 1 januari 1977 höjt från 7 500 kr. till 14 000 kr. 
per år för nya platser. För befintliga platser höjs bidraget successivt till 
samma belopp. Bidraget till nya platser i fritidshem förstås till hälften 

av nämnda belopp. För familjedaghemmen införs utöver nuvarande 
statsbidrag ett nytt grundbelopp i bidragssystemet. 

Samhällets totala årskostnader för barnomsorgen, som för år 1976 
beräknas till ca 2 900 milj. kr., fördubblas under den aktuella femårs
perioden. Genom de nya statsbidragen beräknas statens årskostnad upp
gå till ca 1 600 milj. kr. år 1977 och till ca 3 500 milj. kr. vid femårs
periodens utgång. Det nya statsbidragssystemet föreslås finansierat ge
nom en socialavgift på arbetsgivarna och egenföretagarna. Socialavgif
ten till barnomsorgen föreslås för år 1977 till 1 % av avgiftsunderlaget. 

Den sammanlagda kostnaden för driftbidrag till förskolor, fritidshem 
och kommunala familjedaghem beräknas budgetaret 1'976/77 bli 1 245 

milj. kr. 
Regeringen avser att under riksmötet lägga fram förslag om en ut

byggnad av föräldraförsäkringen fr. o. m. den J januari 1977. Utbygg
naden avses innefatta bl. a. en ökning av· ersättningstiden vid vård av 
sjukt barn m. m. samt förlängd ersättningstid för adoptivföräldrar. Den 

av reformerna föranledda sammanlagda kostnadsökningen beräknas till 
ca 100 milj. kr., varav 15 % finansieras genom statsbidrag. 

Tryggheten på arbetsmarknaden. En rad viktiga reformer på ·arbets
marknadens område har trätt i kraft under ·senare år. Lagarna om an
ställningsskydd och om vissa anställningsfrämjande åtgärder har inne
burit väsentliga förbättringar för den enskildes trygghet. Arbetsmark
nadsmyndigheterna har fått ·ökade möjligheter att påverka företagens 
anställningspolitik i syfte att ge arbete åt äldre och andra svårplacerade 
personer. Skyddsombudens ställning har förstärkts och de fackliga för
troendemännens möjligheter' att pä betald arbetstid fullgöra sina fackli
ga uppgifter har förbättrats. Regeringen kommer vidare att under våren 
1976 föreslå riksdagen att en ny lag om medbestämmande antas. Den 

nya lagen som föreslås gälla från den 1 januari 1977 kommer att inne
bära en fortsatt demokratisering av arbetslivet och ökat inflytande för 

löntagarna. 
I budgetpropositionen föreslås en kraftig utbyggnad av arbetsförmed

lingens kapacitet. Hittills under 1970-talct har arbetsförmedlingarna 
förstärkts med drygt 1 000 tjänster. l årets budgetförslag föreslås en 

förstärkning av arbetsmarknadsverket med ytterligare 250 tjänster. 
Det föreslås vidare att flyttningsbidragen förbättras ytterligare. Start

hjälpen för familjeförsörjare skall öka med 500 kr. medan ökningen för 

övriga blir 250 kr. 
För att öka effektiviteten hos förmedlingarna kommer satsningen på 

ADB att kraftigt förstärkas. Regionala platslistor kommer att framstäl-
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las med hjälp av ADB i ytterligare sju län. De omfattar därmed ca 

90 % av platsmaterialct. Praktiska försök med datorhaserad sökning 

inleds vid kontor i sex län. En försöksverksamhet med utbyggd plats

anmälan inleds i tre län. 

Ramen för regionalpolitiskt stöd har för femårspe1ioden 1973/74-

1977 /78 fastställts till 2 500 milj. kr. Ramen föreslås nu, som tidigare 

nämnts, höjas med 1 500 milj. kr. 

Riksdagen beslutade våren 1975 om nya riktlinjer för arbetsmark

nadsutbildningen. Dessa innebär hl. a. att utbildningsbidragcn höjs vä

sentligt från den 1 januari 1976. Bidragen kommer att utgå med 90----

130 kr.Idag för kursdeltagare över 20 år. Vidare höjs från detta datum 

det statliga stödet till företag som utbildar i stället för permitterar eller 

avskedar anställda till 8 kr./tim. Jämställdhetsbidraget höjs till 6 kr./ 

tim. Helårseffekten av reformen som finansieras med arbetsgivaravgif

ter beriiknas till 690 milj. kr. 

Riksdagen har vidare beslutat att bidraget till företag som utbildar 

istället för permitterar eller avskedar anställda skall utgå med 12 kr./ 

tim. vid längre utbildningar. Dessutom införs från den 1 januari 1976 

ett bidrag om 15 kr./tim. till företag som låter anställda genomgå utbild

ning och samtidigt låter anställa ersättare till dessa. Bidraget syftar till 

att under en konjunkturavmattning stimulera personalutbildning i före

tag som inte står inför akuta sysselsättningsproblem. 

Arbetsmiljön utgör en väsentlig del av det omfattande reformarbete 

som pågår för en social förnyelse av arbetslivet. En ny arbetarskydds

organisation genomfördes den 1 juli 1974 varvid antalet yrkesinspek

tionsdistrikt ökades från 11 till 19. Budgetåret 1970/71 förfogade arbe

tarskyddsstyrelsen, yrkesinspektionen och dåvarande arbetsmedicinska 

institutet över tillsammans drygt 450 tjänster. Förslaget för nästa bud

getår innebär att antalet tjänster vid arbetarskyddsverket kommer att 

uppgå till ca 900. Den kraftiga personalförstärkning som skett under 

senare ar fortsätter salunda även under hudgetaret 1976/77. Arbetar

skyddsstyrelsen och yrkesinspektionen tillförs ytterligare 80 tjänster och 

ges ökade resurser för utrustning. I årets budgetförslag inräknas också 

vissa medel för arbetarskyddsfrågor inom sjöfarten. 

Genom den nya arhetarskyddslag som trädde i kraft 1974 tillförsäk

rades de anställda ett ökat inflytande över arbetsmiljön på den egna 

arbetsplatsen. Skyddsombudens befogenheter utvidgades och utbild

ningen av skyddsombud byggdes ut kraftigt. 

Arbetarskyddsfonden har åren 1972-1975 tillförts ca 197 milj. kr. 

i form av arbetarskyddsavgifter. Hiirtill kommer ränteintäkter under pe

rioden om knappt 14 milj. kr. 

Fondens styrelse har i fråga om forskningsprojekt gjort åtaganden 

resp. reserverat medel om totalt ca 127 milj. kr. 
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För olika utbildningsändamal, bl. a. utbildning av skyddsombud och 

för företagshälsovården, har avsatts omkring 18 milj. kr. 

En fond för arbetsmiljöförbättringar inrättas under aren 1976 och 

1977. Medlen ur fonden skall användas för att bekosta räntelättnader 

och till att täcka vissa andra kostnader i samband med statligt kreditstöd 

till arbetsmiljöförbättringar. Fonden finansieras via arbctarskyddsav

giftcn. 

Industriell utbyggnad. Frågan om att stödja och utveckla den indu

striella sektorn står, som redan tidigare har framhållits, i centrum för 

den ekonomiska politiken. Budgeten för· 1976177 kommer på en rad 

oEka områden att präglas av detta. På inkomstsidan kommer detta till 

uttryck bl. a. i form av extra skatteavdrag för maskininvesteringar. På 

utgiftssidan kommer ett antal mycket stora insatser i förgrunden. 

För att möjliggöra en fortsatt mycket hög invcsteringstakt inom 

Statsförctaggruppen kommer sedermera inte mindre än sammanlagt 

1 500 milj. kr. att tillföras denna i form av nyemission av aktier. Inte 

minst för sysselsättningen i den allra nordligaste deicn av. landet har 

statsföretagens investeringsprogrnm en avgörande hetydelsc. Därutöver 

avser regeringen att senare under 1976 lägga fram närmare förslag rö

rande Stålverk 80 på grundval av det ulrcdningsarhcte som f. n. pågår. 

Vissa medel härför har beräknats inom ramen för Oförutsedda ut

gifter. 

Lokaliseringsstödet har också stor betydelse för så väl den industri

ella utbyggnaden som sy~selsättnirigen inom i första hand de s. k. s:kogs

länen. Inte minst för de mindre och medelstorn företagens utveckling 
har detta stöd visat sig vara av stort värde. De nuvarande ramarna för 

I 

perioden 1973/74-1977 /78 utökas med inte mindre ~in 1,5 miljarder till 

4 miljarder kr. 
Även det tillskott till AP-fondens fj~irde fondstyrelse, som nu före

slås, får stor betydelse för den. fortsatta uthyggnaden av niiringslivct. 

Härigenom skapas förbättr~de förutsättningar för för-::tagcns, försörj

ning med eget kapital. 

r syfte att trygga en fort.satt µrift och utveckling \id de svenska var: 

ven kommer senare under 1976 att läggas fram förslag till genomgri

pande åtgärder på varvsområdet. Dessa åtgärder förutses få betydande 

finansiella konsekvenser under såväl innevarande som nästa budgetår. 

Förutom dessa insatser innehåller budgetförslaget. en ökning av an- .. 

slagen till styrelsen för teknisk ut\·eckling med nära JO. milj. kr. till 

totalt 260 milj. kr. De mindre och medelstora företagens investeringar 
.. . . 

stimuleras på en rad olika sätt, inte minst som tidigare nämnts \:ia lo· 

kaliseringsstödct. Därutöver· bör i detta sammanhang näinnus statens 

utvecklingsfond, som stödjer tekniska innovationsprojekt och som nu 

tillförs 20 milj. kr. Vidare sker ·en uppräkning av bidragen till företagare

föreningarna samt stödet till företags- och branschfrämjande åtgärder. 

. !' 

·,.·_ 
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Tabell 9. Statsutgifterna budgetåret 1976/77 
(avrundade belopp) 

Ändarna I Förslag till 
statsbudget 
1976/77 

milj. kr. 

I. Folkpensioner m.m. 20 920 
2. Utbildning och forskning 15 410 
3. Totalförsvar 11 150 
4. Kommunikationer och energi-

försörjning 8 240 
5. Arbetsmarknads- och lokali-

seringspolitik 6 690 
6. Stöd till barnfamiljer 6 250 
7. Bostadspolitik 5 410 
8. Skattebidrag till kommunerna 5 290 
9. Statsskuldsräntor 5 170 

JO. Rätts- och polisväsende 4 220 
11. Cnternationcllt bistånd 3 270 
12. Prisstöd för livsmedel 2 870 
13. Övrigt 15 320 

Totala statsutgiftcr 110 210 

Förändring från stats-
budget 1975/76 

milj. kr. "' lo 

' 3 040 -!-17 
·!- 2 880 +23 
+ 870 + 8 

-j 720 +10 

' l 550 -: 30 
+ 710 . :-13 
+ 420 -I· 8 

970 -1-22 
; 550 +12 

' 830 +24 
+ 270 + 9 
+ 270 +10 
' l 670 --'--12 -.-

+14 750 +15 

39 

Jag övergär nu till att kommentera vissa förändringar i övrigt i årets 

budgetförslag. T tabell '9 anges utgiftsföriindringen mellan innevarande 

budgetars statsbudget och förslaget till statsbudget för budgetåret 1976/ 

77. 

Det största utgiftsområdet a\scr folkpensioner m. m. som svarar för 

ca 21 % av utgiftsökningen och utgör ca 19 % av de totala utgifterna. 

Förutom anslaget till folkpensioneringen, vilket _iag redogjort för tidi

gare, ingar i denna iindamålsgrupp bl. a. anslaget till sjukförsiikringen. 

S_iukförsäkringsförmanerna inkl. föräldraförsiikringen beräknas ar 
1976 uppgit till totalt 15,6 miljarder kr. Socialförsiik ringsavgifter skall 

nu tiicka 85 % av försäkringens kostnader, medan återstoden finansieras 
genom statsbidrag. Fr. o. m. 1976 utg[lr ersättning till landstingens hjälp

medclsverksamhct för handikappade från sjukförsäkringen. Ersiittning

en till sjukvilrdshuvudmännen för sjukvård ökas från årsskiftet. Kost

naderna för försäkringen beräknas till följd hänn- öka med c:1 630 
milj. kr. under 1976. 

Anslagsutvecklingen inom gruppen 11tbild11i11g och forskning präglas 

liksom senaste budgetår av att ungdomsskolan nu i huvudsak är ut

byggd. Tillströmningen till högre utbildning synes nu åter hörja öka 

något. Bidragen till driften av grundskolor och gymnasieskolor ökar 

med ca 1 820 milj. kr., men denna ökning är i huvudsak av automatisk 

karaktär. För särskilda åtgiirdcr i grundskolan sats:i.s 50 milj. kr. Med

len avses främst användas i storstadskommuner och i kommuner med 

ett stort inslag av invandrare. För läsåret 1976/77 beräknas en öknin6 

av antalet elevplatser i gymnasieskolan på de tvååriga yrkesinriktade 
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linjerna. l en särskild proposition kommer alt liiggas fram förslag om 

utveckling av skolans inre arbete. 

Anslagsökningcn till universitet od1 högskolor, som i huvudsak sam

manhänger med tidigare fattade beslut. uppgår till ca 350 milj. kr., 

medan anslagen till studiesociala ändarna! stiger med ca 40 milj. kr. 

Lärarutbildningen kommer att behandlas i en särskild proposition. I 

denna kommer att ingå förslag om bl. a. en viisentlig utbyggnad av 

förskollärar- och fritidspedagogutbildningen. 

Anslagen till forskningsråden riiknas upp med drygt 50 milj. kr. 

Vuxenstudiestödet byggs ut ytterligare. Anslagen till facklig utbildning 

ökar och folkbildningsverksamhcten får väsentligt ökade rt:surser. 

Inom utgiftsgruppen totalförsl'arct beräknas medel till det militära 

försvaret, civilförsvaret, det ekonomiska försvaret och övrigt totalför

svar. Av det totala anslagsbeloppct på drygt 11 miljarder kr. tar det 

militära försvaret i anspråk den alldeles övervägande delen. 

Budgetåret 1976/77 utgör det sista budgetåret som omfattas av 1972 

års försvarsbeslut. Den nu gällande planeringsramen för det militära 

försvaret och för civilförsvaret bygger pii den ram som fastställdes i 

1972 års försvarsbeslut. 1 budgetförslaget för 1976177 ingår betydan

de förbättringar av förmånerna för värnpliktiga och civilförsvarspliktiga. 

Vidare föreslås att staten tar över kostnaderna för skyddsrumsbyggan

det i nya flerfamiljshus som erhåller preliminära bostadslån efter <len 

I ,ianuari 1976. 

Inom utgiftsgruppen kommunikationer och energifiirsörjnin;: före

slås stora anslagsökningar till bl. a. vägväsendet och statens järnvägar. 
Vägväsendet får ytterligare ca 200 milj. kr. för viigun<lerhållet. Ramen 

för SJ:s investeringar föreslås öka till 515 milj. kr. Härutöver tillförs 

SJ ytterligare drygt 140 milj. kr. under innevarande budgetår för att 

kunna tidigarelägga angelägna investeringar. Samtidigt som rationalise

ringar och investeringar successivt förbättrar affärsbanenätets konkur

renskraft gentemot andra transportalternativ visar det trafiksvaga nätet 

en fortsatt trafikminskning och kostnadsökning. Som en följd härav 

ökar ersättningen till SJ för det olönsamma nätet med 55 milj. kr. till 

600 milj. kr. Luftfartsverket genomför f. n. stora investeringar, fram

för allt arbetena på den nya flygplatsen i Göteborgsregionen, vilka be

räknas uppgå till drygt 125 milj. kr. för budgetåret 1976/77. Arlandas 

nya utrikesterminal, dimensionerad för 4,5 milj. passagerare per år, 

beräknas bli färdigställd hösten 1976. Totala utgiften beräknas till drygt 

400 milj. kr., varav staten svarar för tva tredjedelar. 

Arets budgetförslag innebär på energiområdet ett fullföljande av 

de riktlinjer för energiförsör.iningen som riksdagen antog våren 1975. 

Riktlinjerna innebar bl. a. att man skulle allvarligt pröva att dämpa 

ökningen av energiförbrukningen till i genomsnitt 2 % per år under 

åren 1973-1985. över 400 milj. kr. anslås till energibesparande åtglir-
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der inom främst bostadsbeståndet och industrin. Till forskning och ut

veckling på energiområdet, bl. a. nya energikällor, anvisas 120 milj. kr. 

På produktionssidan redovisas åtgärder för att förstärka elproduktions

systcmct. Anslaget till statens vattenfallsverk räknas upp med ca 240 

milj. kr. Medel bör bl. a. anvisas för vissa avslutande arbeten med agg

regaten 3 och 4 i Ringhals kraftstation. Inom ramen för investeringspro

grammet har medel beräknats för ett tredje aggregat vid Forsmarks 

kärnkraftstation. 

Arbetsmarknad och lokaliseringspulitik. Utöver de redan tidigare 

redovisade insatserna för trygghet på arbetsmarknaden och förbättrad 

arbetsmiljö kan nämnas att de arbetsmarknadspolitiska insatserna för 

de handikappade ökar med 266 milj. kr. till I 082 milj. kr. för budget

året 1976/77. Av anslagsökningen går 166 milj. kr. till arkivarbeten, 50 

milj. kr. till halvskyddad sysselsättning och 20 milj. kr. till utbildning 

av svårplacerade. En höjning av driftbidragen och en utökad ram för 

anonlningsbidrag ökar medelsbehovet för skyddad sysselsättning med 

35 milj. kr. Driftbidragen till arbctsträning höjs frun 7 000 kr. till 

10 000 kr. per 1 200 arbetstimmar. I fråga om bidrag och lån till motor

fordon för handikappade föreslas bl. a. höjt bidrag och höjda inkomst
gränser. 

Till gruppen hör även invandrarfrågor. Statens invandrarvcrk tillförs 

ytterligare personalresurser. Sveriges åtaganden i fråga om omhänder

tagande av flyktingar föreslås utökade. 

Stöd till barnfamiljer. Till denna grupp hör bl. a. anslaget till det all

männa barnbidraget, vilket budgetåret 1976/77 beräknas uppgå till ca 

3,3 miljarder kr. Barnbidraget höjdes den 1 oktober 1975 till I 800 kr. 

per barn och år. Till följd härav och genom de reformer som nämndes 

tidigare avseende höjda bidrag till en kraftig utbyggnad av barnomsor
gen och utbyggnad av föräldraförsäkringen ökar anslagen under denna 

ändamålsgrupp med 710 milj. kr. 

Regeringen kommer att senare i proposition till riksdagen lägga för

slag rörande bostadstillägg m. m. 

Ändamålsgruppen bostadspo/itik ökar enligt tabell 9 med drygt 400 

milj. kr. till budgetåret 1976/77. Detta budgetår anslas medel för att 
möta högre kostnader till följd av ändring av reglerna för beräkning 

av låneunderlag i fråga om bostadslån för nybyggnad av småhus. Re

geländringen innebär att låneunderlaget för smahus i nybyggnadsfall 

kommer att överensstämma med pantvärdet. Effekten blir att ränte

bidrag kan utgå för hela det upplånade kapital som belöper på pant

värdet. Härigenom sänks kapitalkostnaderna för nybyggda statligt be

lånade småhus. Sänkningen blir störst för småhus som upplats med 

hyres- eller bostadsrätt. För dessa hus sänks niimligen riintekostnaJerna 

för det kapital som belöper pa skillnaden melktn pantvärdc och lane

underlag från drygt 9 - i nuvarande riintelägc - till 3,9 % . .\1öjlig-
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heterna att upplåta småhus med hyres- m:h bostadsrätt förbättras här

igenom. Den nya ordningen medför vidare att lånehanteringen och reg-. 

lcrna om fördjupning av bostadslån förenklas. Anslaget till lånefonden 

för kommunala markförvärv höjs med 25 milj. kr. till 175 milj. kr. I 

övrigt kan nämnas att reglerna för bosättningslån ändras. 

Inom anslagsgruppen skattebidrag till kommunerna ökar anslagsbe

hovct för skatteutjämningsbidragen med 70 milj. kr. till nästa budgetår 

och uppgår därmed till 2 870 milj. kr. De största bidragen utgår till 

Gotland och kommunerna i de fyra nordligaste länen och de lägsta 

bidragen till storstadsläncn. För landet som helhet utgår under år 1976 

i skatteutjämningsbidrag 324 kr. per invånare motsvar~nde en utdebite

ring av 2:04 kr. per skattekrona. 

Skattebortfallsbidragen, som utgår för att kompensera kommunerna 

för det inkomstbortfall som uppstod till följd av 1970 års skattereform, 

uppgår för nästa budgetår till 950 milj. kr. Dessa bidrag minskar efter 

hand som den förlorade skattekraften återvinns. Minskningen till nästa 

budgetår uppgår till 150 milj. kr. 

Under nästa budgetår kommer över statsbudgeten att betalas ut 

kompensation till kommuner och landsting i anledning av i 974 års 

skattereform, som medförde bortfall av skatteunderlag, främst pa grund 

av ändrade avdragsregler. Förslag härom avses bli framlagt i en särskild 

proposition. Utgifterna under budgetåret för detta ändamal kan beräk

nas till ca 750 milj. kr. Vidare skall under lmdgetäret 1976/77 betalas 

ut 600 milj. kr. i extra bidrag till kommuner och lan~sting i enlighet . 

med överenskommelsen i februari 1974. mellan regeringen och kom
munförbunden om begdnsningar av kommunalskattehöjningar under 

åren 1976 och 1977. 

Riintor på statsskulden. Statsskulden och därmed ocks<i utgifterna för 

räntebetalningar har ökat kraftigt under senare är (jfr tabell 10). För 

budgetåret 1976/77 begärs ett anslag på 5 150 milj. kr., vilket. innebär 

en ökning med 550 milj. kr. från innevarande budgetår. Anslagshöj

ningen sammanhänger med den ökade upplåning som föl.ier av det för 

1975/76 beräknade budgetunderskottet. 

Inom anslagsgruppcn rätts- och polisviisrndct stiger kostnaderna för 

Tabell 10. Statsskuld och utgående räntor vissa år 1960 · 1976 
(Milj. kr.) 

Skuld vid 
slutet av året 
Ränteutgift 
under året 

1960 1965 1970 1971 1972 1973 1974 1975* 1976* 

22 770 21 512 .i6 155 38 78645 136 5128762 014 73 000 84 700 

790 855 I 775 I 985 2 065 2 280 3 145 4 075 4 900 

* Beräknade värden 
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polisväsendet med ca 510 milj. kr. Polisvtisendct tillförs ca 425 nya 

tjänster, \'arav 300 polistjiinstcr. Den tekniska utrustningen förnyas och 

kompletteras. Bl. a. kommer 550 hilar och 100 motorcyklar att bytas 

ut för en kostnad av ca 20 milj. kr. 

Domstolarna tillförs 60 nya tjänster. För kammarrättsorganisationen 

föreslås väsentliga försfärkningar. En ny kammarrätt föreslås bli inriit

tad i Jönköping den l januari 1977. Sammanlagt avses kammarrätterna 

komma att förstärkas med resurser motsvarande drygt tva nya a\·del

ningar jämte en ytterligare uppbyggnad av föredragandeorganisationen. 

Genomförandet av den av statsmakterna ftr 1973 heslutadc kriminal

vårdsreformen fortsiitter. Frivården tillförs ca 60 nya ljfoster och kri

minalvårdsanstalterna ca 50 nya tjänster, varav ca 30 för ett nytt häkte 

i Kristianstad. 

Under budgetåret 1976/77 kommer platsantalet \ i<l de slutna krimi

nalvårdsanstalterna på grund av beläggningen att minskas med ca 100 

platser. Med hänsyn till behovet av platser i Boråsregionen kommer en 

ny lokalanstalt med 40 platser att uppföras. 

lnrernationellt bistånd. T och med hudgctåret 1975/76 uppnåddes det 

av riksdagen fastställda ri1ålet om l % av hruttonationalproduktcn till 

internationellt utvecklingssamarhete. ökningen av dessa anslag förut

ses i fortsättningen ske i takt med bruttonatiomtlproduktens utveckling. 

vilket innebär en långsammare ökningstakt än under tidigare år. 

För 1976/77 förutses en ökning av histåndsanslagen med 262 mil.i. kr. 

till totalt 3 122 milj. kr. Större delen av ökningen avser det bilaterala 

utvecklingsbiståndet. Av de sammanlagda bist{rndsanslagen beräknas 

600 milj. kr. för varuleveranser från Sverige, s. k. rnrubistlind. 

Till prisstöd för lirsmedel har tagits upp ett beräknat belopp av 2 866 

milj. kr .. vilket i huvudsak utgör kostnader för subventionering av pris
erna. Den subventionsnivå som uppnås vid utgången av {tr 1975 bibc

hillls, men med en viss förskjutning till förmån för mjölk. För mjölk 

innebär således subventioneringen en priss~inkningseffekt i butiksleclet 

fr. o. m. den 1 januari 1976 av ca 1,25 kr./liter: 

övrigt. Under rubriken övrigt redovisas utgifter för flera olika ända

mål, bl. a. kultur, idrott, miljövård, hälso-, siuk- och socialvård, nä

ringars främjande samt vissa allmänna förvaltningsmyndigheter. 

För reformer på kulturområdet har beräknats sammanlagt ca 35 milj. 

kr. [ budgetpropositionen redovisas förslag avseende bl. a. ökade bidrag 

till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner, ökat stöd 

till kulturprogram inom föreningslivet samt medel för fortsatt omorga

nisation av riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. I sär

skild proposition kommer förslag. att higgas fram om reformer rörande 

bl. a. stöd till kulturarbetare, statliga konstinköp och omorganisation 

av de statliga konstmuseerna. 

Stödet till idrotten föresläs ökn med 19 milj. kr. till ca 120 milj. kr .. 
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Stödet till ungdomsverksamheten föresl~ts öka med 9, 7 milj. kr. till ca 
80 milj. kr. 

På miljöområdet har den omfattande utbyggnaden av kommunala re
ningsverk fortsatt även under år 1975. Under åren 1968 t. o. m. 1975 
beräknas totalt 2,8 miljarder kr. ha investerats i kommunala avlopps
reningsverk. Till dessa investeringar har utgått 1,2 miljarder kr. i stats
bidrag. 

Naturvårdsverket crhaller betydligt förstärkta resurser för kontrol
len av hälso- och miljöfarliga varor. Medel anvisas hl. a. för ett pro
duktregister över samtliga kemiska produkter som saluförs i landet. 
Förslag till ny organisation och ökade resurser för strålskyddsinstitutet 
kommer att redovisas i särskild proposition. 

Arbetet med att effektivisera skattekontrollen och försvåra skatte
fusk fortsätter med kraft. Statsmakterna har år 1975 i detta syfte fattat 
beslut bl. a. om att taxeringsperioden förlängs samt att alla deklaratio

ner skall granskas och föredras inför taxeringsnämnd av tjänstemän vid 
länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. Skattekontrollen skärps särskilt 
vid rörelsetaxering. Organisationsförändringarna genomförs successivt 

med början under innevarande budgetår. För budgetåret :t 976/77 inne
bär förändringarna bl. a. att länsstyrelser och lokala skattemyndigheter 
tillförs 275 tjänster. 

För att snabbare och effektivare kunna ingripa mot oriktiga deklara
tioner tillförs länsskatterätterna och länsstyrelsernas skatteavdelningar 
ca 50 nya tjänster. 

Den 1 juli 1976 blir liinsstyrelse regional myndighet för den statliga 
kulturminnesvården. L samband härmed tillförs fansstyrelsernas plane
ringsavdelningar 27 nya tjänster. 

Till övrigt hör också delgruppen hälso-. sjuk- och socialvård med 
bl. a. anslagen till psykiatrisk sjukvård, nykterhetsvård, ungdomsvård 
samt aldringsvård. Utgiftsökningen med ca 760 milj. kr. för dessa ända
mål är väsentligen en följd av träffade avtal om erslittningar till sjuk
vårdhuvudmänncn för psykiatrisk sjukvård och läkarutbildning. 

Regeringen kommer att senare lägga -fram förslag om en ändrad or
ganisation av utrikesdepartementet. 

Under rubriken övrigt har även förts bl. a. utgifter som följer av dels 
beräknad förbrukning av äldre reservations- och investeringsanslag, dels 
beräknad ökning av affärsverkens m. fl. disposition av rörliga krediter. 

5. Avslutning 

Den svenska ekonomins utveckling under 1974 och 1975 skiljer sig 
på avgörande punkter från onwärldens. Samtidigt som övriga industri
nationer praktiskt taget undantagslöst drabbats av en klar nedgång i 
den ekonomiska tillväxten och visat en låg invcsteringsvilja har vi i vårt 
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land kunnat hålla tillväxten uppe och inregistrerat en klar ökning i 

näringslivets utbyggnad. Då de stora industrinationerna drabbats av en 

arbetslöshet mer omfattande än tidigare under efterkrigstiden har hos 

oss sysselsättningen stadigt ökat och arbetslösheten varit påfallande 

låg. Så långt är följaktligen en återblick på det gångna året tillfreds

ställande. 

Vi har emellertid inte undgått den internationella inflationens verk

ningar, men prisstegringen - om också hög - har legat på den nedre 

halvan i den internationella prisstegringsprocessen. De genomförda av

talsrörelserna i kombination med skattesänkningar har under åren 1974 

och 1975 ökat svenska folkets disponibla inkomster i reala priser med 

13-14 %. Det är en standardförbättring uttryckt i ökad konsumtion 

och sparande som överstiger någon motsvarande period sedan 1945. 

Historieskrivningen bör emellertid i. objektivitetens intresse komplet

teras med det förhållandet att vi under de båda åren efter oljekrisen levt 

med stora underskott i våra bytesförhållanden med omvärlden. Från 

ett överskott om 5,3 miljarder kr. år 197 3 har bytesbalansen därefter 

under åren 1974 och 1975 visat underskott med drygt 4 resp. drygt 7,5 

miljarder kr. Vi har i icke ringa utsträckning finansierat var standard- · · 

ökning genom upplåning utomlands i en omfattning som för de bada 

åren 1974 och 1975 tillika med vad som troligen blir erforderligt under 

1976 sammanlagt kan uppskattas till ett belopp om ca 20 miljarder kr. 

En så kraftig utlandsupplåning innebär en ny situation för värt land. 

Den har sin huvudsakliga förklaring i att vi med sysselsättningen som 

primärt politiskt mål medvetet satsat på fortsatt industriinvcstering och 

stimulerat lageruppbyggnaden under den internationella konjunkturned

gang vi nu upplever och tagit de ekonomiska konsekvenserna härav. 

Vår stora utlandsupplåning bör under dessa förhållanden och vid en 
förnyad extern efterfrågeökning kunna reduceras. och målsättningen 

måste vara att den efter en tid skall elimineras. Ett återställande av ba

lansen i vår utrikesekonomi inom de närmaste åren blir således ett 

ofrånkomligt politiskt krav för att nationen skall uppnå den stabilitet i 

ekonomin som möjliggör fortsatta framsteg med bibehållande av full 

sysselsättning. 

Som avgörande inslag i ett sådant politiskt program framstar en för

stärkning av vår industriella slagkraft och intermttione\la konkurrens

förmåga. Inom det resursutrymme vi realistiskt kan räkna med för de 

framförliggande åren måste således den nödvändiga investeringsexpan

sionen uppmärksammas. Kreditpolitiken och även finanspolitiken, den 

senare i dess förbindelse med den statliga investeringssektorn får an

passas härtill. I kostnadsutvecklingen där lönebildningen har sin strate

giska roll får avvägningen ske med beaktande av vårt internationella 

konkurrensläge. Löneanspråkens samband med skattepolitikens utform

ning har klart dokumenterats under de senaste årens fackligt-politiska 
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diskussioner och de politiska beslut som dessa föranlett. Dessa ställ
ningstaganden har utan tvivel spelat en positiv roll i strävandena att 

garantera reala förbättringar för medborgarna inom ramen för en. be

gränsad inflationsutveckling. Förutsättningarna för en förnyad uppgö

relse efter samma mönster bör prövas även under innevarande år. 

Ansvaret för att stabilisera kostnadsutvecklingen kan emellertid inte 

enbart läggas pa löntagarna och deras organisationer. Lönekostnadsut

vecklingen är i och för sig av vit.al betydelse för industrins kostnadsläge. 

Men om den nominella löneutvecklingen skall kunna hållas inom de 
gränser, som det internationella konkurrensläget kräver, måste lönta

garna ha rimliga garantier för att utvecklingen av deras reallöner blir 

sådan att de erhåller sin rättmätiga andel av produktionsresultatct. Det . 

betyder att alla grupper i vårt samhälle, som genom sina åtgärder och 

sina krav påverkar prisutvecklingen, måste ålägga sig återhållsamhet. 

Det gäller producenter, företag och kapitalägare i· allmänhet. Men det 

gäller i synnerhet de näringar och sektorer, som på grund av naturliga · 

förhallanden eller regleringar skyddas från utländsk konkurrens. En 

konsekvens av dessa samband är att näringslivets prispolitik och sam

hällets inflytande över denna måste ingå i regeringens stabiliseringspo

litiska överväganden. 

I samband med skattepolitiken anmäler sig också kommunernas eko

nomiska problem. De uppgörelser som träffats mellan staten och kom
munförbunden om begränsningar av skattehöjningarna under 1976 och 

1977 jämte de prognoser som i dag kan ställas· för utvecklingen av det 

kommunala skatteunderlaget ger oss gott hopp om att vi kan räkna med 
en stabil kommunalskatt under dessa båda år med bibehållen kommunal 
expansionstakt. 

De antaganden på vilka finansplanen och nationalräkenskaperna vi
lar är i fruga om budgetåret 1976/77 försiktigt optimistiska. Den av
stämning som kan göras utifrån de ekonomiska data som föreligger in
ternationellt talar klart för en ökad efterfr(1gan och en förbättrad all
män konjunktur. På grund av d1!t förhållandevis stora outnyttjade kapa

citetsutrymme som fortfarande föreligger i de stora industriländerna bör 
vi realistiskt räkna med att uppgången denna gång sker i en lugn takt. 

Det kan under den närmaste tiden framöver innebära att sysselsätt

ningspolitiken ställs inför ökade krav. För att möta dessa tarvas att vi 

håller en god och snabbt mobiliserbar beredskap. De åtgärder som vid

tagits på detta område har här tidigare redovisats och i frågan om viljan 

att tillämpa dem bör det politiskt inte råda några delade meningar. 

Kostnaderna härför är i rimlig grad inräknade i årets budgetförslag och 

vår administrativa beredskap ligger på en hög nivå. 

Regeringspolitiken innebär att vi satt människornas rätt till arbete 

och social trygghet inom ramen för en stabil ekonomi som främsta poli

tiska mål. Även i den komplicerade situation som nationen står inför 
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när det gäller att återställa balansen i varn betalningsförhållanden med 

omvärlden har vi valt att arbeta oss igenom svårigheterna och den vä
gen nå tillfredsställande resultat. Att bekämpa inflation och underskott 
i bytesbalansen med den påtvungna nedgång i efterfrågan som arbets
löshet och ekonomisk stagnation innebär är icke förenligt med det an

svar som faller på de politiskt ansvariia i regering och riksdag. 
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Särskilda frågor 

l Utnyttjande av finansfullmakten, m. m. 

Regeringen har av riksdagen bemyndigats att för budgetåret 1975/76, 
om arbetsmarknadsläget kräver det, besluta om utgifter intill ett sam

manlagt belopp av 1 000 miij. kr. (prop. 1975: 1 bil. 1, FiU 1975: 1, 

rskr 1975: 30). Som jag förutskickade i prop. 1975/76: 65 bör en redo
visning nu lämnas av hur fullmakten utnyttjats. 

Fullmakten har utnyttjats vid två tillfällen, nämligen dels den 16 

oktober 197 5, dels tidigare denna dag. 
Genom beslut den 16 oktober 1975 utnyttjades fullmakten för föl

jande ändamål. 
På justitiedepartementets föredragning: nybyggnad av polishus i Luleå 

(48 milj. kr.), (jfr prop. 1975/76: 25 bil. 1, JuU 1975/76: 19, rskr 1975/ 
76: 125); på försvarsdepartementets föredragning: anskaffningar av an

läggningar avseende armeförband, marinförband och flygvapenförband 
(4 590 000 kr.), (jfr prop. 1975/76: 25 bil. 2, FöU 1975/76: 14, rskr 
1975/76: 94). reparations- och underhållskostnader m. m. under för
svarets fastighetsfond. kasernbyggnaders delfond (4 150 000 kr.): på 
socialdepartementets föredragning: höjt bidrag till anordnande av för
skolor och fritidshem (200 milj. kr.), (jfr prop. 1975/76: 25 bil. 3. SoU 
1975/76: 23, rskr 1975/76: 96); på finansdepartementets föredragning: 
reparations- och underhållskostnader m. m. under statens allmänna fas
tighctsfond, karolinska sjukhusets delfond (3 milj. kr.), (jfr prop. 
1975/76: 25 bil. 12, FiU 1975176: 14. rskr 1975/76: 93); på handels
departementets föredragning: uppförande av förråd för fältlcdnings
materiel (150 000 kr.), (jfr prop. 1975/76: 25 bil. 8, FöU 1975/76: 15, 
rskr 1975/76: 95); på arbetsmarknadsdepartementets föredragning: be
redskapsarbeten (330 milj. kr.), höjt statsbidrag till kommunala bered
skapsarbeten (20 milj. kr.). personalutbildning i kombination med er
sättare inom den kommunala sektorn (15 milj. kr.). ökad ram för prn
jekteringsbidrag (10 milj. kr.) samt tidigareläggning av statliga indu
stribeställningar (210 milj. kr.). arbetsmiljöinsatser inom statliga affärs
verk m. m. (25 milj. kr.). (jfr prop. 1975/76: 25 bil. 9. InU 1975/76: 23, 
rskr 1975/76: 118). 

Genom här redovisade beslut disponerade regeringen förskottsvis sam

manlagt 869 890 000 kr. av den nämnda fullmakten om 1 miljard kr. 
Riksdagen har sedermera med anledning av förslag i prop. 1975/76: 25 

för angivna ändamål anvisat anslag av sammanlagt 865 740 000 kr. 
Genom beslut denna dag har fullmakten utnyttjats för att förskottera 

utgifter för beredskapsarbeten (300 milj. kr.) samt för tidigareläggning av 

statliga byggen och vägprojekt (260,8 milj. kr.). Av fullmakten är nu 
sålunda odisponerat ett belopp av (1 000 000 000 - 869 890 000--!-
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865 740 000-560 800 000 =) 435 050 000 kr. Bland tidigareläggnings
objekt kan nämnas polishus i Värnamo och Alingsås, Kronobageriet i 
Stockholm samt musikstudio för Sveriges Radio. Vägverket får dispo
nera ytterligare 167,1 milj. kr. Som framgår av redovisningen i det föl
jande tidigareläggs genom beslut denna dag också arbeten vid affärs
verken för sammanlagt 35,8 milj. kr. 

Regeringen har vidare - med stöd av riksdagens beslut avseende en 

marginal av 10 % utöver investeringsramarna för affärsverken för att 
möjliggöra en av konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av 

medelsanvändningcn (prop. 1975: 1 bil. 8, TU 1975: 2, rskr 1975: 54 
samt prop. 1975: 30 bil. 1 s. 525, NU 1975: 30, rskr 1975: 202) - den 
23 oktober 1975 beslutat vidta följande syssclsättningsfrämjande åtgär
der. 

På kommunikationsdepartementets föredragning: tidigareläggning av 
vissa byggnader vid televerket (1 milj. kr.), tidigareläggning av vissa 
byggnads- och anläggningsarbeten vid statens järnvägar (5,9 milj. kr.), 
tidigareläggning av uppförande av en sandsilo vid Skellefteå flygplats 

(310 000 kr.); på industridepartementets föredragning: tidigareläggning 
av distributionsanläggningar och vissa invcsteringsobjekt vid statens 
vattenfallsverk (5 975 000 kr.). 

Genom beslut denna dag tidigareläggs - med stöd av samma bemyn
diganden - arbeten vid luftfartsverket (7 ,5 milj. kr.), sjöfartsverket (1,4 
milj. kr.), statens järnvägar (20 milj. kr.) samt televerket (6,9 milj. kr.). 

Vidare har regeringen, med stöd av skilda av riksdagen lämnade be
myndiganden, beslutat vidta åtgärder i konjunkturstimulerande syfte en
ligt följande. 

På finansdepartementets föredragning: dispens för energiskatt (250 
milj. kr.), (prop. 1975: 92, SkU 1975: 30, rskr 1975: 204); på arbets
marknadsdepartementets föredragning: utnyttjande av vakanta platser 
vid AMU-center för ungdomar under 20 år (prop. 1975: 45, InU 1975: 
14, rskr 1975: 17), höjning av utbildningsbidrag (20 milj. kr.), (prop. 
1975: 45, lnU 1975: 14, rskr 1975: 17), förlängt lagerstöd för sågverken 
(25 milj. kr.), (prop. 1975: 1 bil. 1, FiU 1975: 1, rskr 1975: 30), ytter
ligare 50 arbctsförmedlingsaspiranter vid arbetsmarknadsverket (l,8 
milj. kr.), (prop. 1975: 1 bil. 13, InU 1975: 3, rskr 1975: 52), förskott 
på lagerstöd (200 milj. kr.), (prop. 1975: 1 bil. 1, FiU 1975: 1, rskr 
1975: 30); på bostadsdcpartementets föredragning: vidgad ram för be
slut om upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler (10 milj. 
kr.), (prop. 1975: 1 bil. 14, CU 1975: 7, rskr 1975: 61). 

En redovisning av de ytterligare beslut regeringen kan komma att 
fatta i konjunkturstimulerande syfte med stöd av finansfullmakten och 

andra liknande fullmakter avses bli lämnad i den reviderade finans
planen 1976. 

Regeringen disponerar innevarande budgetår en finansfullmakt om 

4 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 1 
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1 000 milj. kr. Jag förordar att regeringen nu av riksdagen utverkar en 
finansfullmakt även för budgetåret 1976/77. Den nuvarande finansfull-·· 
makten får användas för att förskottsvis finansiera statliga och kommu
nala investeringar. Fullmakten bör liksom tidigare få användas för fi• 
nansiering av tidigareläggning, utvidgning eller påskyndande av statliga 
investeringar som normalt finansieras med anslag på drift- eller kapital
budgeten samt för utgifter för beredskapsarbeten och för bidrag till kom
munala projekt för investering och sysselsättning. Bidragsprocenten bör · 
få fastställas av regeringen med hänsyn till ändamålet, dock oförändrat 
högst till 75 %. 

Erfarenheten från hösten 1975 har visat att värdefull titl förlorats 
genom att fullmakten inte kan användas för bidrag till näringslivet och 
bostadssektorn. Regeringen var således tvingad att avvakta riksdagens 
beslut om anslag på tilläggsbudget innan medel kunde ställas till för
fogande för energibesparande åtgärder inom industrin· och bostadsbe
ståndet. Jag föreslår därför att fullmakten även bör få användas för att 
utvidga existerande bidragsgivning till näringslivet· och bosfä.dssektorn. 
Med hänsyn till angelägenheten att i vissa situationer få en snabb 
stimulanseffekt bör bidragssatsema av regeringen kunna tillfälligt för
höjas med högst hälften. Det utvidgade användningsområdet bör gälla 
redan fr. o. m. innevarande budgetår. 

Med hänsyn till främst det vidgade området för finansfullmakten 
bör denna för budgetåret 1976/77 höjas till 1 500 milj. kr. 

2 Allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse 

Allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse har i skrivelse den· 3 
november 1975 till regeringen anhållit att ytterligare medel ställs till sty- · 
relsens förfogande för dess aktieplaceringsverksamhet. Fondstyrelsen 
har vidare i december 1975 lämnat redovisning av verksamheten för pe·- · 
rioden den 1 januari - ·den 30 november 1975. Denna redovisning 
torde få fogas till regeringsprotokollet som bilaga 6. Innan· jag närmare 
redovisar innehållet i dessa skrivelser vill jag i korthet erinra om de reg
ler som gäller för verksamheten. 

Beslutet att inom allmänna pensionsfonden inrätta en särskild delfond 
med egen styrelse, fjärde fondstyrelsen, som fick rätt placera fondmedel 
i aktier, fattades av 1973 års vårriksdag efter förslag i prop. 1973: 9i 
(NU 1973: 58, rskr 237). Bestämmelserna om fjärde fondstyrelsen togs 
in i reglementet (1959: 293) angående allmänna pensionfondens förvalt
ning (SFS 1973: 503). Reglerna innebär i huvudsak följande. Styrelsen 
får placera fondmedel i aktier i svenska aktiebolag utom bank- och för· 
säkringsbolag samt i konvertibla skuldebrev, dvs. skuldebrev som kan 
bytas ut mot aktier, och i skuldebrev förenade med optionsrätt till ny-
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teckning av aktier. De· medel som behövs för placcringsverksamheten 
rekvirerar styrelsen från riksförsäkringsverket. I fråga om ramen för ak
tieplaceringarna bestämdes i 1973 års riksdagsbeslut att till fjärde fond
styrelsen fick överföras högst 500 milj. kr. Det ankommer på riksdagen 
att efter förslag av fondstyrelsen till regeringen bestämma om en ökning 
av rambeloppet (NU 1974: 37, rskr 1974: 253, SFS 1974: 398). För

utom de fondmedel som överförs till fjärde fondstyrelsen från riksför
säkringsverket får styrelsen också använda aktieutdelningar och annan 
avkastning samt realiserade kursvinster för nya aktieplaceringar. Skatt

skyldighet gäller för all inkomst som härrör från kapitalförvaltningen. 
Fjärde fondstyrelsen består av elva ledamöter. Dessa förordnas av rege
ringen som även utser ordförande och vice ordförande. Av övriga leda
möter nomineras två av Svenska kommunförbundet, en av Svenska ar
betsgivareföreningen och en av Sveriges industriförbund samt tre av 
Landsorganisationen i Sverige och två av Tjänstemännens centralorgani

sation. 
Fjärde fondstyrelsen erinrar i sin skrivelse om att möjligheten att till

föra näringslivet medel från allmänna pcnsionfondcn syftade till att bi
dra till en ökning av näringslivets investeringar. Fondstyrelsen framhål
ler att de senaste årens prisökningar på oljeprodukter och dess negativa 

inverkan på handelsbalansen -har förstärkt betydelsen av att tillväxten i 
företagens investeringar ligger på en hög nivå för att komma tillrätta 
med balansproblemen och trygga en sund ekonomisk utveckling. 

Fondstyrelsen anser att det finns intressanta och lönsamma investe
ringsaltcrnativ för majoriteten av svenska börsnoterade företag och att 
det därför finns ett stort behov av nytt eget kapital. Orsaken till att detta 
behov inte kommit till uttryck i högre total nyemissionsvolym under ti

digare år beror sannolikt bl. a. på att företagen bedömt det potentiella 
nya utbudet från traditionella aktieägarkategorier som tunt. 

Fondstyrelsen framhåller vidare att emissionsvolymcn har ökat starkt 
efter det att styrelsen börjat sin verksamhet. 1975 års nyemissioner 
kommer att sluta på ca 900 milj. kr. Detta är en årsvolym som till sin 
storlek ligger närmare erforderlig volym för att långsiktigt trygga en god 
tillväxt hos de svenska företagen än den faktiska under senare år. Det är 
fondstyrelsens uppfattning att dess verksamhet direkt och indirekt bidra
git till denna starka uppgång under år 1975. 

Närmare hälften av fondens tillgängliga kapital disponerades för ak

tieköp under det första verksamhetsåret. Till följd av en väsentligt ökad 
nyemissionsverksamhet under år 1975 har köpen kunnat fortsätta under 

årets tre första kvartal. Fondstyrelsen framhåller att värdet av aktieport
följen vid oktober månads utgång var 392 milj. kr. vilket utgör endast 

ca 1 % av de börsnoterade företagens börsvärde vid årsskiftet 1974/75. 
Styrelsen bedömer att den fjärde delfondens likviditet vid årsskiftet 
kommer att vara mindre än 100 milj. kr. Detta belopp är alltför litet för 
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att fondstyrelsen skall kunna fullgöra de uppgifter som anförtrotts den. 
Skall de syften, som motiverade fondens inrättande, kunna fullföljas, be

hövs en ökning av fondens kapital. Fondstyrelsen anhåller därför om en 

ytterligare mcdelstilldelning av storleksordningen 500 milj. kr. 
Arbetsgivarorganisationernas representanter i fjärde fondstyrelsen har 

förordat att ökningen av styrelsens medelstilldelning begränsas till 250 
milj. kr., dvs. det belopp som av dessa ledamöter anses behövligt för att 

fonden under den kommande perioden skall kunna fungera tillfredsstäl
lande med hänsyn till speciella placeringsfrågor och deltagande i ny

emissioner. 
I komplettcringspropositionen till 197 5 års riksmöte (prop. 197 5: 100) 

lämnades en redovisning av fjärde fondstyrelsens verksamhet under år 
1974. Fondstyrelsen har lämnat in en redovisning för perioden den 1 ja
nuari-den 30 november 1975. Av denna framgår att anskaffningsvär
det för fondens aktieportfölj den 30 november 1975 uppgick till 404,6 
milj. kr. vilket innebär en nettoökning med 172,5 milj. kr. Under perio

den har aktieinnehaven i Cementgjuteriet, Bröderna Edstrand, Iggesund 

och Sydkraft sålts. Vidare har innehavet i Corona bytts mot nya aktier i 
AGA. Innehavet i Mölnlycke har bytts mot dels nya aktier i Cellulosa, 
dels konvertibla obligationer i Cellulosa. Nya företag i portföljen under 
perioden är Astra, Billerud och Höganäs. Antalet företag har sålunda 

reducerats från 25 till 22. Försäljningarna och bytestransaktioncrna un
der perioden har medfört realisationsvinster på 6,4 milj. kr. och realisa
tionsförluster på 0,9 milj. kr. 

Verksamhetsberättelse för hela året kommer att avlämnas i vanlig 
ordning. 

Från riksförsäkringsverket har fjärde fondstyrelsen under perioden 
den 1 januari-den 30 november 1975 erhållit 200 milj. kr. Härav utgö
res 58,2 milj. kr. av avgifter erlagda av staten, kommuner och därmed 
jämförliga samfälligheter samt av bolag, föreningar och stiftelser, i vilka 
staten, kommun eller därmed jämförlig samfällighet äger ett bestäm
mande inflytande. 104,4 milj. kr. är avgifter erlagda av enskilda arbets
givare, som i genomsnitt för det år, varå avgifterna belöper, sysselsatt 
minst 20 arbetstagare. I avgifter från enskilda arbetsgivare med färre 
anställda än 20 arbetstagare samt i avgifter, som erlägges jämlikt 34 § 

lagen om försäkring för allmän tilläggspension, kommer 37,4 milj. kr. 

Genom överföringen har fonden disponerat alla de medel riksdagen ställt 

till fondens förfogande. 
Med anledning av fjärde fondstyrelsens framställning vill jag anföra 

följande. Bakgrunden till inrättandet år 1973 av en fjärde delfond inom 
allmänna pensionsfonden med möjlighet att tillföra näringslivet riskvil

ligt kapital var den otillfredsställande tillväxttakten i näringslivets inves
teringar under de närmast föregående åren. Den dämpade investcrings
viljan bedömdes delvis ha berott på företagens minskade möjligheter att 
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finansiera investeringar med anlitande av vinstmedel. Eftersom nä
ringslivets sjunkande självfinansieringsgrad i endast ringa mån kompen
serats med tillskott av riskvilligt ägarkapital, dvs. tillskott av aktiekapi
tal, hade investeringarna i ökad omfattning kommit att finansieras med 
upplånade medel, vilket i sin tur lett till en minskad soliditet hos före
tagen. Möjligheten att med anlitande av medel från allmänna pensions

fonden tillföra näringslivet riskvilligt kapital syftade främst till att bidra 

till att öka näringslivets och industrins investeringsaktivitet och till att 
trygga sysselsättningen. Samtidigt lades vikt vid att med användning av 

medel från allmänna pensionfonden till inköp av aktier kunde samhället 
och löntagarna få del i ägarinflytandet över företagen. 

Det är i dag än mera angeläget att industrins investeringar hålls på en 
hög nivå. En utbyggnad av den industriella produktionskapaciteten är 
sålunda, som jag framhållit tidigare, av avgörande betydelse för att vi 

skall kunna öka exporten och på så sätt återställa den under de senaste 
åren rubbade jämvikten i våra utrikes betalningar. En hög investerings
takt är också nödvändig för att det primära kravet på full sysselsättning 
skall uppfyllas. En ökning av investeringsaktiviteten är vidare nödvän

dig i fråga om energibesparande projekt för att det skall bli möjligt att 
motverka de på senare tid kraftigt ökande energikostnaderna. Samtidigt 

kan konstateras att företagens självfinansieringsgrad och soliditet ligger 
på en låg nivå. Skälen för att söka bidra till en ökning av investeringsak
tiviteten genom insatser av medel från allmänna pensionsfonden är så
lunda i dag snarast starkare än för några år sedan. 

Ramen för den fjärde fondstyrelsens placeringsverksamhet bestämdes, 

som framgått av vad jag tidigare anfört, i 1973 års riksdagsbeslut till 
500 milj. kr. Begränsningen var föranledd av att allmänna pensionsfon

dens engagemang skulle komma att ske på ett dittills oprövat område 
och på att allmänna pensionfonden även i fortsättningen främst måste 
vara inriktad på att tillgodose de för samhällsutvccklingen angelägna lå
nebehov som från olika håll riktas mot fonden. Det förutsattes dock att 
rambeloppet skulle kunna ökas, då erfarenheter vunnits av verksamhe
ten. 

I kompletteringspropositionen till 1975 års riksmöte (prop. 1975: 100 
s. 39) lämnades, som jag tidigare nämnt, en redovisning av fjärde fond
styrelsens placeringar och övriga verksamhet under år 1974. Till proposi

tionen var även fogad fondstyrelsens årsredovisning för nämnda år 
jämte revisionsberättelse (bil. 9). Av verksamhetsberättelscn framgick 

bl. a. att placeringsverksamheten kom igång först under andra kvartalet 
1974 och att 300 milj. kr. hade tagits i anspråk vid årets utgång. Av 

detta belopp hade 230 milj. kr. disponerats för aktieköp i 25 olika före

tag medan återstoden utgjorde Jikviditetsrcserv. Redovisningen lämnades 
utan erinran av riksdagen (Nu 1975: 33, rskr 1975: 246). Av fondstyrel
sens redovisning för perioden den 1 januari - deri 30 november 1975 
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framgår att aktieköpen fortsatt under år 1975 så att aktieportföljen vid 
utgången av november hade ett värde av ca 405 milj. kr. Av resultaträk
ningen framgår att vinsten under perioden uppgick till 26,5 milj. kr. 
före skatt, nettoresultatet efter skatt till drygt 16 milj. kr. 

Jag framhöll i prop. 1973: 97 att fjärde fondstyrelsens köp av aktier i 
huvudsak borde inriktas på större industriföretag och att det därför låg i 
sakens natur att det blev de börsnoterade företagen som kom i fråga. 
Placeringarna borde därvid ske så att företagens benägenhet att företa 
nyemissioner främjades. Samtidigt underströk jag att det var angeläget 
att aktieköpen skedde med försiktighet och på sådant sätt att det ökade 
utbudet av riskkapital kom företagen till godo utan överdrivna kurshöj~ 
ningar som följd. 

Det kan nu konstateras att de börsnoterade företagens nyemissioner 
under åren 1974 och 1975 ökat starkt. Under år 1975 väntas nyemissio
nerna ligga på omkring 900 milj. kr., vilket skall jämföras med ca 160 
milj. kr. i genomsnitt för åren 1968-73. Det ökade tillskottet av risk
villigt ägarkapital är uppenbarligen av betydelse för företagens vilja och 
möjligheter att göra nya investeringar. 

Jag delar fjärde fondstyrelsens uppfattning att dess verksamhet bi
dragit till den gynnsamma utvecklingen av börsbolagens nyemissions
volym. Det kan samtidigt konstateras att de farhågor som yttrats för att 
allmänna pensionsfondens aktieköp skulle medföra negativa verkningar 
på aktiemarknaden inte har besannats. Såvitt nu kan bedömas har aktie
köpen sålunda kunnat ske utan att detta givit upphov till störningar på 
aktiemarknaden. 

Av fjärde fondstyrelsens förvärv av aktier följer att samhället och 
löntagarna genom sina representanter i styrelsen får del i ägarinflytan
det över företagen. En ökad användning av medel från allmänna pen
sionsfonden medför att detta ägarinflytande kan ytterligare breddas. En 
sådan breddning av inflytandet över näringslivet ligger i linje med de 
allmänna strävandena mot en mer utvecklad ekonomisk och industriell 
demokrati. Jag vill i sammanhanget erinra om att fjärde fondstyrelsen 
har möjlighet att delegera rösträtten för sina aktier i olika företag ge
nom att lämna fullmakt till representanter för de. anställda i företagen. 
Enligt en år 1973 införd bestämmelse i lagen (1944: 705) om aktiebolag 
kan rösträtten delegeras till ett eller flera ombud som föreslagits av 
facklig organisation med medlemmar anställda vid bolaget (119 a §). · 

Denna bestämmelse har också utnyttjats av fondstyrelsen. 
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående tillstyrker jag att 

ytterligare fondmedel nu ställs till fjärde fondstyrelsens förfogande. I 

likhet med fondstyrelsen anser jag att rambeloppet bör ökas med 500 
milj. kr. Jag förordar sålunda att de medel som med tillämpning av 1 § 
reglementet (1959: 293) angående allmänna.pensionsfondens tillämpning 
överförs till fjärde fondstyrelsens förvaltning skall få uppgå 'till högst 

1 000 milj. kr. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 1 Finansplanen 55 

3 Konsolideringsfond för postverket m. m. 

Som jag tidigare redovisat för riksdagen (prop. 1975: 100 s. 40) anser 
jag att det nuvarande budgetsystemet i olika avseenden kan behöva för
bättras. Förslag till sådana förbättringar har framlagts av budgetutred
ningen (SOU 1973: 43-46), affärsverksutredningcn (SOU 1968: 45-

46) och affärsverkskommitten och ytterligare synpunkter har framkom
mit vid remissbehandlingen av dessa förslag. Ställningstagande till dessa 

frågor kräver ett noggrant och komplicerat förberedelsearbete, vilket 
f. n. pågår inom regeringens kansli. Det är min avsikt att när bered
ningen av dessa frågor är avslutad återkomma till riksdagen. Jag kom
mer därvid även att lämna en redovisning av pågående försök med pro

grambudgetering. 
I överarbetningen av de väckta synpunkterna och förslagen behandlas 

bl. a. frågan om nya principer för förmögcnhetsredovisning och därmed 
sammanhängande problem om konsolideringsbehov och konsoliderings

möjligheter för affärsverk. Beträffande postverket föreligger emellertid 
delvis speciella förhållanden i detta hänseende som kräver en snabbare 
lösning. Enligt min mening kan· detta också ske oberoende av den större 

översyn av budgetsystemet som f. n. pågår. 
Postverket skiljer sig från övriga affärsverk i flera avseenden bl. a. ge

nom sin höga personalintensitet. I förhållande till omsättningen är kapi

tal och lagertillgångar väsentligt mindre än för de övriga verken. Sålunda 
uppgick för budgetåret 1974175 omsättningen till drygt 2,8 miljarder kr., 
medan det bokförda värdet av anläggningstillgångarna uppgick till en
dast ca 400 milj. kr., avskrivningarna till ca 20 milj. kr. och lagertill

gångarna enligt anskaffningsvärde till drygt 10 milj. kr. Lagerreserven 
kan beräknas till knappt 5 milj. kr. Postvcrkets möjligheter att genom 
försiktig lagervärdering. och extra avskrivningar konsolidera sin verk
samhet är i förhållande till andra affärsverk hllrigenom mycket begrän'

sade. 
För postverket innebär en vikande konjunktur oftast ett inkomstbort

fall till följd av minskad efterfrågan. Möjligheterna för postvcrket att i 
ett s:1dant konjunkturläge kompensera sig är begränsade och leder till 
att taxehöjningar kommer vid mindre lämpliga tidpunkter. De krav 

på hög servicenivå över hela landet som ställs på postverket kan här
igenom inte på ett effektivt sätt samordnas med en mer marknadsanpas
sad taxepolitik. En sådan samordning är emellertid en förutsättning för 

att postverket skall kunna drivas rationellt såväl ur statsmakternas som 

de anställdas och kundernas synvinkel. Mot denna bakgrund finner jag, 
efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet, att de 

speciella förhållanden som gäller för 'postverket talar för att verket ges 
särskilda konsolidcringsmöjligheter i syfte att i någon utsträckning jäm

ställa verket med övriga affärsverk. 
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Enligt min mening bör postvcrkct beredas möjlighet att då årets resul
tat överstiger gällande förräntningskrav efter särskild prövning av rege
ringen avsätta skillnaden mellan förräntningskrav och faktiskt resultat 

till en särskild konsolideringsfond. Avsatta medel bör insättas på särskilt 

konto i riksgäldskontoret. Post\'erket bör tillgodogöras ränta på insatta 
medel. I första hand bör fonden byggas upp till en sådan omfattning att 
en verklig konsolidering kan anses föreligga. Fonderade medel bör se
dan, efter särskild prövning av regeringen, kunna utnyttjas i syfte att 
tidsmässigt bättre anpassa taxeåtgärdcr till förutsättningarna på markna

den. Det bör ankomma på regeringen att fastställa de närmare reglerna 
för konsolideringsfonden för postverket. 

4 Totalbudgeten budgetåren 1975/76 och 1976/77 

Totalbudgetens utgiftsanslag budgetåren 1975/76 och 1976/77 

Totalbudgetens utgifter, exkl. förändringar i anslagsbehållningar och 
disposition av rörliga krediter, är i statsbudgeten för budgetåret 1975/76 
upptagna med 94 367 milj. kr., varav 86 566 milj. kr. på driftbudgeten 

och 7 801 milj. kr. på kapitalbudgeten. Riksdagen har därefter på till
läggsbudgct I anvisat sammanlagt 1 996 milj. kr., varav 1 171 milj. kr. på 

driftbudgeten och 825 milj. kr. på kapitalbudgeten. De största anslagen 
på driftbudgeten går till sysselsiittningsskapande åtgärder, 585 milj. kr., 

bidrag till anordnande av förskolor och fritidshem, 200 milj. kr., samt 
vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m., 150 milj. 
kr. På kapitalbudgeten går de största anslagen till teckning av aktier i 
Post- och Kreditbanken, PK-banken, 317 milj. kr., investeringar i kraft
stationer m. m., 190 milj. kr., samt lagring för beredskapsändamål, 82 
milj. kr. I prop. 1975176: 88 föreslås åtgärder inom skärgårdsområdena 
och att medel på tillsammans 3,5 milj. kr. anvisas för innevarande bud
getår. Vidare föreslås på tilläggsbudget denna dag anslag om sam
manlagt ca 166 milj. kr., varav ca 165 milj. kr. på driftbudgeten och 
drygt l milj. kr. på kapitalbudgeten. De största anslagen på driftbudge

ten föreslås gå till avtalsenliga lönclyft för arkivarbetare och till stödåt
gärdcr för fisket. Anslaget på kapitalbudgeten avser vissa byggnadsarbe

tcn för Sveriges Radio. 
Inkl. de nämnda av riksdagen beslutade medelsanvisningarna och de 

som föreslås på tilläggsbudget denna dag uppgår sålunda totalbudge
tens utgiftsanslag för budgetåret 1975176 till 96 534 milj. kr., varav 
87 906 milj. kr. på driftbudgeten och 8 628 milj. kr. på kapitalbudgeten. 

För budgetåret 1976177 uppgår totalbudgetens utgiftsanslag till 108 914 
milj. kr., varav 100 591 milj. kr. på driftbudgeten och 8 323 milj. kr. på 

kapitalbudgeten. 
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Totalbudgetens iukomster budgetåren 1975/76 och 1976/77 samt inves

teringsplan för budgetåret 1976/77 

Riksrevisionsvcrket har med skrivelse den 12 december 1975 lämnat 

beräkningar av totalbudgetens inkomster under budgetåren 1975176 och 

1976177. För en närmare redogörelse härför hänvisar jag till verkets 

skrivelse (bilaga 2). 

Vid beräkning av statsinkomsternas utveckling är de antaganden som 

görs om inkomstutvecklingen i samhället av avgörande betydelse. 

Riksrcvisionsverkct har valt att i huvudsak grunda sina beräkningar 

på en bedömning av konjunkturinstitutet. För åren 1975 och 1976. be

räknar verket att totala lönesumman ökar med 17,5 % resp. 11 % . I det · 

inkomstbegrepp som är utgångspun~t för riksrevisionsverkets ber~ik
ningar, nämligen inkomst av tjänst, ingår även pensioner. Dessa svarar 

för ungefär en tiondel och beräknas åren J 975 9ch 1976 öka med 

knappt 17 %· resp. 20 % . Den sammanvägda ökf\ingen av inkomst av 

tjänst beräknas således till 17,4 % mellan åren 1974 och 1975 samt 

12 Se mellan åren 1975 och 1976. För år 1977 har ännu inget avtal slu

tits, varför riksrevisionsverkct valt att schablonmässigt skriva fram in·

komsterna med 7 % . 

Jag har inte funnit skäl att frångå dessa antaganden. För budgetåret 

1975/76 beräknar jag därför i likhet med riksrevisionsvcrket inkoms

terna under titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäk

ringsavgifter m. m. till 38 100 milj. kr. För budgetåret 1976/77 bör in

komsterna på samma titel tas upp med 41 800 milj. kr., vilket är 700 

milj. kr. mer än vad riksrcvisionsverkct angett. Denna justering är en 

följd av ett förslag som chefen för 'socialdcpartemenetet senare denna 

dag förelägger riksdagen beträffande utbyggnaden av samhällets .barn
t>msorg. Denna reform föreslås bli finansierad genom en. socialavgift 

på arbetsgivarna och egenföretagarna. Socialavgiften till barnomsorgen 

föreslås för år 1977 till 1 S-1:- av avgiftsunderlaget. 

Jag vill vidare ta upp frågan om beräkning av det lönekostnadspålägg 

som fr. o. m. budgetåret 1969/70 tas upp under anslag varifrån löner be

strids. Detta pålägg skall motsvara statens indirekta ·personalkostnader 

av olika slag och uppgår f. n. till 33 % av lönebeloppen. Det krediteras 

inkomsttiteln pensionsmedel 111. m. 

Riksdagen har på förslag av regeringen under .våren. 1975 beslutat 

höja socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen från 7.% till 8 %, 

socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen från 4,2 % till 6,2 % 

samt arbctarskyddsavgiften från 0,1 % till 0, 13 % . Vidare har bcslu~ats 

om införande av nya arbetsgivaravgifter för att helt eller delvis finan

siera vissa reformer. Ifrågavarande avgifter gäller delpensionsförsäk

ringen 0,125 C:'c·, arbetsmarknadsutbildningen 0,4 % samt vuxenutbild

ningen 0,15 % . Nämnda beslut träder i kraft den l januari 1976. 

5 Riksdagen 1975176. I sam!. Nr 100. Bilaga 1 
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Riksdagen har tidigare beslutat att socialförsäkringsavgiften till all
männa tilläggspensioneringen den 1 januari 1976 stiger med 0,25 % till 
11,0 %. 

Sådana höjningar av arbetsgivaravgifterna bör påverka lönekostnads
påläggct. Gjorda kalkyler tyder dock på att vidtagna höjningar av vissa 
arbetsgivaravgifter i syfte att förbättra den allmänna pcnsionsförmånsni

vån ej helt behöver slå igenom för staten som arbetsgivare. Statligt an
ställda har i viss utsträckning !edan haft bättre förmåner än andra kate
gorier. 

Mot bakgrund av detta bör lönckostnadspålägget höjas fr. o. m. bud
getåret 1976177 med 3 % till 36 % av de aktuella löncbeloppen. Denna 
höjning har beaktats vid beräkning av budgetförslagets utgiftsanslag 
samt i riksrevisionsverkets beräkning av inkomsttiteln pensionsmcdel 
m.m. 

Beträffande inkomstposter under rubriken uppbörd i statens verksam· 

het förordar jag, efter samråd med berörda departementschefer, föl
jande justeringar av riksrevisionsverkcts beräkningar. 

Inkomster vid den statliga liikemedelskontrollen beräknar jag till 
15 500 000 kr. budgetåret 1976177, vilket innebär en uppjustering med 
3 085 000 kr. jämfört med riksrevisionsverkets kalkyl. 

Med anledning av beslutade justeringar beträffande fyravgifter beräk
nar jag att inkomsterna budgetåren 1975176 resp. 1976177 stiger till 95,5 
milj. kr. resp. 121,5 milj. kr., vilket är 4,5 milj. kr. resp. 24,5 milj. kr. 
mer än vad riksrevisionsverket angivit. 

Budgetåren 1975176 och 1976177 har riksrevisionsverket angivit in
komster av lotsavgifter till 21 milj. kr resp. 26 milj. kr. Med anledning 
av beslutade avgiftsändringar har jag funnit skäl att räkna upp inkoms
terna med 4 milj. kr. vartdera budgetåret. 

Skeppsmätningsavgifter, vilka riksrevisionsverket beräknat till 2,1 
milj. kr. budgetåret 1975176 och 1,8 milj. kr. budgetåret 1976177, beräk
nas nu komma att öka med 300 000 kr. resp. 400 000 kr. till följd av 
ändrade avgifter fr. o. m. den 1 januari 1976. 

Efter beslut av regeringen denna dag om ändrade beräkningsgrunder 

för statens järnvägars kostnader för kompletteringspension förordar jag 
att de av riksrevisionsverket under titeln pemionsmedel m. 111. beräk

nade inkomsterna på 671 milj. kr. budgetåret 1975176 och 841 milj. kr. 
budgetåret 1976177 reduceras med 50 milj. kr. vartdera budgetåret. 

Inkomster vid patent- och registreringsviisendet beräknar jag budget
året 1975176, med hänsyn till bl. a. ändrade avgifter, uppgå till 53 milj. 

kr. och budgetåret 1976177. till 61 milj. kr., vilket är 4 433 000 kr. 
mindre resp. 1 845 000 kr. mer än vad riksrevisionsverket redovisat. 

Budgetåret 1975176 har riksrevisionsverket beräknat inkomster vid 

statens planverk till l,2 milj. kr. Jag beräknar inkomsten till 1,5 milj. kr. 
Jag övergår nu till att redovisa de ändringar i riksrevisionsverkets be-
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räkningar som jag förordar beträffande inkomster av statens kapilal/011-

der. Samråd har skett med berörda departemcntschefor. 

I enlighet med beslutet denna dag att höja statens järnvägars taxor 

fr. o. m. den 1 februari 1976 beräknar jag en inleverans från statens 

järnvägar med 140 milj. kr. för budgetåret 1975176 och 20 milj. kr. för 

budgetåret 1976177. Detta innebär en uppjustering av inkomsterna från 

statens affärsverksfonder med 46 milj. kr. resp. 19 999 000 kr. jämfört 

med riksrevisionsverkets beräkning. 

Riksrevisionsverket har budgetåret 1976177 beräknat inkomsterna 

från statens allmänna fastighets/ ond till 546 227 000 kr. Jag förordar att 

inkomsterna från beskickningsfastigheternas delfond räknas ned med 

1 980 000 kr., varför summan av inkomsterna från statens allmänna fas

tighetsfond uppgår till 544 247 000 kr. 

Inkomsterna från försvarets fastighets/ond har av riksrevisionsvcrket 

för budgetåret 1976177 beräknats till 137 681 000 kr. För egen del räk

nar jag med att inkomsterna stiger med 665 000 kr. till 138 346 000 kr. 

Till följd av att statslåneräntan höjs med 1 % från den 1 januari 1976 

till 9,25 % kan inkomsterna från lånefonden för bostadsbyggande be

räknas bli 275 milj. kr. högre än det belopp på 2 480 milj. kr. som riks

rcvisionsverket redovisat. Inkomsterna från statens utltlningsfonder skulle 

därvid komma att uppgå till 2 887 476 000 kr. 

Riksrevisionsverket har beräknat inkomsterna på fonden för statens 

aktier till 76 104 000 kr. för budgetåret 1975176. Jag har räknat ned in

komsterna med 20 milj. kr. 

Beträffande fonden för beredskapslagring beräknar jag att inkomsterna 

för budgetåret .1976177 blir 300 000 kr. lägre än de 96 295 000 kr. som 

riksrevisionsverket angivit. 

Vidare beräknar· jag inkomster från diverse kapitalfonder till 

91618000 kr. för budgetåret 1976177. Enligt riksrevisionsverket skulle 
inkomsterna bli 3,3 milj. kr. lägre. Skälet till justeringen är att i budget

förslaget för 1976/77 tas upp en ny kapitalfond benämnd Naturvårds

fonden. 

Beträffande beräknad övrig finansiering förordar jag, efter samråd 

med chefen för utbildningsdcpartementet, att avskrivningsmedlen inom 
televerkets fond tas upp med 14,7 milj. kr. mindre än vad riksrevisions

verket angivit för budgetåret 1976177. 

Vidare förordar jag, efter samråd med chefen för försvarsdeparte

mentet, att avskrivningsmedlen inom försvarets fastighets/ond räknas 

upp med 3 818 000 kr. jämfört med riksrevisionsverkets beräkning. 

Riksrcvisionsverkets beräkningar i övrigt föranleder inte någon erin

ran från min sida. Totalt innebär de av mig förordade avvikelserna en 

minskning av totalbudgetens inkomster i förhållande till riksrevisionsver

kets beräkning med knappt 20 milj. kr. för budgetåret 1975176 och en 

ökning med ca 970 milj. kr. för budgetåret 1976177 (tabell 11). Jag be-
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Tabell 11. Justering av riksrevisionsverkets beräkning av totalbudgetens 
inkomster (I 000-tal kr.) 

1975/76 1976/77 

Riksre- Förändring Riksre- Föränd-
revisions- enligt revisions- ring enligt 
verket föredra- verket föredra-
(ny be- ganden ganden 
räkning) 

A. Skatter, a1•gifter, 11.1 .• m. 
I Skatter: 

Skatt på inkomst och 
förmögenhet samt social-
försäkringsavgifter m.m. 41 100000 +700 000 

Il Uppbörd i statens verk-
samhct: 
Inkomster vid den statliga 
läkemedelskontrollen 12 415 + 3 085 
Fyravgifter 91 000 + 4 500 97 000 + 24 500 
Lotsavgifter 21 000 + 4·000 26 000 + 4000 
Skeppsmätningsavgifter 2100 + 300 1 800 + 400 
Pensionsmedel m.m. 671 000 -50 000 841 000 50000 
Inkomster vid patent- och 
registreringsväsendct 57 433 4 433 59 155. + 1 845 
Inkomster vid statens 
planverk 1 200 -1- 300 

B. Inkomster av statens kapi-
ta/fonder 

I Statens affärsverksfonder l 025 900 +46 000 1 049 401 + 19 999 
III Statens allmänna fastighets-

fond 546 227 1 980 
IV Försvarets fastighetsfond 137 681 + 665 
V Statens utlåningsfonder 2 612 476 +275 000 

VII Fonden för statens aktier 76 104 -20 000 
VIII Fonden för beredskaps-

lagring 96 295 300 
X Diverse kapitalfonder 88 318 + 3 300 

c. Beräknad övrig finansiering 2 725 434 10 882 
Summa förändring enligt före-
draganden -19 333 +969 632 

räknar således totalbudgetens inkomster för budgetåret 1975/76 till 
88 819 milj. kr. och för budgetåret 1976/77 till 98 226 milj. kr. 

Jag vill nu ta upp frågan om investeringsplan och invcsteringsstater 
för budgetåret 1976177. För varje kapitalfond fastställs årligen en inves

teringsstat. På statens ena sida redovisas den sammanlagda bruttoinves
teringen, investeringsanslagen, och på andra sidan upptas de medel som 
står till förfogande för finansiering härav. Dessa medel utgörs dels av 

avskrivningsmedel inom fonderna samt övriga inom fonderna tillgäng

liga kapitalmedel, dels av avskrivningsmedel anvisade på driftbudgeten. 
De medel som härutöver behövs betecknas investeringsbemyndigande. 
Invcstcringsbcmyndigandena sammanställs till en investeringsplan, vars 
summa - sedan avdrag skett för medel som tillförs kapitalbudgeten 
över fonden för oreglerade kapitålmcdelsförluster samt för övrig kapital
återbetalning avseende lån från icke revolverande fonder - utvisar det 
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ytterligare mcdelstillskott som behövs för investeringarnas genomfö
rande. Investeringsplanen utgör kapitalbudgetens utgiftssida. På mot
satta sidan tas för kapitalbudgetens finansiering under beteckningen lå
nemedel upp en balanspost med samma belopp som investeringsplanens 
slutsumma. Det bör emellertid understrykas, att det på detta sätt fram
räknade låncmedelsbeloppet inte är detsamma som statens faktiska upp
låningsbehov, eftersom här inte medräknats driftbudgetens över- eller 

underskott och hänsyn inte heller tagits till förändringar i anslagsbehåll

ningar och i disposition av rörliga krediter. 
För budgetåret 1976177 beräknas investeringsanslagen till totalt ca 

8 323 milj. kr. För finansieringen av dessa investeringar skall i första 
hand anlitas dels de avskrivningsanslag som i annat sammanhang denna 
dag begärs på driftbudgeten, dels kapitalbudgetens inkomster. Avskriv
ningsmcdlen från driftbudgeten uppgår till l 178 milj. kr. och inom ka

pitalfonderna tillgängliga medel till 2 692 milj. kr. Med utgångspunkt 
häri kan investeringsbemyndigandena preliminärt beräknas till 4 453 
milj. kr. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret 1976177 

framgår av sammanställning i tabell 12. 
Ett preliminärt förslag till investeringsplan och investeringsstatcr för 

budgetåret 1976177 med specifikation av de i planen angivna investe
ringsbcmyndigandcna har upprättats (bilaga 4). Det slutliga förslaget till 
investeringsplan bör anstå i avvaktan på definitiva förslag om investc

ringsanslag. 

Tabell 12. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret 1976/77 

Fond Investerings- Finansiering 
anslag 

Övriga Avskrivning Avskrivning 
inom kapital- från 
fonderna medel inom driftbudgeten 

fonderna 

I. Statens 
affärsverksfonder 3 738 001 000 2 203 200 000 19 002 000 56 304 000 

I I. Statens allmänna 
fastighetsfond 754251 000 76 645 000 10 050 000 318 640.000 

111. Försvarets fastighets-
fond 370 600 000 31 913 000 19 000 000 239 167 000 

IV. Statens utlånings-
fonder 2 331406000 455 338 000 

V. Fonden för låne-
understöd 698 503 000 107 835 000 31 500.000 

VII. Fonden för förlag till 
stats verket 20 000 000 47 000 000 

VIII. Fonden för beredskaps-
lagring 40 000 000 

IX. Diverse kapitalfonder 369 902 000 173 705 000 3 250 000 77 !03 000 

Investerings-
bemyndi-
gande 

1459495 000 

348 916 000 

80 520 000 

1876068 000 

559 168 000 

-27 000 ()()() 

40 000 000 
115 844 000 

Summa kr. 8 322 663 000 2 485 463 000 206 137 000 I 178 052 000 4 453 011 000 

Avgår kapitalåterbetalning: 
Oreglerade kapitalmedelsförluster 1000000 

Övrig kapitalåterbetalning 22 952 000 
Lånemedel 4 429059000 
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Tabell 13. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: Driftbudgeten 

(Milj. kr.) 

Huvudtitel Reservation Reservation Ökning ( +) 
74-06-30 75-06-30 Minskning 

(-)under 
budgetåret 
1974/75 

Justitiedepartementet 43,5 54,1 + 10,6 
Utrikesdepartementet I 320,7 I 226,1 94,6 
Försvarsdepartementet 9,4 0,3 9,1 
Socialdepartementet 163,5 110,0 53,5 
Kommunikationsdepartementet l 326,0 I 253,6 72,4 
Finansdepartementet 33,2 48,4 + 15, 1 
Utbildningsdepartementet 134,6 133,4 1,2 
Jordbruksdepartementet 401,8 378,5 23,2 
Handelsdepartemcntet .12,8 15,8 + 3,0 
Arbetsmarknadsdepartementet 722,9 458,3 -264,6 
Bostadsdepartementet 278,9 348,2 + 69,2 
Industridepartementet 112,2 154,S -\- 42,6 
Kommundepartementet 0,9 1,2 + 0,3 
Riksdagen och dess verk m. m. 1,1 0,7 - 0,4 

Summa 4 561,5 4 183,3 -378,2 
Tillkommer: indragna anslagsbehållningar + 7,1 
Summa egentliga statsutgifter --371,I 
Avskrivning av nya kapitalinveste-

ringar 398,4 328,2 - 70,2 
Summa driftbudgeten 4 959,8 4 511,5 -441,3 

Tabell 14. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: Investerings-
anslag (Milj. kr) 

Ans lagsgrupp Behållning Behållning Ökning ( -1-) 
74-06-30 75-06-30 Minskning 

( - ) under 
budgetåret 
1974/75 

Statens affärsverksfonder: 
Postverkets fond 4,2 30,0 + 25,7 
Televerkets fond 60,7 121,1 -1- 60,3 
Statens järnvägars fond 8,8 39,3 + 30,5 
Luftfartsverkets fond 23,4 26,3 + 2,9 
Fabriksverkens fond 21,1 7,1 - 14,0 
Statens vattenfallsverks fond 161,6 172,0 + 10,4 
Domänverkets fond 0,4 5,7 + 5,3 

Summa statens alTärsverksfonder 280,3 401,4 -1-121,2 
Statens allmänna fastighetsfond 241,5 229,6 - 11,9 
försvarets fastighetsfond 24,0 14,7 - 9,3 
Statens utlåningsfonder 1 228,9 I 693,2 +464,2 
fonden för låneunderstöd 321,9 240,2 81,7 
Fonden för statens aktier 24,3 25,7 + 1,4 
Fonden för förlag till statsverket 33,6 36,5 + 2,9 
Fonden för beredskapslagring 49,1 18,4 --- 30,7 
Diverse kapitalfonder 158,3 191,4 + 33,I 

Summa 2 362,\ 2 851,2 +489,2 
Tillkommer: indragna anslags-
behållningar + 19,2 

Sumina investeringsanslag 2 362,l 2 851,2 +508,3 
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Beräkning av anslagsbchållningamas utveckling 

l prop. 1975: 100 beräknades anslagsbehållningarna komma att mins

ka med 700 milj. kr. under budgetåret 1974/75. Det slutliga utfallet en

ligt riksrevisionsverkets budgetredovisning blev - sedan hänsyn tagits 

till effekten av indragna anslagsbehållningar - en ökning av anslagsbe

håJJningcn på totalbudgeten med 137 milj. kr. Som framgår av tabeller

na 13 och 14 minskade behållningarna på driftbudgetens reservationsan

slag med 371 milj. kr., medan behållningarna på kapitalbudgetens inves

teringsanslag ökade med 508 milj. kr. 

Minskningen av reservationsanslagens behållningar hänför sig väsent

ligen till arbetsmarknadsdepartementets område. Behållningen på ansla

get Sysselsättningsskapande åtgärder minskade under budgetåret 

1974/75 med 268 milj. kr. På kapitalbudgeten ökade under budgetåret 

1974/75 behållningen på anslaget Lånefonden för bostadsbyggande med 

489 milj. kr. De mera långsiktiga förändringarna av anslagsbehållning

arna framgår av tabcll 15. 

Det är svårt att ge de kortsiktiga förändringarna en entydig tolkning. 

Variationer i konjunkturläget tycks spela en viss roll liksom tillgången 

på lediga resurser för att tillfredsställa den· statliga efterfrågan. I åtskil

liga fall förefaller dock mera speciella faktorer ha inverkat. 

För budgetåret 1975176 beräknades i statsbudgeten anslagsbehållning

arna komma att minska med 900 milj. kr. Riksrevisionsverket har in

hämtat uppgifter rörande myndigheternas beräkningar av anslagsbehåll

ningarnas utveckling, vilka tyder på att behållningarna innevarande 

budgetår skulle minska med ca 500 milj. kr. Jag ansluter mig till denna 

bedömning. De beräknade förändringarna i anslagsbehållningarna under 

budgetåret J 975/76 redovisas i tabell 16. 

För budgetåret 1976177 räknar jag med en minskning av anslagsbe-

Tabell 15. Mcdelsbchållning ,·id utgången av budgetåren 1965/66-1974/75 

65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71 /72 72/73 73/74 74/75 

(Miljarder kr.) 
Reservationer pa driftbudgeten 

(exkl. avskrivningar av nya 
kapitalinvesteringar) 2,25 2,48 2,96 

Outnyttjade belopp på investc-
ringsanslag l,21 1,33 l,61 

Summa 3,46 3,81 4,57 

Ökning ( +) resp. minskning ( - ) 

3,07 3,15 3,00 

l ,85 0,99 1,43 
4,92 4,14 4,43 

3,16 3,86 

1,66 2,26 
4,82 6,12 

4,56 

2,36 
6,92 

4,18 

2,85 
7,03 

under budgetåret -0,04 -I 0,35 +0,76 +0,35 -0,78 +0,29 +0,39 +l,30 +0,81 -1-0,11 
Behållning i procent av under 

budgetåret anvisade: 
reservationsanslag 39,8 40,9 43,4 45.2 43, 1 38,7 30, 1 47,2 50,8 44,2 
investeringsanslag 32,6 30, 1 33,2 36,6 I 7,2 18, 1 21,0 26,9 28,3 29,7 
reservations- och investerings-
anslag 36,9 36,3 39,2 40,5 31,7 28,3 26,2 37,0 39,9 36,9 
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Tabell 16. Beräknade förändringar anslagsbchållningarna under budgetåret 
1975/76 

(Milj. kr., ökning +,minskning -) 

Anslagsbe- Beräknad förändring till 76-06-30 
hållningar -------------
75--06-30 Prop. Myndighe- Förcdra-

1975: 100 tema ganden 

Driftbudgeten (exkl. av
skrivningar) 

Investeringsanslag 
Summa 

4 183 
2 :m 
7 034 

-500 
- 400 
-900 

-\-254 
-755 

·-501 

+254 
--755 
-501 

hållningarna med I 000 milj. kr. Jag förutser därvid bl. a. en kraftig för

brukning inom lånefonden för bostadsbyggande. Vidare förutses en 

minskning av behållningen på anslaget Stöd till avfallsbehandling rn. m. 

med uppåt 100 milj. kr. Jag vill dock und.erstryka att beräkningarna 

måste anges med betydande osäkerhetsmarginaler. 

Beräkning av dispositionen av rörliga krediter 

Budgetutfallet och därmed statens upplåningsbehov påverkas av för

ändringar i dispositionen av rörliga krediter hos riksgäldskontoret, vilka 

enligt riksdagens beslut ställts till förfogande för vissa myndigheter och 

Tabell 17. Ianspråktagande av rörliga krediter. 
(Milj. kr) 

Låntagare Av riks
dagen 
medgivet 
74-06-30 

Televerket 625,0 
Statens järnvägar 250,0 

Ianspråk
taget 
74-06-30 

Statens vattenfallsverk 300,0 250,0 
Domänverket 175,0 
Post verket 120,0 
Luftfartsverket 20,0 20,0 
Förenade fabriksverken 170,0 
Statens jordbruksnämnd 160,0 95,0 
Svenska Reproduktions AB 0,7 0,7 
Karlskronavarvet AB 8,0 
Svenska Tobaks AB .10,0 
AB Vin- och spritcentralen 10,0 
Svensk spannmålshandel 35,0 
Svensk kötthandel 50,0 0, I 
Allmänna bevakningsaktiebolaget 3,0 
Norrbottens Järnverk AB 125,0 18,0 
Eriksbergs Mekaniska Verkstads 
AB 
Stiftsnämndcrna 15,0 
Statliga myndigheter med upp-
dragsverksamhet 80,0 20, 7 
Kungl. Maj:t I 650,0 

Summa 3 806,7 404,5 

Av riks
dagen 
medgivet 
75-06-30 

625,0 
250,0 
400,0 
175,0 
120,0 
20,0 

170,0 
120,0 

0,7 
8,0 

10,0 
10,0 
35,0 
50,0 

3,0 
125,0 

200,0 
15,0 

100,0 
I 650,0 
4 086,7 

Ianspråk
taget 
75-06-30 

340,0 

20,0 

100,0 
0,7 

0,1 

65,0 

46,8 
105,0 
677,6 
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bolag. De beviljade krediterna samt de' belopp som tagits anspråk 
framgår av tabell 17. 

Under budgeulret 1974175 ökade dispositionen ·av rörliga krediter 
med ca 273 milj. kr. Statens vattenfallsverk ökade sitt utnyttjande med 
90 milj. kr. och Norrbotten.s Järnverk AB sitt med -47 milj. kr. Den till 

Kungl. Maj:ts förfogande ställda rörliga krediten utnyttjades med 105 
milj. kr. 

Det bör i detta sammanhang betonas att svängningarna i utnyttjande
graden uppvisar tydliga säsongmönster, inte minst vid budgetårsskiften. 
Styrkan i dessa svängningar varierar även avsevärt mellan budgetåren. 

Speciella faktorer, som t. ex. alternativa finansieringsmöjligheter och 
kostnaderna för dessa, påverkar dispositionen av rörliga krediter på vari
erande sätt beroende på vilken tidpunkt det gäller. 

I statsbudgeten upptas en ökad förbrukning av rörliga krediter under 
budgetåret 1975176 med 200 milj. kr. 

Enligt uppgifter som insamlats av riksrevisionsverket förutser berörda 
myndigheter och bolag nu en uppgång i de disponerade beloppen med 

449 milj. kr. En ökning av ianspråktagna belopp förutses bl. ~- för sta
tens vattenfallsverk, Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB samt i den 

rörliga kredit som står till regeringens disposition. Jag räknar med en 

uppgång i de disponerade beloppen med avrundat 450 milj. kr. 
Beträffande budgetåret 1976177 räknar jag med att det ianspråktagna 

beloppet av rörliga krediter ökar långsammare än under budgetåret 
1975/76. Jag uppskattar ökningen av de disponerade beloppen till 300 
milj. kr. för budgetåret 1976/77. Jag vill dock erinra om den osäkerhet 
som gäller vid detta slag av beräkningar. 

Beräkning av totalbudgeten för budgetåren 1975/76 och 1976/77 
Utgifterna på totalbudgeten för budgetåret 1975176 beräknas nu bli 

avsevärt större än de i statsbudgeten angivna. Detta sammanhänger, vil
ket jag tidigare redovisat, bl. a. med förutsedda merbelastningar för 
vissa förslagsanslag till följd av den allmänna pris- och löneutveck
lingen. Vidare ingår en bedömning av medelsbehov för beslutade, före
slagna och beräknade anslag på tilläggsbudget. Mot denna bakgrund kan 
totalbudgetens utgifter för budgetåret 1975/76 beräknas till 99 790 milj. 
kr. De samlade statsinkomsterna för budgetåret 1975/76 beräknas nu 

till 88 819 milj. kr., vilket är nära 4 miljarder kr. mer än som anges i 
statsbudgeten. Den främsta orsaken till att statsinkomsterna nu beräknas 
bli större är väsentligt högre antaganden rörande inkomstutvecklingen. 
Med dessa beräkningar av utgifter och inkomster skulle totalbudgeten 

visa ett underskott på ca 10 970 milj. kr. 
Med hänvisning till min redovisning i det föregående beräknar jag to

talbudgeten för budgetåret 1976/77 på sätt som framgår av tabell 18. 
Kalkylen utvisar ett budgetunderskott om ca 12 miljarder kr., vilket 



Tahell 18. Förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77: Totalbudgeten 

A Skatter, aigifter, m.m.: 
I Skatter 

Il Uppbörd i statens verksamhet 
JII Diverse inkomster 

B Inkomster av statens kapitalfonder: 
l Statens affärsverksfonder 

Il Riksbanksfonden 
Hl Statens allmänna fastighetsfond 
IV Försvarets fastighetsfond 
V Statens utlaningsfondcr 

VI Fonden för l<lneunderstöd 
Vll Fonden för statens aktier 

VIII Fonden för bcredskapslagring 
JX Statens pensionsfonder 
X Diverse kapitalfqndcr 

C Beräknad ii1•rig finansiering: 
1 Avskrivningar och övriga kapital

medel inom kapitalfonderna: 
Statens affärs-
verksfonder 2 222 202 000 
Övriga kapital-

87 020 001 000 
2 115 477 000 

853 681 000 

l 069 400 000 
350 000 000 
544 247 000 
138 346 000 

2 887 476 000 
135 960 000 
107 048 000 
95 995 000 

102 281 000 
91618000 

fonder 469 398 000 2 691 600 000 
Il Övrig kapital-

återbetalning 22 952 000 
Summa kr. 

Underskott 
Summa kr. 

89 989 159 000 

5 522 371 000 

2 714 552 000 
98 226 082 000 
11 987 960 000 

110 214 042 000 

A Utgiftsans/ag: 
I Kungl. hov- och slottsstaterna 

Il Justitiedepartementet 
111 Utrikesdepartementet 
IV Försvarsdepartementet 
V Socialdepartementet 

VI Kommunikationsdepartementet 
Vll Finansdepartementet 

VI Il Utbildningsdepartementet 
IX Jordbruksdepartementet 
X Handelsdepartementet 

Xl Arbetsmarknadsdepartementet 
XII Bostadsdcpartementet 

XIll Industridepartementet 
XIV Kommundepartementet 
XV Oförutsedda utgifter 

XVI Riksdagen och dess verk m.m. 
XVJJ Riksgäldsfonden 

B. Beräknad övrig medelsförbrukni11g: 
l Minskning av anslagsbehållningar 

11 Ökad disposition av rörliga 
krediter 

Summa kr. 

14 371 000 
4 104 847 000 
3 443 571 000 

JO 613 338 000 
31 003 320 000 
6 695 479 000 
7 489 080 000 

14821767000 
4 421442000 

448 875 000 
6 595 926 000 
6 562 020 000 
2 890 772 000 
I 503 823 000 
3 000 000 000 

155411 000 
5 150 000 000 

1000000 000 

300 000 000 

108 914 042 000 

I 300 000 000 

I 10 214 042 000 
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innebär ett större underskott än under innevarande budgetår. En tabell 
över totalbudgetens utveckling under en längre tidsperiod ingår i 
bilaga 5. 

Till regeringsprotokollet i detta ärende bör fogas såsom 
Bilaga 1: Preliminär nationalbudget för år 1976 
Bilaga 2: Riksrevisicinsverkets inkomstberäkning 
Bilaga 3: Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budget

året 1976/77 
Bilaga 4: Preliminärt förslag till investeringsplan och investeringssta

ter för budgetåret 1976/77 
Bilaga 5: Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen 

m.m. 
Bilaga 6: Allmänna Pensionsfonden, fjärde fondstyrelsen: Redovis

ning för perioden den 1 januari-den 30 november 1975. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken och 
för budgetregleringen som jag har förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att för budgetåret 1976/77, om arbetsmark
nadsläget kräver det, besluta om utgifter i enlighet med vad jag har för

ordat i det föregående intill ett sammanlagt belopp av 1 500 000 000 kr., 
3. medge att det av riksdagen givna bemyndigandet (prop. 1975: 1, 

FiU 1975: 1, rskr 1975: 30) att besluta om utgifter intill ett sammanlagt 
belopp av 1 000 000 000 kr. får utnyttjas i enlighet med vad jag har för
ordat i det föregående, 

4. bemyndiga regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 
att besluta om statlig garanti för förluster i samband med lån till lager
uppbyggnad även för andra lagerstödspcrioder än den som nu gäller, 

5. medge att avsättning av kommunalskattemedel sker till budget

utjämningsfonden för budgetåret 1976/77,. 
6. bestämma att de medel som med tillämpning av 1 § reglementet 

(1959: 293) angående allmänna pensionfondens förvaltning skall över
föras till allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelses förvaltning får 

uppgå till högst 1 000 000 000 kr., 
7. medge att en konsolideringsfond för postverket får inrättas i enlig

het med vad jag förordat i det föregående, 
8. för budgetåret 1976/77 i avvaktan på slutliga förslag i komplette-
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ringspropositioncn och i enlighet med vad jag har förordat i det före
gående, 

a) beräkna driftbudgetens inkomster, 
b) beräkna förändringar i anslagsbchållningar, 
c) beräkna förändringar i dispositionen av rörliga krediter, 

d) på kapitalbudgeten beräkna den mot den av mig föreslagna inves
teringsplanen svarande inkomsttiteln Lånemedel till 4 429 059 000 kr. 
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Tabellförteckning 

1. Bruttonationalprodukt, konsumentpriser och arbetslöshet 

OECD-länderna 1973-1975 6 
2. Produktionsutvecklingen 1974-1975 12 
3. Försörjningsbalans för 1975 12 
4. Betalningsbalans 1973-1975 12 
5. Produktionsutvecklingen 1975-1976 30 
6. Preliminär försörjningsbalans för 1976 31 
7. Bytesbalans 1974-1976 32 
8. Totalbudgeten 1974/75-1976/77 33 
9. Statsutgifterna budgetåret 1976/77 39 

10. Statsskuld och utgående räntor vissa år 1960-1976 42 
11. Justering av riksrevisionsverkets beräkning av totalbudgetens 

inkomster 60 

12. Kapitalbudgetens utgifter och finansiering budgetåret 1976/77 61 

13. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: Drift-
budgeten 62 

14. Sammanställning över behållningar på riksstatsanslag: Investe-
ringsanslag 62 

15. Medelsbehållning vid utgången av budgetåren 1965i66-
1974/75 63 

16. Beräknade förändringar i anslagsbehållningarna under budget-
året 1975/76 64 

17. Ianspråktagande av rörliga krediter 64 
18. Förslag till statsbudget för budgetåret 1976/77: Totalbudgeten 66 
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Bil. 1 Preliminär nationalbudget 

PRELJMINÄR NATIONALBUDGET 1976 

Inledning 

Bilaga 1 

Den preliminära nationalbudgeten för 1976 som härmed fäggs fram 
är utarbetad inom finansdepartementets ekonomiska avdelning och kon

junkturinstitutet. Nationalbudgeten bygger på material som erhållits 
fri'm fackdepartement och olika verk och institutioner. Vidare har ut
redningsrådet hörts. Dess ledamöter bär dock ej något ansvar för natio
nalbudgetens utformning och bedömningar. 

Kapitlen 3 Utrikeshandeln, 6 De enskilda konsumenternas ekonomi, 
7 Investeringarna och 9 Kreditmarknaden har sammanställts inom 
konjunkturinstiutet. Institutet har även sammanställt avsnitten om gru

vor, mineralbrott och· tillverkningsindustri samt skogsbruk i kapitel 4. 
Ansvaret för bedömningen av Sveriges ekonomi 1976 - med undantag 
för de avsnitt där konjunkturinstitutet uttryckligen åberopas - vilar på 

finansdepartementets ekonomiska avdelning där arbetet med national
budgeten letts av planeringschefen Carl Johan Aberg. 

Av ett bihang som följer efter kapitel 9 framgår även i tablåform 
vilka kapitel och avsnitt som sammanställts inom ekonomiska avdel
ningen resp. konjunkturinsti~utet. Vidare redovisas prognostal för olika 
delsektorer enligt ekonomiska avdelningens och konjunkturinstitutets 
bedömningar. 

1 Riksdage11 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bil. 1 
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1 Sammanfattande översikt1 

1.1 Tillbakablick på utvecklingeR 

OECD-områdct upplever nu en lågkonjunktur som har varit den dju

paste och mest långvariga sedan andra världskriget. l Förenta staterna 

uppgår antalet öppet arbetslösa till 8 a 9 milj. personer. I vardera För

bundsrepubliken Tyskland, Storbritannien och Frankrike uppgår arbets

lösheten till omkring eller över 1 milj. Med undantag för i första hand 

Danmark har i allmänhet .de mindre industriländerna i varje fall hittills 

lyckats begränsa arbetslöshetens omfattning. Detta gäller i synnerhet 

Sverige och Norge. 

Nedgången i den ekonomiska aktiviteten, som pågått under en stor 

del av 1974, blev kraftigt accentuerad under första halvåret 1975 då 

man beräknar att produktionen minskat med 5 a 6 % i årstakt. Denna 

kraftiga nedgång kan i viss utsttäckning hänföras ~ill en försvagning av 

den slutliga efterfrågan i de olika länderna. Bostadsbyggandet hade redan 

under 1974 vikit kraftigt och. fortsatte att göra detta in på 1975. Likaså 

uppvisade såväl den privata konsumtionen som övriga privata investe

ringar en mycket svag utveckling. Att utvecklingen blev så dramatisk 

under första halvåret 197 5 sammanhänger dock främst med den myc

ket kraftiga lageravvecklingen. Trots den successivt alltmera vikande 
aktiviteten under 1974 hade lagerinvesteringarna i flera betydelsefulla 

länder fortsatt att öka. Detta \ccide till en snabbt växande disproportion 
mellan lagerstockar och aktivitetsnivå, vilken under senare delen av 
1974 och början av 1975 utlöste en dramatisk omsvängning i lagerin

vesteringarna. Det starka inflytandet från denna lagerrörelse har i varje 
fall för Förenta staternas vidkommande lagt grunden för en lika snabb 
uppgång när väl lageravvecklingen upphör och lagren på nytt börjar 

byggas upp igen. Ett första tecken på detta gavs under tredje kvartalet 

1975 då Förenta staternas bruttonationalprodukt - uttryckt i årstakt -

ökade med 12 a 13 % . Tecken till motsvarande snabba förändringar 

har även kunnat observeras i en del andra OECD-länder. 

Helt allmänt sett tyder utvecklingen under senare år på att lagerför

ändringarnas destabiliserande effekt på konjunkturförloppet skulle ha 

ökat i betydelse. Under 1972 och ] 973 drev lageruppbyggnaden upp 

den ekonomiska aktiviteten till en alltför hög nivå samtidigt som lager-

1 Finansdepartementets ekonomiska avdelning ansvarar för de sammanfattan
de bedömningarna i detta kapitel. Främst vad gäller utrikeshandel, fasta in
vesteringar och lager skiljer sig prognoserna här från konjunkturinstitutets. 
Skillnaderna redovisas i avsnitt 1.2 .. 
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nedskärningarna under 1975 accentuerat ncdgångstendenserna. Man 

kan inte utesluta att de uppgångar som nu förväntas i varje fall på _spe

ciella områden kan driva fram temporära överhettningssituationer. 

I dessa avseenden har utvecklingen i Sverige varit väsentligen lycko

sammare. Särskilt under 1975 har vi i motsats till vår omvärld lyckats 

fortsätta den lageruppbyggnad som inleddes under 1974 och har där

igenom kunnat vidmakt~ålla den ekonomiska aktiviteten på en tillfreds

ställande nivå. Det statliga lagerstödet har självfallet bidragit till denna 

utveckling. 

Även i andra avseenden har den svenska stabiliseringspolitiken vid en 

internationell jämförelse varit framgångsrik under 1974 och 1975. Trots 

en kraftigt vikande efterfrågan på våra exportprodukter har vi lyckats 

att genom stimulans av den inhemska efterfrågan hålla aktiviteten uppe. 

Genom breda finanspolitiska satsningar har vi kunnat öka såväl den 

privata som den offcnt_liga konsumtionen. Genom en kombination av 

selektiva, investeringsstimulerande åtgärder och kreditpolitiska insatser 

har i synnerhet industrins investeringsefterfrågan fortsatt att öka under 

såväl 1974 som 1975. De särskilda investeringsfondskonstruktioner som 

för första gången infördes under 1974 har därvid visat sig besitta värde

fulla egenskaper från stabiliseringspolitisk synpunkt. 

Kraften i de utifrån kommande, recessiva tendenserna har emellertid 

varit så stor att man inte kunnat undvika en klar dämpning i brutto

nationalproduktens ökningstakt. Enligt de nu föreliggande kalkylerna 

beräknas bruttonationalprodukten ha stigit med ca 0,5 % mellan 1974 

och 1975. Man bör dock i anslutning härtill erinra om dels att denna 

uppskattning bygger på prognoser för fjärde kvartalet 1975, dels att 

nationalräkenskapsmaterialet framstår som osedvanligt osäkert med 

hänsyn till de snabba prisstegringarna under 1974 och 1975. Den de
flateringsteknik som utvecklats för nationalrä_kenskaperna har måhända 

ställts inför alltför stora uppgifter när prisstegringarna varit i storleks

ordningen 10 % och på vissa varuområden ändå högre tal. 

De nu föreliggande beräkningarna över produktionen 1975 inryebär 

att vi skulle ha haft en historiskt sett exceptionellt låg produktivitets

utveckling. Den fortsatt mycket väl hävdade utvecklingen på arbets

marknaden under 1975 pekar på riskerna för att nationalräkcnskaps

uppgifterna underskattat produktionens verkliga omfattning. Företagen 

inom främst exportsektorn har i en till synes betydande omfattning valt. 

att ha kvar sin arbetskraft trots en vikande efterfrågan. Man har i stäl

let sysselsatt arbetskraften med bl. a. reparations- och underhållsarbete, 

som sannolikt inte på ett heltäckande sätt fångas upp av statistiken. 

1.2 Utsikterna för 1976 

Man synes nu ha en ganska god grund för uppfattningen att den in

ternationella konjunkturen har återhämtats mot slutet av 1975. Upp-
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gången förväntas bli alltmer klart markerad under årets första delar i 
Nordamerika medan expansionen i Västeuropa, som startade senare, 
beräknas ta ordentlig fart först under mitten och senare delen av 1976. 
Omslaget i lagerinvesteringarna synes vara den faktor som initierar 

uppgångstendenserna. Just vid själva tidpunkten för omslaget kan man 
t. o. m. under en kortare period observera mycket kraftiga återhämt

ningar av produktionen. Men därefter bör mera stabila efterfrågefak
torer - då i första hand den privata konsumtionen - ta över den ex
pansiva rollen. På investeringssidan kan man nu i flera länder notera 

en ökad aktivitet i fråga om bostadsbyggandet. Näringslivsinvestering
arna förutses dock uppvisa en fortsatt svag utveckling. Någon avgö
rande förändring i denna efterfrågekategori är knappast att vänta förr
än under senare delar av konjunkturuppgången då man på nytt kom
mer att närma sig ett normalt kapacitetsutnyttjande. Denna förutsatt 

svaga utveckling kompenseras dock i viss utsträckning av ökningar på 
de offentliga investeringarnas område. Under senare delen av 1975 har 
den ekonomiska politiken omorienterats i riktning mot en stimulans av 

dessa utgifter. 
Trots denna förutsatta återhämtning av den ekonomiska aktiviteten 

synes man inte ha anledning att förutsätta någon mera nämnvärd 
minskning av den höga arbetslösheten i OECD-området. Anledningen 
härtill är främst att kapacitetsutnyttjandet i utgångsläget är så lågt och 
inslaget av korttidsarbete så stort att man med den redan nu syssel
satta arbetskraften kari Öka produktionen eri hel del utan att detta be

höver leda till någon större nyanställning. Ur efterfrågesynpunkt före
faller dock inte denna fortsatt höga· arbetslöshet spela någon större roll 
eftersom arbetslöshetsersättningarna nu är så betydande att en ökad 
sysselsättningsgrad endast måttligt påverkar hushållssektorns inkomst
situation. I detta avseende skiljer sig konjunktursituationen nu klart 
från vad som exempelvis var fallet under mellankrigstiden då varia
tioner i arbetslösheten omedelbart utlöste motsvarande variationer i 
hushållsinkomsterna och därigenom förstärkte de destabiliserande fak
torerna i konjunkturförloppet. Av långt större betydelse numera är 

variationerna i hushållssektorns sparkvot. De förändringar i denna som 
kunnat observeras under senare år har kraftigt bidragit till att accen
tuera konjunkturrörelserna. Vi vet f. n. inte mycket om orsakerna till 
dessa betydande förändringar i hushållssektorns sparbeteende. Men man 
kan självfallet inte utesluta att just förändringarna på arbetsmarknaden 

är en väsentlig förklaring. En ökad arbetslöshet kan utlösa olika trygg

hetsskapande reaktioner från hushållens sida. Särskilt accentuerad kan 
denna mekanism bli om ökningarna i arbetslösheten sammanfaller med 
starkt stigande priser. Skulle denna förklaring vara riktig, finns det 

anledning att anta att sparkvoten kommer att minska när arbetslös
heten nu inte längre växer och när inflationstakten bromsas upp. En 
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nedgång i sparkvoten skulle medföra e11: motsvarande uppgång i den pri- . 

vata konsumtionen. 

En osäker faktor vid bedömningen av den internationella konjunk

turutvecklingen under 1976 är frågan om finanspolitikens uppläggning 

i de stora industriländerna. Till följd av den vikande ekonomiska ak

tiviteten har de statliga budgetunderskotten vuxit mycket kraftigt. 

Dessa kommer visserligen att reduceras genom bl. a. ökade skattein

täkter som konjunkturuppgången automatiskt medför. Av olika skäi 

kan dock vissa länder tänkas vilja gå snabbare fram. I så fall skull~ 

finanspolitiken kunna komma att utöva en restriktiv effekt på kon

junkturuppgången. 

Sammanfattningsvis bedöms emellertid produktionen inom OECD

området komma att öka med ca 4 % mellan 1975 och 1976. För de 

europeiska delarna av OECD förutses en något långsammare ökning. 

Till följd av svårigheterna att tidsbestämma lageromslaget kan man 

inte med någon större säkerhet uttala sig om tidsprofilen under lop-. 

pet av året. Förändringar i lagerinvesteringarna kan förorsaka tempo

rlirt kraftiga variationer i den ekonomiska aktiviteten.· Sannolikheten 

talar dock för att de mera _stabila efterfrågefaktorerna - då i första 

hand den privata konsumtionen - successivt under året kommer att få 
ökad betydelse för uppsvinget. 

Tabell 1: 1 Preliminär försörjningsbalans 1974-1976 

Tillgång 
Bruttonationalprodukt 
Import 

Summa tillgång 

Efterfråga11 
Bruttoinvestering 

Näringsliv 
därav: industri 
statliga myndigheter och affärsverk 
kommuner 
bostäder 

Lagcrinvestering 
Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Tjänstenetto 
Export 

Summa efterfrågan 

Miljarder 
kr. 
1975 

285,9 
75,7• 

361,6 

59,5 
29,6 
14,6 
7,0 

10,8 
12,1 
10,4 

149,7 
70,6 
0,0' 

71,42 

361,6 

Procentuell volymför
ändring 

1974-1975 19i5-l976 

0,5 1,6 
-2,6 1,3 

-0,1 1,5 

-3,9 0,7 
-1,6 0,4 

4,3 1,0 
-0,7 10,2 
-4,8 5,0 
-9,7 -7,8 

(+0,8)1 (-2,3)1 

3,0 3,0 
4,9 3,4 

-8,4 6,5 

-0,1 1,5. 

' Lagervolymförändring i procent av föregående års bruttonationalprodukt. 
' Utrikeshandelns fördelning på varor och tjänster är här utförd i enlighet med 

nationalräkenskapernas definitioner. Härigenom uppkommer en viss skillnad i för
hållande till tabell J :2 där varuutbytet anges i enlighet med utrikeshandelsstati
stiken. 
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Denna ökade ekonomiska aktivitet bör medföra en återhämtning av 
världshandeln efter den vikande utvecklingen under 1975. ökningen 
har bedömts kunna uppgå till ca 6 a 7 % . Detta kommer i sin tur att 

medföra en motsvarande uppgång av vår varuexport. Utvecklingsbil

den förutses emellertid här bli relativt splittrad. Relativt tidiga och 
kraftiga ökningar kommer sannolikt att inträffa för flertalet skogspru
dukter medan däremot export•~n från järn- och stålverken och från 
verkstadsindustrin först senare kommer att omfattas av uppgången. 

De föreliggande prognoserna tyder på att den samlade varuexportt.:n 
skulle komma att öka i volym med 6 a 7 c;,;,. Detta innebär att vi int'.': 
fullt ut skulle återhämta det fall i exporten som inträffade under 1975. 

Den här redovisade bedömningen ligger något under den som presen
teras av konjunkturinstitutet i kapitel 3. Orsaken härtill är främst att 
en mera försiktig tolkning gjorts av effekterna på den svenska ex

porten av den ökade ekonomiska aktiviteten på kontinenten. 

För konsumtionens vidkommande förutses en tillväxt i ungefär sam
ma takt som under 1975. Den privata konsumtionen beräknas öka med 
3 % , vilket med hänsyn till utvecklingen av de realt disponibla in
komsterna innebär en viss mindre nedgång i hushållens sparkvot. En så
dan framstår i dagens läge som väl grundad mot bakgrund av att hus
hållen sannolikt ännu inte anpassat sig till de senare årens mycket 
kraftiga ökningar i de disponibla inkomsterna utan man har att räkna 
med vissa eftersläpande effekter. 

För den offentliga konsumtionen förutses en uppgång på ca 3,5 % . 

Detta är en något lägre ökningstakt än den som observerades under 
1975. Den lägre tillväxten är i första hand hänförbar till kommunerna. 

De samlade bruttoinvcsteringarna beräknas nu ha minskat med in
emot 4 % under 1975. För 1976 förutses en ökning på inemot 1 c;;,. 
Aven på detta område är utvcålingsbilden mycket splittrad. Bostads
investeringarna beräknas fortsätta att minska med inemot 8 %·. Visser
ligen förutses en återhämtning i fråga om antalet påbörjade lägenheter 
men detta hinner inte vända den investeringsnedgång som följer av den 
låga igångsättningen under 1975. Till följd av den statliga stimulans
politiken beräknas däremot de offentliga investeringarna öka kraftigt. 

Särskilt kraftig blir ökningen för de statliga investeringarna som be
räknas öka med 10 % . Härvid har hänsyn tagits till de åtgärder som 
beslutats under både oktober och december 1975. 

Enligt konjunkturinstitutets bedömning skulle industriinvesteringarna 

komma att minska något mellan 1975 och 1976. I och för sig talar det 
just nu rådande kapacitetsläget för att industriföretagens investerings

lust skulle försvagas något i förhållande till de tidigare årens kraftiga 
uppgångar. Det massiva stöd som dessa investeringar kommer att få un
der 1976 - genom bl. a. förlängda fondfrisläpp, ökade lokaliserings
bidrag, en fortsatt investeringsfrämjande kreditpolitik - talar dock för 
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att man bör göra en viss upprevidering av den prognos· som presente

rats av konjunkturinstitutet i kapitel 7. 

Sammantaget innebär denna bild att den slutliga efterfrågan i vår 

ekonomi under 1976 skulle öka med ca 3,5 Se·. Detta är en klar accele
ration i jämförelse med förhållandet under 1975. Den nu förutsedda 

lagerutvecklingen kommer emellertid att medföra att denna efterfråge

förändring inte får ett fullt genomslag på produktionen. Under såväl 

1974 som 1975 ökade lagerinvesteringarna kraftigt. Den förutsedda 

efterfrågebilden och särskilt utvecklingen på exportområdet pekar nu 

pil en kraftig dämpning av dessa investeringar. Som redan framhölls i 

föregående avsnitt kan detta i en viss mening sägas ha varit en åsyftad 

utveckling. Genom de kraftiga lagerökningarna under 1974 och 1975 

har vi här i Sverige effektivt kunnat motverka de nedgångstendenser 

som kommit från utlandsmarknaderna. Produktionen har härigenom 

kunnat upprätthållas på en internationellt sett hög nivå. När nu den 

slutliga efterfrågan återvänder är det därför naturligt att de stabilise

ringspolitiska anspråken på en lageruppbyggnad i motsvarande mån 

trappas ner. Genom denna internationellt sett nästan unika, anticykliska 

lagerrörelse har vi således lyckats åstadkomma en påtaglig utjämning 

av konjunkturförloppet. Samtidigt leder även de exportförsäljningar som 

nu kan ske från lagerstockarna till en välbehövlig förstärkning av våra 
valutainkomster. 

Betydande svårigheter föreligger emellertid att mera exakt ange om

sv:ingningen i lagerinvesteringarna. Den lagerprognos som införts i för

sörjningsbalansen innebär att omsvängningen skulle svara mot en re

duktion av bruttonationalprodukten på drygt 2 % . Detta är något 

mindre omsvängning än den som redovisats av konjunkturinstitutet i 

kapitel 7. Anledningen till denna justering är dels den förutsatt något 
lägre ökningstaktcn för exporten, dels ett försök att ta hänsyn till ef
fekterna av den utvidgning av lagerstödet som regeringen beslutat. 
Denna utvidgning bör i första hand påverka lagerutvecklingen inom 
verkstadsindustrin. 

Den förväntade lagerutvecklingen innebiir att den förutsedda ök
ningen av den slutliga efterfrågan på ca 3.5 c;.;, endast kommer att med
föra en ökning av bruttonationalprodukten beräknad från användnings

sidan på ca J 112 % mellan :1975 och 1976. Beriikningarna från produk

tionssidan har resulterat i ett något högre tal. 

Hur denna efterfråge- och produktionsutveckling kommer att påverka 
syssclslittning och arbetsmarknad är f. n. svårt att precisera. Vi har nu 

bakom oss ett år med utomordentligt låg produktivitetsutveekling. Myc

ket talar för att denna orsakats av att företagen inom exportindustrierna 

inte velat göra sig av med sin arbetskraft utan behållit denna i avvak

tan på en konjunkturuppgång. När nu denna ryckt n~irmare och på 

vissa omr11den blivit manifest framstår det som alltmera osannolikt att 
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företagen skulle starta några mera omfattande åtgärder syftande till 
att anpassa arbetsstyrkan till den i nuläget fortfarande låga produk

tionsnivån. Den långa rad av arbetsmarknadspoltiska åtgärder som kom
mer att träda i kraft vid årsskiftet innebär även att företagen motiveras 
att hålla kvar sin arbetskraft och att tidigare observerade mönster för 
sambandet mellan produktion och sysselsättning inte längre gäller.. 
Dämpningen i produktivitetsutveeklingen under 1975 har emellertid 
varit så anmärkningsvärt kraftig att man har anledning att räkna med 
en viss återgång till tidigare mönster. Vid bedömningen av jämvikten på 
arbetsmarknaden måste man emellertid även ta hänsyn till effekterna av 
de nya pensionsreformer som träder i kraft under 1976. Även här är 
det svårt att numeriskt precisera vilket genomslag dessa reformer kom

mer att få. Men det torde stå klart att såväl sänkningen av pensions

åldern till 65 år som förtids- och delpensionsreformcrna kommer att in
verka reducerande på utbudet av arbetskraft. 

Med dessa utgångspunkter skulle den relativt sett svaga produk

tionsutvecklingen i första hand ge utslag i svårigheter att placera de ny
tillträdande på arbetsmarknaden, dvs. i första hand ungdomar och ej 
tidigare förvärvsarbetande kvinnor. De kraftiga, samhälleliga insatserna 
för just dessa grupper - i första hand i form av olika beredskapsar
beten och systemet med ersättare - talar dock för att den registrerade 
arbetslösheten fortfarande kommer att ligga på en internationellt sett 
mycket låg nivå. 

Den förutsatta efterfrågebilden - med en klar återhämtning av ex
porten och en vikande lagerutveckling - innebär att man kan påräkna 
en viss förbättring av bytesbalansen mellan 1975 och 1976. Genom den 
revidering av lagcrinvesteringarna och den något försiktigare export
bedömning som gjorts i förhållande till konjunkturinstitutets beräkning
ar, redovisas ett något större bytesbalansunderskott i tabell I.: 2 än i ka
pitel 3. Enligt de i tabell l: 2 redovisade beräkningarna skulle bytcs
halansen komma att sluta ·på ett underskott på ca 5 miljarder kr. under 
1976. Förbättringen är i sin helhet hänförbar till handclsbalansen som 
beräknas ge ett överskott på ca l miljard kr. under 1976. Däremot sy

nes man inte ha någon anledning att räkna med någon nämnvärd för
bättring av sjöfartsnettot. Turistnettot väntas uppvisa en viss fortsatt 
försämring och transfcreringspmten blir kraftigt försämrad till följd av 

ökade utbetalningar för u-landsbistånd och för räntor på den kraftigt 

växande upplåningen i utlandet. 
Det förtjänar alltid att understrykas att ekonomiska prognoser av det 

slag som här presenterats är förenade med en betydande osäkerhet. Det
ta gäller självfallet även denna gång. Men det bör samtidigt framhål
las att prognosbilden för 1976 innehåller inslag som man med förmod
ligen större säkerhet kan uttala sig om än vad fallet var för ett år se
dan. Detta giiller kanske i första hand den internationella utvecklingen 
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T:tbell 1: 2 Bytesbalans 1974_:_1976 1 

Milj. kr., löpande priser 

1974 1975 1976 
prel. prognos 

Export av varor 70 514 71 635 79 155 
J mport av varor 72 758 74 585 78 000 
Handels balans -2244 -2950 1 '155 
Korrigering av handelsstatistikcn -100 -260 -275 
Sjöfartsnetto 3 877 2 950' 3 000 
Resevaluta --2 232 -2400 -2600 
övriga tjänster, netto -1 652 -2050 -2250 
Korrigeringspost 800 800. 800 
Transfereringar, netto --2 564 -3 650 -4900 
Bytesbalans -4115 -7 560 -5070 

J Bedömningarna hiir skiljer sig från dem konjunkturinstitutet presenterar i 
kapitel 3 i följande avseenden: · 

1 Handclsbalansen har ej, som i kapitel 3, antagits ge något överskott i no
vember och december 1975. 

2 Exportens pris- och· volymökning 1976 har bedömts bli något långsam-· 
mare. 

3 Även importens prisökning har förutsatts bli något lägre medan en nå
got snabbare volymökning införts, bl. a. som konsekvens av den större investe
rinsvolymcn. 

4 Sjöfartsnettot har an.tagits bli något lägre 1976. 

och den därav härledda prognosen för exporten. Genom .att utveck
lingen under 1975 i så hög grad har kommit aH präglas a~ _ lagerned
skärningar - lagernedskärningar som med nödvändighet måste komma 
att upphöra och på vissa punkter även ersättas med en uppgång - har 
man fått en relativt säker utgångspunkt för prognosen på exportsidan. 
I fråga om vår inhemska efterfrågeutv.eckling bygger beräkningarna på 
relativt försiktiga antaganden. Den betydande reala likviditet som före
tagen och i synnerhet hushållssektorn har innebär att båda dessa sekto
rer nu har en betydande utgift~potentia!. Om utgiftsbenägenheterna 
skulle återvända till de förhållanden som var rådande vid ingången av 
1970-talet skulle en väsentligen snabbare utveckling än den som här 
har redovisats komma till stånd. 

I det följande avsnittet l.3 lämnas en redogörelse för utvecklingen 
under 1975 och 1976 inom olika områden. 

1.3 Utvecklingen inom olika områden 

Det intematio11ella läget 

Den internationella lågkonjunkturen fördjupades under vintern 1974/ 

.I 975. Den totala produktionen sjönk kraftigt under första halvåret 
1975 och trots en viss återhämtning under andra halvåret beräknas ut
fallet för helåret medföra en minskning med drygt 2 % i OECD-län
dcrnas sammanlagda bruttonationalprodukt. Som en följd av den fal
lande ekonomiska aktiviteten har arbe_tslösheten ·i västvärldens ekono-
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mier stigit till drygt 17 milj. under 1975. Lågkonjunkturen medförde för 

första gången sedan andra världskriget även en nedgång i världshan

deln. 

Inflationstakten har bromsats in något - men mindre än väntat -

mellan 1974 och 1975, eller från 14,4 till ca 10 % för OECO-ländcrna 

sammantagna. Bidragande till dämpningen var att de inhemska kost

naderna utvecklades lugnare och att de internationella råvarupriserna 

föll jämfört med 1974. 

Den vändning i den internationella konjunkturen som ägt rum under 

1975 tog sin början i Förenta staterna och Japan. I dessa länder började 

industriproduktionen stiga redan under våren. r Västeuropa nåddes bot

ten i lågkonjunkturen först senare under året. De mindre OECO-Iän

derna som fört en mera ambitiös ekonomisk politik har under andra 

halvåret 1975 med viss eftersläpning drabbats av den internationella låg

kon j unkturcn. 

Denna den djupaste lågkonjunkturen efter andra världskriget förkla

ras av en rad olika faktorer. Av särskild betydelse har varit att lager

cykeln blev så stark och att de privata investeringarna inkl. bostadsbyg

gandct sjönk så kraftigt. En annan omständighet som bidrog till att för

djupa lågkonjunkturen var hushållens sparande som steg trots de sjun

kande reala inkomsterna. Detta sparbeteende, som kraftigt bidragit till 

en svag konsumtionsutvcckling, torde förklaras av dels en strävan hos 

hushållen att under den rådande snabba inflationen återställa sin reala 

likviditet, dels och kanske främst en allmän försiktighet betingad av det 

os~ikra sysselsättningsläget. 
Den kraftiga nedgången i efterfrågan motverkades knappast av den 

ekonomiska politik som fördes i de större OECD-länderna. De stimulans

åtgärder som ändock sattes in kom för sent - omläggningen av den dit

tills mycket restriktiva politiken skedde först kring årsskiftet l 974/1975. 

D?1 emellertid hushållen och företagen på grund av lågkonjunkturen inte 

var benägna att spendera de nya inkomsterna utan i stället sparade dem, 

uteblev eller reducerades effekten av de expansiva åtgärderna. 

Den privata konsumtionen har således, bl. a. till följd av de.n. ökade 

sparhoten. utvecklats. svagt ·1975. Under loppet av året noterades dock 

en förbättring. Den offentliga sektorns efterfrågan har i flertalet l~n

dcr utmiirkts av försiktig expansion. Viktigare för den ekonomiska akti

viteten har dock varit att den ofkntliga sektorn verkat efterfrågestödjan

de genom att såvlil budgetautomatik som de insatta stimulansåtgärderna 

medfört lägre skatteintäkter och ökade utgifter. De privata investering

arna har, som nämnts. utvecklats utomordentligt svagt. Föi· de sju största 

OF.CD-fönderna torde invcsteringsvolymen 1975 ha fallit tillbaka till 

1971-1972 års nivå. 

Utrikeshandeln har starkt påverkats av konjunkturutvecklingen i de 

större länderna. OECD:s samlade import sjönk således med ca 20 % i 
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årstakt under första halvåret 1975, för att under andra halvåret åter öka 

nf1got. För helåret beräknas världshandcln ha minskat med 7-8 % i 

volym. 

OECD-ländernas sammanlagda bytesbalans har förbättrats mellan 

] 974 och 1975 och underskottet som 1974 uppgick till 33 miljarder dol

lar har sjunkit till ca 5 miljarder. Förbättringen ligger nästan uteslutan~ 

de på de större OECD-länderna vars sammanlagda bytesbalans till följd 

av recessionen i dessa Hinder svängt om till ett överskott på ca 7 miljar

der dollar. 

Konjunkturindikatorerna har under slutet av 1975 tämligen allmänt 

pekat på en fortsatt återhämtning av den internationella konjunkturen 

under loppet av 1976. Mest utpräglat har detta gällt för Förenta sta

terna, men även i Västeuropa har vändningen i konjunkturen blivit 

tydlig. 

Den fortsatta återhämtningen av konjunkturen stöds av. att lager

cykeln nu gått över i ett expansivt skede. Under lågkonjunkturen under

skattade man allmänt styrkan .i lagerutvecklingcn. Det kan därför inte 

uteslutas att man även underskattar styrkan i uppsvinget. Den privata 

konsumtionen bör stimuleras av att den lägre inflationstakten stabilise

rar hushållens realinkomster. Vidare bör de ytterligare stimulansåtgär

der som i ett flertal länder sattes in i början av hösten l 975 få full effekt 

under den tidigare delen av J 976. 

En rad omständigheter tyder emellertid på att denna konjunkturupp

gång kan bli långsammare än tidigare återhämtningsfaser. Den omfat

tande outnyttjade produktionskapaciteten kan verka återhållande på de 

privata investeringarna. Den fortsatta utvecklingen i fråga om den eko

nomiska politiken är en annan osäkerhetsfaktor. Av rädsla för en ny in

flationsvåg kan politiken komma att alltför snabbt läggas om i restriktiv 
riktning. 

Sammanfattningsvis bedöms konjunkturutvecklingen under ] 976 kom

ma att präglas av en fortsatt uppgång i den ekonomiska aktiviteten. Den
na kan dock komma att bli relativt Irmgsam till följd av bl. a. den fort

farande betydande outnyttjade produktionskapaciteten. 

Produktionsutvecklingcn under 1976 torde i stort komma att präg

las av samma mönster som 1975, dvs. att Förenta staterna behåller sitt 

försprång i konjunkturuppgången och ökar sin totala produktion med 

5-6 <:·o. I Japan beräknas tillväxten 1976 bli av samma storleksordning. 

I Västeuropa torde återhämtningen bli långsammare, med en tillväxt på 

3-4 % i Förbundsrepubliken Tyskland och Frankrike. I Storbritannien 

och Italien väntas endast mindre produktionsökninga\. De mindre 

·OECD-länderna sammantagna väntas öka bruttonationalprodukten med 
ca 2 %. 

Trots en fortsatt produktionsuppgång kan ingen markant minskning 

.av arbetslösheten förväntas i OECD-områdct under 1976. 
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Prisutvecklingen under 1976 antas komma att prägla,s av en fortsatt 
inbromsning. Goda förutsättningar för detta föreligger i form av en 
lugnare kostnadsutveckling i flertalet länder. 

Världshandcln beräknas öka 1976 med 6-7 %. Den viktigaste fak
torn bakom denna återhämtning torde bli den ökade handeln. OECD
länderna. emellan. Den ökade införseln till dessa länder beräknas leda 
till att deras samlade bytesbalanssaldo försämras med ca 10 miljarder 

dollar och att underskottet kommer att uppgå till 13-15 miljarder. För 
de icke oljeproducerande u-Iänderna väntas underskottet minska något 
men fortfarande uppgå till över 20 miljarder dollar. 

V trikesha11deln' 

Försvagningen i den internationella efterfrågan har givit ett bet)•dan
<le utslag på den svenska exporten. Mot slutet av 1974 minskade efter

frågan på skogsprodukter kraftigt och denna nedgång pågick, dock med 
avtagande styrka, till senare deleii av 1975. Under intryck av eil förbätt

rad efterfrågan andra halvåret 1975 har exporten vänt uppåt. Främst 
gäller detta trävaror och. massa.~ Totalt för helåret· 1975 torde dock 

minskningen för dessa produkter volymmässigt uppgå till 25-30 % . 

Stålindustrins exportkonjunktur försämrades drastiskt omkri~g årsskiftet 
J 974/1975 och exporten föll kraftigt under ·] 975. Den internationella 
stålefterfrågans svaghet fick naturligen betydande återverkningar även. 
på den svenska malmexporten. För de nämnda varugruppern·a har ex
porten iivcn begränsats av att den efterfrågan som funnits i inte oväsent
lig grad tillgodosetts genorn en reducering ·av förbrukarlagrcn. 

För verkstadsprodukterna kan konstateras att försvagningen blev 
märkbar först under loppet av 1975. Under både 1974 och 1975 har 
länder utanför OECD - främst statshandelsländerna och OPEC-län- . 
derna - bidragit till att stärka exporten. Mellan årsgenomsnitten 1974 
och 1975 har exporten av verkstadsprodukter varit ungefär oförändrad. 
För den andra större gruppen färdigvaror, övriga industrivaror, bestå
ende bl. a. av kemiska produkter, tekovaror, snickerier, började export
volymen gå ner redan under 1974. Detta förklaras delvis av att exporten 
av dessa varor gått till länder med en mycket låg efterfrågenivå. 

Under 1975 har den svenska färdigvaruexporten fått vidkännas en 

del förluster av marknadsandelar. Detta kan bl. a. återföras på skill
naden i efterfrågeläge mellan Sverige och utlandet. Detta har verkat dels 

1 De i detta avsnitt redovisade volymtalen för utrikeshandeln skiljer sig 
från dem som konjunkturinstitutet använder i kapitel 3. De här angivna talen 
ansluter till de i nationalräkenskaperna använda beräkningsmetoderna. Skill
naden mellan beräkningssätten har att göra med metoden för sammanvägning 
av pris- resp. volymtalen vilket medfört att vid ett givet exportvärde blir för
delningen på pris och volymkomponenter olika. För 1975 redovisar national
räkenskaperna en volymminskning av exporten på ca 8,5 % medan det .av 
konjunkturinstitutet använda beräkningssättet ger -11 %. Skillnaderna är av
gjort mindre på importsidan. Även för 1976 föreligger liknande skillnader. 
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så att de svenska företagen inte känt ett lika kraftigt tryck att gå ut på 
exportmarknaderna som konkurrenterna, dels så att konkurrensen på 
dessa marknader varit speciellt hård. Vidare har den svenska kostnads
utvecklingen varit relativt sett ogynnsam under 1975. Totalt beräknas 
den svenska exporten ha minskat med 8,4 % 1974-1975 mätt i volym. 

Hur utvecklingen under 1976 kommer att gestalta sig är osäkert. 
Osäkerheten gäller hur snabbt den internationella efterfrågeökningen 
kommer att stimulera den svenska exporten. Enligt konjunkturinstitutets 

bedömning skulle exporttillväxten på råvarusidan ha börjat mot slutet 
av 1975. Under loppet av 1976 skulle även färdigvarusidan bli berörd. 
Tillväxten skulle bli mest märkbar under andra halvåret 1976. Detta in
nebär att exportvolymen enligt institutet skulle komina att öka med 
inemot 8 lfc· 1976 (räknat i nationalräkcnskapstermer). Detta har emel
lertid bedömts vara en alltför optimistisk prognos. En exportvolymökning 
på ca 6,5 t;f, har ansetts mera sannolik. Denna revidering berör främst 

andra halvåret 1976 och gäller bedömningen av både råvaru- och fär
digvaruexportcn. 

Räknat mellan årsgenomsnitten 1974 och J 975 var exportprisökning

en kraftig. Den beräknas ha uppgått till ca 10 % . Att ökningen blev sil 
kraftig beror på utvecklingsprofilen under både 1974 och 1975. 1975 
har präglats av en fallande pris trend under loppet· av året. ·Färdigvaru
prisökningen är avsevärt ·större än vad som gäller för råvarorna. För 
verkstadsprodukter exempelvis uppgick den till ca 15 % 1974-1975. 
Detta har sin grund i tidigare råvaruprisstegririgar och andra ·kostnads
ökningar. 

1976 dämpas prisstegringarn·a sannolikt. Under senare delen av året 
beräknas dock en viss acceleration inträda enligt konjunkturinstitutets 

bedömning. ökningen har beräknats till ca 5 % med tyngdpunkt på fär
digvarusidan. Den mera försiktiga bedömning av exportmöjligheterna 
som görs i detta kapitel medför även en mera modest syn på möjlig
heterna till cxportprishöjningar under andra halvåret 1976. Mellan hel
åren 1975 och 1976 antas att ökningen stannar på ca 4 % . 

På importsidan har den kraftiga volymökningen 1974 förbytts i en 
nedgång på ca 2,5 % 1975. Detta förklaras dels av att den lägre pro
duktionstakten inom industrin krävt en lägre grad av försörjning med 
insatsvaror, dels av att maskininvesteringarna sjönk vilket påverkat im

porten av investeringsvaror. Däremot har importen av konsumtionsvaror 
hållits uppe, särskilt gäller detta verkstadsvaror. Detta medverkade till 

att öka verkstadsimporten med ca 4,5 % 1975. Däremot sjönk importen 
av övriga industriprodukter där inslaget av insatsvaror är stort. Det för

hållandet att råoljeimporten ökade med mer än 10 i;.;, medan impor
ten av pctroleumprodukter sjönk kraftigt beror på utbyggnaden av den 
svenska raffinaderikapaciteten. 

För 1976 väntas en viss uppgång i importen. Vad som ovan sagts om 
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råolje- och pctroleumproduktimporten för 1975 gäller även 1976. Det 

mest intressanta inslaget i bilden för ·övrigt är minskningen för verk

stadsprodukterna vilken bl. a. sammanhänger med den förutsatta lager

utvecklingen. övrigvaruimporten börjar åter öka då behovet av insats

varor stiger. 

På importprissidan beräknas en uppgång om 5. c,;, ] 975 och drygt 3 % 

1976. 

Den angivna utvecklingen skulle innebära en ytterligare försämring 

av ha11delshala11se11 med ca 700 milj. kr. till 3 miljarder kr. 1975. J 976 

inträder en förbättring så att ett överskott på drygt 1 miljard kr. upp

kommer, se tabell l: 2. Det bör påpekas att utvecklingen för handels

balansen skiljer sig från vad konjunkturinsitutet redovisar i kapitel 3. 

Den beskrivna utvecklingen innebär också en förbättring .i bytcsför

hållandet på ca 5 % 1975 och ca l % 1976. 

1975 har inflödet via sjöfartsnettot försämrats med ca I miljard kr. 

Även övriga poster på tjänstebalansen har försämrats, om än i mindre 

omfattning. Försvagningen av transfcreringsncttot blev ungefär 1 mil

jard kr. På det totala tjänste- och transfereringsnettot blev därmed un

derskottet 4,6 miljarder kr. och det totala bytesbalansunderskottet drygt 

7,5 miljarder kr. 

1976 torde sjöfartsnettot förbättras högst obetydligt. Här räknas med 

en något svagare återhämtning än i konjunkturinstitutets prognos. Under

skottet på transfcreringsnettot väntas bli närmare 5 miljarder kr., främst 

beroende på ökade räntebetalningar på den stigande utlandsupplåningen 

och ökat u-landsbistånd. 

Bytesbalansunderskottet för 1976 kan enligt. dessa kalkyler därmed. 

bcr[ikm1s till ca 5 miljarder kr. 

Produktionen 

Den totala tillväxten i den swnska ekonomin under J 975 kan upp

skattas till 0,9 % räknat från produktionssidan. Produktionsökningen 

har fallit helt på tjänstesektorerna. Det är sttledes den offentliga sekt om 

jämte den privata tjiinsteproduktionen som svarat för ökningen. 

Inom varu- och kraftproduktionen är det endast energisektorn. som 

kan redovisa någon tillväxt. Nedgången på ett par procent inom indu

strin är främst att hänföra till skogsindustrin, järn- och stålverken samt 

gruvindustrin. Därutöver har även vissa färdigvarubranschcr såsom te

koindustrin och den grafiska industrin fått vidkännas en efterfrågened

gång av en sådan omfattning att produktionsnivån dragits ned. Verk

stadsindustrin har också successivt fått möta en sjunkande orderingång. 

Mätt mellan årsgenomsnitten 1974 och 1975 har dock branschens pro

duktion ökat något. Vidare är orderstocken inom varven fortfarande 

av en sådan omfattning att produktionen kunnat öka. Ett genomgående 
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drag för samtliga branscher är att hemmamarknaden varit avsevärt mera 

expansiv än exportmarknaden. 
Produktionsnedgångarna inom jordbruk och skogsbruk under 1975 är 

delvis beroende på den höga nivån 1974 då skörden var rekordartad och 

efterfd1gan god på skogsprodukter. 

En successiv uppgång under loppet av 1976 förutses komma till stånd 

i den internationella konjunkturen. Detta medför en förbättring av läget 

i första hand inom de råvaruproducerande branscherna. En viss produk

tionsuppgång mellan årsgenomsnitten 1975 och 1976 kan därför väntas. 

Räknat från läget vid årsskiftet 1975/1976 blir uppgången betydligt mera 

märkbar. Ett kraftigt bidrag till produktionsökningen erhålls från sek

torn pctroleumraffinaderier m. rn. där elen nytillkomna kapaciteten· ger 

en ökning på närmare 20 r;t,. De negativa dragen svarar bl. a. järn~ och 

stålindustrin för. En relativt svag förbrukningsökning på elen inhemska 

marknaden leder trots en förbättrad efterfrågesituation i utlandet till en 

viss produktionsneddragning. Under· loppet av 1976 bör dock en viss 

uppgång kunna ske. 

För verkstadsindustrin v~intas en svag , minskning mellan årsgenom

snitten 1975 och 1976. Sett utifrån det nuvarande läget kan produ~tio

nen beräknas bli fortsatt svag under första halvåret medan en förbätt

ring därefter successivt inträder. Härvid har beaktats den i förhållande 

till konjunkturinstitutets bedömning svagare exportutvecklingen. Detta 

motvägs emellertid av· att lagerinvesteringarna bedöms bli något mera 

omfattande samt att industriinvestcringarna väntas visa en viss ökning 

också 1976. Totalt för indtistiin leder detta till att en produktionstillväxt 

på inemot 1 % kan komma att äga rum 1976. Konjunkturinstitutet har 

som framgår av kapitel 4 stann.at för en oförändrad produktionsnivå 

inom industrin. 
De vidtagna och de aviserade stimulansåtgärderna utgör en avsevärd 

stimulans för byggnadsi11d11stri11. Uppgången· har uppskattats till 3,5-

4 % att jämföra med en stagnerad produktionsnivå 1975. 

För jord- och skogsbruket beräknas en fortsatt minskning av produk

tionen. Därvid har förutsatts normalskörd för jordbrukets del. Förbätt

ringen av efterfrågan på skogsbrukets produkter leder inte till någon 

produktionsökning mätt mellan genomsnitten 1975 och 1976. 

Varuproduktionen kan därmed antas öka drygt 1 %. Tyngdpunkten i 

produktionstillväxten ligger i likhet med 1975 på tjänstesektorerna. De 

oj fentliga tjiinsterna väntas visa en tillväxt på ca 3.5 t;·(, med en unge

fär jämn fördelning på stat och kommun. ökningstakten i den privata 

tjänsteproduktionen blir lägre och iiven lägre än 1975. Detta förklaras av 

att de delar som främst är beroende av näringslivets utveckling, såsom 

partihandeln, möter en relativt svag efterfrågan, särskilt sammanhäng

ande med den kraftiga lageromsvängningen från 1975 till 1976. Totalt 

har bruttonationalprodukten från produktionssidan berliknats komma 
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att öka med 1,9 'i~ 197(!. Detta är obetydligt högre än motsvaran~e till
växt mätt från användningssidan. 

A rbe1smark11aden 

Såväl antalet personer i arbetskraften som antalet sysselsatta har sti
git kraftigt under 1975. Arbetskraften beräknas för helåret 1975 öka 
med ca 80 000 personer eller drygt 2 o/p jämfört med 1974. TiH allra 

största delen svarar kvinnorna :för denna ökning, då de. i likhet med 
mönstret från tidigare år fortsatt att öka sin förvärvsbenägenhet. För 
1976 antas utbudsökningen bli klart lägre. Ungefär 20 000-30 000 fler 
personer jämfört med 1975 väntas komma ·att söka sig ut på arbets
marknaden. Av speciell betydel:;e för det samlade arbetskraftsutbu.det 
1976 väntas bli de pensionsreformer som genomförs den 1 juli. 1976. 
Den allmänna pensionsåldern sänks till 65 år samtidigt som vidgade 
möjligheter till förtidspension och del pension införs. 

Som en följd av det goda arbetsmarknadsläget under 1975 har det 

kraftiga utbudet kunnat sugas upp. vilket medfört att sysselsättningen 
ökat samtidigt som arbetslösheten legat på en låg nivå. Det är speciellt 
kommunerna som ökat sysselsättningen kraftigt. Sysselsättningsexpan
sionen totalt har emellertid dämpats under loppet av 1975. 

Förutom av befolkningsutvecklingen och förändringar i förv~rvsfre~ 
kvensen bestäms även arbetskraftsutbudet av migrationens förändringar. 
Invandringen har ökat kraftigt under 1975. Totalt för hela året väntas 
immigrationsöverskotte~ bli ca 20 000 personer. Under 1976 väntas <?n 
dämpning av invandringen till ert överskott på ungefär 5 000 persqner. 
Antalet arbetslösa har under året legat på en internationellt sätt myckt:t 
lftg nivå. J november var drygt 70 000 personer arbetslö~a, motsvarande· 
1,7 % av arbetskraften. I de flesta andra industriländer har arbetslös
heten legat betydligt högre. I t. ex. Förenta· staterna och Förbundsre
publiken Tyskland har i genomsnitt ca 8 resp. 4 % av ar~etskraften 
varit arbetslös. 

F.f terf rågan på arbe1skraft har mattats av under loppet av 1975 även 
om en viss stabilisering. kunde. förmärkas, under senhösten. Inom Hll
verkningsindustrin har emellertid efterfrågenedgången varit mycket tyd
lig. De lediga platserna inom t. ex. metall- och verkstadsindu~tri låg i 

november 1975 47 % under nivån i, januari 1975. Inom de offentliga 
och privata tjänstesektorerna ligger· emellertid antalet lediga platser på 

samma nivå som under slutet av 1974. Den avtagande arbetskraftsefter
frågan, speciellt från industrin, har också kl)nnat följas i konjunkturin

stitutets barometerundersökningar. Se~an mitten av 1974 har andelen 
företag som uppgivit brist på arbetskraft sjunkit successivt. , 

Prognoserna över efterfrågeutvecklingen på arbetskraft 1976 bygger. 
på kalkyler över produktionsutvf:cklingen inom. olika näringsgrenar och 
antaganden om produktivitetens utveckling., Produktivitetsutvecklingen 
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under det framförliggande året. är synnerligen svårprognostierad. Un
der 1975 har den utvecklats mycket svagt i de flesta sektorer. Den vä
~enlligaste förklaringen inom tillverkningsindustrin synes vara att arbets
kraften hållits kvar trots den svaga produktionsutvecklingen. Företagen 
har i högre grad iin under tidigare konjunkturnedgångar valt att syssel

sätta personalen med reparations- och underhållsarbeten i stället för att 

permittera den. 
För J 976 väntas en svag minskning av sysselsättningen, uttryckt i tim

mar. Räknat i personer väntas för jordbruk, skogsbruk och tillverknings
industri en minskning i antalet sysselsatta med 20 000-25 000. De tjäns
lcproducerande näringsgrenarna, och framför allt den offenliga sektorn 
väntas däremot öka sitt arbetskraftbehov med ca 40 000 personer. 

Utvecklingen under loppet av J 976 kan komma att medföra obalan

ser mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft inom vissa branscher 

och regioner. Åtgärderna fÖr att möta en ev. försvagning har intensifie
rats. Statsbidrag utgår för lagerökning till företag som bibehåller sin 

syssclsättningsnivå. Vissa statliga byggen och industribeställningar har 
tidigarelagts. Kommunerna får hÖjda anordningsbidrag för dag- och 

fritidshem. Utbildningsstödct till arbetsgivare som ordnar utbildning av 
personal i stället för att permittera.höjs från årsskiftet. 

För nytillträdandc grupper som kan väntas möta speciella problem 
förstärks de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Antalet arbetsförmed
lare för ungdom utökas samtidigt som en kraftig satsning görs för att få 

fram praktikplatser inom den offentliga sektorn. Statsbidragen till ko~1-
munala beredskapsarbeten ökar och· arbctslöshetsunderstöden för ·icke 

försäkrade höjs från årsskiftet. 

Inkomster, priser och konsumtion 
Den senaste avtalsrörclscn gav betydande löneökningar som resultat. 

För 1975 kan avtalslöneökningcn för samtliga grupper på arbetsmarkna
den i genomsnitt beräknas ha uppgått till 13 % . Till detta kommer att 
arbetskraftsefterfrågan varit så stark att den givit 'underlag för en genom
snittlig löneglidning på drygt 3 %. För industriarbetarna uppskattas· 
löneglidningcn till 7,5 % . Den totalt utbetalade lönesumman ökade när
mare .18 % , varav den förbättrade sysselsättningen svarade för knappt 

1,5 procentenheter. 
1976 beräknas avtalen ge en löneökning på 8,8 % . Det något för

svagade arbetskraftsbehovet inom näringslivet ger troligen en mera däm

pad utveckling i fråga om löncglidningen än l 975. Deri har här uppskat
tats tiil 2,5 <;( .. Vid ett oförändrat syssclsättningsfäge skulle den utbetala
de löncsumman öka med drygt 11 % 1976. 

Enskilda företagares inkomster ökade kraftigt 1974 bl. a. till följd av 

jordbrukets goda skörderesultat och de höga virkespriserna i skogsbru
ket. Räknat från denna höga nivå blev tillväxten i inkomsterna unde1 

2 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bil. 1 
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1975 naturligcn lägre, knappt 10 %. För 1976 har en ökning på 3-
4 'k antagits, byggd bl. a. på förutsättningen om en normalskörd och 
en viss återhämtning i skogskonjunkturen. 

Förstiirkningcn av hushållens köpkraft genom i11ko111stÖl'erföri11gar 

från det offentliga var speciellt kraftig 1974 genom de särskilda stimu
lansåtgärder som då sattes in. ökningen blir fortsatt hög under 1975 -

dock inte lika kraftig som under 1974. Förbättringar av pensioner och 
reformeringen av bostadstilläggen har främst bidragit till uppgången. 

För 1976 uppskattas inkomstöverföringarna tillväxa snabbare, över 
20 %. Barnbidraget utgår med högre belopp sedan den 1 oktober 1975 

och ersättningen till personer i arbetsmarknadsutbildningen har räknats 

upp. 
Skattereformen har sänkt hud1ållens direkta skatter med 5,5-6 mil

jarder kr. 1975. På grund av de snabbt stigande lönerna ökade ändå 

skatteinbetalningarna relativt snabbt. En ny skattereform träder i kraft 
fr. o. m. årsskiftet 1975/1976 o.;h sänker de direkta skatterna med ca 
l 600 kr. för flertalet ii;ikomst1agare. Effekten härav motverkas i nå
gon mån av kommunalskattehöjningen på drygt 90 öre i genomsnitt. 
Reformen är dock av en sådan storleksordning att skatteinbetalningarna 
ökar långsammare än 1975. Till detta bidrar också den lägre löneök
ningen. Nettot av inkomstöverföringar och skatter gör .att inbetalningar

na till det offentliga beräknas minska 1976. 
Den ovan skisserade utvecklingen gav. en ökning av den disponibla 

inkomsten i löpande priser på 17 % både 1974 och 1975. 1976 torde 

tillväxten bli något långsammare, ll-11,5 % motsvarande ca 19 mil-· 
jarder kr. 

Konsekvenserna av främst den kraftiga internationella oljeprishöj
ningen blev en prisstegringstakt på något över 10 %: 1974. Genom
slaget från oljeprishöjningcn på färdigvarorna har i viss utsträckning 
fortsatt under 1975. Konsumcntprishöjningen kan nu beräknas till ca 
10 % . Den största delen av ökningen faller enligt konjunkturinstitutets 
beräkningar på den s. k. restfaktorn som bl. a. fångar upp de interna 
kostnadsstegringarnas effekter inom den skyddade sektorn. 

Under 1976 torde prisstegringstakten dämpas ytterligare. Lönekost
nadsgcnomslaget blir långsammare samtidigt som den internationella 
prisstegringen blir måttlig. Totalt kommer prisökningen under loppet av 

1976 att uppgå till 7 a 8 % . 

De rea1a inkomstförbättringarna har blivit mycket betydande 1974 
och 1975, närmare 7,5 % resp. knappt 6 % eller tillsammans 13-

14 % . En så snabb ökning på två år har inte förekommit under någon 
tidigare, statistiskt belyst period. 

För 1976 beräknas den reala disponibla inkomsten öka med ca 2 %. 

Hela disponibelinkomstökningen de senaste åren har inte konsume
rats. 1974 ökade den privata ko11sumtionen med 4,5 ~'o delvis som följd 
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av de särskilda stimulansåtgärderna detta år. 1975 har ungefär halva in

komstökningen förbrukats, konsumtionen växte med 3 % . Därmed har 

sparandet nått en mycket hög nivå:, ca 10 % av inkomsten sparades un~ 

der 1975. Hushållen har under de senaste åren kraftigt förstärkt sin 

reala likviditet. Sparandet 1974 och 1975 uppgår till närmare 30 mil

jarder kr., vilket motsvarar 15-20 % av den totala privata konsum

tionen under ett år. Det är. således en betydande potentiell konsum

tionsförmåga som samlats hos hushållen. Om hushållen skulle besluta 

sig för att ta mera betydande delar av denna konsumtionspotential i 

anspråk skulle det innebära ett mycket kraftigt tillskott i konsum

tionsefterfrågan. Här har antagits att sparkvoten kommer att reduceras 

något 1976. Skälen härtill är bL a: att hushållen inte omedelbart an

passat sin konsumtion till disponibelinkomstökningarna 1974 och 1975 .. 

Vidare kan den under 1976 avtagande inflationstakten medföra ett änc.1-

rat sparbeteende. En minskning av sparkvoten med 1 procentenhet 

skulle ge en konsumtionsökning på 3 % 1976, en ökning av samma stor

lek som den som nu beräknas för 1975. 

/11vesteri11gama 

Den minskning som inträtt i de totala fasta investeringarna 1975 för

klaras till största delen av utvecklingen. vad gäller investeringarna i 

handelsflottan och bostäderna. Världshandelns utveckling under början 

av 1970-talet har lett till höga investeringar i fartyg. Den kraftigt vi- · 

kande efterfrågan på främst tanktonnage under 1974 och 1975 har · 

dock lett till att investeringsnivån 1975 i stort sett har halverats. Detta 

drabbade främst fartygsimporten och i mindre grad de svenska varven. 

Räknat exkl. handelsflottan och bostäderna blev således investerings

nivån 1975 i stort sett oförändrad. Industriinvesteringarna beräknas 
f. n. ha ökat med 4,5 % 1975 med tyngdpunkten förlagd till byggnads

sidan. Den nedrevidering av volymtillväxten från de 7,5 % som redo

visades i konjunkturinstitutets höstrapport till den nuvarande bedöm

ningen är uteslutande. beroende av förändrade antaganden i fråga om 

prisutvccklingen, främst vad gäller maskiner. Det .kan ifrågasättas om 

den högre prisökningstakt som nu redovisas av statistiska centralbyrån 

på ett tillfredsställande sätt återger den faktiska prisutvecklingen. Om 

så inte är fallet kan investeringsökningen inom industrin ha varit större 

än angivna 4,5 % . 

Investeringsbilden under 1975 präglas i övrigt bl. a. av att nedgången 

i kommunernas investeringar har fortsatt. Denna utveckling har pågått 

sedan 1972 och är intimt förknippad med det återhållsamma bostads

byggandet. 

Handeln och de privata tjänstesektorerna har kraftigt reducerat in

vesteringsnivån under 1975. En ökad igångsättning av byggen för den

na sektor har inträtt under 1975 men detta får effekt på investerings-
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nivån först under 1976. På den statliga sidan är tendensen inte enhetlig. 

Affärsverkens investeringsverks.amhet har varit expansiv. I hög .grad 

svarade vattenfallsverkets och luftfartsverkets byggande inom energi

resp. flygplatsområdena för denna ökning. 

Vad gäller investeringsutveeklingen under 1976 väntas. totalt sett en 

uppgång inträda. Den bedömning av investeringsverksamheten i olika 

sektorer som görs här skiljer sig på flera punkter från konjunkturin

stitutets prognoser i kapitel 7. Särskilt gäller detta den offentliga sek

torn. Investeringsbedömningen för den statliga verksamheten grundar 

sig främst på enkätmaterial. Därutöver har de av regeringen i oktober 

föreslagna åtgärderna inkluderande bl. a. utökning av ramarna för be

redskapsarbeten, tidigareläggning av statliga byggen och industribeställ

ningar m. m. beaktats. Effekten härav har beräknats till 3 a 4 procent

enheter på investeringsnivån. Vidare har de i december 1975 beslutade 

ytterligare förstärkningarna av beredskapsarbeten och det offentliga byg

gandet beaktats. Detta ökar investeringsnivån ytterligare så att upp

gången totalt sett beräknas till över 10 % . ökningen ligger främst' på 

byggnadssidan. 

Även på den kommunala sidan utgör enkätmaterial en grund för 

bedömningen. Liksom på den statliga sidan har hänsyn tagits till ef

fekterna av de i oktober 1975 beslutade stimulansåtgärderna jämte de 

i budgetpropositionen framlagda förslagen. Det är främst det höjda 

anordningsbidraget för barnstugor samt den utökade ramen för bered

skapsarbeten som är av intresse i detta sammanhang. Totalt beräknas 

de kommunala investeringarna öka med 5 % 1976. Även på den kom
munala sidan är det främst byggnads- och anläggningsverksamheten 

som ökar. Härmed skulle tendensen till nedgång i de kommunala in

vesteringarna ha brutits. Sammantaget ökar den offentliga sektorns 

investeringsverksamhet med ca 7 % 1976. 

Industriinvesteringarna har utgjort ett positivt inslag i investerings

bilden sedan slutet av 1960-talet. De avsevärda ökningarna de allra se

naste åren medverkar, tillsammans med den försvagning i den inter

nationella efterfrågan· som företagen möter, till att endast en obetydlig 

ökning av industriinvesteringarna utöver den nuvarande höga nivån kan 

påräknas. Detta innebär en något mera positiv syn på investerings

verksamheten än den konjunkturinstitutet presenterar i kapitel 7, vilken 

främst motiveras av det förstärkta stöd som denna investeringsverk

samhet kommer att få under 1976. Starka Jönsamhetsmässiga skäl talar 

också för ett snabbt utnyttjande av medlen i arbetsmiljöfonden och de 

särskilda investeringsfondcrna. Av betydelse i sammanhanget är också 

de utökade regionalpolitiska satsningarna. 

För bostadssektorn förutses den låga igångsättningen under 1975 ge 

en fortsatt investeringsminskning 1976. Under 1975 har en viss nedgång 

i antalet lediga lägenheter kunnat observeras. En viss ökning av igång-



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 21 

sättningen under 1976 väntas därför komma till stånd. Antalet på
började lägenheter har beräknats till 60 000.- Bedömningar av den mera 
långsiktiga bostadsefterfrågan talar också för en återhämtning. Den 
antagna igångsättningsökningen 1976 hinner dock inte motverka ned
gången i investeringsvofymen detta år. Nedgången beräknas till knappt 

8 'IL 
Inbegripet en viss ökning inom handeln och de privata tjänstesekto

rerna kan den totala investeringsnivån väntas stiga med någon procent 
I 976. Beslutade stimulansåtgärder bidrar i hög grad till denna utveck
ling. 

Lagerinvcstcringama. har blivit mycket omfattande 1975. Huvud
delen har ägt rum inom industrin där den vikande efterfrågan i viss 
mån ersatts med en produktion på lager. För hela ekonomin beräknas 
lagerinvesteringarna för 1975 till 5,1 miljarder kr. i 1968 års priser, 

vilket motsvarar ca 10,5 miljarder kr. i löpande priser. Detta är avse
v~irt mera än under 1970 då lagerinvesteringarna kulminerade förra 

gången. Ett genomgående drag är att det denna gång är färdigvaru
lagren som dominerar bilden. 1970 var uppbyggnaden hänförlig till 

både råvaror, halvfabrikat och färdigvaror, vilket tyder på att den 
kraftiga lagerökningen den gången mera hade att göra med överhett
ningstcndenser. 

Inom massa- och pappersindustrin började lagerinvesteringarna ta 
fart första halvåret 1975 som en följd av att efterfrågan försämrades 
under 1974. Produktionen för lager synes ha fortsatt och förstärkts 
under andra halvåret 1975. Även för järn- och stålindustrin kan man 

finna ett liknande förlopp. Där har dock efterfrågan börjat svikta se
nare varför uppbyggnaden första halvåret 1975 är mindre markerad. 

Inom verkstadsindustrin har avmattningen blivit ft1llt tydlig först andra 
halvåret .1975. Lagcrinvesteringarna kom därmed att fördubblas jämfört 
med första halvåret. 

Att lageruppbyggnaden inom industrin blivit så kraftig torde i viss 
utsträckning förklaras av att företagen i större utsträckning än tidigare 
siktat till att behålla arbetskraften över avmattningen och att därvid 
sysselsätta denna med en produktion för lager. Detta handlande är san
nolikt också motiverat av en bedömning att efterfrågetillväxten på en 
del strategiska områden kan. bli snabb när den vänder uppåt och att 
en god lagervolym då är fördelaktig. En sådan strategi har också under

stötts av det statliga lagerstödet. 
Den fortsatta ökningen av lagren i förhållande till produktionsnivån 

bedöms av konjunkturinstitutet komma att fortsätta under första halv
aret 1976. Detta innebär en fortsatt lagerinvestering. Under andra halv
året skulle efterfrågan ha förbättrats så att en reducering av lagren 

börjar komma till stånd. Räknat över hela året skulle lagerökningen 
därmed bli obetydlig. Den något försiktigare bedömning av export-
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möjligheterna som här gjorts har lett till ett antagande om en något 

kraftigare lagerökning än den som konjunkturinstitutet förutsatt. Det 

vidgade lagerstödet bidrar givetvis härtill. 

Inom handeln blev lagerökningen betydlig 1975 efter den kraftiga till

växten 1974. För 1976 förutses en lagerneddragning. Den faller i främsta 

rummet på partihandeln och förklaras av den lägre aktiviteten inom 

näringslivet. Både 1975 och 1976 synes den lagerökning som består i 

växande skog vara betydande, ca 400 milj. kr. vardera året, i 1968 års 

priser. 

Totalt kan lagerinvcsteringarna beräknas uppgå till drygt 1 000 milj. 

kr. i 1968 års priser eller ca 2,3 miljarder kr. i 1975 års pdser. Detta 

innebär en kraftig omsvängning i negativ riktning i förhållande till 

1975, motsvarande dr~1gt 2 % av bruttonationalprodukten. 

Den offemliga verksamheten 

Den offentliga sektorns ko11sumtio11 och investeringar beräknas öka 

med ca 4 'J'l i volym 1976, vilket är en något snabbare ökningstakt än 

1975. Det är framför allt invesWringsutvecklingen som bidrar till detta. 

De statliga myndigheternas och de kommunala myndigheternas och af

färsverkens samlade investeringar minskade i volym 1975 liksom under 

flera av de föregående åren. 1976 väntas en klar omsvängning till en 

volymuppgång på ca 7 %. Såsom redan framgått av investeringsavsnit

tet förklaras denna investeringsutveckling bl. a. av olika stimulans

åtgärder riktade mot den offentliga sektorn. 
Den offentliga konsumtionen berliknas ha ökat med nästan 5 % i 

volym 1975. En fullt så snabb konsumtionsutveckling väntas inte 1976 
men den beräknade ökningstakt1~n ligger för både ·staten och kommu

nerna kring 3-3,5 % . Den statliga och framför allt den kommunala 

sysselsättningen beräknas ha ökat mycket snabbt 1975, eller med 4 resp. 

5 % . En fortsatt snabb ökning av sysselsättningen med ca 3 % väntas 

för både staten och kommunerna 1976. 
Statens totala budgetunderskott ökade kraftigt 1974 och uppgick då 

till nära 11 miljarder kr. Underskottet beräknas ha legat kvar på denna 

höga nivå även 1975. Inte heller 1976 väntas det vara möjligt att 

minska det statliga upplåningsbehovet utan underskottet beräknas öka 

till ca 11,7 miljarder kr. 

Den komnrnnnla sektorns finansiella sparande var positivt både 1972 
och 1973. 1974 inträffade en markant omsvängning soin resulterade i 

ett utgiftsöverskott på drygt 0,5 miljarder kr. Denna försämring av 

kommunernas finansiella sparande fortsatte i975 då utgifterna beräknas 

ha överstigit inkomsterna med nära 3 miljarder kr. 1976 väntas utveck

lingen åter vända. Bl. a. de stora utbetalningarna av kommunalskatte

medel till kommunerna beräknas bidra till' att minska underskottet i 
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det finansiella sparandet med ca 2 miljarder kr. Underskottet skulle 

därmed 1976 uppgå till knappt 1 miljard kr. 

Vad gäller social/örsiikri11ge11 har bl. a. skatteomläggningarna 1975 

och 1976 och den på hösten J 974 beslutade pcnsionsreformen till stora 

delar finansierats med höjda socialförsäkringsavgifter. Detta har natur

ligtvis pftvcrkat avgiftsinkomsternas utveckling i expanderande riktning. 

Vidare har statsbidragsandelcn av sjukförsäkringskostnaderna därige

nom successivt reducerats. Allmänna pensionsfondens inkomstöverskott 

fortsätter ännu att öka år från år och beräknas 1976 uppgå till drygt 

13 miljarder kr. Större delen av denna fondökning, normalt mellan 

70 och 80 <;;;, placeras i form av utlåning till näringslivet och bostads

scktorn. 

Det totala offentliga uppläningsbehovet, exkl. Allmänna pensionsfon

den, beräknas ha uppgått till nära 14 miljarder kr. 1975. Genom att 

kommunernas upplåningsbehov beräknas minska 1976 blir det totala 

upplåningsbehovet något lägre detta år, knappt 13 miljarder kr. · 

Den offentliga sektorns inverkan på samhällsekonomin 1975 och 1976 

har beräknats med hjälp av en enkel analysmodell. Statens, kommu

nernas och socialförsäkringssektorns finanspolitiska effekter uttrycks i 

procent av bruttonationalprodukten i fasta priser. Resultaten framgår 

av nedanstående tablå. 

Staten 
Kommunerna 
Socialförsäkringssektorn inkl. 
Allmänna pensionsfonden 

Totalt 

1975 

0,4 
1,0 

0,3 

·1,7 

1976 

0,7 
-0,1 

0,1 

0,7 

Den offentliga sektorns direkta bidrag till eftcrfrågari och produktion 
i samhället beräknas 1975 ha uppgått till drygt 1,5 %. Även 1976 be

räknas en betydande effekt på samhällsekonomin, nära l % av brutto

nationalprodukten. Åtstramningen i den kommunala ekonomin 1976 

Jramgii.r tydligt av effektberäkningen. Staten beräknas öka sin stimule

rande inverkan på samhällsekonomin, vilket i viss mån kompenserar den 

kommunala utvecklingen. Det är främst den offentliga sektorns direkta 

efterfrågan, dvs. konsumtions- och investeringsutgifterna, som väntas 

öka 1976. Detta kan i stor utsträckning förklaras av de omfattande 

stimulansåtgärder som har inriktats mot i första hand de offentliga in

vesteringarna. 

Kreditmark11ade11 

Trots ett kraftigt växande underskott i bytesbalansen och utlånings

restriktioner under en stor del av året likvidiserades den svenska eko-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 1 Finansplanen 24 

nomin 1975 i snabbare takt än 1974. Starkast inverkan på tillväxkn 

av allmänhetens kassa- och banktillgodohavanden hade den synnerli

gen höga upplåningen utomlands. Även banksektorns transaktioner med 

allmänheten fick en starkare likvidiserande verkan 19.75 än 1974, medan 

nettot av motsvarande transaktioner för statens del, inkluderande bud

getutfall och upplåning utanför bankerna, var i stort sett oförändrat. 

De utlåningsrestriktioner som varit i kraft sedan mitten av 1974 lät

tades i augusti 1975 i samband med att riksbankens officiella diskonto 

sänktes från 7 till 6 % . Affärsbankernas utlåning till andra ändamål än 

bostadsbyggande kunde härigenom skjuta fart under höstmånaderna och 

det under hela 1975 utlånade beloppet torde vara någon miljard större 

än 1974. En växande kreditgivning samt obligationsköp av försäkrings

bolagen och AP-fonden bidrog ytterligare till att den totala utlåningen 

på den organiserade kreditmarknadcn ökade med runt 3 miljarder kr. 

1974-1975. Statens kreditanspråk ökade endast obetydligt från d~n 

höga nivå som uppnåtts 1974. Aven bostadssektorns upplåning ökade 

måttligt. En stor del av kommunernas upplåning 1975 skedde utom

lands. N~iringslivet kunde härigenom tillföras en ökad ande.l av den in

hemska kreditgivningen. Därtill kommer att näringslivet svarade för 

merparten av den höga utlandsupplåningen 1975. 

1976 väntas statens anspråk på kreditrnarknaden uppgå till 11,7 mil

jarder kr. Kommunernas finansiella sparande beräknas bli förbiittrat 

1976 varigenom dessa beräknas få ett mera begränsat upplåningsbehov. 

Bostadssektorns upplåning väntas bli oförändrat. AP-fonden väntas 

1976 tillskjuta drygt 13 miljarder kr. till kreditmarknadens resurser. 
Avcn de privata försäkringsbolagen kan väntas öka sin kreditgivning. 

Samtidigt beräknas emellertid anspråken från näringslivet, trots en av" 
sevärd nedgång i lagerinvesteringarna bli fortsatt höga till följd av 

att de fasta investeringarna ökar med ca 3 miljarder kr. Bankerna och 

den internationella kreditmarknaden får därmed möta en fortsatt hög 

kreditefterfrågan från de svenska företagen. 
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2 Det internationella läget 

2.1 Sammanfattande översikt 

Utvecklinge11 1975 

Den internationella lågkonjunkturen fördjupades under vintern 

1974-75. Den totala produktionen sjönk kraftigt under första halvåret 

J 975 och trots en återhämtning under andra halvåret beräknas utfallet 

för helåret ha medfört en minskning med drygt 2 C:'o i OECD-ländernas 

sammanlagda bruttonationalprodukt. Industriproduktionen i de sju 

största OECD-länderna minskade med ca 16 % i årstakt mellan andra 

halvåret 1974 och första halvåret 1975. Den fallande aktiviteten i de 

vlisterländska marknadsekonomierna resulterade i en ökande arbetslös- · 

het. Antalet arbetslösa i OECD-området uppgick på hösten 1975 till 

drygt 17 miljoner jämfört med ca 10 miljoner under 1974. Den interna

tionella recessionens inverkan på u-läridernas redan förut prekära sysscl- · 

Tabell 2: 1 Bruttonationalproduktens utveckling i vissa länder och länderområden 
1974-1976 

Årlig procentuell förändring 

1974 1975 1976 

De sju stora länderna 
Förenta staterna -2,1 -- 3 5-6 
Japan -1,8 1,5 5-6 
Förbundsrepubliken 
Tyskland 0,4 -4 3-4 
Frankrike 3,9 --2 3-4 
Storbritannien 0,2 -2 0-1 
Italien 3,2 -4 1-2 
Canada 2,8 -I 4,5-5,5 

Norden 
Norge 3,7 5 6-- 7 
Danmark 1,3 -3 4-5 
Finland 4,2 -I 0-1 
Sverige 4,1 

Vissa andra OECD-länder 
Belgien 4,0 -2 1-2 
Nederländerna 3,3 -2,5 2-3 
Österrike 4,4 -3 2-3 
Schweiz ---0,7 -4 1-2 

OECD-Europa 2,1 -2,5 2-3 

0 ECD-totalt ±0 -2 3,5-4,5 

Källor: OECD, nationell statistik och uppskattningar gjorda inom finans
departementets ekonomiska avdelning. 
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sättningssituation kan endast bli föremål för förmodanden. Som en di

rekt följd av den sjunkande aktivitetsnivån i de större industriländerna 

inträffade vidare under 1975 för första gången sedan andra världskriget 

en nedgång i världshandelns volym. 

Tnflationstakten har under 1975 bromsats in från en ökningstakt av 

14.4 <;;_. under loppet av 1974 till ner emot ca 10 % under loppet av 1975. 

Inbromsningen har emellertid blivit avsevärt mindre än vad som kunde 

förväntas med hänsyn till den ytterst restriktiva ekonomiska politik som 

de större OECD-ländernas regeringar förde under 1974. 

Redan under våren 1975 fanns klara tecken till en vändning uppåt i 

Förenta staterna och Japan. Under hösten följdes denna av en påtag

lig uppgång i totala produktionen i Förenta staterna och en något lång

sammare återhämtning i Jap.an. I Västeuropa synes lågkonjunkturen ha 

nått sin botten först under hösten och de första tecknen till en uppgång i 

efterfrågan noterades under fjärd,; kvartalet 1975. 

Bakom denna den djupaste lågkonjunktursvackan sedan andra världs

kriget ligger ett flertal delvis av varandra beroende och .ömsesidigt för

stärkande faktorer. Bland dessa var lagercykelns styrka kanske den vik

tigaste enskilda orsaken till lågkc.mjunkturens drasti.ska förlopp. Men 

även nedgången i de privata investeringarna och bostadsbyggandet med

verkade avsevärt till eftcrfrågebortfallet under första halvåret 1975. 

Lagercykelns styrka torde förklaras av att företagen under 1974 inte 

väntade sig någon särskilt djup eller lång internationell lågkonjunktur. 

Med en sådan framtidsbedömning framstod det som möjligt att accep

tera en viss fortsatt lageruppbyggnad. När sedan nedgången i slutlig ef
terfrågan blev kännbar torde företagen ha beslutat att snarast anpassa 

sina lager till försäljningsvolymen i syfte att normalisera lagerkvoten. 

Genom att försäljningsvolymen var stadd i nedgång krävdes ett desto 

starkare fall i lagcrinvesteringarna för att uppnå en minskning i lager

kvoten. Vid sidan av dessa orsak1~r till lagerneddragningen spelade även 

företagens likviditetsläge in. Detca hade successivt försämrats till följd 

av den minskade omsättningen och den restriktiva penningpolitiken. 

Samma faktorer torde ha medverkat till nedgången i de produktiva in

vesteringarna. 

Ytterligare en omständighet som förstärkte lågkonjunkturen var ut

vecklingen av hushållens sparand1!. Till skillnad från vad som varit fallet 

i tidigare lågkonjunkturer har hushållens sparbeteende denna gång varit 

starkt procykliskt, dvs. sparandet har ökat när aktiviteten gått ned. Nå

gon entydig förklaring till konsumenternas förändrade sparbeteende 

föreligger inte. Sannolikt är dock att den ökade osäkerhet som den sti

gande arbetslösheten fört med sig varit ägnad att göra konsumenterna 

försiktigare i synnerhet vid köp av varaktiga konsumtionsvaror. Även 

den höga inflationstakten torde, paradoxalt nog, ha stimulerat sparandet 

genom att hushållen vid snabbt stigande priser söker återställa sin re~la 
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Diagram 2: l Bruttonationalproduktens utveckling i olika länder och länder· 
områden 1966-1975 

Procentuell volymförändring från föregående år. 1975 prognos 
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Tabell 2: 2 Konsumentprisernas utveckling 1962-1975 

Årlig procentuell förändring 

1962-1972' 1973 1 Dec 1973- Okt 1974-
dec 1974 okt 1975 

Belgien 3,8 7,0 15,7 11,2 
Danmark 6,0 9,3 15,5 4,7 
Finland 5,7 10,7 17,0 17,2 
Frankrike 4,4 7,3 15,2 10,2 
Förbundsrepubliken 
Tyskland 3,2 6,9 5,9 5,8 
Italien 4,3 J0,8 24,5 12,l 
Nederländerna 5,4 8,0 J0,9 9,9 
Norge 5,1 7,5 11,3 11,9 
Schweiz 4,0 8,7 7,6 4,8 
Storbritannien 4,9 9,2 . 19,1 12,\ 

Sverige 4,7 6,7 10,5 8,9 
Österrike 3,9 7,6 19,7 7,7 
Förenta staterna 3,3 6,2 12,2 7,6 
Canada 3.3 7,6 12,4 10,6 
Japan 5,7 11,7 21,9 9,6 

OECD-Europa 4,5 8,6 15,1 12,8 

OECD 3,9 7,9 14,4 9,9 

1 Prisstegringarna mellan gcnomsnittslägena resp. ftr. 

Källor: OECD och nationell statistik. 

likviditet. Inflationen kan även tidvis ha lett till direkt köpinotstånd då 

konsumenterna uppfattat priserna som alltför höga. 
Den ekonomiska politik som de större OECD-länderna förde från se

nare delen av 1973 fram till års~kiftet 1974/1975 blir likaså en stor del 
av ansvaret för lågkonjunkturens styrka. I stället för att som exempelvis 
skedde i Sverige och Norge, motverka den spontana konjunkturavmatt
ningen och efterfrågebortfallet till följd av de höjda oljepriserna i början 
av 1974, fördes en i vissa fall starkt restriktiv finans- och penningpolitik. 
Mot årsskiftet 197411975 lades visserligen poltikcn om i expansiv rikt

ning. Effekterna härav lät dock vänta på sig och torde först ha märkts 

under sommaren I 975. Att de stimulansåtgärder som sattes in fick så 

svag effekt sammanhänger med att de i huvudsak var av generell natur. 

Genom skattesänkningar eller direkta bidrag ökade således regeringarna 

hushållens och företagens inkomster. Den avsedda uppgången i privat 

konsumtion uteblev emellertid eftersom hushållen av ovan diskuterade 

sklil ökade sitt sparande. Ställda inför svaga marknadsutsikter, stor 

överkapacitet och klara likviditetsproblem var inte heller företagen 

benligna att öka sina investeringar. Den förda generella stimulans

politiken medförde därför att den privata sektorns likviditet ökade kraf

tigt utan att några reala effekter på efterfrågan uppnåddes. Härigenom· 
har denna politik lett till en aktningsvärd uppdämd köpkraft som under· 
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den kommande konjunkturuppgången kan visa sig bli svår att kontrol
lera. 

Slutligen är det sannolikt att den internationella transmissionsmeka
nismen, dvs. effekten av ett efterfrågebortfall i ett land på efterfrågan i 
andra länder, har varit ovanligt stark under 1975. Härigenom har efter

frågefallet i de större länderna dels ömsesidigt förstärkts, dels spritts 
snabbare än vanligt till de .mindre OECD-länderna. 

Den privata konsumtionen har till följd av den ovan diskuterade spar
hcnägenheten utvecklats svagt 1975. En markant förbättring under lop
pet av året noterades dock och konsumenternas syn på ekonomin för
ändrades tydligt i optimistisk riktning. Tecken på att detta började av
speglas i ökad köpbenägenhct fanns exempelvis inom bilsektorn. Denna 
hade under vinterhalvåret 1974-1975 drabbats hårt av lågkonjunktu

ren, men upplevde från sommarmånaderna en klart ökad efterfrågan. 
Den offentliga sektorns efterfrågan har i flertalet länder utmärkts av 

försiktig expansion. Den ekonomiska aktiviteten har härigenom fått ett 
visst om än begränsat stöd. De offentliga investeringarna har visserligen 

ökats i vissa länder men huvudsakligen har den offentliga sektorn verkat 
efterfrågestödjande genom de budgetunderskott som uppstått till följd 

av lägre skatteintäkter och automatiska utgiftsökningar. Dessa budget
underskott uppgick i vissa länder, exempelvis Förenta staterna och För

bundsrepubliken Tyskland, till 6-9 % av bruttonationalprodukten. 
De privata investeringarna i fast kapital har som nämnts utvecklats 

utomordentligt svagt. För de sju största OECD-länderna torde investe

ringsvolymen 1975 ha fallit tillbaka till 1971-1972 års nivå. Efter ett 
kontinuerligt fall i bortåt tre år stabiliserades bostadsinvesteringarna i 
Förenta staterna och Japan under loppet av 1975. I Europa fortsatte 

dock nedgången i fJertalet länder med undantag för Storbritannien, där 
en klar vändning uppåt i antalet igångsättningar registrerades under hös
ten 1975. 

Konjunkturutvecklingen har under 1975 medfört en accentuerad 
skillnad i produktions- och cfterfrågeutvecklingen mellan Nordamerika 
och, Japan å ena sidan och Europa å den andra. I Förenta staterna var 
nedgången djupare under första halvåret 1975 än i Europa. Under 
andra halvåret vände i gengäld konjunkturen klart uppåt i Förenta sta
terna, Canada och Japari, medan produktionen i Västeuropa i stort en
dast upphörde att falla under hösten. För helåret sjönk Förenta stater

nas och europeiska OECD:s bruttonationalprodukt med ca 3 % medan 
Japan uppvisade en svag tillväxt. De mindre OECD-ländema lyckades i 
allmänhet hålla uppe den interna efterfrågan på en _högre nivå än de 
större länderna. Nedgången i bruttonationalprodukten blev för de förra 

knappt hälften så stor som för de senare. Till en betydande del förklaras 
detta utfall av att regeringarna i en del av de mindre länderna fört en 

mera effektiv kontracyklisk politik. En annan bidragande orsak är att de 
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Diagram 2: 2 Industriproduktionen i vissa länder 1973-1975 

Index: 1970 = 100. Säsongrensade månadsdata 
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mindre ekonomierna följer konjunkturutvecklingen i de· större länderna 

med en viss fördröjning. Under andra halvåret 1975 blev dock den nega

tiva påverkan utifrån så stark att den inhemska efterfrågan i de mindre 

länderna inte förmådde kompensera nedgången i exporten. 

Även om efterfrågan stabiliserades under andra halvåret för OECD

området i dess helhet kunde ingen ljusning märkas i fråga om arbets

lösheten. Trots en nedgång i förvärvsfrekvensen och fortsatt omfattande 

korttidsarbete ökade snarast antalet arbetslösa i Västeuropa. I Förenta 

staterna medförde den relativt snabba uppgången under hösten ingen 

nämnvärd nedgång i arbetslösheten även om antalet sysselsatta ökade 

betydligt fr. o. m. andra kvartalet 1975. 
Inflationstakten har, som ovan nämnts, bromsats in till en takt på 

ca I O %· under 1975. Löneökningstaktcn i flertalet länder har minskat 

kraftigt. De internationella råvarupriserna har sjunkit ned till och sta

biliserats på en avsevärt lägre nivå jämfört med 1974 och de höjningar 

av oljepriset som OPEC beslutade om i september torde inte ha hunnit 

slå igenom i konsumentledet under 1975. Genom stabiliseringen av de 

internationella råvaru- och bränslepriserna har partihandelspriserna kun

nat bromsas in, vilket i sin tur i kombination med den svaga efterfrågan 

har dämpat konsumentprisernas ökningstakt. Särskilt markant har denna 

inbromsning varit i Japans fall där inflationstakten minskade med 2/3 

inom loppet av ett år. Medan Förenta staterna och Förbundsrepubliken 

Tyskland lyckades nedbri.nga inflationstaktell' .till k~appt 8 resp. knappt 

6 % , låg flertalet övriga länder kvar på en ökningstakt i konsumentpris-· 

index på över 10 % 

Utrikeshandelns utveckling har nära följt konjunkturutvecklingen i de 

större länderna. OECD:s samlade import sjönk således med ca 20 % i 

årstakt under första halvåret 1975, för att under andra halvåret åter öka 

något. För helåret 1975 beräknas införseln ha minskat med 7-8 % i vo

lym. Minskningen fördelar sig med lika delar på oljeimport och import 

av övriga varor. OECD-ländernas export har å andra sidan minskat något 

mindre, eller med K % , vilket förklaras av att oljeländernas import har 

fortsatt att öka oväntat snabbt eller med inemot 50 % . De icke-oljepro

ducerande u-ländernas import har under loppet av 1975 successivt mins

kat. Detta förklaras i första hand av att dessa länders exportinkomster 

har minskat kraftigt som en följd av de låga råvarupriserna under 1975. 
OECD-ländernas sammanlagda bytesbalans förbättrades mellan 1974 

och 1975 med drygt 30 miljarder dollar. Under första halvåret 1975 
torde OECD-området ha nått balans i sin utrikeshandel. Därefter har 

ånyo en försämring inträtt beroende bl. a. på en alltmer avtagande ex

port till de icke oljeexporterande u-länderna. Man räknar dock med att 

utfallet för OECD-länderna sammanlagt skall stanna vid ett underskott 

på ca 5 miljarder dollar för helåret 1975 jämfört med ett underskott på 

ca 33 miljarder föregående år. Förbättringen ligger nästan uteslutande 
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Diagram 2: 3 Råvaruprisernas utvetkling 1973--1975 

fndcx: 1970 = 100. ("New dollar index'.' omräknad i svenska kronor)2 
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:! Denna prisindcx baserar sig på veckovisa noteringspriser från ett antal 
internationella varubörser.- Veckonoteringarna enligt det s. k. "new dollar 
index·· har sammanräknats till måna<lsgenomsnitt och därpå omräknats till 
index i svenska kronor. Vid 6mriikningen har den genomsnittliga växelkur
sen under varje månad använts. Genom att räkna om det s. k. "new dollar 
index" till svenska kronor har man till stor <le! neutraliserat inverkan av 
fluktuationerna i dollarkursen. 

Källor: "The Economist" och konjunkturinstitutet. 
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på de större OECD-länderna vars sammanlagda bytesbalans svängt om 

till ett överskott beräknat till nära 7 miljarder dollar. De mindre OECD

ländernas underskott har däremot reducerats med endast 1 miljard och 

uppgick för 1975 till ca 12 miljarder dollar. 

En rad omständigheter ligger bakom denna skiljaktiga utveckling i de 

båda fändcrgrupperna. Konjunkturutvecklingen och framför allt lager

avvecklingen har uppenbarligen varit mycket mer drastisk i de större 

Hindcrna än i de mindre. De senare har som tidigare påpekats i al_lmän

het fört en mera ambitiös kontracyklisk politik, vilket har lett till en av

sevärd skillnad mellan den interna och den externa efterfrågeutveck

lingcn. De större liinderna har å sin sida i hög utstdickning prioriterat 

prisstabilitet och extern balans. 

Att OECD:s sammanlagda underskott nedbringats så kraftigt förkla

ras som ovan nämnts av den fortsatt starka ökningen i OPEC-ländernas 

import och den nedgång i oljeexporten under 1975 som lågkonjunk

turen fört med sig. OPEC-ländernas överskott har härigenom minskat 

från 67 miljarder dollar 1974 till drygt 43 miljarder dollar 1975. 

Underskottet i de icke-oljeproducerande u-ländernas bytesbalans har 

ökat 1974-1975 med drygt 10 miljarder dollar till 27 miljarder dollar. 

Denna ytterligare försämring beror på en försämring i såväl volym som 

pris för dessa länders viktigaste exportvarugrupp. råvarorna. ökningen 

1975 i i-ländernas officiella utvecklingsbistånd har helt motvägts av ett 

ökat underskott i dessa u-länders tjänstebalans. 

Förbättringen av de större OECD-ländernas bytesbalans i förening 

med den låga aktivitetsnivån har lett till en sjunkande kreditefterfrågan 

på de internationella marknaderna. OECDcländernas nyupplåning på 

Europavalutamarknaden uppgick sålunda till ca 5 miljarder dollar un

der januari-oktober 1975 jämfört med drygt 20 miljarder under 1974. 

På Förenta staternas bankkreditmarknad sjönk de utestående utlandslå

nen till låntagare i i-länder under samma period 1975 med nära 3 miljar
der dollar. I viss mån kan nedgången i bankkrediterna förklaras av att 

en omläggning till långfristig upplåning kunnat ske. De internationella 

obligationscmissioncrna fördubblades sålunda till nära 14 miljarder dol~ 

!ar under januari-oktober 1975 jämfört med emissionerna 1974. 

Detta har medfÖrt ett ökat utrymme av kort- och medellång kredit för 

finansiering av de icke-oljeexporterande u-ländernas vlixande by~esba

lansunderskott. Dessa lån tillsammans med andra finansieringskällor, 

exempelvis i IMF och i form av direkta handelskrediter, synes dock inte 

ha kommit u-länderna till del i tillräcklig omfattning för att upprätthålla 

deras importkapacitet. 

Den allmänna nedgång i räntorna som startade under andra halvåret 

1974 till följd av konjunkturnedgången följdes av en mer splittrad ut

veckling fr. o. m. försommaren 1975. Medan affärsbankernas inlånings

räntor i Förenta staterna och på Eurodollarmarknaden då började att 

3 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bil. 1 
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Diagram 2: 4 Bytesbalansutvecklingen i vissa länder 1973--1975 

Miljarder dollar. 1975 prognos 
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stiga fortsatte räntenivån att sjunka i bl. a. Förbundsrepubliken Tysk

land och Schweiz. Under höste:n har dock räntorna i Förenta staterna 
på nytt visat tecken på en nedgång. 

I juli 1975 anslöt sig Frankrike ånyo till det europeiska valutasamar
betet inom den s. k. ormen. Valutamarknaden har karakteriserats främst 

av starka kursrörelser mellan ormvalutorna å ena sidan och den ameri
kanska dollarn och brittiska pundet å den andra. Den i stort sett oav
brutna uppgång i ormvalutorna gentemot dollarn som inleddes under 
hösten 1974 fortsatte fram till slutet av första kvartalet 1975. Ormvalu
torna hade då apprecierats med ca 16 %. Från försommaren vände 

emellertid kursutvecklingen i motsatt riktning vilket varade till slutet 

av september då kurserna åter låg på samma nivåer som ett år tidigare. 
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Utsikter för 1976 

De konjunkturindikatorer som funnits tillgängliga under slutet av 

1975 har tämligen allmänt pekat på en fortsatt återhämtning av den 

internationella konjunkturen under loppet av 1976. Mest utpräglat har 

detta gällt för Förenta staterna. Men även i Förbundsrepubliken Tysk

land och i Frankrike har ledande konjunkturindikatorer, såsom order

ingång och företagens förväntningar, förbättrats på ett avgörande sätt. 

Ett flertal andra omständigheter talar också för en successivt allt star

kare återhämtning av den ekonomiska aktiviteten. 

Lagercykeln har uppenbart gått in i ett nytt skede. I och med att la

geravvecklingen upphört och en viss uppbyggnad påbörjats ökar den to

tala efterfrågan. Redan förhållandet att lageravvecklingen upphör leder 

till en ökning i efterfrågan. Kraften i denna blir emellertid beroende av i 

vilken takt lagren åter byggs upp. Under lågkonjunkturen underskattade 

man allmänt styrkan i lageravvecklingen. Man kan därför inte utesluta 

att man nu underskattar styrkan i uppsvinget. 

Den privata konsumtionen bör stimuleras av att den lägre inflations

takten stabiliserar hushållens realinkomster. Hushållens sparande väntas 

i vilket fall inte komma att öka under 1976. Snarast bör en viss minsk

ning i sparkvoten vara möjlig·. För detta talar att arbetsmarknaden åt

minstone inte försämras ytterligare och att hushållen byggt upp en bety

dande reallikviditet. Att en förbättring av konsumtionsklimatet är på 

väg bekriiftas även av barometerdata över konsumenternas syn på den 

ekonomiska utvecklingen. 

Den ekonomiska politiken och i synnerhet de stimulansåtgärder "som 

sattes in i början av hösten 1975 bör få effekt någon gång under tidigare 

delen av 1976. Lagercykeln, utsikterna till en ökad privat konsumtion 

samt den mera expansiva ekonomiska politiken talar samtliga för en 
fortsat successiv konjunkturuppgång. En rad andra· fatkorer tyder 

emellertid på att denna konjunkturuppgång kan bli avsevärt långsamma

re än under tidigare återhämtningsfaser. 

En viss osäkerhet föreligger i fråga om investeringsutvecklingen. 

OECD-ländemas ekonomier utmärks f. n. av en omfattande outnyttjad 

produktionskapacitet som har uppskattats till ca 10 % av bruttonational

produkten. Även om en relativt snabb produktionsuppgång inträffar 

under 1976 kommer en ganska betydande outnyttjad produktionskapa

citet att föreligga, vilken kan komma att hämma företagens investerings

planer. Även utvecklingen på bostadsbyggandets område förefaller att 

bli fortsatt svag i flera länder. 

Den fortsatta ränteutvecklingcn är likaså en os~ker faktor. Den f. n. 

mycket lätta penningpolitiken i flertalet länder kan av rädsla för en ny 
inflationsvåg komma att läggas om i restriktiv riktning så snart tecken 

föreligger på en konjunkturuppgång, vilket då kan inverka hämmande 

på såväl näringslivets investeringar som på bostadsbyggandet. Trots en 
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viss återhämtning av investeringsaktiviteten under årets lopp, har man 

dock sannolikt att räkna med att de privata investeringarna för helåret 

J 976 kan komma att minska något jämfört med 1975. 

Finanspolitiken kan väntas få en tämligen neutral inriktning under 

1976. Under första halvåret kan effekterna av stimulansprogrammen 

från hösten 1975 ännu tänkas vara verksamma. Andra halvåret 1976 

torde däremot komma att präglas av strävandena, i bl. a. Förenta sta

terna, Förbundsrepubliken Tyskland och Frankrike, att minska de stat

liga budgetunderskotten. Dessa uppstod under recessionen främst till 

följd av minskade skatteintäkter och ökade sqciala transfereringar, 

då i första hand arbetslöshetsunderstöd. Till en betydande del bör dessa 

underskott kunna reduceras genom att konjunkturuppgången leder till 

ökade skatteintäkter. Om man i de olika länderna skulle försöka att 

ftstadkomma en fullständig budgetbalans kommer en betydande restrik

tivitet att behöva iakttas i fråga om de offentliga utgifternas ökning. 

Sammanfattningsvis bedöms konjunkturutvecklingen under 1976 

komma att pr~iglas av en fortsatt accelererande ökning av den ekono

miska aktiviteten. Härvid spelar lageromsvängningen och den privata 

konsumtionens styrka den avgörande rollen fö_r uppgången. Men så 

länge man inte kan räkna med någon mera väsentlig uppgång i investe

ringsaktiviteten kommer fortfarande en betydande outnyttjacl produk

tionskapacitet att föreligga. 

Prisutvecklingen under 1976 antas komma att präglas av en fortsatt 

inbromsning. Goda förutsättningar för detta föreligger i form av en lug

nare inhemsk kostnadsutvcckling i flertalet länder. Således ligger f. n. 
löneökningstakten i de större OECD-Iänderna genomsnittligt under 

10 % per år. Den väntade produktionsuppgången medför i första hand 

att outnyttjad kapacitet åter tas i bmk. Den positiva effekten härav på 

produktiviteten och styckkostnadsutveckliQ.gen bör bli avsevärd. Pro

duktiviteten beräknas således öka med mellan 3 och 4 % i de större 

OECD-Iänderna 1976 efter en mycket svag utveckling under 19/'.4 och 

1975. 

Däremot kommer prisutvecklingen -1976 knappast att gynnas av fal

lande råvarupriser så som fallet varit under 1975. För livsmedel är ut

sikterna utomordentligt osäkra. Förutom den sedvanliga ovissheten be

träffande skördeutfallet tillkommer svårigheten att bedöma hur konsu

menternas efterfrågan på mera inkomstelastis~a livsmedel som exempel

vis kött kommer att påverkas av konjunkturuppgången_. Med utgångs

punkt i den reala ekonomiska aktiviteten och de f. n. höga producent

lagren framstår vissa, men tämligen begränsade prisökningar på de in

dustriella råvarorna som sannolika. Risk för spekulativt beteende kan 

emellertid inte uteslutas i takt med att konjunkturuppgången blir mera 

manifest. 

Oljepriset, som höjdes med 10 % hösten 1975 gäller t. o. m. först~ 
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halvåret 1976. Effekten av detta högre pris har beräknats bidra till pris

stegringstaktcn inom OECD-området med ca 1/2 % . Den f. n. fortfaran-

de låga efterfrågan på olja gör det emellertid osäkert om OPEC kan ge

nomföra den beslutade prishöjningcn fullt ut på marknaden. För andra· 

halvåret 1976 antas att OPEC lyckas upprätthålla realpriset på olja. 

Med den här skisserade utvecklingen för de ·inhemska kostnaderna och 

råvarupriserna antas inflationstaktcn komma att gå ned till- ca 8 % för 

området i dess helhet. Prognoserna för OECD:s exportpriser tyder på en 

något lägre inflationstakt eller ca 7 % . 

Produktionsutvecklingen under 1976 torde i stort komma att präglas 

av samma differentiering av konjunkturcykeln mellan länderna som un

der 1975. Förenta staternas försprång i konjunkturuppsvinget kommer 

sannolikt att befästas genoin dels expansiva effekter av lageruppbyggna

den, dels en fortsatt återhämtning av den privata konsumtionen. 

Fr. o. m. andra halvåret förutses näringslivets investeringar åter börja 

stiga varigenom konjunkturuppgången tillförs ytterligare kraft. För hel

året antas totala produktionen komma att öka med i storleksordningen 

6 <;( .• I Japan väntas återhämtningen fortsätta i stort sett i samma takt 

som under andra halvåret 1975, vilket för helåret 1976 skulle ge en för 

japanska förhållanden låg' ökningstakt på mellan 5 och 6 % . 

Även om den amerikanska konjunkturen har stor inverkan på den in

ternationella handeln och det allmänna konjunkturklimatet är dock ut

vecklingen i Förbundsrepubliken Tyskland avgörande för flertalct euro

peiska länder. Den västtyska konjunkturen har under hösten 1975 börjat 

återhämta sig och under 1976 kan en markerad uppgång väntas. Styr

kepunkterna i denna uppgång väntas utgöras av den privata konsumtio

nen och lagerinvesteringarna. Trots en tillväxttakt på eller t. o. m. över 

den långsiktiga trenden under andra halvåret torde den totala produk
tionen inte komma att öka med mer än 3-4 % . I de mindre OECD
länderna kommer sannolikt konjunkturupgången att bli klart märkbar 

först fr. o. m. andra halvåret. Regeringarna i flertalet av dessa länder -har 

ett från bytesbalanssynpunkt utomordentligt begränsat utrymme för yt

terligare stimulansåtgärder och är i huvudsak hänvisade till att invänta att 

den internationella konjunkturuppgången omsätts i ökad efterfrågan på 

dessa länders export. För 1976 väntas därför de mindre OECD-länder

nas bruttonationalprodukt öka långsammare iin genomsnittet eller· med 

ca 2 % . För hela OECD antas BNP-ökningcn uppgå till 3,5--4,5 % . 

Sysselsättningen under 1976 beräknas visserligen öka som en följd av 

den ökade aktiviteten. Detta kommer dock i första hand att ske genom 

en nedskiirning av korttidsarbetet. Först mot slutet av året torde arbets

lösheten komma att minska och denna minskning blir sannolikt bcgrän- · 

sad. 

Under 1976 väntas en åtcrhiimtning av världshandcln med ca 6-

7 % . rnirvid kommer den huvudsakliga exportefterfrågan att komma 
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från OECD-ländcrna, även om OPECcstatcrnas import .beräknas 

komma att öka med ca 20 %. De icke-oljeproducerande u-ländcrnas im

port kommer att få skäras ned kraftigt eftersom deras möjligheter·att lå

nevägen finansiera sina bytesbalansunderskott förefaller att bli ytterst 

begränsade. Statshandelsländerna, vilkas import under 1974 och 1975 

utgjorde en cfterfrågestabiliseral)de faktor för OECD-länderna, väntas 

under 1976 på grund av ökade svårigheter att finansiera sina handelsba

lansunderskott komma att minska sin import. 

Den förutsedda konjunkturuppgången beräknas leda till att det sam

manlagda överskottet i de stöm, OECD-ländcrnas utbyte av varor och 

tjänster upphör under l 976 och slår om till underskott på drygt 6 mil- . 

jarder dollar. De mindre OECD-länd.ernas underskott . väntas sjunka , .. 

med ca 1 miljard dollar till ca 11 miljarder och därmed i stort sett ligga 

kvar på 1974 och 1975 års nivå. Detta innebär att de mindre länderna 

med ca 15 % av OECD:s sammanlagda produktion svarar ,för närmare 

85 % av områdets totala beräknade bytesbalansunderskott för 1976. 

För de icke oljeproducerande u-ländcma beräknas bytesbalansunderskot-

tet minska med ca 5 miljarder dollar 1975-1976 till ca 22 miljarder 

för helåret 1976. 

De här nämnda ländergruppernas underskott mptsvaras liksom tidi7 

garc av OPEC-ländernas . exportöverskott. Detta antas för 1976 ligga 

kvar på i stort sett samma nivå som 1975, eller. ca 45 miljarder d.ollar. I 

detta belopp har då även inräknats OPEC:s överskott gentemot· stats

handclsländerna. 

2.2 LänderÖl'ersikter 

Förenta staterna 

Efter att bruttonationalprodukten hade ökat med ca 6 % 1973 fick 

man under 1974 i Förenta staterna uppleva det svåraste fallet i ekono

misk aktivitet sedan 1930-talet. Bruttonationalprodukten sjönk· med 
drygt 2 % . lnflationstakten steg dessutom till 11,5 % samtidigt som ar- , : 

bctslösheten ökade kraftigt och vid årets slut nådde 7 % . 

För att bekämpa inflationen, rubricerad som "nationens fiende nr 1", 

hade man under hela 1974 fört en k<mtraktiv finans- och penningpolitik. 

Kring årsskiftet 1974175 ä_ndrades inriktningen på den ekonomiska polic 

tiken. r början av ] 975 lade administrationen. fram ett åtgärdspaket in

nehållande skatteåterbäring, en skattesänkning. för hushållen och ökade 

skattekrediter till företagen. Med detta stimulanspaket på inalles 16 

miljarder dollar hade recessionen. ersatt inflationen som landet~ huvud

fiende. Under kongressbehandlingen gavs programmet en mer lön

tagarvänlig profil och utökades till 23 miljarder dollar. 

Jämfört med tidigare konjunkturcykler har lagcrutveck\ingcn spelat 

en större roll under 1974 och 1975. Under andra halvåret 1974 sjönk 
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den inhemska efterfrågan exceptionellt mycket och det fanns inga möj

ligheter att trappa ned produktionen i motsvarande takt. De ofrivilliga 

lagren i tillverkningsindustrin, i detalj- och partihandel steg därför. Un

der det första kvartalet 1975 började emellertid företagen i stor skala 

pressa ned de högre lagren med ett remarkabelt fall i totalproduktionen 

(över 13 %. i årstakt) som följd. Lagerneddragningen fortsatte i en något 

reducerad takt under andra kvartalet och industriproduktionen vände 

åter uppåt ledd av den privata konsumtionen som då stimulerats genom 

skattesänkningarna. Det faktum att lageravvecklingen upphörde bäddade 

för den snabba stegringen i totalproduktionen under tredje kvartalet 

1975 (ca 13 % i årstakt). En dylik ökning i BNP-tillväxten, en konse

kvens av omsvängningen i lagerinvcsteringarna, är inte i och för sig en 

tillräcklig förutsättning för en konsoliderad återhämtning. För en sådan 

återhämtning erfordras dessutom ett fortsatt. stöd från en- expanderande 

slutlig efterfrågan. Tillverkningsindustrins lager torde inte ha nått ned 

till normal nivå förrän i början av 1976 och därefter väntas en successiv 

lageruppbyggnad ta vid. Den privata konsumtionen var svag i början av 

l 975 men sköt ordentlig fart under försommaren. Trots en klart expan

siv utveckling under andra halvåret torde den öka med mindre än l % 

för helåret 1975. 

Bostadsbyggandct har inte spelat den ledande roll som anm_trs brukar 

vara fallet i amerikanska konjunkturuppgångar. Men aktiviteten inom 

denna sektor visade stadig förbättring efter första kvartalet 1975. Bec 

ståndet av osålda enfamiljsvillor har dessutom minskat till sin lägsta nivå 

sedan tre år, vilket kommer att utgöra ett incitament till ökat byggande. 

Likaså har finansieringsläget förbättrats. 

Det låga, och under början av året fallande kapacitetsutnyttjandet, 

har inte befrämjat investeringsviljan och den volymmässiga nedgången 

under .1975 för företagens fasta investeringar beräknas ha uppgått till ca 

15 %. 

Den svaga efterfrågan under slutet av 1974 och början av förra året· 

reflekterades i ett osedvanligt stort fall i importen. Underskottet i han

delsbalansen 1974 på drygt 5 miljarder dollar förbyttes sålunda i ett 

överskott för 1975 på 10 miljarder dollar. Även bytesbalansen visade ett 

stort överskott på 12 miljarder. 

Arbetslösheten, som under början av 1975 nådde sitt högsta_ värde på 

över 9 '/i, har sedan april 1975 successivt minskat och uppgick till 

8,3 % i november samtidigt som sysselsättningen under samma period 

ökat med inemot 2 miljoner. Den fallande ekonomiska aktiviteten under 

början av året kunde emellertid inte kompenseras av återhämtningen 

under andra halvåret och bruttonationalprodukten föll 1975 med ca 
"'t r.~ 

~' .. c. 

För 1976 kommer utvecklingen av den privata konsumtionen - som 

svarar för nästan 2/3 av bruttonationalprodukten - att bli avgörande 
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för den fortsatta styrkan i konjunkturuppgången. Efter skiljaktigheter i 

bedömningarna lyckades kongressen och administrationen till siut enas 

om att låta 1975 års lägre skatteskalor giilla även för innevarande år. 

I gengäld har kongressen åtagit sig att söka hålla nere de federala utgif

terna. Denna lösning innebär en stimulans för den privata konsumtio

nen som därför väntas öka med ca 5 % 1976. Prognosen baserar sig 

bl. a. på ett antagande om en viss nedgång i hushållens sparande och att 

den genomsnittliga inflationstakten kommer att ligga på ca 7 % . De 

privata fasta investeringarna förväntas åter öka, i synnerhet under and

ra halvåret 1976. Det låga kapacitetsutnyttjandet torde även nästa år 

verka bromsande på investeringsbenägenheten. Vad gäller bostadsin

vesteringarna är flertalet bedömare av åsikten att uppgången, som bör

jade under första halvåret 1975, kommer att befästas under 1976. An

talet igångsatta enheter torde under 1976 hli 1 ,6-1,8 miljoner vilket 

skulle motsvara en volymökning på ca 25 % jämfört med 1975. Trots 

den påtagliga konjunkturuppgången förmörkas bilden av att arbetslös

heten förväntas ligga kvar på en hög nivå. !\fot slutet av innevarande år 

torde den fortfarande överskrida 7 %·. 

Det har på flera håll uttryckts farhågor för att den under hösten 1975 

relativt försiktiga penningpolitiken skulle komma att drivas även i fort

siittningen och därmed verka återhållande på ekonomins utveckling un

der första halvåret 1976. Här antas dock att Federal Reserve kommer 

att föra en penningpolitik som inte förhindrar en fortsatt återhämtning. 

På basis av ovanstående antaganden torde man kunna räkna med en till

växt på 5-6 % i totalproduktionen från 1975 till 1976. Till följd av 

konjunkturuppgången kommer elen amerikanska utrikeshandeln att bli 

mer balanserad. Importen torde öka starkt. Särskilt kraftig blir ök

ningen i fråga om oljeimporten. Även exporten väntas öka men i avse

värt långsammare takt än importen. Handelsbalansen kommer härigenom 

att uppvisa ett lägre överskott än 1975 och bytesbalansöverskottet väntas 

gå ned till ca 1 miljard dollar. 

Japan 

Efter ett kontinuerligt fall i den ekonomiska aktiviteten under 197..J. 

kunde man under första halvåret 1975 notera de första tecknen på att 

botten på konjunkturkurvan hade nåtts. Redan i februari började sålun

da industriproduktionen stiga från en nivå drygt 23 % lägre än 15 måna

der tidigare. Den väntade expansionen under 1975 blev emellertid 

totalt sett förhållandevis långsam och under sommarmånaderna avtog 

takten i återhämtningen. 

Med den accelererande inflationstakten från 1974 (24 t;'(.. för helåret) 

och samma års stora bytesbalansunderskott i färskt minne lades finans

politiken med stor försiktighet om i expansiv riktning under början av 

197 5. Penningpolitiken förblev fortsatt stram. De tre stimulanspaket 
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som tillkännagavs under första halvåret Jade tonvikten på de offentliga 

investeringarna och byggnadsverksamheten och dessa två efterfråge

komponenter bar därför huvuddelen av efterfrågeökningen i den första 

uppgångsfascn. Lageravvecklingen har verkat klart kontraktivt och trots 

att lagren minskade under första halvåret 1975 återstod med all sanno

likhet en betydande lagerkorrektion även under andra halvåret. Under 

loppet av hösten blev finanspolitiken mer expansiv och ytterligare sti

mulanser (motsvarande 1 % av bruttonationalprodukten) sattes in med i 

stort sett fortsatt inriktning på den offentliga sektorns konsumtion och 

investeringar samt byggnadsverksamheten. Även penningpolitiken lätta

des successivt, bl. a. genom att diskontot i etapper sänktes från 9 %> till 

6,5 %. 

När det gäller inflation och bytesbalans har den förda politiken varit 

framgångsrik. Konsumentpriserna steg med ca 10 %, mellan 1974 och 

1975 och bytesbalansunderskottet eliminerades praktiskt taget helt. Där

emot har arbetsmarknadsläget inte påtagligt förbättrats. Då den ekono

miska tillväxten för 1976 förmodas främst åstadkommas genom produk

tivitetsökningar och ett större antal arbetade timmar skulle sysselsätt

ningsläget inte heller i år förbättras i någon större utsträckning. Det bör 

emellertid betonas att arbetslösheten i Japan på grund av speciella in

stitutionella förhållanden är jämförelsevis låg. Däremot har antalet 

övertidstimmar reducerats, de lediga platserna minskat etc. Situationen 

på arbetsmarknaden har emellertid inte någon gång på tjugo år för

sämrats så mycket som 1974-1975. 

Under 1975 var konjunkturstödet från den privata konsumtionen 

måttligt främst till följd av den kraftigt minskade lönestegringstaktcn 

(bl. a. sjönk höjningen av baslönen från 33 % 1974 till 13 % 1975 som 

ett resultat av avtalsuppgörelsen på våren 1975). Med oförändrad skat

tepolitik torde den privata konsumtionens ökningstakt under 1976 

stanna vid 4 lJ'o i volym, dvs. samma ökningstakt som 1975. Den offent

liga sektorn väntas även under första halvåret 1976 bära upp stora delar 

av efterfrågeökningen. En klar försämring av företagens vinstsituation 

under 1975 i kombination med lågt kapacitetsutnyttjande och ett svagt 

orderläge lade en hämsko på investeringsbenägenheten under fjolåret. 

Det torde fordras en förbättring i alla dessa tre avseenden för att in

dustrins fasta investeringar skall skjuta fart under innevarande år. Det 

förefaller därför som det skulle dröja ett gott stycke in på 1976 innan 

någon markerad förbättring av investeringskonjunkturen äger rum. 

Exportens utveckling 1976 kommer att gynnas av ett förbättrat kon

kurrensläge och av det tidiga konjunkturuppsvinget i Förenta staterna 

(24 % av Japans export går till Förenta staterna). A andra sidan finns 

det risk för en låg tillväxt av exporten till de icke-oljeproducerande ut

vecklingsländerna vilkas finansiella situation kommer att avsevärt för

sämras under 1976. Så mycket som 1/3 av Japans export går nämligen 
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till dessa länder. Efter att ha accelererat mot slutet av föregående år be

räknas importen komma att öka med en årstakt på över 10 % under 

1976. Bytesbalansen skulle därmed åter visa ett underskott, nu på ca 2 

miljarder dollar. 

Bruttonationalprodukten beräknas stiga med 5-6 % under 1976 

vilket efter japanska mått inte iir· någon hög till.växt under en åter

hämtningsfas. Det är dock inte: oväsentligt bättre än 1975 ·då total

produktionen steg med ca 1,5 t;( .. 

Storbritannien 

Även om den ekonomiska aktiviteten återhämtade sig relativt väl ef

ter 3-dagarsveckan i början av 1974 måste utgångsläget för 1975 för den 

brittiska ekonomin karakteriseras som dåligt. Till skillnad från de andra 

stora OECD-länderna var inflationsta:kten vid årsskiftet 1974/1975 acce

lererande och bytesbalansen fortsatte att visa stora underskott. För 1974 

i sin helhet noterades i stort sett nplltillväxt. 

Under första halvåret 19.75 fördjupades nedgången högst avsevärt och 

totalproduktionen sjönk med en årstakt på 4,5 '3f:. De flesta ~omponen

terna i den inhemska efterfrågan visade en vikande tendens men det av

görande efterfrågebortfallct kunde hänföras till den exceptionellt marke

rade lagerneddragningen. Samtidigt kunde en förbättring av handelsba

lansen avläsas då importvolymen minskade kraftigt. När man i alla 

andra stora OECD-länder under första halvåret kunde konstatera att in

flationstaktcn var i starkt avtagande var utvecklingen den rakt motsatta 

i Storbritannien främst som en konsekvens av tidigare löneökningar. 
Delvis som en följd härav sjönk pundkursen under andrn kvartalet från 

2 l c;c. till 29 % under det värde som fastställdes i december J 971. · 

Det är mot denna bakgrund man får se finansminister Healcys strama 

aprilbudget för budgetåret 1975/76 med målsättningen ;i.tt på kort sikt 

dämpa den privata konsumtionen och under 1976 begränsa den offcnt~ 

liga. Sålunda höjdes bl. a. mervärdeskatten för vissa lyxvaror och de di

rekta skatterna fick även vidkännas en mindre ökning. 

Efter att tolvmånaderstalet för inflationen överskridit 25 % under 

sommaren 1975 och konsultationer med arbetsmarknadens parter avhål

lits kunde man på frivillig väg enas kring den pris- och lönepolitik som 

regeringen karakteriserade som en stark offensiv mot inflationen. Det 

fastställdes att löneökningarna per vecka inte borde överstiga 6 pund 

under tolvmånadersperioden t. o. m. augusti 1976, vilket torde motsvara 

en årlig lönestegringstakt plt ca 11 % . Därmed skulle inflationen kunna 

reduceras till ca 10 'k i slutet av 1976. I gengäld utlovade regeringen 

speciella åtgärder - bl. a. ökad priskontroll och en fördröjd avveckling 

av livsmedelssubvcntionerna - främst för. att värna om låginkomstta

garnas intressen. Det torde emellertid bli ofrånkomligt att merparten av 



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 43 

de brittiska löntagarna kommer att få vidkännas minskade realinkoms
ter under 1976. 

Under hösten 1975 tycks botten i lågkonjunkturen ha passerats och 

inflationstrycket lättat. Arbetslösheten ökade emellertid i oförsvagad 

takt och uppgick säsongrensat i november till drygt 1 miljon eller 4,7 % 

av arbetskraften (vilket är en fördubbling jämfört med november 1974). · 

Av denna anledning beslutade regeringen om ett utökat sysselsättnings

stöd. Förutom att verksamheten i vissa utsatta sektorer hålls uppe sub

ventioneras sysselsättningen temporärt bl. a. genom att företagen får bi- ' 

drag till lönerna för personal som annars skulle löpa risken att bli fri

ställd. Speciella åtgärder har satts in för att råda bot mot ungdomsar

bctslösheten. Samtidigt har beslutats om begränsade importrestriktioner 

för främst vissa textilier och skor för att skydda sysselsättningen i spe

ciellt utsatta branscher. Det torde dock bli svårt att på kort sikt bryta 

trenden för arbetslösheten vilken förväntas fortsätta att stiga och under 

vftren 1976 t. 0. m. nå 1,4 a 1,5 miljoner. 

Bruttonationalprodukten kan . beräknas ha minskat med drygt 2 % 

1975. En tillvlixt på 3,5 % i den offentliga efterfågan kunde inte hålla 

uppe den inhemska efterfrågenivån som minskade med totalt ca 3 % i 

första hand på grund av den starka lageravvecklingen. En uppgång kun

de emellertid noteras för, bostadsbyg.gandet främst tack vare det privata 

byggandet som skjutit fart redan tidigt på· året. Under fjolåret kunde en 

förbättring noteras i balansen med utlandet och underskottet i bytesb;t

lansen. beräknat ti!I ca 2 miljarder pund, innebar i det närma.ste en 

halvering jämfört med 1974 .. För att trygga finansieringen av det fort

satta underskottet ansökte Storbri.tannien i slutet av. 1975 om ett lån på 

1 miljard pund hos Internationella valutafonden. : 

Utvecklingen av världshandeln och Storbritanniens export kommer. 
att få stor betydelse för styrkan i återhämtningeff 1976. Det är nämligen . · 

främst exporten som förväntas dra Storbritannien ur den dåliga kon
junkturen. Vid sidan av exporten beräknas omslaget i .lagerinvestering
arna bli en pådrivande faktor, Från .en bottennivå under hösten 1975 
väntas en lageruppgång under 1976, vilken kommer att biira upp stora .. 
delar av tillväxten. I den inhemska efterfrågan torde .de off~ntliga utgif

terna öka med ca 3 % . medan fortsatt svag utveckling väntas för den 

privata konsumtionen och de fasta investeringarna (vilka tillsamm1.ms 

svtirar för 85 % av bruttonationalprodukten). Den höga arbetslösheten 

och de fallande realinkomsterna talar för att den privata konsumtionen 

torde falla med ca 2 % i år - en prognos som baseras på en oförändrat 

hög sparkvot. Med en sådan utveckling för den inhemska efterfrågan 

blir importökningen begränsad och med hänsyn till ett försämrat bytes

förhållande i utrikeshandeln torde bytesbalansen i stort sett förbli oför

iinclrad gentemot 1975. rnirmed bediknas tillväxten i bruttonationalpro

dukten fa[la i intervallet 0-l % för 1976. 
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F örhZ111dsrepubli ke11 Tyskland 

Som en följd av den internationella lågkonjunkturen och den starkt 

restriktiva ekonomiska politiken började den ekonomiska aktiviteten i 
Förbundsrepubliken Tyskland, som dittills stötts av en utomordentligt 
dynamisk export, falla under senare delen av 1974. Arbetslösheten steg 
snabbt och nådde miljonstrecht redan under vintern 1974-75. Inför 
den successivt allt svagare inhemska och utländska efterfrågan vidtog 

regeringen slutligen konjunkturstimulerande åtgärder. I december 1974 
beslutades om ett 7,5-procentigt invcstcringsbidrag och från årsskiftet 
1974175 trädde en skatte- och barnbidragsreform i kraft. Penningpoliti
ken styrdes samtidigt -över i expansiv riktning. Under första halvåret 

1975 visade sig dessa generella efterfrågestimulerande åtgärder i det 

närmaste helt verkningslösa. Orsaken härtill var att de endast kunde på
verka efterfrågan indirekt via ökad konsumtion hos hushållen eller 
ökade investeringar av företagen. Dessa reagerade emellertid på den sti

gande arbetslösheten och den ökande överkapaciteten genom att höja 
sparkvotcn resp. senarelägga sina investeiingar. Under första halvåret 
fortsatte samtidigt den utländska efterfrågan att minska utomordentligt 

starkt vilket i kombination med en viss lageravveckling ledde till att den 
totala produktionen föll med ca 7 lJ-f, i årstakt. 

Under sommarmånaderna synes efterfrågan lia stabiliserats på en låg 

nivå och konjunkturen ha nått botten. Investeringsbidraget ledde till en 
betydande ökning av orderingången för inveseringsvaror före stödperio

dens utgång i juni. Efter en förnyad nedgång från denna högre nivå har 

den totala orderingången svängt uppåt under höstmånaderna, vilket in
dikerar att efterfrågan har kommit in i en återhämtningsfas. Den privata 
konsumtionen har under hösten 1975 ökat obetydligt, trots en låg infla
tionstakt -6 % - och betydande realinkomsthöjningar till följd av 
skattesänkningarna. Införseln från utlandet sjönk under första halvåret, 
men sedan den slutliga efterfrågan- stabiliserats under sommaren ökade 
även importen och för helåret torde en marginell ökning ha noterats. 
Exporten har ökat under andra halvåret men för helåret 1975 torde ut
förseln ha sjunkit med ca 10 % i volym. Handelsbalansen har här

igenom kommit att uppvisa ett något lägre underskott än 1974. Bytesba

lansens överskott har likaså sjunkit mellan 1974 och 1975, från ca 10 till 

6 miljarder DM. Den totala produktionen under 1975 beräknas ha mins

kat med mellan 3 och 4 % . 
Utsikterna för 1976 domineras av förväntningarna om ett konjunktur

uppsving. Den faktor som under 1975 svarat för merparten av efterfrå
gebortfallet, dvs. exporten, har åter tydligt börjat stiga som en följd av 
hl. a. att lageravvecklingen i de större OECD-Iänderna avslutats. I den 

för den västtyska ekonomin utomordentligt betydelsefulla bilsektorn har 
produktionen nu nått normala nivåer bl. a. på grund av en expansion av 
exporten. Investeringarna i fast kapital har under flera år minskat kraf-
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tigt. Som en följd av invcsteringsavdraget och det ökade behovet att er

sl:itta obsolet kapital inom näringslivet kan dessa investeringar väntas 

öka successivt under 1976. Mellan 1975 och 1976 torde ökningen dock 

bli marginell. Byggnadsinvcstcringarna som också minskat flera år i rad 

har under hösten 1975 till en del stabiliserats av regeringens byggkon

junkturprogram på ca 6 miljarder DM. Under loppet av 1976 antas byg

gandet, i likhet med övriga fasta investeringar, komma att öka successivt 

dock utan någon ökning mellan helåren 1975 och 1976. En klart expan

siv impuls torde däremot emanera från lagcrinvesteringarna. Även om 

någon lageravveckling av samma dimensioner som i exempelvis Förenta 

staterna inte förekom i Förbundsrepubliken under 1975, har dock för

hållandet mellan lagerhållning och produktion under recessionen legat 

på en låg nivå. En markerad produktionsökning i kombination med den 

nuvarande, utomordentligt lätta penningpolitiken leder med största san

nolikhet till en betydande lageruppbyggnad. Med nödvändig reservation 

för osäkerheten i lagerstatistiken har denna efterfrågeimpuls beräknats 

till ca 2 % av BNP. 

Den privata konsumtionen torde även under 1976 öka svagt eller med 

ca 2 %·. Hilrtill bidrar att arbetslösheten väntas ligga kvar på den nuva

rande höga nivån under större delen av 1976. Visserligen väntas trots 

detta en mindre nedgång i den rekordhöga sparkvotcn. Men detta upp

vägs å andra sidan av att hushållens reala disponibla inkomster kommer 

att öka endast marginellt. Liksom för övriga efterfrågekomponenter kan 

dock en successiv acceleration av den privata konsumtionen väntas un

der loppet av 1976. Konsumentpriserna kommer sannolikt att fortsätta 

att öka i den nuvarande internationellt sett låga takten av under 6 % . 

Den offentliga sektorns budgetunderskott - motsvarande ca 7 % av 

bruttonationalprodukten - och den allmänna förväntan om en kon
junkturuppgång torde innebära att den ekonomiska politiken ges en av

vaktande inriktning. Utgående från antagandet om ett klart konjunktur

uppsving under hösten 1976 har regeringen presenterat ett program för 

att återställa balans i statsbudgeten före 1978. Enligt programmet skall 
bl. a. budgeten för 1976 minska i reala termer och fr. o. m. årsskiftet 

1976/77 höjs mcrvärdeskattcn med 2 % . Redan fr. o. m. i höst kan där

för finanspolitikens verkningar väntas slå över i klart restriktiv riktning. 

Det råder dock en betydande osäkerhet om kraften i den nu skönj

bara återhämtningen av konjunkturen. Tillgängliga orderdata tyder 

emellertid på ett betydande uppsving i produktionen under första halv

året 1976 kan komma till stånd, vilket under andra halvåret 1976 skulle 

möjliggöra en tillväxttakt över den långsiktiga trenden. För helåret bc

r~iknas bruttonationalprodukten öka med 3 a 4 t:;(. 
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Frankrike 

Den franska ekonomin visade länge under 1974 stor motståndskraft 
mot den internationella konjunkturavmattningen. Den vid en internatio

nell jämförelse relativt starka tillväxten på 3,9 % bars upp främst av en 
expanderande privat konsumtion och en i övrigt tämligen stark inhemsk 
efterfrågan. Under hösten 1974 började emellertid lågkonjunkturen få 
mera märkbara konsekvenser även för fransk ekonomi bl. a. i form av 
ett synnerligen makerat fall i orderingången och en motsatt utveckling 
för lagren. Arbetslösheten ökad1~ med 200 000 till strax under 700 000 

under loppet av höstmånaderna. 
Det främsta målet för den ekonomiska politiken under 1974 var att 

bringa ned inflationstakten och få bättre balans i utrikeshandeln. En åt

stramande politik karakteriserade därför merparten av 1974. Mot slutet 

av året började regeringen stödja speciellt utsatta sektorer för att mildra 
konsekvenserna av den deflationistiska politiken. I efterhand kan kons
tateras att de officiella prognoserna för 1975 missbedömt den internatio
nella utvecklingen och därmed även tillväxten för fransk export. Det 
stod snart klart att man även varit för optimistisk när det gällde indust

riinvesteringarna. Då inbromsningen av inflationstakten syntes fortgå 
enligt uppställda målsättningar, lades rodret om under första halvåret 
1975 och investeringarna, i synnerhet vad gäller byggnads- och anlägg

ningsverksamheten, stimulerades i flera omgångar. Kreditpolitiken lätta
des också, om än med en viss fördröjning i tiden. Under ett flertal må

nader fanns inga tecken som tydde på att aktiviteten, varken på det in
ternationella eller inhemska planet, skulle medföra någon snar förbätt
ring. Arbetsmarknaden karakteriserades av en stadigt fallande trend för 
lediga platser och en lika stadigt uppåtriktad tendens för arbetslösheten. 
lnför denna utveckling lade den franska regeringen i september, som en 
del av de samordnade stimulansåtgärderna inom EG, fram ett· bety
dande stimulanspaket på totalt 30 miljarder franc (motsvarande ca 
2,5 % av BNP). Av dessa var 13 miljarder öronmärkta för offentliga 
byggnads- och anläggningsprojekt med kort igångsättningstid. Vidare 

stimulerades konsumtionen med 5 miljarder franc och företagen fick 

skattelättnader på närmare 3 miljarder franc. Därutöver stärktes deras 
likviditet genom ett anstånd m.c:d skatteinbetalningarna till april 1976. 

Statsbudgeten, ursprungligen balanserad, visade därmed ett underskott 
på ca 40 miljarder franc för 1975. Den huvudsakliga effekten av de 

föreslagna åtgärderna kommer att falla på första halvåret 1976. 
Totalproduktionen för 1975 beräknas ha fallit med drygt 2 %. En 

mycket begränsad efterfrågeökning har under 1975 genererats av den in
hemska efterfrågan där ett fall i industriinvesteringarna med 10 % dra

git ned totalvärdet. Den under de tre första kvartalen mycket svaga im
portutvecklingen har påtagligt förbättrat den externa balansen. Det 
därav hänförliga bidraget till tillväxten beräknas dock inte tillnärmelse-
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vis ha kunnat neutralisera det avsevärda etterfrågebortfallet från de un

der hela året fallande lagerinvesteringarna. Inflationstakten torde under 

helåret 1975 ha uppgått till ca 10 %. Under höstmånaderna passerade 

arbetslösheten miljonstrecket för första gången sedan 1945. 

Under sista kvartalet 1975 kunde man märka de första tecknen på att 

en omsvängning i konjunkturutvecklingcn var förestående. Industri

produktionen ökade och barometerdata gav tydliga indikationer på en 

ökad optimism. 

Uppsvingets styrka under 1976 kommer i stor utsträckning att bestäm

mas av lagerinvesteringamas omslag. Statistiken på detta område är 

dock bristfällig, men tecken finns på att lagerutvecklingcn kommer att · 

verka stimulerande på produktionen under 1976. Det låga kapa

citetsutnyttjandet kommer förmodligen att medverka till ett försiktigt 

investeringsbetcende från företagens sida och en dämpad nedgång kan 

förväntas för de privata investeringarna. En mer betydande ökning av 

den privata konsumtionen torde bli avhängig av utvecklingen för spa

randet. En bestående hög. arbetslöshet och en relativt måttlig dämpning 

av inflationstakten torde motverka ett fall i sparkvoten och skulle där

med begränsa ökningen av den privata konsumtionen till uppskatt

ningsvis 2 % . 

Av de inhemska efterfrågekomponenterna kan man räkna med att de 

offentliga utgifterna, trots den balanserade statsbudgeten 1976, torde 

komma att bli mest expansiva och öka med 2-3 % under innevarande 

år. Eftersom en moderat konjunkturuppgång under 1976 förefaller tro

lig, beräknas importen öka med 5-7 %. En försämring av den reala ex

terna balansen kommer av allt att döma att inträffa, men inte av sådan 

storleksordning att den får någon större negativ effekt på den totala ef

terfrågan. Mot bakgrund av den ovan skisserade utvecklingen kan en 

BNP-tillväxt på 3-4 % väntas för 1976, vilket är ca 1 % lägre än den 

prognos vilken den franska regeringen angivit i sin nationalbudget för 

1976. 

Danmark 

Under 1974 upplevde man i Danmark ett markerat fall i den ekono

miska aktiviteten. För att värna om den externa balansen hade den eko

nomiska politiken stramats åt i början av året, vilket bl. a. bidrog till en 

anmärkningsvärt snabb minskning av den privata konsumtionen. Bo

stadsbyggandet sjönk med hela 25 % och för de fasta investeringarna~ 

som expanderade ännu i början av året, bröts trenden och dessa sjönk 

med dryga 10 % för året i sin helhet. Luften gick sålunda ur den inhem

ska efterfrågan och arbetslösheten (i procent av de arbetslöshetsförsä

krade) steg från 4,5 % i början av 1974 till ca 12 % i slutet av året. En 

remarkabel förbättring i den externa balansen och lageruppbyggnaden 
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kompenserade delvis det stora bortfallet i slutlig inhemsk efterfrågan 

och möjliggjorde att den totala produktionen kunde stiga med 1,5 % . 

Förbättringen av bytesbalansen gav också _utrymme för en omlägg

ning av den ekonomiska politiken och de direkta skatterna sänktes be

tydligt vid årsskiftet 1974/75 bl. a. för att jämna vägen. för en lugnare 

avtalsrörclse. Då arbetsmarknadens arter inte kunde nå en uppgörelse 

stig sig regering och Folkcting i mars i fjol tvingade att upphöja medlar

nas bud till lag. De gamla avtalen kom därigenom att med vissa modi

fikationer bli förlängda i två år. Den vid en internationell jämförelse 

ogynnsamma kostnadsutvecklingen för Danmarks del under senare år 

kan därmed komma att neutraliseras av den dämpade löncstegrings

taktcn. 

Då det efter sommarmånaderna 1975 stod klart att den internationella 

konjunkturuppgången skulle låta vänta på sig var det nödvändigt med 

ytterligare expansiva åtgärder. I det i september beslutade stimulanspa

ketet återfanns en fem månaders momssänkning (från 15 % till 9,25 % ), 

ett frisläpp av tvångssparade medel på ca l miljard danska kr. och ett 

stöd till byggnadsverksamheten med J ,5 miljarder kr. Vidare kommer 

maskiner och utrustning anskaffade före 1976 års utgång att berättiga 

till ett 20-procentigt investeringsavdrag. Programmet var i storleksord

ningen 5 miljarder danska kr. eller ungefär 2,7 <;;; av bruttonationalpro

dukten. 

Inte heller denna injektion kunde dock hindra ett realt fall i bruttona

tionalprodukten 1975. Den offentliga och den privata konsumtionen 

har dock haft klart expansiva effekter och ökade båda med 4,5-5 % i 
volym under 1975. För den privata konsumtionen torde den positiva 

utvecklingen kunna tillskrivas sänkningarna av de direkta och indi

rekta skatterna och den uppbromsadc inflationstakten. De realt dis

ponibla inkomsterna ökade med ca 7 % under 1975. Investeringsstimu

lansen fick knappast någon effekt 1975 och nedgången har uppskattats 

till 15 % för året i sin helhet. Även om bostadsinvesteringarna steg kraf

tigt under andra halvåret 1975 kan de inte v~iga upp den svaga utveck

lingen under tidigare delar av året. Totalt torde minskningen på bo

stadssidan komma att bli så hög som ca 30 % . 

Bytesbalansen visade ett underskott på 1,5-2 miljarder danska kr. 

1975. men detta är ändå en förbättring på över 4 miljarder jämfört med 

1974. f"örbättringen av den externa balansen och en svag ökning av den 

s\ut\iga inhemska efterfrågan kunde emellertid inte kompensera det be

tydande bortfall i efterfrågan som kunde hänföras till lagercykeln. Brut

tonational produktcn 1975 beräknas därför ha minskat med 3 % i vo

lym. 

För att viktiga mål i den förda ekonomiska politiken skall kunna 

uppfyllas måste de vidtagna stimulansåtgärderna å ena sidan visa sig 

vara tillräckligt kraftiga för att på kort sikt avvärja en sysselsättnings-
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kris under vintern 1975/1976. Å andra sidan måste de förmå att hälla 

uppe den inhemska efterfrågan även under första halåret l 976 till dess 

en extern efterfrågeexpansion kan höja exporten. Viss risk finns att 

titergången till den tidigare moms-nivån efter första kvartalet 1976 kan 

medföra en svacka i den privata konsumtionen. Arbetslösheten visade 

tecken till stegring under höstmånaderna och i november 1975 var ca 

l l t;(. eller i runt tal 100 000 personer arbetslösa. Inflationstakten diim

pades dock betydligt under 1975 från de dryga 15 ~~c· 1974 och torde 

mellan åren ha blivit ca 9,5 ~'C. 

Flertalet inhemska efterfrågekomponenter förvlintas bidra till en 

gynnsam kcnjunkturutveckling och möjliggöra en ökning av totalpro

duktionen med 4-5 'le 1976. Den privata och offentliga konsumtionen 

beräknas bli i det närmaste lika expensiv som under 1975. Samtidigt kan 

man rlikna med att de fasta investeringarna ökar från 1975 års mycket 

låga niv[t med ca 8 % . En betydande del därav kan tillskrivas bostadsin

vestcringarna som förväntas öka med över 30 c;;,. Jndustriinvestcringar

nas utveckling lir däremot mera osäker. Man kan å ena sidan peka p[t 

det låga kapacitetsutnyttjandet och pessimistiska avsättningsförväntning

ar pa kort sikt men å andra sidan på två års fallande investeringar och 

invcstcringsvänliga skatteavdrag under 1976. Här antas att industriin

vesteringarna förblir i stort sett oförändrade gentemot 1975. 

Som en konsekvens av ett högre inhemskt efterfrågetryck och en viss 

l:igcruppbyggnad tord.e importen komma att öka med 5-7 % under in

nevarande ~tr. Från officiellt håll i Danmark är man .reserverat optimis

tiska när det gäller cxportutvccklingcn och man förväntar sig i stort sett 

oförlindrad exportvolym jämfört med förra året. Försämringen av den 

externa balansen reducerar därför totala efterfrågan med uppskttnings

vis 2 o/c,. Det kan emellertid inte uteslutas att exportutvecklingen kan bli 

mer hävdad än enligt qe officiella prognoserna. Underskottet i bytesba
lansen torde likväl öka till 4-5 miljarder från 197.5 till l 976. 

Finland 

Den internationella konjunkturavmattningen påverkade inte aktivite

ten i den finska ekonomin i någon större utsträckning förrän mot slutet 

av 1974. Bruttonationalprodukten ökade med ca 4 % från 1973 till 

1974 och arbctslöshetsgraden var den lägsta som uppnåtts på tio år. 

Den mest expansiva utvecklingen kunde noteras främst för investeringar 

i maskiner och utrustning men även för bostadsbyggandct. Det höga 

sparandet, den snabba inflationen (1 % ) och den allt stramare kreditpo

litiken inverkade återhållande på hushållens konsumtion trots att konsu

menterna tillförsäkrats betydande reallönestegringar främst tack vare 

den tvååriga lönepolitiska uppgörelsen på våren J 974. En stor lagerupp

byggnad liksom en ma~·kant ökning av underskottet i bytesbalansen var 

även utm~irkande för 1974. 

4 Rik~clagen 1975i76. 1 .rnnil. Nr ZOO. Bil. 1 
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Avsättningen på utlandsmarknaderna för trävaror och i viss utstrikk

ning även för papper blev tydligt svagare under senare delen av 1974. 
Skogsindustrin, som svarar för dryga 50 'le· av den finska exporten, fick 

erfara ett massivt fall i efterfrågan under första halvåret J 975. Export

volymen inom denna sektor sjönk med 30 % jämfört med första halv

året 1974 med omedelbara verkningar på bytesbalans och produktion. 

Trots den minskade utländska efterfrågan och lägre importprisök

ningar beräknas inflationen J 975 ha blivit ungefär lika stor eller t. o. m. 

något större än 1974. Regeringen stod tidigt inför uppgiften att reducera 

den inhemska efterfrågan för att motverka den synnerligen ogynn

samma trenden för den externa balansen. I mars antogs ett princippro

gram för den ekonomiska politiken och man införde bl. a. ett temporärt 

importdcpositionssystem som omfattade ungefär halva importen. Här

igenom förväntades varuimporten för helåret 1975 bli reducerad med 

ungefär 1 miljard finska mark. Trots vissa ytterligare importdämpande 

åtgärder samt en förbättring av bytesförhållandet kan man konstatera 

att 1975 års underskott i bytesbalansen blev dubbelt så stort (över 8 mil

jarder finska mark) som 1974. 
Hushållen har under 1975 -- sannolikt främst på grund av begrän

sade reallöneökningar och fortsatt snabb inflation - visat återhållsam

het i utgifterna. Den privata konsumtionen torde därför inte ha ökat 

med mer än 1,5 % förra året. I enlighet med de under våren 1975 upp

dragna riktlinjerna för den ekonomiska politiken skall den st~ltliga kon

sumtionen hållas inom en ökningstakt av 3,5 % 1975 och 2 % 1976. 

Man har vidare överenskommit att kommunernas utgiftsökningar inte 
skall överstiga 4 % för vardera av de båda åren. 

Jndustriinvestcringarna fortsatte att stiga under första halvåret 1975 
den svagare exportutvecklingen till trots. Eftersom kreditmarknaden 

stramats åt betydligt och produktiva investeringar åsatts hög prioritet 
torde bostadsinvesteringarna realt ha sjunkit med ca 8 c;,;, från rekord

byggandet 1974. Finansieringsfäget tycks ha försvårat genomförandet 
även av industrins investeringar och framskjutit igångsättandct av nya 

projekt. Trots detta beräknas de privata fasta investeringarna ha ökat 

med ca 3 % i förhållande till 1974. 
Lagerinvestcringarna under 1975 torde inte ha ökat i lika stor ut

sträckning som under 1974 (då de bidrog med mer än 2,5 % till ök

ningen av B:NP) men verkade ändå positivt på produktionsutvecklingen. 

Sammantagna kunde inte de inhemska efterfrågekomponenterna fullt ut 

kompensera det drastiska fallet i exporten. Bruttonationalprodukten 

minskade därför med ca 1 % i volym från 1974 till 1975. 
Under åren 1973-1975 har den inhemska efterfrågevolymen ökat 

alltför snabbt och en avsevärd del har tillfredsställts genom import. 

Detta har varit möjligt endast genom en kraftigt ökad utländsk skuld

sättning, som totalt kan beräknas till ungefär 20 % av bruttonational-
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produkten. Tjänstemannaregeringen konstaterade i det strama budget
förslaget för 1976 att den nödvändiga reduktionen av bytesbalansun
derskottet lämnar mycket magert utrymme för investeringar och kon
sumtion under de närmaste åren. Den restriktiva finanspolitiken kombi
nerades med en ytterligare kraftfull åtstramning av kreditpolitiken. Det 
finns relativt få positiva inslag i prognosen för den ekonomiska utveck
lingen för 1976. Under senare delen av 1975 fördjupades konjuhktur

ncdgången ytterligare och inom allt fler sektorer inom industrin har 
man tvingats begdinsa produktionen pf1 grund av den svaga orderstocken 
och ökande lager. 

Det har länge stått klart att en försämring av sysselsättningsläget på 
grund av kon junkturnedgångcn var att vänta. Sysselsättningen förblev 
emellertid hävdad under första halvåret 1975 och det var först under 
sommarmånaderna som en klar försämring blev märkbar. För 1975 var 

arbetslösheten i genomsnitt ca 2, 1 % , vilket är knappt 1/2 % mer än för 
1974. 

Arbetslösheten väntas bli förvärrad under 1976 och torde under bör
jan av året komma att uppgå till 3,5 % . Situationen på arbetsmarknaden 
verkar dämpande på den privata konsumtionen som bl. a. därför beräk
nas öka med bara någon procent under 1976. Nedgången i bostadsinves
teringarna beräknas fortsätta under 1976 i minst samma takt som under 

1975. Det låga kapacitetsutnyttjandet och de försämrade finansierings
möjligheterna kommer att lägga en hämsko på näringslivets investe
ringar som kan förväntas avta under prognosperioden. Det inhemska 
kostnadsläget har inom administrationen givit upphov till viss oro för 
Finlands internationella konkurrensförmåga. Inkomst- och prisuppgörel

sen i början av detta år kommer att bli avgörande för kostnadsutvcck
lingen under året. 

En neddragning av lagerinvesteringarna är oundviklig och omslaget 
från 1975 torde motsvara en minskning av totalproduktionen med 2-
3 <;,;_,. Möjligheterna till en utplaning av fallet i den ekonomiska aktivite
ten blir beroende av den internationella konjunkturuppgången och dess 
effekter på den finländska exporten. Bytesbalansunderskottet kan beräk
nas komma att reduceras med omkring 2 miljarder finska mark 1976. I 
slutet av 1975 bildades en fcmpartircgering vars främsta uppgift är att 

värna om sysselsättningen. M. h. t. den externa balansen torde dock ev. 

expansiva åtgärder i huvudsak få selektiv inriktning. Restriktionerna 
för den ekonomiska politiken i kombination med det i övrigt svaga in

hemska efterfrågeläget gör att tillväxten i den finska ekonomin blir låg 
- 0-1 % - mellan åren 1975 och 1976. 

Norge 

Till skillnad från flertalet OECD-länder har Norge gått igenom den 
nuvarande internationella lågkonjunkturen med en väl hävdad ekono-
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misk tillväxt och sysselsättning. För 1975 beräknas således bruttonatio

nalprodukten ha ökat med ca 5 ~i:. samtidigt som arb:::tsmarknaden kän

netecknats av en arbetslöshet strax ovanför I-procentsnivån. Att denna 

gynnsamma utveckling har varit möjlig förklaras i huvudsak av två 

omständigheter. Dels bärs efterfrågan i Norge upp av de direkta och in

Jirckta impulserna från den expansiva oljesektorn, dels har statsmak

terna, liksom i Sverige, fört en medveten kontracyklisk ekonomisk poli

tik. Redan under 1974 vidtogs en rad finanspolitiska åtgärder i syfte att 

stärka den inhemska efterfrågan. Under våren och hösten 1975 följde så 

ytterligare två konjunkturpolitiska program. Dessa har bestått av selek

tiva finanspolitiska åtgärder såsom stöd till produktion för lager, pris

och inkomstpolitiska åtgärder och en snabbare tillväxt i den offentliga 

sektorns konsumtion och invcst1~ringar. Kreditpolitiken har utformats i 

syfte att underlätta en expansion under vintern 1975-1976. 

Som en följd av den expansiva finanspolitiken under 1974 och 1975 

och en avsevärd löneglidning ökade hushållens reala disponibelinkoms

tcr kraftigt. Den expansion av den privata konsumtionen som var avsik

ten med denna realinkomstökning kom delvis att förskjutas till 1975 och 

bediknas ha uppgått till inemot 6 ·se .. Trots detta väntas importökningen 

bli tämligen måttlig vilket förklaras av den ringa andelen importvaror i 

Iagerinvcsteringarna och nedgången i den importintensiva exportproduk

tionen under 1975. Investeringarna i fast kapital torde ha ökat totalt 

med 7,5 % . Detta förklaras av 1:n fortsatt expansion av investeringarna 

inom oljesektorn, men även industri- och bostadsinvesteringarna ökade 

kraftigt. Den offentliga konsumtionen har visserligen ökat men i lägre 
takt än den totala produktionen. Mot denna expansion av den inhemska 

efterfrågan har stått ett fall i varuexporten med hela 14 % i volym. 

Tillsammans med en kraftig nedgång i sjöfartsnettot har detta medfört 

ett rekordartat bytesbalansunderskott på drygt 14 miljarder norska kr. 

1975. 
Utsikterna för 1976 dominera.s av en fortsatt stark inhemsk produk

tionsutveckling och av den internationella uppgångsfasens inverkan på 

Norge. Den senare faktorn beräknas leda till att efterfrågan på norska 

exportvaror börjar göra sig märkbar under vintern och våren 1976. De 

ekonomisk-politiska åtgärder som vidtagits under 1975 är därför utfor

made så att de med snabb verkan skall kunna avbrytas när efterfrågan 

från utlandet når en tillfredsställande nivå. 

Till följd av att en långsammare ökning väntas tör löntagarnas re.alin

komster kan tillväxten i den privata konsumtionen komma att bromsas 

något, till drygt 4 % . För att dämpa den inhemska kostnadsutvecklingen 

ingicks hösten 1975 en överenskommelse om lägre nominella löne- och 

inkomstökningar i utbyte mot åtgärder från regeringens sida som garan

terar löntagarna och jordbrukarna samma reala inkomsthöjning som vid 

högre nominella löne- och prishöjn:ingar. 
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Den starka utvecklingen av de fasta investeringarna under de senare 

åren kommer sannolikt att följas av stagnation under 1976. Bakom detta 

ligger en reaktion inom industrin och sjöfarten på den internationella 

lågkonjunkturen. Detta kan beräknas medföra kraftiga nedrevideringar 

av investeringsplanerna. Oljesektorn, bostadsbyggandet och de offent

liga investeringarna torde dock - i varierande grad - uppvisa en fort

satt tillväxt. 

Den slutliga inhemska efterfrågan väntas öka långsammare 1976 än 

1975. Trots detta torde importen komma att öka avsev~irt snabbare än i 

fjol. Bakom detta ligger huvudsakligen det förväntade uppsvinget i ex

porten men även den fortsatta produktionsökningen och en viss upp

byggnad av importvarulagren. Tack vare den kraftiga återhämtningen 

av exporten väntas handelsbalansens underskott minska med mer än 

hälften. Då emellertid tjänste- och transfereringsnettot samtidigt försäm

ras påtagligt beräknas bytesbalansunderskottet till l J miljarder norska 

kr. 

Som en följd av den höga inhemska aktiviteten och tidigare års inter

nationella prisutveckling accelererade inflationstakten till 11,5 % 1975. 

För 1976 blir utfallet beroende av en rad faktorer bl. a. effektiviteten i 

de inkomstpolitiska överenskommelserna under hösten 1975 och de nya 

överenskommelserna som väntas bli träffade- i samma ämne under våren 

1976. De officiella norska prognoserna bygger dock på antagandet om 

en ökning i konsumentprisindex med 8,5 % 1976. 

Den totala produktionen 1976 antas komma att öka med hela 6_-7, %. 

Exkluderas sjöfarten och oljesektorn blir BNP-ökningen ca 4-5 %. 
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3. Utrikeshandeln1 

3.1 Exporten 

Sammanfattande bedömning 

54 

Den svenska varuexporten beräkrias under 1975 ha fallit med ungefär 

1 l % i volym jämfört med 1974. Förra gången en minskning i exporten 

mellan två kalenderår registrerades var l 957.:_,_1953 och för att finna en 

tillbakagång av jämförbar storleksordning måste man gå tillbaka ända 

till 1952. Till större delen är exportnedgången en följd av den ovanligt 

markerade recession som präglat OECD-ländernas ekonomi 1975, inte 

minst det sätt på vilket denna tagit sig uttryck i form av mycket betydan

de lagerminskningar. Det senare torde ha medverkat till att särskilt 

råvaruexporten sjunkit i en omfattning som saknar motstycke i ef

terkrigshistorien. Olika omständigheter har medfört att minskningen i 

Jcn svenska exporten synes ha blivit starkare än minskningen- av expor

ten från övriga industriländer. Sålunda har den svenska exportens struk

turella varusammansättning utgjort en ogynnsam faktor under 1975; så

dana ur den svenska exportens synpunkt betydelsefalla 'marknader som 

för trävaror, massa och papper, stål och investeringsvaror från'·vcrkstads

industrin har varit utomordentligt svaga. Till" detta kommer att den 

svenska exportindustrins marknadsposition ·antagligen försämrats ·på 

flera områden. Av den marknadsandelsförlust 1974-1975 motsvarande 

nära 8 S·c som enligt tabell 3: 1 beräknas ha ägt rum för färdigvarucx

porten till OECD-omdidet kan uppemot 3 procentenheter troligen för-

l De i detta kapitel angivna volymberäkningarna har framkommit genom 
dcflatering med utrikeshandelsstatisr.ikens enhetsvärdeindex och avviker frän 
vad som redovisas i nationalräkenskaperna. 

Tabell 3: 1 Sveriges export av färdigvaror (exkl. fartyg)' till OECD-området' 
1972-1976 
Procentuell volymförändring 

1972- 1973- 1974- 1975-
197.3 1974 1975 1976 

prel. prognos 

Marknadstillväxt 16,0 3,8 -6 5 
Export 16,9 4,6 -13 2,5 
Marknadsandelar 0,8 O,S -8 -2 

'SlTC 5 -8, exkl. 68 och 735. 
2 Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland, Irland, Island, Portugal, Spanien 

och Turkiet. 
Anm. Prognoserna är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 
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klaras av den nyssnämnda oförmånliga varusammansättningen. Åter

stoden av andclsförlusterna förklaras bl. a. av att Sveriges hemmamark

nad i motsats till flertalet andra industriländers varit expansiv. Incita

mentet för de svenska företagen att öka exporten har därigenom inte 

varit så starkt medan däremot intresset ökat kraftigt från konkurrent

ländernas sida att söka främja exportförsäljningarna. Vidµre har de 

svenska exportpriserna under första delen av 1975 stigit avsevärt .mer 

lin världsmarknadspriserna. Ett ännu större fall i den totala exportvo

lymen 1974-1975 hade inträffat om inte exporten till Östeuropa. och 

OPEC-länderna hade visat fortsatt god -tillväxt. Däremot har exporten 

till icke-oljeproducerande u-ländcr sjunkit kraftigt 1974-1975. Detta 

får ses mot bakgrund av att deras realinkomster sjunkit till följd av 

oljeprishöjningarna och den vikande efterfrågan på deras exportvaror. 

Under senare delen av 1975 har flera OECD-länders ekonomier t1ter 

börjat präglas av tillväxt, en tillväxt som bedöms fortsätta och succes

sivt få en allt större omfattning under 1976. Detta har' i sin tur förut

satts resultera i att även importefterfrågan växer. Att en sådan utveckling 

bedöms som trolig har till betydande del att göra med den lagcrut

vcekling som emotses i. OECD-Jänderna. Lagerneddragningarna. torde 

under senare delen av 1975 ha upphört eller på ett. avgörande slitt. 

bromsats. Räknat mellan genomsnitten för 1975 och 1976 väntas lagcr

investeringarna ge avsevlirda positiva bidrag till den ekonomiska till

växten. För några länder av stor betydelse som svenska cxportmarknadeF 

vlintas dock konjunkturläget 1976 bli mindre gynnsamt än vad som 

ovan angetts gälla för OECD-området i dess helhet. Sålunda väntas 

efterfrågetillväxten i Storbritannien och Finland bli mycket obetydlig. 

I viss grad kompenseras detta dock av att tillväxten i den norska eko-

Tabell 3: 2 Sveriges export av färdigvaror (cxkl. fartyg)' 1968-1976 

Export till Årlig volymföränd°ring, 0/ · Andel av totalSumman, /0 

1968- 1972- 1973- 1974- 1975- 1968 1973 1976 

0/ 
/o 

1973 1973 1974 · 1975 ·1976 prognos 
prcl. prognos 

OECD-ländcrna' 11.2 16,9 4.6 -13 2,5 76,1 78,4 72 
Övriga .I.änder 8~3 15,6 27,8 2 3 23,9 21,6 28 
därav: Ostcuropa och 

Kina 6,2 29, 1 34,6 11,5 0 5,9 4,8 7 
OPEC-länderna 3 12,3 21,7 39,6 46,5 20 2,0 2,1 5 
Andra länder 8,6 10,9 23,8 -9 0 16,0 14,7 16 

Summa 10,5 16,6 9,6 -9,5 3' 100,0 100,0 100 

' SlTC 5 -8, exkl. 68 och 735. 
' Utom Australien, Nya Zeeland, Grekland,. Irland, bland, Portugal, Spanien och Turkiet. 
3 Qatar, Abu Dhabi, Saud-Arabicn, Kuwait, Irak, Iran, Indonesien, Venezuela, Libyen, Algeriet och 

Nigeria. 
4 Enligt kalkylen från varugruppssidan, som ingar i tabellen över totalexporten (tabell 3: 4), blir 

förändringen 3,5 %. 
Anm. Prognoserna för volymförändringarna är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 
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nornin, också av central betydelse som svensk avnärnarrnarknacl, för.ut-· 
ses bli mycket hög. 

l motsats till de närmast föregående åren väntas exporten till Östeu
ropa inte uppvisa någon tillväxt 1975-1976. östländerna har f. n. be
svärande underskott i handeln med västvärlden och flera t"ör Sverige 
viktiga länder lider brist på internationella betalningsmedel. 

Inte heller exporten till de icke-oljeproducerande u-länderna beräknas 

komma att stiga 1975-1976; de inkomstförstärkningar dessa länder kan 
erhålla i samband med det väntade uppsvinget i industriländernas efter
frågan torde på sin höjd kunna förhindra ett fortsatt fall i deras import

efterfrågan mellan genomsnitt:mivåerna 1975 och 1976. Även för 

OPEC-länderna har en försvagning av inkomstutvecklingen ägt rum. 
Detta, tillsammans med att svårigheter börjat uppstå att fysiskt hantera 

den starka strömmen av importvaror, väntas inedföra "att deras import
tillväxt minskar från närmare 50 % till omkring 20 % 1975-1976. 

Den tendens till nedgång i exportens marknadsandelar som synes ha 
förelegat 1975 torde kunna bromsas och eventuellt vändas under loppet 
av 1976. Bakom denna bedömning ligger bl. a. förutsättningen att den 

relativa exportprisutvecklingen bl.ir mer gynnsam ur konkurrenssynpunkt, 
delvis till följd av en mer försiktig prissättning från de svenska exportö
rernas sida, delvis beroende på att vid ett antag.ande ·om oförändrade 

växelkurser från slutet av november en viss effektiv appreciering av 

kronan gör sig gällande 1975-1976. Vidare väntas efterfrågetrycket i 

de större konkurrentländerna under 1976 stiga i förhållande till Sverige, 
vilket i viss mån kan minska deras relativa -säljtryck på avsättnings
marknaderna. 

Totalt sett har Sveriges export beräknats stiga med drygt 6 q, -1975-

1976. Härvid har exporten av råvaror, dvs. främst trävaror, massa och 
järnmalm, med dess höga känslighet för lagerröreiscr i import- och för
brukarleden förutsatts växa betydligt kraftigare än exporten av färdigva
ror. 

De genomsnittliga exportpriserna beräknas 1974-1975 ha stigit myc
ket kraftigt, ungefär 15 % , vilk•!t dock är lägre än den utomordentligt 
starka ökning som noterades :1973-1974. ökningen 1974-1975 är 

främst ett resultat av fortsatt kraftiga prisökningar för färdigvaruexpor

tcn, medan exportprisökningen för råvaror har dämpats kraftigt jämfört 
med 1973-1974. Prisuppgången för·färdigvaruexportcn är troligen del
vis ett uttryck för en ännu inte helt avslutad anpassning till den kraftigt 
höjda nivån på olje- och råvarupriser fr. o. m. 1974, men dessutom -
och detta delvis också som en följd av det nyssnämnda förhållandet -
har den starka Iönekostnadsökningen verkat uppdrivande. Som redan 
ovan antytts beräknas de svenska exportpriserna för färdigvaror 1974-

1975 ha stigit snabbare än motsvarande priser på världsmarknaden vid 

en jämförelse gjord i enhetlig valuta - se tabell 3: 3. Till en del kan 
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T11bell 3: 3 Prisutvecklingen för färdig,·aror 1960-1976 
Årlig procentuell förändring 

1960- 1969- 1970- 1971- 1972- 1973- 1974- 1975-
1969 1970 1971 1972:. 1973 1974 1975 1976 

prel. prognos 

Världsexportprisct1 

(I) i nationella valutor 1,4 4,7 3,2 2,4 7,6 ;n,3 14 8 
(2) i US dollar 1,1 5,9 5,6 8,6 16,8 21,3 17 4,5 
(3) i svenska kronor 1,1 5,9 3,7 1,5 6,6 23,3 9 10,5 
Sveriges exportpris i 
svenska kronor 2,0 7,6 5,7 5,4 6,7 19,2' 17,5' 8' 
Sveriges relativa exportpris 0,9 1,6 1,9 3,8 0,1 -3,5 7,5 -2 

' Exportprisindex för "manufactured goods" för de elva i världshandeln största OECD-länderna 
sammanvägt med deras andelar i världsexporten. 

'Räknat cxkl. papper. Inkl. papper erhålls 21,7 ~,;., 18 ~; resp. 7 ~~
Anm. Prognoserna är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 

detta förklaras av att den svenska kronan effektivt sett apprecierats täm-

1 igen kraftigt mellan genomsnittslägena 1974 och 1975. 
För 1975-1976 beräknas exportprisuppgången bli begränsad till ca 

7 % . Liksom 197 4--197 5 bedöms att färdigvaruexportens priser stiger 

avgjort mer än råvaruexportens. Inte min.st torde dock avsättningsmöj

ligheterna på utlandsmarknaden, särskilt med tanke på den kraftiga re

lativa prishöjningen 1974-1975, komma att utgöra tvingande skäl för 

en mer återhållsam utveckling även av färdigvarupriserna, trots de sena

res starka lönekostnadsberoende. 

För de i runt tal 3/4 av exporten som består av färdigvaror (cxkl. far

tyg) har, parallellt med analyser för olika delvarugrupper, gjorts bedöm

ningar på aggregerad nivå med tonvikten lagd på exportens relation till 

den internationella efterfrågans utveckling. Resultaten härav har redovi

sats i tabellerna 3: 1, 3: 2 och 3: 3. Fö~ råvaruexporten däremot, som 
har en varusammansättning som är helt olik den totala internationella 

råvaruhandelns, är det inte särskilt meningsfullt att utarbeta någon ex

portprognos med utgångspunkt från den aggregerade internationella rå

varuefterfrågan. I stället har där uteslutande en disaggregerad prognos

ansats tillämpats, byggd på informationer om marknadsförhållanden 

och produktionsförutsättningar för det relativt begränsade antal råvaror 

som är betydelsefulla för den svenska exporten. Bedömningarna och 

kalkylerna för de olika råvarugrupperna liksom också för de delvaru

grupper som bygger upp färdigvaruexporten redovisas i detalj i pro

duktionskapitlet (kapitel 4) och mer kortfattat nedan. 

Exportell fördelad pcl varugrupper 

I tabell 3: 4 redovisas exportens fördelning på varugrupper, med upp

delning gjord i överensstämmelse med de branschvisa beräkningar som 

redovisas i produktionskapitlet. Nedan följer korta sammanfattningar av 

bedömningarna för de viktigaste varugrupperna. 
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Hälften av den svenska exporten av jordbruksprodukter bestod 1974 

av vete. övriga spannmålsprodukter, oljefrön samt oberedda pälsskinn, 

utgjorde ytterligare en dryg tredjedel av cxportviirdet. Exportvolymen 

av jordbruksprodukter bestäms :iv inhemsk produktion och efterfrågan 

medan exportpriserna betingas av situationen på världsmarknaden. Rc-

Tabell 3: 4 Exportuvecklingen för olika varugrupper 1974-1976 

Exportvärde, milj. kr. Årlig procentudl förändring 

Volym' Pris• 

1974 1975 1976 1974 1975 1976 . 1974 1975 1976 

Jordbruksprodukter 
och fisk 1 129 ) 295 960 5,7 ·38 -23 78,3 -17,5 -3 
Skogsbruksprodukter 234 265 265 '-24~1 -9 -0,5 34,0 23,5 0 
Mineraliska produkter 2 475 2 345 2 900 2,5 -30,5 17 23,8 36,5 5,5 
därav: järnmalm I 965 J 925 .. 2475 5, 1. -32,5 20 15>,9 45 7 
Industriprodukter exkl. 
fartyg 63 151 64 275 72 325 4,5 -12;5 . 5,5 28,0 16 6,5 
därav: livsmedels-

produkter 1 247 1 110 l 180 -7,7 -15,5 4 22,5 5,5 2 
trävaror 4 171 2 565 3 170 -21,1 -29 23,5 58,7 -13 0 
massa 5 829 5 535 6 830 -3,8 -29 . 20 51,4 34 2.5 
papper och papp 5 388 4 720 5 875 5, 1 ~27 22 46,2 20 2 
petroleum-
produkter 692 845 930 ;-c-6,1 22 0 160,5 0 9,5 
järn och stål 5 891 5 535 5 350 8.7 .. -20 1 29,2 17,5 -4,5 
ickejärnmetaller I Sir I 195 I 225' '.:.... 1',3. -7 1,5 36,7 -15,5 1 
verkstadspro-
dukter exkl. 
fartyg 27 021 31 530 34 840 12,4 -2,5' 0 12,9 20 10,5 
övriga industri-
produkter inkl. 
elektrisk ström 11 395 11 240 12 925 . 5,1 -12,5 8.5 29,6 12;5 6 

Export exkl. fartyg . 66 989 68180 76 450 ·. 4,4 -12,5 5,5 28,4 16,5 . 6 
Fartyg 3 525 3 950 5 325 ---4,3 23 14 .J5,9 -9 18 
Totalt 70 514 '7'1.130 81 775 3,9 -11" 6• 27,7 15• 7• 
Färdigvaror exkl. 

21,7 fartyg" 49 468 52 800 58 735 9,4 -9,5 3,5 18 7 
Ravaror' 17 521 15 380 17 715 -7,6 -21,5' 12,5 48,I 12 2,5 

1 Volymutvecklingen för exporten och importen enligt utrikeshandelsstatistiken avviker från den som 
redovisas i nationalräkenskaperna främst genom att detfatorerna för verkstadsprodukter är olika samt 
att prisindexformlerna för varugruppernas sammanvägning är olika. 

2 Prisförändringen för färdigvaror., särskilt verkstadsprodukt.er, kan endast till viss del hänföras till 
"rena" prisökningar. De prisförändringar ·som redovisas i tabellen är s. k. enhetsi•ärden, dvs. de 
implicita prisförändringar som framkommer ;med ledning av utrikeshandels.statistikens varuvisa upp
gifter om exporterad kvantitet och motsvarande värdesumma och avspeglar således den genomsnittliga 
prisförändringen inom olika varupositioner. Därigenom registreras inte endast faktiska prisförändririgar 
utan även kvalitetsförändringar och förä11dringar i fördelningen av varor av olika kvalitet inom 
varupositioner. . 

' Papper och papp, järn och stål, verkstadsprodukter samt övriga industriprodukter, ·utom elektrisk 
ström. 

' Export exkl. fartyg och de i nm 3 nämnda varugrupperna. 
•Enligt nationalräkenskapernas bcräkningsmetodik: volym -8,5 o,;,, pris 11,5 %. 
• Enligt nationalräkenskapernas beriikningsmetodi.k: volym 8 °.~, pris 5 % . 
Anm. 1974 års exportvärden enligt utrikeshandelsstatistiken. Värdena för 1975 är baserade . på 

c.xportutvecklingen under årets tio första· månader. Samtliga uppgifter för I 976 avser prognoser. 
1 preliminära utfall och i prognoser är viirdeuppgifterna avrundade -till närmaste 5- resp. 10-tal milj. kr. 
och de procentuella förändringarna till närmaste hela resp. halva tal. 

K,//lor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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kordskörden 1974 medförde kraftigt ökade exportskeppningar av vete 

andra halvåret 1974 och första halvåret 1975. Skörden 1975 var av mer 

normalt omfång och de för export tillgängliga kvantiteterna uppgick en

dast till hälften av vad som erhölls ur 1974 års skörd. Detta påverkade 

spannmålsexportcn redan under 1975 och kommer också att få återverk

ningar under 1976. Exporten av jordbruksprodukter beräknas nu ha vi

sat en volymmässig ökning på ca 40 % 1974-1975 efter en ökning på 

s;5 % 1973-1974. Förutsatt ett normalt skördeutfall 1976 torde en ex

portvolymminskning på ca 25 % komma att erhållas 1975-1976. I 

samband med vikande världsmarknadspriser har priserna på den 

svenska exporten av jordbruksproduktcr fallit kraftigt under loppet av 

1975. Dessa torde ha minskat 15 a 20 % 1974-1975. Prisnivån antas 

förbli i stort sett oförändrad 1975-1976. 
Exporten av livsmedel består av bl. a. kött, mjöl, mejeriprodukter och 

fetter. Efter en volymminskning 1973-1974 till följd av bl. a. minskad 

ffäskexport räknas nu med en volymminskning 1974-1975 på ca 15 ':·6 
delvis som en följd av en ytterligare neddragning av fläskexporten._ Bi

dragande är även minskad utförsel av mejeriprodukter. En viss volym

mlissig uppgång av livsmedelsexporten beräknas komma till stånd 

1975-i 976. Leveranspriserna synes ha utvecklats svagt under senare 

delen av 1975 och exportprisstegringen 1974-1975 torde därmed ha 

begränsats till ca 5 ~·(. Exportprisökningen förutses dämpas ytterligare 

1975-1976. 
Den svenska jämmalmsexportens volymmässiga tillväxt J 973-1974 

begränsades av utskeppningskapaciteten och stannade vid 5 % . Mot slu

tet av 1974 -började emellertid utskeppningstakten dämpas till . följd 

a~ den vikande stålkonjunkturen och under större delen av '1975 

minskade utförseln kraftigt. Även med e.n inkalkylerad återhämtning 
mot slutet av 1975 torde exportvolymen ha minskat drygt 30 C:~1 :I 974-
1975. Avsevärt förbättrade internationella stålkonjunkturer är att emot

se under 1976- och därmed torde malmbehovct komma att öka påtagligt 

från 1975 års låga nivå. Exportvolymökningen 1975-1976 skattas till ca 

20 % . Priserna på svensk järnmalm har höjts kraftigt och export

prisökningen torde ha varit ca 45 % 1974-1975. Exportpriserna torde 

öka något även 1975-1976. 
Trävaruexporten går nästan uteslutande till Västeuropa. Till följd 

av den starka minskningen i byggandet där under loppet av 1974, sjönk 

trävarukonsumtionen kraftigt vilket f\ck påtagliga återverkningar på. 

trävaruimportcn. De svenska avsättningsmöjligheterna på europamark

naden påverkades dessutom negativt av eit ökat utbud trävaror från 

Canada, då bostadsbyggandet i Förenta staterna och Japan drastiskt 

föll tillbaka. Den svenska exporten av trävaror minskade under dessa 

omständigheter med ca 20 % räknat i volym 1973-1974. Byggandet i 

Viisteuropa fortsatte att gå ned under loppet av 1975 i flertalet län-
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Diai:ram 3: 1 Exportutvecklingen, totalt och för vissa varugrupper 1969-
1976 

l\.filj. kr., 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata. Log. skala 
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Kii/lor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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dc-r. Styrkan i nedgången avtog dock under senare delen av åre,t bl. a. 

:mm en följd av ett omslag till en ökning i Storbritannien och Danmark. 

Efterfrågeprofilen förstärktes också av att den starka lageravveck

lingen i importör- och förbrukarleden upphörde under hösten. Den 

svenska konkurrenssituationen förbättrades dessutom mot slutet av 

tiret då det kanadensiska utbudet begränsades till följd av strejker. 

Den svenska exporten som föll kraftigt under första halvåret kunde så

lunda öka mot slutet av året och volymminskningen 1974-1975 kom. 

att stanna vid knappt 30 % . Byggandet i Västeuropa beräknas stiga 

under loppet av 1976. Räknat mellan årsgenomsnitten 1975 och 1976 

torde cl0ck ökningen bli begränsad. Importen beräknas emellertid sti

ga förhållandevis kraftigt till följd av det tidigare n~imnda omslaget 

i lagercykeln. Med hänsyn till en sannolikt begränsad konkurrens från 

Canada beräk!ias den svenska utförseln kunna öka ca 23 % 1975-

1976. Leveranspriserna, som föll hela 1975, beräknas med hänsyn till 

den förutsedda förbättringen av avsättningsläget stiga inte obetydligt 

under loppet av 1976. 

Efterfrågan på massa från exportmarknaderna var god och överskred 

även tillgången under större delen av 1974. En vändpunkt inträffade 

emellertid mot slutet av 1974 då efterfrågan kraftigt föll tillbaka. Vi

kande efterfrågan har därefter kännetecknat även de tre första kvartalen 

unckr 1975. Att efterfrågan fallit så kraftigt kan ses som en följd dels av 

att papperförbrukarna i Västeuropa ·sänkte sin konsumtion, dels av att 

förbrukare och mellanhänder började tära på sina välfyllda pappersla

ger. Detta medförde att· den västeuropeiska pappersindustrin i avsevärd 

utsträckning drog ner på köpen av massa utifrån. Till följd av det för

bättrade ekonomiska läge som kunde skönjas i Vlisteuropa mot slutet av 

J 975 beräknas papperskonsumtionen åter stiga, vilket skulle verka upp

dragande på behovet av importerad massa. Den svenska massaexporten 

beräknas ha vänt uppåt i slutet av 1975 men utförselvolymen 1975 blev 

ändå ca 29 <;;: lägre än under 1974. Uppgången av den svenska massa

exporten torde ha underlättats av den minskning i utbudet av nord

amerikansk massa på- den västeuropeiska marknaden som bl. a. strej

kerna inom den kanadensiska skogsindustrin orsakat. Under 1976 be

räknas efterfrågan på massa stiga. Den emotsedda konjunkturuppgången 

i Nordamerika antas verka återhållande på utbudet av .nordamerikansk 

massa till Västeuropa under 1976 då den allt övervägande delen av 

den nordamerikanska massaproduktionen förmodas åtgå till inhemsk 

förbrukning. Detta är en faktor som antas påverka den svenska massans 

konkurrenssituation på den västeuropeiska marknaden i positiv riktning. 

Därmed beräknas den svenska massaexportens volym stiga med 20 % 

1975-1976. Exportleveranspriscrna beräknas ha stigit med 34 i;;, 
1974-1975 och för 1975-1976 förutses en ökning med knappt 3 %. 

Den mycket gynnsamma utveckling som pappersexporten haft sedan 
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två år tillbaka avbröts hastigt på hösten 1974. Efterfrågebortfallet blev 
då mycket omfattande till följd av sjunkande papperskonsumtion i Väst
europa i förening med att pappersförbrukare och importörer övergick 
från lageruppbyggnad till lageravveckling. Fallande exportefterfrågan 
har därefter varit fortsatt rådande under större delen av 1975. En anty
dan till förbättring av det ekonomiska läget i Västeuropa framträdde 
mot slutet av 1975. Detta förväntas leda till en ökande papperskonsum
tion och då förbrukarnas papperslager bör befinna sig på en miniminivå 
förbättras därigenom avsättningsmöjligheterna för den svenska pappers
exporten. För 1974-1975 beräknas volymminskningen av den svenska 
pappersexporten trots omslaget mot slutet av 1975 ha uppgått till 27 %. 

Under 1976 väntas den påbörjade tendensen till ökad pappersefterfrå
gan befästas. Vidare förutses en minskad konkurrens från de nordameri

kanska producenterna på den västeuropeiska pappersmarknaden. En ök
ning av den svenska pappersexportens volym om 22 % kalkyleras bli 
möjlig 1975-1976. Räknat mellan helåren 1974-1975 beräknas pri
serna på exportleveranser av papper ha ökat med 20 %. Prisökningen är 
en följd av stigande priser under första hälften av 1975. ökningen av cx
portleveranspriscrna 1975-1976 beräknas uppgå till 2 %. 

Efter två år med mycket expansiv utveckling avtog tillväxttakten i 
den svenska exporten av jiirn och stål markant under loppet av 1974. 
Den volymmässiga ökningen 1973-1974 kom därmed att stanna vid ca 
8,5 ~1;,. I början av 1975 förändrades situationen drastiskt och expor

ten av järn och stål föll mycket snabbt under loppet av 1975. Minsk
ningen i exportvolymen beräknas preliminärt ha varit ca 20 % 1974-
J 975. Den internationella stålmarknaden karakteriserades under 1975 av 
en extremt svag efterfrågan. Stålförbrukningen i industriländerna, som 
redan under 1974 var vikande till följd av konjunkturavmattningen, för
svagades ytterligare under 1975 samtidigt som den låga aktivitetsnivån 
hos stålkonsumenterna då föranledde dessa att reducera sina lager. I 
samband med en upphörande lageranpassning hos förbrukare och mel
lanhänder samt en uppgång i den faktiska stålförbrukningen beräknas 
exporten av järn och stål vända uppåt under loppet av 1976. Exportvo
lymen har därför bedömts komma att öka med en dryg procent 1975-
1976. Exportpriserna uppvisade en med hänsyn till det svaga avsätt

ningsläget förvånansvärt gynnsam bild under 1975. Leveranspriserna 
som stigit snabbt alltsedan 1972 fortsatte att öka under större delen av 
l 975 och inte förrän mot slutet av året vände priserna nedåt. Därmed 
kom prisökningen 1974-1975 att uppgå till nära 17,5 %. Priserna be

räknas fortsätta att falla en bra bit in på 1976 för att därefter i samband 
med den förväntade marknadsförstärkningen åter vända uppåt. Den ge
nomsnittliga prisnivån för 1976 beräknas sålunda komma att ligga ca 
4,5 % lägre än under 1975. 

Exporten av verkstadsprodukter utgör omkring 40 % av totalexporten 
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och väl över hälften av fiirdigvaruexporten. Vad som inledningsvis an
förts om exporten av färdigvaror har därför en mycket direkt tillämp
ning på denna varugrupp. Exportvolymen ökade i snabb takt under 

loppet av 1974 - konjunkturförsvagningen inom OECD-ländcrna kom
penserades av mycket starka exportökningar till Östeuropa och Kina 

och till vissa u-länder, däribland OPEC-länderna. Takten i exporttill
växten till dessa länder dämpades påtagligt under 1975 - dock med un
dantag för OPEC-länderna - samtidigt som efterfrågan från OECD
länderna föll ytterligare tillbaka. Detta resulterade i en successiv ned
gång av vcrkstadsexporten - exportvolymen beräknas ha minskat med 

2,5 '}o 1974-1975. Den under 1976 förväntade konjunkturuppgången 
inom OECD-området beräknas först mot slutet av 1976 leda till en upp

gång av verkstadscxporten dit. Samtidigt torde man även för 1976 
få räkna med tämligen begränsade exportökningar till länderna utanfö1 

OECD. Exportvolymen 1975-1976 har därmed beräknats bli ungefär 

oförändrad. Exportprisindex synes ha stigit närmare 20 % 1974-1975 

- speciellt stark var prisuppgången i början av 1975. För 1976 förutses 

en lugnare prisutveckling - exportprisindex förutses stiga med drygt 
JO%. 

Exporten av övriga industriprodukter - som bl. a. består av kemiska 
produkter, textilvaror och snickerier - utgör ca 1/6 av totalexporten 
och bildar därmed den näst största av de enskilda varugrupperna. Den 
svaga efterfrågeutvecklingen i bl. a. Danmark, Storbritannien och· För
bundsrepubliken Tyskland har medfört att exporten av övrigvaror vo

lymmässigt minskat sedan andra kvartalet 1974. Exportbortfallet var 
stort mot slutet av 1974 vilket medförde att exportvolymökningen 
1973-1974 kom att stanna vid 5 %. En drastisk minskning av export

volymen skedde även de första månaderna 1975 varefter exporten legat 
på en i stort sett oförändrad nivå under återstoden av året. Inbegripet en 
beräknad måttlig återhämtning mot utgången av 1975 torde exportvoly
men ha uppvisat en minskning på ca 12,5 % 1974-1975. I linje med 
de internationella konjunkturutsikterna torde efterfrågeutvecklingen på 
avnämarmarknaderna komma att bli klart expansiv under loppet av 
1976. Exportleveranserna förutses sålunda komma att uppvisa en för
hållandevis hög ökningstakt under loppet av 1976 och exportvolymök
ningen 1975-1976 beräknas bli ca 8,5 %. Som en följd av bl. a. de sto

ra råvaruprisstegringarna ökade exportpriserna snabbt under 1974 så att 

prisökningen 1973-1974 kom att bli ca 30 %. Prisstegringarna upphör

de tvärt i början av 1975 och en stabil prisnivå etablerades. Någon vä

sentlig upptrappning av·priserna skedde troligen inte under de sista må

naderna av 1975 och den beräkna.de exportprisökningen på 12,5 % mel
lan genomsnittslägena 1974 och 1975 är således nästan helt att tillskriva 
den drastiskt stegrade priskurvan under loppet av 1974. Exportpriserna 
förutses öka i en successivt stigande takt under loppet av 1976. Räknat 
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mellan helåren 1975 och 1976 torde dock prisökningen stanna vid ca 
6 <:·[ .. 

Exportleveranserna av fartyg synes 1974-1975 ha stigit med ca 23 ~(: 

i volym - den starka ökningen till stor del hänförlig till utförseln av be

gagnade fartyg. Exporten under 1976 har bedömts med hjälp av statis

tiska centralbyråns varvsenkät och beräknas värdemässigt stiga med ca 
35 Si·, vilket med det prisantagandc som gjorts skulle innebära en vo

lymökning på ca 14 ~'i:. 

3.2 Importen 

Enligt preliminära beräkningar minskade importvolymen med 2 1/2 % 

1974-1975. Importvolymen, som expanderade synnerligen kraftigt un

der 1974, vände nedåt under första halvåret 1975 och föll sedan ytterli

gare under andra halvåret. Denna utveckling synes till största delen vara 

avhängig av den minskade indus~riproduktionen under 1975 - importen 

består till inemot hälften av insatsvaror till indus,trin - och det iir också 

för dessa varor som den kraftigaste nedgången synes ha skett. Härtill 

bidrog även den väsentligt lägre takten i uppbyggnaden av insatsvaru

lagren. Aven konsumtionsvaruimporten minskade under loppet av 1975 
som en följd av lägre tillväxttakt i varukonsumtionen och den jämfört 

med 1974 drastiskt fägrc lageruppbyggnaden i handeln. 

Någon nämnvärd förstärknnig av den inhemska efterfrågan påräknas 

inte förrän under senare delen av 1976. Importvolymen beräknas i en

lighet härmed bli tämligen oförändrad under första halvåret 1976 för 
att sedan åter stiga under andra halvåret, vilket innebär en nedgång 
på ca 1 % från 1975 till 1976. Produktionsutvccklingen inom de bran
scher som har störst betydelse för insatsvaruimporten väntas bli fortsatt 
svag under början av 1976 för att sedan förstärkas något under senare 
delen av året. Samtidigt väntas emellertid lagren av insatsvaror minskas 
under 1976. Importen av insatsvaror till industrin beräknas i enlighet 
härmed sjunka ytterligare något under första halvåret 1976. för att sedan 

stiga under senare delen av året:. Den prognoserade ökningen av varu

konsumtionen under 1976 jämte den väntade väsentligt mindre neddrag

ningen av handelns lagerinvestcringar kalkyleras medföra en successivt 

stigande konsumtionsvaruimport under loppet av 1976. 
Importökningen av jordbruks-, skogshruksprodukter och fisk uppgick 

gick till drygt 6 %• 1973-1974 och till drygt 5 % 1974-19.75. Starkt 

bidragande till tillväxttakten inom denna grupp har de tre se1_1aste åren 

importen av skogsbruksproduktcr varit, vilken nära nog fördubblats tre 

t1r i rad. Importen av jordbruksproduktcr - främst kaffe, frukt, köks

växter och tobak - som utgör huvuddelen av gruppen, ökade 1973-
1974 med ca 3 % och synes 1974-1975 ha minskat något. Mellan 1975 

och 1976 beräknas denna import stiga något samtidigt som importök-
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Tabcll 3: S Importutveckling för olika varugrupper 1974-1976 

Importvärde, milj. kr. Procentuella förändringar från föregäende 
iir 

Volym' Pris 

19741 1975 1976 1974 1975 1976 1974 1975 1976 

Jordbruks-, skogs-
produkter och fisk 3 195 3 440 3 795 6,2 5 3,5 21,0 2,5 6,5 
Mineraliska produkter 4 897 5 755 7 250 2,0 7,5 23,5 142,8 9 2 
därav: råolja 3 734 4 340 5 975 0,1 12 30 196,I 4 6 
Industriprodukter exkl. 
fartyg 61 888 63 875 66 180 13,7 -2 -2,5 33,9 5,5 6,5 
därav: 

livsmedelsprodukter 3 794 3 950 3 905 2,7 3,5 4,5 27,I 0,5 -5,5 
trävaror, massa samt 
papper och papp 420 365 405 -0,l -21 8 46,7 10,5 2,5 
petrolcumprodukter 9 063 7 425 6 920 3,3 -12,5 -Jl,5 131,5 -6,5 5 
järn och stål 4 792 4 760 4 260 13,7 -9 -5 39,I 9 -5,5 
ickejärnmetaller 2 587 2 270 2 165 16,8 2,5 -4,5 39,5 -14,5 0 
verkstadsprodukter 
exkl. fartyg 22 814 26 270 27 645 22,6 4,5 -5 14,63 10,53 113 
övriga industriprodukter 
inkl. elektrisk ström 18 418 18 835 20 880 11,6 -4,5 3,5 28,8 7,5 7 

Import exkl. fartyg 69 980 73070 77 225 12.5 -1 -0,5 37,9 5,5 6 
Fartyg 2 729 1 470 I 130 114,6 -44,5 -26,5 4,1 -3,5 5 
Total import 72 758 74585 78 405 14,5 -2,5• -15 37,1 5• 6• 

' För 1974 föreligger en differens mellan summan av samtliga varugrupper och totala importen 
på ca 50 milj. kr. beroende på att de korrigeringar som statistiska centralbyrån företagit på stat
nummerniva avviker från de korrigeringar som företagits på totalnivå. Då prognoserna görs på 
resp. varugrupp återfinns motsvarande differens även för 1975 och 1976. 

' Volymutvecklingen för exporten och importen enligt utrikeshandelsstatistiken kan avvika 
från den som redovisas i nationalräkenskaperna främst genom att prisdetlatorerna för verkstads
produkter är olika. 

• Prisförändringen för verkstadsprodukter kan endast till viss del hänföras till rena prisökningar. 
De prisförändringar som redovisas i tabellen är s. k. enhetsvärden dvs. implicita prisförändringar 
som framkommer med ledning av utrikeshandelns varuvisa uppgifter om importerad kvantitet 
och motsvarande värdesumma och avspeglar således den genomsnittliga prisförändringen inom 
olika varupositioner. Därigenom registreras inte endast faktiska prisförändringar utan även 
kvalitetsförändringar och förändringar i fördelningen av varor av olika kvalitet inom varugrupper. 

•Enligt nationalräkenskapernas beräkningsmetodik: volym -2 %, pris 4,5 %· 
5 Enligt nationalräkenskapernas beräkningsmetodik: volym 1 % , pris 4 % . 
Anm. 1974 års importvärden enligt statistiska centralbyråns korrigeringar av utrikeshandels

statistiken. Värdena för 1975 är baserade på den faktiska importutvecklingen under årets tio 
första månader. Samtliga uppgifter för 1976 avser prognoser. I prognoserna är värdeuppgifterna 
avrundade till närmaste hela 5- resp. 10-tal milj. kr. och de procentuella förändringarna till när
maste hela resp. halva tal. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

ningen av skogsbruksprodukter beräknas bli väsentligt lägre än under de 
senaste åren. Totalt för gruppen förutses importen stiga närmare 4 % 

1975-1976. 

Importen av mineraliska produkter, som till största delen består av 

råolja, steg med 2 %, 1973-1974. Råoljeimporten var emellertid täm" 
Jigen oförändrad mellan 1973 och 1974 och uppgången var huvudsakli
gen hänförlig till en kraftigt ökad stenkolsimport till det nya koksver
ket i Luleå. Importen av råolja steg med 12 % 1974-1975, hänförligt 

5 Riksdagen 1975/76. 1 sam[. Nr 100. Bil. 1 
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till en mycket kraftig uppgång under andra halvåret, då mycket bety

dande kapacitetstillskott på raffineringssidan tagits i bruk. Importen av 

övriga mineraliska produkter sjönk emellertid 1974-1975, varför im

portökningen för hela gruppen begränsades till närmare 8 % . 

Då råoljebehovet i samband med de ovan nämnda kapacitetstillskot

ten kommer att stiga kraftigt även 1976, beräknas importen av råolja 

öka med ca 30 % detta år. Även 1975-1976 väntas importen av övriga 

mineraliska produkter utvecklas svagt, varför importökningen för hela 

gruppen har beräknats till drygt 23 ~;,. 

Livsmedelsimporten steg med närmare 3 % 1973-1974 och med 

närmare 4 % 1974-1975. Båda åren svarade importen av färdiga kon

sumtionsvaror för den starkaste tillväxten. Importen för hela gruppen 

beräknas öka med drygt 4 % 1975-1976 - beroende på en snabbare 

tillväxttakt för såväl konsumtionsvaror som insatsvaror. 

Införseln av petroleumprodukter ökade med drygt 3 % 1973-1974 

och föll sedan med 12 a 13 % 1974-1975. Nedgången under 1975 -
som framför allt ägde rum under andra halvåret - var huvudsakligen 

en följd av att den inhemska försörjningsgradcn steg kraftigt beroende 

på nya kapacitctstillskott både vad gäller raffinaderier och kolprodukt

industrin. Detta får betydande återverkningar även på importbehovet 

för 1976 och importen av petroleumprodukter förutses då minska med 

drygt 11 %. 
Importen av järn oclz stål befann sig i snabb tillväxt under hela 1974 

och importökningen 1973-1974 uppgick till närmare 14 %. Under 

1975 försvagades emellertid produktionstillväxtcn markant i de stål
konsumerande branscherna, samtidigt som ett negativt lageromslag hos 

förbrukare och grossister ägde rum. Importen sjönk sålunda med nlir
mare 9 % 1974-1975 - innebärande en viss nedgång under första 

halvåret och ett synnerligen brant fall under andra halvåret. Under 1976 
beräknas efterfrågan på järn och stål falla ytterligare, varför importen 

kalkylerats minska 5 ')o 1975-1976. 
Importen av verkstadsprodukter, som svarar för drygt 113 av totala 

importen, expanderade mycket kraftigt under loppet av 1974 - import

ökningen 1973-1974 kom att uppgå till hela 23 %. Importvolymen vän

de nedåt under första halvåret 1975 och nedgången förstärktes under 

andra halvåret. På grund av den starka uppgången under loppet av 1974 
innebar denna utveckling en ökning av importen på drygt 4 'i'(, mellan 

helåren J 974 och 1975. Under första delen av 1975 var nedgången hän

förlig till invcsteringsvaror och konsumtionsvaror, men i samband med 

en neddragning av produktions·1olymen inom verkstadsindustrin sjönk 

även insatsvaruimportcn från första till andra halvåret 1975. För 1975 
-1976 berliknas verkstadsimportcn minska med drygt 5 %, varvid in

ber~iknas en fortsatt kraftig nedgång under första halvåret och en blyg-· 

sam uppgfrng under andra halvåret. Importen av insatsvaror förutses 



Bil. 1 Preliminär nationa1budget 67 

härvid minska med drygt 5 % 1975-1976 i samband med en väntad 

neddragning av produktionsvolymen inom branschen och minskade la

gerinvesteringar i insatsvarulagren. Importen av investeringsvaror be

räknas falla med drygt 9 % 1975-1976, dels beroende på den progno

stiserade svaga investeringsutvecklingen, men också på att efterfrågan på 

dessa varor under 1976 förutses i väsentligt ökad utsträckning rikta 

sig mot hemmamarknaden i samband med att leveranstiderna inom den 

svenska verkstadsindustrin torde komma att förkortas ytterligare under 

1976. Konsumtionsvaruimporten förutses bli nära nog lika hög 1976 
som 1975. Införseln av personbilar väntas härvid minska kraftigt, vilket 

i det närmaste motvägs av den prognostiserade importökningen för de 

övriga konsumtionsvarorna. 

Importen av övriga industriprodukter, som ökade med ca 11,5 % 1973 

-1974, föll med närmare 5 % 1974-1975. Nedgången 1975 var främst 

hänförlig till en kraftig minskning av insatsvaruimporten i samband med 

den neddragna produktionsvolymen inom denna industrisektor. Samti

digt dämpades tillväxten av konsumtionsvaruimporten markant. För 

1976 förutses en uppgång av insatsvaruimporten i samband med en för

väntad produktionstillväxt under loppet av 1976 inom sektorn. Kon

sumtionsvaruimporten väntas 1975-1976 öka i ungefär samma omfatt

ning som 1974-1975. För gruppen som helhet har importökningen 

1975-1976 beräknats till drygt 3 %. 
Prisindex för totala importen ökade med ca 37 % 1973-1974. Ef

ter en mycket snabb acceleration i början av 1974 dämpades pris

stegringstakten markant under loppet av året. Under första halvåret 

1975 skedde en ytterligare uppbromsning men prisstegringstakten ökade 

framför allt mot slutet av året. Prisökningen 1974-1975 kom sålunda 

att uppgå till ca 5 % . 
Den internationella prisutvecklingen för basråvaror kom under såväl 

större delen av l 974 som under l 975 att uppvisa en klart nedåtriktad 

tendens. För industriella basråvaror kulminerade notcringspriserna un
der andra kvartalet 1974 och därefter föll priserna snabbt ned till en låg 

nivå vid årsskiftet l 974/1975. Därefter har de inte uppvisat några större 
förändringar. Denna utveckling har till stor del bestämts av marknads

läget för flertalet ickejärnmetaller där prisnivån under loppet av 1975 

uppvisat en svagt fallande tendens. Däremot har prisutvecklingen på 

ickesyntetiska fibrer 1975 varit svagt uppåtriktad. De dominerande mark

nadsfaktorerna för flertalet basråvaror har varit en låg efterfrågan och 

stadigt stigande lager. Betydande produktionsinskränkningar samt med

vetna begränsningar av exporten för vissa varor hade ännu inte vid ut

gången av 1975 givit några nämnnvlirda utslag uppåt på prisutveek

lingen. 

Prisuppgången på livsmedelsråvarorna kulminerade betydligt senare 

än för industriella basråvaror - inte förrän i slutet av 1974 vände livs-
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medelspriserna nedåt för att sedan falla fram till halvårsskiftet 1975 
som en följd av dels goda skördeutsikter, dels betydande utökningar 
av den besådda arealen. Under sensommaren 1975 kom emellertid en 
förnyad prisuppgång på grund av bl. a. sovjetiska spannmålsköp i För
enta staterna och rapporter om betydande frostskador på kaffeodlingarna 
i Brasilien. Därefter har dock en viss rekyl noterats med bl. a. fallande 
sockerpriser. 

De svenska importpriserna kom sålunda - under loppet av 1975 

- att för en betydande andel råvaror uppvisa en klart fallande ut
veckling. Importpriserna på koppar reagerade mycket snabbt på den in
ternationella konjunkturförsvagningen och vände nedåt redan vid halv
årsskiftet 1974 och har därefter fallit ned till en mycket låg nivå. 

Importpriserna på övriga metalkr, bl. a. stål och aluminium, hölls uppe 
betydligt längre, inte förrän under andra kvartalet 1975 vände pris
kurvan nedåt. 

Importpriset på råolja började falla vid ingången av 1975 och uppvi
sade en fallande utveckling fram till halvårsskiftet 1975 dels till följd 
av det successiva genomslaget av lägre fraktrater, dels som en följd 
av den successiva försvagningen av dollarn under första halvåret 1975. 
Dollarns markerade förstärkning under augusti-september medförde 
att råoljepriset åter ökade under tredje kvartalet. I september 1975 kom 
OPEC-ländernas överenskommelse om en 10-procentig höjning av rå
oljepriset och priserna fortsatte att stiga under resten av året. Den kraf
tiga förbrukningsminskning av raffinerade produkter världen över som 

framträdde efter oljekrisen medförde efter hand en press nedåt på pri
serna. Jmportpriserna på dessa produkter vände nedåt redan under tredje 
kvartalet 1974. Under senare del.en av 1975 har priserna emellertid åter 
stigit delvis som en följd av de höjda råoljepriserna. 

Fortfarande under 1974 accc:lcrcrade prisstegringstaktcn på färdig
varuimporten bl. a. som en följd av de tidigare mycket snabba pris
stegringarna på råvaror. Under främst första halvåret 1975 skedde en 
markerad uppbromsning av prisstegringstakten vilket till en del för
klaras av den svenska kronans relativa förstärkning. Mellan halvåren 

1975 vände emellertid denna utveckling till en relativ försvagning och 
samtidigt skedde en viss ökning i prisstegringstakten. 

De indikatorer på en förbättring av den internationella konjunktur
situationen som förelåg under slutet av 1975 medför att man får räkna 

med att de svenska importpriserna för flertalet industriella basråvaror 
kommer att stiga under loppet av 1976. Däremot är det knappast tro
ligt att den senaste prisboomen kommer att upprepas, därtill är bl. a. 
de internationella lagren fortfarande alltför stora. Sannolikt kommer 

efterfrågan inte att växa i samma snabba takt och lika samtidigt värl
den över som vid föregående konjunkturuppgång. Utsikterna för skörde
året 1975/1976 bedömdes vid slutet av 1975 fortfarande vara relativt 
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goda och då man kan räkna med en relativt måttlig efterfrageupp
gång skuJJe den internationella prisutvecklingen för ifrågavarande pro

dukter komma att bli tämligen moderat. De under senare delen av 
1975 kraftigt höjda noteringarna på kaffe gör emellertid att man vad 
gäller denna vara får räkna med en betydande uppgång i importpriset. 

Den av OPEC-länderna i september 1975 fastställda prishöjningen 
på råolja gäller fram till juli 1976. Den fortsatta utvecklingen av rå

oljepriset är företrädesvis en politisk fråga. Här har inte räknats med 
någon ytterligare förändring av prisnivån. För oljeprodukter kan en 
fortsatt prishöjning under loppet av 1976 inte uteslutas då ett konjunk
turuppsving snabbt kan få effekt på priserna för dessa produkter. 

Uppgången i importpriserna för färdigvaror beräknas fortgå i rela

tivt snabb takt under loppet av 1976. Orsaken härtill är i första hand en 
alltjämt betydande och internationellt utbredd lönekostnadsstegring men 
även den beräknade fastare prisutvecklingen på råvarusidan väntas 

medverka. Sammanfattningsvis väntas importpriserna stiga med drygt 

6 % 1975-1976, dvs. något snabbare än 1974-1975. 

3.3 Bytes- och betalningsbalanscn 

Bytesbalanse1z uppvisade enligt preliminära beräkningar ett negativt 
saldo för 1975 på ca 7 miljarder kr. Detta innebär en försvagning gent
emot 1974 (ca 2,9 miljarder kr.) som nästan i sin helhet kan lokaliseras 
till tjänste- och transfercringsbalansen då varubalansen förblev i stort 
sett oförändrad. Kapitaltransaktionerna slutligen gav upphov till en 
omfattande kapitalimport på ca 6,5 miljarder kr., vilket förstärkte ka
pitalbalansen med ca 4,6 miljarder kr. gentemot 1974. Som framgår av 

tabell 3: 6 skulle de transaktioner med utlandet som statistiskt registre
rats i sig ha inneburit ett mindre valutautflöde. Ett sådant utflöde re
gistrerades emellertid inte utan i stället förstärktes valutareserven med 
närmare 4 miljarder kr. Det uppkom sålunda en betydande positiv 
restpost på ca 3,7 miljarder kr., vilken åtminstone delvis har sin grund 
i de ofullkomligheter statistiken för 1975 ännu är behäftad med. För
skjutningen i denna post kan inte minst ha uppstått på grund av för
ändringar i handelns kreditförhållanden. Raden av diskontosänkningar 
utomlands 1975 har sannolikt inneburit sådana förändringar att resulta

tet kan ha blivit ett ökat anlitande av utländska handelskrediter. I den 
mån detta inte statistiskt registrerats har det med hela sitt belopp till
förts restposten. 

Enligt de prognoser och antaganden som föreligger för 1976 kom
mer bytesbalansen att undergå en väsentlig förbättring gentemot 1975, 

vilket är en följd av handelsbalansens väntade omslag i positiv riktning. 
Detta, som beräknas till ca 5,8 miljarder kr., motvägs delvis av en fort
satt negativ tillväxt av tjänste- och transfereringsbalansen med ca 1,5 
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miljarder kr. Förbättringen i bytesbalansen stannar sålunda vid ca 4,3 

miljarder kr. 

Tabell 3: 6 Bytes- och betalningsbalans 1972 -1976 
Milj. kr., löpande priser · 

1972 1973 1974 1975 1976 
prel. prognos 

Export av varor, fob 1 41 749 53 153 70 514 72 130 81 775 
Import av varor, cif1 38 618 46 336 72 758 74 585 78 405 

Handels balans 3131 6 817 -2244 -2455 3 370 
Korrigering av handels-
statistiken• -49 -11 l -100 -260 -290 
Sjö fartsnetto 2 432 2 991 3 877 2 950 3 100 
Resevaluta -2 374 -2 253 -2 232 -2400 -2600 
Övriga tjänster, netto --947 -I 186 -1 652 -2 050 -2 250 
Korrigerings post 800 800 800 800 800 

Bytesbalans för varor och 
tjänster• 2993 7 058 -1551 -3415 2130 

Transfereringar, netto -1 719 -I 758 -2 564 -3 650 -4900 
Bytesbalans för varor, 
tjänster och transfereringar• l 274 5 300 -4115 -7065 -2 770 

Kapitalbalans 1 442 402 1 959 6 550 
Tilldelning av SDR 178 
Restpost 35 --63 366 3 735 
Bankernas utlandsstä\lning 2929 5 639 -1 790 3 220 
därav: valutareserv• 2 251 3 884 -3 292 3 960 

valutabankernas tidsposition 678 1 755 1 502 -740 

i Enligt handelsstatistiken. 
• Nettot av återutförsel och återinförsel, korrigering av SAS' flygplansimport, 

i utlandet direktlandad fisk, nettoimport av icke-monetärt guld samt rabatter 
och koncernbidrag i samband med oljeimport. 

3 Överensstämmer med saldot mellan import och export av varor och tjänster 
i nationalräkenskapernas försörjningsbalans bortsett frän att korrigeringsposten 
endast med halva beloppet ingår i försörjningsbalanscn. Resterande hälften av 
korrigeringsposten räknas i nationalräkenskaperna till transfcreringsncttot. 

• Överensstämmer med riksbankens bytesbalansbegrepp. 
• Riksbankens guld- och valutaställning samt valutabankernas avistaposition. 
Källor: Konjunkturinstitutet och riksbanken. 

H andelsbala11se11 

Mellan 1974 och 1975 beräknas exportvolymen ha minskat med 

1 L ~'o och priserna torde ha ökat med 15 l/c. För exportvärdet, som 

ökat med 2,5 % , innebär detta en upprevidering sedan konjunkturin

stitutets rapport i höstas med ett par procentenheter eller drygt ] ,4 mil

jarder kr. i nivåhöjning. Aven importutveeklingen förefaller att ha blivit 

något gynnsammare ur handclsbalanssynpunkt. I volym beräknas im

porten sålunda ha sjunkit med ca 2,5 % och i värde stigit med 2,5 % . 

Importvärdet 1975 synes därmed ha blivit drygt 1/2 miljard lägre än 

som beräknades i konjunkturinstitutets höstrapport. Underskottet i . 

handelsbalansen l 975 kalkyleras sålunda till ett avsevärt mindre be

lopp, 2,4 miljarder kr. mot tidigare angivna 4,5 miljarder kr. Det gynn

sammare utfallet av exporten kan återföras på en starkare utveckling 
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såväl på volym- som på prissidan. 

För exporten 1975-1976 förutses en volymökning med ca 6 % och 

en prisökning i genomsnitt på närmare 7 %. Exportvärdet förutses så

lunda öka med ca 13 %. För importens del förutses en viss ned

gång i volymutvccklingen för 1976. Med en genomsnittlig prisök

ning på ca 6 % väntas importvärdet öka med 5 % 1975-1976. För 

handelsbalansens del innebär dessa beräkningar en kraftig revidering i 

positiv riktning av tidigare prognoser. Handelsbalansen förutses visa 

ett överskott på ca 3,4 miljarder kr. 1976, vilket jämfört med 1975 

skulle innebära en förskjutning i positiv riktning om ca 5,8 miljarder 
kr. 

T jiinste- oclz tra11sfereringsbalansen 

Fraktmarknadsläget är fortfarande hårt pressat även om en viss för

blittring inom vissa sektorer av torrlastmarknaden ägt rum på sistone. 

Värst utsatt är det oljebiirande tonnaget, som har ytterst svårt att finna 

sysselsättning som ger ens minimal kostnadstäckning och uppläggning

arna runt om i vlirlden fortsätter. I början av november var situationen 

för svenskt vidkommande den att av det totala tonnaget, ca 12,7 milj. 

ton dödvikt, var nära 30 c;;; upplagt och härav utgjordes den helt över

vligande delen (95 % ) av oljebärande tonnage. Svårigheterna på denna 

marknad väntas fortsätta och det befaras att tonnageöverskott inom 

denna sektor kommer att rt1da under kanske hela återstoden av 1970-

talet. För torrlasttonnaget har situationen ljusnat väsentligt under höst

mitnaderna. Den efterfrågeökning som då normalt brukar inträda har 

ytterligare förstärkts genom spannmålstransporterna till främst sovjet

hamnar. Kulmen synes dock nu vara nådd. Linjefar/en är ännu bety

dande inom svensk sjöfart. 1974 uppgick intäkterna från denna sektor 
till mer än ..J.5 % av de på godstransporter totalt intjänade. Utnyttjan

det av lastkapaciteten, som var högt ännu under första halvåret 1975, 
rapporteras emellertid successivt ha sjunkit under andra halvåret och 

detta kan förmodas ha lett till försämrat resultat. 

Den vikande tonnagecftcrfrågan på världsmarknaden, som främst 

skall ses mot den betydande nedgången i världshandeln, 8-10 q. i 

volym 1974-1975, medförde för de svenska redarna ganska omgående 

minskade bruttointäkter. Under perioden januari-september 1975 

sjönk dessa med närmare 7 % jämfört med samma period 1974. Sam

tidigt steg emellertid kostnaderna lika mycket, vilket ledde till att sjö

fartsnettot vid denna periodjämförelse gick ned med närmare 650 milj. 

kr. En fortsatt försvagning under fjärde kvartalet beräknas ha lett till 

en total minskning av sjöfartsnettot 197..J.-1975 med i runt tal 900 

milj. kr. 

För 1975-1976 förutses en tillväxt i världshandeln med 6 a 7 % . 

Följden torde bli ett växande transportbehov och därmed en aktivering 
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av marknaderna. Detta kommer självfallet att efter hand medföra en 

ökad bruttoinfäkt men också större kostnadsvolym genom att tidigare 

upplagt tonnage återinsätts i trafik. Huruvida detta intäktstillskott un

der sådana förhållanden blir tillräckligt stort för att slutligen resultera 

i ett förbättrat sjöfartsnetto är vanskligt att bedöma. Här har dock an

tagits en viss förbättring 1975--1976 genom att sjöfartsnettot satts till 

3,1 miljarder kr. Denna förbättring behöver inte i sin helhet antas kom

ma från torrlastsektorn utan kan till en del även komma från tanksck

torn. Skulle nämligen det nu upplagda tanktonnaget helt eller delvis 

återgå i trafik 1976 - för detta krävs åtminstone att så pass goda frak

ter erbjuds att de rörliga kostnaderna täcks - skulle detta kunna med

föra ett nettotillskott till sjöfartsnettot. Det får nämligen förutsättas att 

inte samtliga rörliga kostnader betalas i utländsk valuta utan att en del 

erläggs i svensk. 

Nettoutflödet av resevaluta beräknas för 1975 preliminärt ha uppgått 

till ca '.2 400 milj. kr., dvs. ca 170 milj. kr. mer ~in 1974. Ser man till 

bruttoströmmarna ökade inflödet med nära 14 % medan utflödet öka

de knappt 10 % . Det senare torde i volym ha inneburit en smärre 

minskning 1974-1975 vilken i betydande grad torde få hänföras till 

en avtagande "gränshandel" från svensk sida. Den rena turismen där

emot synes ha ökat inte obetydligt, vilket finner stöd i statistiken över 

passagerarfrekvensen vid chartcrflyget. Enligt denna ökade avresorna 

med 15 o/,, under perioden januari-september 1975 i jämförelse med 

samma tid 1974. 
Enligt uppgifter från rescarrangörer har händelseutvecklingen i Spa

nien medfört en påtaglig minskning av turistrcsorna dit. En omarbet

ning av rescprogrammen har emellertid ägt rum och utbudet 1976 vän

tas bli av ungefär samma format som 1975. Effekterna härav är svår

bedömbara, men för l 975-1976 har antagits en ökning av nettoutflö

det med ca 200 milj. kr., vilket i reala termer förutsätter att utflödet 

av resevaluta förblir i stort sett oförändrat och att inflödet undergår en 

svag ökning. 

Det ständigt negativa saldot i posten övriga tjii11ster har för l 975 be

räknats uppgå till drygt 2 miljarder kr. eller ca 400 milj. kr. mera än 

1974. Till denna förändring bidrog bl. a. undergrupperna "Provisioner", 

"Entreprenader" och "Administration" med tillsammans drygt 250 

milj. kr. En ungefär trendmlissig framskrivning av denna post ger för 

1976 ett underskott på ca 2 250 milj. kr. 

Transaktionerna under posten transfereringar beräknas för 1975 pre

liminärt ha resulterat i ett underskott på 3 650 milj. kr., dvs. en negativ 

tillväxt med ca l 100 milj. kr. :! 974-1975. Härav föll drygt 600 milj. 

kr. på ökat u-landsbistånd. Till följd av ökad upplåning utomlands, så

väl långfristig som kortfristig, steg utbetalningarna avseende räntor och 

utdelningar med drygt 350 milj. kr. medan motsvarande inbetalning till 
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Sverige minskade med ca 100 milj. kr. Nettobidraget från denna post 

försköts sålunda drygt 450 milj. kr. För 1976 förutses underskottet i 

posten transfereringar öka med ytterligare 1 250 milj. kr. Stigande 

ränteutgifter och u-landsbistånd beräknas därvid svara för i stort sett 

hela detta belopp. 

Kopitalbalanse/l 

Kapitaltransaktionerna beräknas 1975 ha resulterat i en omfattande 

nettokapitalimport på drygt 6,5 miljarder kr. Jämfört med 1974 kom 

detta att innebära en förstärkning av kapitalbalansen med ca 4,6 mil

jarder kr., vilken i betydande grad kan återföras på ökad upplåning 

utomlands såväl långfristig som kortfristig. Hur dessa kapitalflöden för

delar sig framgår av nedanstående tablå där de redovisas netto. 

Kapitalbalans, milj. kr. 

1974 1975 Förändring 
1974-1975 

Statliga kapitaltransaktioner -465 -470 -5 
Kommunala kapitaltransaktioner 1 144 1 144 
Yärdepapperstransaktioner 97 I 600 1 503 

Emissioner och amorteringar 309 l 700 I 391 
Övriga transaktioner ·-212 -100 112 

Övriga privata långfristiga Ian l 819 3 700 l 881 
Direkta investeringar -1 550 -1 300 250 
Kortfristig upplåning utomlands för 
finansiering av export och import 398 2 000 1 602 
Övriga kapitaltransaktioner I 660 -125 -1 785 
Kapitalbalans 1959 6549 4 590 

De statliga kapitaltra11Saktio11crna utmynnade i en ncttokapitalexport 
av ungefär samma storlek som 1974 (470 milj. kr.). Bland de i posten 

ingående transaktionerna under 1975 noteras ett lägre ianspråktagande 

av utvecklingskrediter gentemot 1974, ca 90 milj. kr., och ett högre 

utnyttjande av de till IDA ställda skuldsedlarna, ca 85 milj. kr. 

Den /äng/ ristiga 11y11pplåningen i utlandet blev mycket omfattande 

1975 och beräknas preliminärt ha uppgått till ca 8 miljarder kr., varav 

ca 1 150 milj. kr. faller på kommuner och kommuninstitut. Härtill skall 

läggas valutabankernas långfristiga upplåning för kunders räkning som 

statistiskt registreras i valutabankernas tidsposition. För 1975 beräknas 

denna upplåning ha uppgått till ca 2 miljarder kr. Med utländsk nyupp

låning i Sverige samt amorteringar i båda riktningarna inberäknade, 

kom den långfristiga nettoupplåningen att ge ett kapitalinflöde netto på 

ca 6,5 miljarder kr. mot ca 2,1 miljarder kr. 1974. 

Nettot av svenska och utländska direkti11vesteri11gar i utlandet resp. 

i Sverige 1975 gav till resultat ett nettokapitalutflöde på i runt tal 1,3 

miljarder kr., vilket är ca 250 milj. kr. lägre än 1974. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 1 Finansplanen 74 

Den - statistiskt registrerade - kortfristiga upplåningen utomlands 
för finansiering av import och export blev relativt omfattande 1975 
och gav upphov till ett beräknat nettoinflöde på ca 2 miljarder kr., 
vilket jämfört med 1974 är ca 1,6 miljarder kr. större. 

ö11riga kapitaltransaktioner med utlandet, som 1974 resulterade i en 

nettokapitalimport på drygt 1,6 miljarder kr., beräknas 1975 i det när
maste uppnå balans. I posten ingår som delposter bl. a. varvens export
krediter samt krediter i samband med import av fartyg och flygplan. 

Förändringen 1974-1975 kan i avgörande grad tillskrivas föränd
ringar i dessa båda delposter. 

Bankernas utlandsställning beräknas av riksbanken vid utgången av 

1975 ha förstärkts med ca 3 220 milj. kr. jämfört med samma tid 1974. 

Därvid ökade valutareserven med närmare 4 miljarder kr. medan va
lutabankernas tidsposition gick ned drygt 700 milj. kr. 
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4 Produktionen 

4.1 Sammanfattning av produktionsutvccklingen inom industrin 
Industrikonjunkturen, som kulminerade mot slutet av 1974, försäm

rades snabbt under loppet av 1975. Högkonjunkturen i Sverige 1973-
1974 bars till mycket stor del upp av en starkt ökad exportefterfrågan. 
Den djupa internationella recessionen fick därför 1975 mycket stor ge

nomslagskraft på den svenska industrin. Orderingången från export
marknaden, som började sjunka redan i början av 1974, föll mycket 

drastiskt under första halvåret 1975, men synes mot slutet av året ha 
stabiliserat sig på en nivå ungefär motsvarande den som rådde under 

1971 - det förra lågkonjunkturåret. Även efterfrågan från hemma
marknaden steg påtagligt under 1974, och orderingången därifrån bör

jade avta först andra kvartalet 1975. Därmed synes industrins order
stockar ha kulminerat ungefär vid årsskiftet 1974/1975 - något senare 

för verkstadsindustrin - och sedan reducerats påtagligt under loppet 
av 1975. I synnerhet har basindustriernas orderstockar minskat mycket 

kännbart. 
Produktionen, som tillväxte kraftigt under loppet av 1973, steg med 

närmare 6 % 1973-1974. Produktionsutvecklingen dämpades påtagligt 
mot slutet av 1974. Under första halvåret 1975 skedde ett drastiskt fall 

i produktionen och under andra halvåret 1975 minskade produktionen 
ytterligare något. Produktionen minskade sålunda med drygt 2 r;iJ mel

lan helåren 1974 och 1975. Resursutnyttjandet inom industrin, som bör
jade avta under andra halvåret 1974, befann sig därmed vid utgången 
av 1975 på en mycket låg nivå - exceptionellt låg inom skogsindustri
erna och järn- och stålverken. Vad gäller basindustrierna hade efter
frågan på trävaror redan vid ingången av 1974 försvagats markant och 
försågningen drogs successivt ner från våren 1974. För övriga delar av 
basindustrierna begränsades produktionen i början av 1974 närmast 
av kapacitetsutrymmet, medan de mot slutet av året starkt försämrade 

marknadsutsikterna ledde till en neddragning av produktionsvolymen. 
Den svaga efterfrågan under 1975 ledde till att produktionsnedskär
ningar blev allmänt förekommande under detta år. Inom verkstadsindu
strin var produktionsökningen relativt snabb under 1974 och ännu un

der första halvåret 1975 växte produktionen något. Under andra halv
året ledde emellertid den vikande efterfrågan och de hastigt växande 

färdigvarulagren till en neddragning av produktionsvolymen. Produk
tionen inom övrigsektorn, vilken huvudsakligen går till hemmamarkna

den, ökade tämligen blygsamt 1973-1974, då den stigande inhemska 
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efterfrågan i ökad utsträckning kom att riktas mot utlandet. Under 1975 
stagnerade den inhemska efterfrågan på dessa varor samtidigt som ex

portefterfrågan föll kraftigt vilket ledde till en neddragning av produk

tionsvolymen. 

Konjunkturförloppet 1973-1975 kom att skilja sig markant från det 

1969-1971 vad gäller Jagerutvecklingen inom industrin. Lagerupp

byggnaden var mycket snabb under högkonjunkturåren 1969-1970 

och sedan dämpades lagertillväxten markant 1971. Någon ny lagerupp

byggnad tog emellertid inte fart förrän i början av 1974 - och då i täm

ligen försiktig takt. Under 1975 ledde den vikande efterfrågan - trots 

den minskade produktionsvolymen - till mycket hastigt växande lager, 

så att lagerökningen (i 1968 års priser) 1975 blev ungefär dubbelt så 

stor som 1974. Detta är en faktor av avgörande betydelse för bedöm

ningen av produktionsutvecklingen 1976, då företagen torde göra stora 

ansträngningar för att undvika ytterligare lagerökningar. Trots den suc

cessiva uppgång av exportleveranserna - särskilt påtaglig inom bas

industrierna - som påräknas under 1976 och en förstärkning av den 

slutliga inhemska efterfrågan, kan man mot bakgrund av den ovan skis

serade lagerutvecklingen inte påräkna någon produktionsökning för in

dustrin som helhet 1975-1976 .. Härvid förutsätts en fortsatt svag ut

veckling av industriproduktionen under första halvåret, medan en viss 

ökning av aktiviteten skulle kunna äga rum under andra halvåret, då 

takten i lageranpassningen nedåt förutses avta. 

Produktionen förutses öka 1975-1976 inom gruv- och skogsindu

strierna samt även inom petroleumraffinaderierna, livsmedelsindustrin 
och övrigsektorn. Däremot visar produktionskalkylerna för den tungt 

vägande verkstadsindustrin på en neddragning av produktionsvolymen 

1975-1976 på ett par procent, och även för järn- och stålverken torde 

man helårsvis få räkna med ytterligare nedskärningar av produktions

volymen. 

4.2 Gruvor och mineralbrott samt tillverkningsindustri 

Utvinningen av malm i de S'lenska jiirnmalmsgmvorna ökade drygt 

6 <;;_ 1973-1974 efter en ökning på drygt 8 % 1972-1973. Uppsvinget 

i den västeuropeiska stålproduktionen medförde en kraftigt ökad efter

frågan på svensk järnmalm under 1973 och 1974. Malmutskeppningarna 

ökade i rask takt under loppet av 1973 och utskcppningskapaciteten var 

snart helt utnyttjad - vilket återspeglades i en avsaktning av export

volymökningen från drygt 19 % 1972-1973 till 5 06 1973-1974. 

Främst till följd av det ökade malmbehovet vid Norrbottens Järnverk 

steg de inhemska malmleveranscrna under perioden 1972-1974 mer 

än 30 % . En uppjustering av försäljningspriserna i 1974 års kontrakt 

medförde en exportprisökning med 20 % 1973-1974. 
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Tabell 4: 1 Industriproduktionens utveckling 1973-1976 
Procentuell volymförändring från föregående år 

SNI 1973 1974 1975 
def. prel. prel. 

2 Gruvor och mi11eralbrott 10,2 7,3 -7,l 
2301 Järnmalmsgruvor 8,2 6,2 -8,0 
2302 Ickejärnrirnlmsgruvor 22,9 14,J 5,0 
210, 220, 290 Övriga gruvor och mineralbrott 4.4 0,2 -12,0 

3 Tilfrerk11ingsi11dustrin 6,9 5,6 -2,0 
33111 Sagverk• 6,7 -3,4 -26,6 
34111 Massaindustri 4,8 0,9 -12,1 
34112, 34113 Pappers- och pappindustri m. m.O .13,J 5,1 -19,8 
353, 354 Pctroleumraffinaderier m. m. 0 1,4 -4,4 8,8 
371 Järn- och stålverk• 9,1 5,8 -8,4 
372 kkejärnmetallverk 10,2 -0,2 -6,0 
38 ./. 3841 Verkstadsindustri exkl. varv 6,9 10,6 3,2 
3841 Varv5 4,8 8,7 4,0 
31 Livsmedelsindustri m. m.• 1,5 0,8 1,5 
3 resterande Övrig industrisektor 7,7 2,2 -4,5 
2, 3 Hela industrin 

' Inkl. hyvlerier och träimpregneringsverk. 
• Inkl. träfiberplattindustri. 
3 Inkl. smörjmedels-, asfalt- och kolproduktindustri. 
•Inkl. ferrolegeringsverk. 
• Inkl. båtbyggerier. 
• Inkl. dryckesvaru- och tobaksindustri. 

7,0 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska ccntralbydrn. 

5,7 -2,2 

De internationella stålkonjunkturerna började försvagas mot slutet 
av 1974 och nedgången kom att bli mycket brant. Stålproduktionen i 
Västeuropa föll också mycket kraftigt under de tre första kvartalen 
1975 med en fltföljande uppbyggnad av stålproducenternas malmlager. 
f>'1almköparna kom därför att i alltmer ökad utsträckning uppskjuta 
hemtagningen av inbokade malmkvantiteter och effekterna på den 
svenska malmexporten blev drastiska - exportvolymen halverades mel
lan fjärde kvartalet 1974 och tredje kvartalet 1975 säsongrensat sett. 
Exportvolymen synes ha minskat mer än 30 q, 1974-1975. Försälj
ningspriserna höjdes utomordentligt kraftigt i 1975 års leveranskontrakt 
och exportprisökningeri 1974-1975 skattas till 40 a 45 ~(. Hemma
leveranserna har h:lllits i stort sett oförändrade 1974-1975. Mot bak

grund av det vikande avsättningsläget har brytningstakten i malmgru
vorna dragits ned och produktionsminskningen 1974-1975 torde upp
gå till omkring 8 c;-c .• Gruvornas malm lager torde ändå ha ökat med mer 
än 5 milj. ton 1974-1975 efter att ha minskat kraftigt de två föregå

ende åren. 
Avsättningsläget för svensk järnmalm kommer sannolikt att förbätt

ras avsevärt under 1976 från bottennivån 1975. Man torde likväl få 
räkna med att lagersituationen inom stålsektorn är sådan att effek
terna av den förväntat expansiva stålefterfrågan fördröjs för de svenska 

1976 
prognos 

2,6 
3,5 
1,0 

-2,5 

-0,I 
1,5 
0,2 
5,4 

19,3 
-6,0 

0,0 
-2,4 

2,0 
2,0 
2,0 
0,0 
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rnalmskcppningarnas del. Det torde dock finnas utrymme för en ök~ 
ning av den svenska malmexportcn med 15 a 20 % 1975-1976 vilket 

skulle motsvara en exportkvantitet på ca 26 milj. ton 1976 att jämföra 

rned en malmexport på drygt 33 milj. ton rekordåret 1974. För hem

rnaleveranscrnas del förutses en viss minskning 1975-1976. Produktio

nen av malm beräknas komma att öka något 1975-1976 och en yt- . 

tcrligare påfyllnad av malmlagrcn 1975-1976 syns sannolik. 

I ickejiirnma/msgmvoma utvinnes malm innehållande bl. a. koppar, 

bly, zink, mangan, silver och guld. Brytningen av bly- och zinkmalm 

täcker de inhemska behoven, medan övriga malmer även importeras i 

varierande grad. Malmbrytningm ökade drygt 14 % 1973-1974 men 

avtagande internationell efterfrågan på ickejärnmetaller medförde en 

exportvolymminskning på 8 t;b för ickejärnmalmcrnas del. 

Efterfrågan på ickejärnmetaller och d1irmed även ickejärnmalmer var 

låg under 1975 både på hemma- och exportmarknadcrna. Exportvoly

men synes ha minskat mer än 10 % 1974-1975 och importen torde 

snarast ha stagnerat 1974-1975. Produktionstillväxten beräknas ha 

stannat vid 2 a 4 % 1974-1975. 

Efterfrågesituationen för ickejärnmalmer torde förbli svag även un

der större delen av 1976. Mot slutet av året kan dock en viss förbätt

ring tänkas komma till stånd och exportvolymen beräknas visa en blyg

sam volymökning 1975-1976. För importens del förutses en måttlig 

volymökning. Produktionen torde bli i stort sett oförändrad från 1975 

till 1976. 
Exportorderingången till sågverken började försvagas mot slutet av 

1973 och föll sedan markant under loppet av 1974. Primärt betingades 

cfterfrågeutvccklingen av ett drastiskt omslag till en stark minskning 

av byggandet i Västeuropa. Samtidigt ökade också det kanadensiska 

utbudet av tdivaror på curopamarknaden och de svenska marknadsan

delarna föll tillbaka vilket resulterade i en minskning av trävaruexpor

ten 1973-1974 på ca 21 % . Byggkonjunkturen fortsatte att försvagas 

under första halvåret 1975 och då samtidigt en avveckling av lagren i 
förbrukar- och importörleden skedde föll den svenska trävaruexporten 

kraftigt. Lageravvecklingen upphörde emellertid under hösten och då 

byggandet i några länder steg medan minskningen försvagades eller 

upphörde i andra förmärktes ett växande inköpsintressc. Detta kom i 
viss ökad utsträckning att riktas mot de svenska leverantörerna då leve

ranskapaciteten i Canada begrlinsades av strejker. Nedgången i den 

svenska utförseln kom därmed att stanna vid knappt 30 % 1974-1975. 
Produktionen inom sågverken ökade ännu under våren 1974 men 

kom under intryck av de starkt försämrade avsättningsförMllandena 

att - i Sverige liksom övriga producentländer - successivt skäras ned. 

Produktionsbcgriinsningarna blev emellertid omfattande först under 

hösten varför produktionen 1974 blev endast obetydligt lägre än under 
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Tabell 4: 2 Försörjningsbalans för sågade och hyvlade trävaror 1974-1976 
(barr- och lövträ) 

Produktion 
Import 
Summa tillgång 
Export 
Varuinsats 

industri 
byggnadsvcrksamhet 

Lagerförändring 
Saldopost 
Summa användning 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

I 000 m 3 

1974 

13 540 
160 

13 700 

7 420 
6 670 
4410 
2 260 
1400 

-1 790 
13 700 

Förändring från före
gående år, ~-;; resp. 
1 000 m 3 

1975 1976 
prel. prognos 

-26,0 1,5 
-36,3 0 
-26,1 1,9 

-29,0 23,5 
-1,2 0 
-1,6 0,3 
-0,5 -0,7 

-1 350 -1 050 
0 0 

-26,1 1,9 

1973. Då leveranserna till hemmamarknaden 1973-1974 steg obetyd
ligt kom producentlagren att stiga utomordentligt kraftigt. 

Produktionsutvccklingen har under loppet av 1975 präglats av fort

satta starka driftsinskränkningar och produktionen beräknas prelimi

närt ha minskat omkring 26 % 1974-1975. Hemmamarknadseftcrfrå

gan har under 1975 liksom under 1974 utgjort ett klart stabiliserande 
inslag i sågverkens efterfrågeutveckling. En viss minskning av hemma
leveranserna har dock skett 1974-1975 då förbrukningen sjunkit både 

inom byggnadsverksamhetcn och inom de träkonsumcrandc delarna av 
industrin. Parallellt härmed drogs lagren i förbrukarledct ned. 

Producentlagren steg ännu under större delen av 1975 dock i succes
sivt avtagande takt. En avtappning av lagren beräknas dock preliminärt 
ha skett under fjärde kvartalet varför lagerökningen under 1975 torde 

blivit måttlig. 
Den bild av byggnadsverksamheten i Västeuropa som i dag kan teck

nas pekar på en ökande aktivitet under loppet av 1976. Någon starkare 
tillväxt torde dock knappast komma till stånd mellan årsgenomsnitten 
1975 och 1976. Importbehovet beräknas dock stiga förhållandevis kraf
tigt då, som tidigare nämnts, en icke obetydlig del av trävarukonsum

tionen under 1975 tillgodosetts genom neddragningar av importör- och 
förbrukarlagren. Med hänsyn till den starka tillväxt i bostadsbyggandet 

som förutses komma till stånd i Nordamerika och Japan torde de trans
atlantiska skeppningarna av trävaror till europamarknaden inte öka 

alltför kraftigt 1976. Under dessa förutsättningar beräknas en ökning 
av den svenska trävaruexporten om drygt 20 96 1975-1976 kunna ske. 
Leveranspriserna som föll under loppet av 1975 förutses vända uppåt 
under 1976. Hemmaleveranserna av trävaror 1976 torde bli i stort sett 
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lika stora som 1975 då förbrukningen både inom industrin och bygg
nadsverksamheten förutses bli oförändrad 1975-1976. 

De vid årsskiftet 1975/1976 mycket stora färdigvarulagren torde 
bl. a. av likviditetsskäl komma att kraftigt dras ned· under 1976. Kalky
leras denna lagerminskning bli omkring 1 milj. m=~ behöver med den 
ovan redovisade leveransuppgången produktionen öka med ett par pro

cent 1975-1976. En produktion av en sådan storleksordning 1976 för
utsätter dock att de begränsningar i utbudet av sågtimmer som förekom 
under hösten 1975 inte blir varaktiga. 

Orderingången till massaindustrin sjönk mycket markerat mot slutet 

av 1974. Den omfattande nedgången var en följd av att de västeuro

peiska papperstillverkarna snabbt dragit ner sina beställningar av massa 
som en konsekvens av att de i sin tur erfarit en starkt minskad efter
frågan på sina produkter. Under de tre första kvartalen 1975 fortsatte 

massaefterfrågan att falla. Den negativa effekten på den svenska massa
försäljningen accentuerades ytterligare av den speciella metod som dit

tills använts för att fastställa priserna på den svenska exportmassan. 
Principen har varit att prissätta den svenska massan till ett värde i 
kronor omräknat från det gällande priset i dollar på nordamerikansk 

massa. Om dollarkursen sjönk t:fter prisfixeringen - vilket var fallet 

fram till våren 1975 - blev det billigare för massaanvändarna att köpa 
nordamerikansk massa. Sverige förlorade på detta sätt marknadsandelar 
då de svenska massasäljarna föredrog att hålla fast vid det ursprung
ligen angivna kronpriset i stället för att anpassa detta nedåt när dollar

kursen sjönk. Vid mitten av 1975 började emellertid dollarkursen att 
stiga och under hösten inställde sig en viss balans mellan den svenska 
och nordamerikanska massans priser. Strejkerna inom skogsindustrier
na i Canada, som började under sommaren 1975, har verksamt bidragit 
till att minska utbudet av nordamerikansk massa på den västeuropeiska 
marknaden. Strejkerna i British Columbia bringades att tillfälligt upp
höra genom ett ingripande av delstatsregeringen i början av oktober 
1975. Dock fortsatte strejkerna i andra regioner i Canada. Frånsett 

konsekvenserna av det minskade utbudet av nordamerikansk massa 
förefaller massans efterfrågesituation att även i övrigt ha förbättrats 

mot slutet av 1975. Massaexportens volym uppskattas emellertid ändå 
ha minskat med 29 '/(. 1974-1975. 

Då de svenska massapriserna för exportleveranser 1976 fastställdes 
beslöt man att övergå till prisnotering i dollar. Därmed torde man ha 

eliminerat risken för att råka i en ofördelaktig konkurrenssituation på 
grund av tänkbara fluktuationer i dollarkursen. För 1976 förutses de 
västeuropeiska papperstillverkarnas behov av importerad massa stiga. 
Detta till följd av den emotsedda konjunkturuppgången i Västeuropa 
som torde medföra en ökande avsättning av papper. 

I lågkonjunkturer iir det vanligt att ökande nordamerikanska massa-
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kvantiteter släpps ut på exportmarknaderna, men en uppåtgående 

konjunkturfas absorberas i regel merparten av massaproduktionen i 

Nordamerika av det inhemska behovet. Då den nordamerikanska eko
nomin torde befinna sig i en uppgångsfas under 1976 är förmodligen 
en lättande konkurrenssituation att vänta på den västeuropeiska massa
marknaden under detta år. Härmed beräknas volymen av den svenska 
massaexporten kunna tillväxa med 20 % 1975-1976. 

Leveranspriserna för massa till cxportmarknaderna steg under första 

halvåret 1975 som en följd av de under år 1974 höjda kontraktspriscrna. 
Under återstoden av 1975 förblev leveranspriserna tämligen orubbade. 

Prisförändringar väntas inte heller följa under första halvåret 1976. 
Andra halvåret 1976 torde dock vissa förskjutningar uppåt bli möjliga. 

Prisökningarna kalkyleras 1974-1975 ha uppgått till 34 % medan för 
1975-1976 en uppgång om endast 3 % förutses. 

De massakvantiteter som avsätts på hemmamarknaden beräknas 

1974-1975 ha minskat betydligt - med 22 l/L En förstärkt hemma
marknadscfterfrågan förefaller trolig 1976. Sålunda förutses en upp
gång i hemrnamarknadsleveranscrna med 21 % 1975-1976. 

Massaproduktionen beräknas 1974-1975 ha sjunkit med 12 % i vo

lym. Trots detta byggdes omfattande massalager upp. Lageruppbygg- . 
naden 1975 var av ungefär samma storleksordning som den kvantitets

uppgång som förutses för massaleveransernas del under 1976. Någon 
ytterligare lagerförändring beräknas inte äga rum under 1976. Därav 

följer att den förväntade efterfrågeökningen under 1976 antas kunna 
tillgodoses med en produktionsvolym 1976 av i det närmaste samma 

omfång som den 1975. 
Mot slutet av ·1974 försämrades hastigt cxportmarknadernas efter

frågan på produkter från den svenska pappersindustrin. Pappersexpor
tens volym föll kraftigt redan före utgången av 1974 och var fortsatt 
avtagande under större delen av 1975. Att en vändpunkt i pappersefter
frågan intriidde så snabbt och uttalat 1974 var resultatet av ett antal 
faktorer i samverkan. Främst utvecklades det ekonomiska läget i Väst
europa ofördelaktigt under 1974 och papperskonsumtionen sjönk. Vi
dare följde ett omslag i den lagerpolitik som dittills förts av pappers
förbrukare och importörer i Västeuropa. De hade tidigare varit inrik
tade på att fylla sina lager för att undvika att råka i en liknande situa

tion som den under 1973 med otillräcklig tillgång på vissa pappers
kvaliteter. Möjligen kan också lageruppbyggnaden ha förstärkts av pris
spckulationsskäl. Under senare delen av 1974 övergick man i stället, un

der intryck av den negativa förbrukningsutvccklingen, till förbrukning 
från lager. Ytterligare ett skäl som kan ha bidragit till den drastiska 
nedgången i pappersefterfrågan skulle vara att de starkt höjda pappers
priserna kan ha initierat sparsamhet i papperskonsumtionen. 

Tecken på förbättring i pappersefterfrågan kunde spåras. mot slutet 

6 Riksdugen 1975176. 1 suml. Nr 100. Bil. 1 
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av 1975 i samklang med en begynnande ekonomisk uppgång i Väst

europa. Då dessutom lagren hos förbrukare ·och importörer torde ha 

varit mycket begränsade tvingades dessa att lägga ut ökade order för att 

kunna fylla sitt löpande pappersbehov. Mot bakgrund av det föregående 

beräknas nedgången i den svemka pappersexportens volym 1974-1975 

ha begränsats till 27 % . 

Den utveckling som emotses för 1976 beräknas innebära en förstärk

ning av de uppgångstendenser som nämnts ovan och som påverkar den 

svenska pappersexporten i gynnsam riktning. Mildrade konkurrensför

hållanden förutses på den västeuropeiska pappersmarknaden under 1976 

då utbudet där av nordamerikanskt papper förväntas bli begränsat. 

Detta då den nordamerikanska pappersproduktionen till största delen 

förmodas användas till inhemsk konsumtion emedan den nordameri

kanska ekonomin väntas befinna sig i ett expansivt skede. Den svenska 

pappersexporten beräknas därmed öka med 22 % i volym 197 5-1976. 

Exportleveranspriserna för p~.pper steg ännu under första hälften av 

1975. Detta var snarast en eftersläpningseffekt orsakad av att de kvan

titeter som beställts under ett skede med stigande försiiljningspriser nu 

levererades. Under andra hälften av 1975 märktes en svag tendens till 

prisfall. Slutresultatet för leveransprisutveeklingen 1974-1975 beräk

nas ha blivit en ökning med 20 % . Exportleveranspriserna väntas stiga 

under loppet av 1976. Räknat mellan helåren 1975 och 1976 torde 

emellertid ökningen bli begränsad. 

Hemmamarknadsleveranserna av papper och papp beräknas prelimi

närt ha sjunkit med 14 % 1974-1975. Under 1976 förutses emellertid 
en uppgång i efterfrågan från hemmamarknaden och därmed anses en 

höjning av hemmamarknadslevcranserna med 9 % trolig 1975-1976. 

Den svaga efterfrågan medförde att produktionsnedskärningar blev 

allmänt förekommande inom pappersindustrin under 1975. En omfat

tande lageruppbyggnad ägde ändå rum. Produktionsvolymens nedgång 

1974-1975 uppskattas till 20 %. Den förväntade efterfrågebilden till

sammans med en beräknad svag minskning a:v producentlagren förutses 

inte ge utrymme för mer än· en högst moderat ökning av produktions

volymen under 1976. Denna ökning kalkyleras uppgå till 5 % 1975-

1976. 
Produktionen i petro/eumrajfinaderier m. m. föll successivt under 

loppet av 1974 och produktionsminskningen 1973-1974 uppgick till 

ca 4 1/2 %. Ånnu under första halvåret 1975 fortgick produktionsned

dragningen. Mellan halvåren 1975 skedde emellertid en mycket kraftig 

produktionsuppgång och produktionen beräknas ha ökat med inemot 

9 % 1974-1975. Produktionsutvecklingen under loppet av 1975 av

speglar huvudsakligen förloppet ·inom de egentliga raffinaderierna. 

Produktionsfallet inom de egentliga raffinaderierna under första halv

året 1975 kan emellertid ej sättas i samband med en inhemsk efterfråge-
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minskning då tillförseln till den svenska marknaden ökade med när

mare 6 % jämfört med första halvåret 1974 - importen ökade kraftigt 
under denna period. Orsaken till den substitution av inhemsk produk
tion med import som skedde torde stå att finna i den då rådande låga 
internationella prisnivån på raffinerade oljeprodukter sedd i relation 
till råoljepriset. När sedan produktionen inom de egentliga raffinade
rierna ökade avsevärt mellan halvåren 1975 var detta en följd av att 
betydande kapacitetstillskott togs i drift under sensommaren 1975. Även 
inom kolproduktindustrin - eller närmare bestämt koksverken - togs 
kapacitetstillskott av betydande omfattning i bruk under 1975. Den to

talt sett kraftiga produktionstillväxten medförde att importbehovet redu

cerades i betydande omfattning och preliminärt beräknas importen av 

petrolcumprodukter ha minskat ca 12 112 % 1974-1975. 
Den inhemska förbrukningen av petroleumprodukter beräknas totalt 

sett inte ha förändrats i någon större omfattning mellan 1974 och 1975. 
Utvecklingen har emellertid varit olikartad vad gäller skilda produkt
slag och användarkategorier. Förbrukningen av tunna eldningsoljor 
samt förbrukningen av bensin synes av Jevcransutvecklingen att döma 
ha visat en väsentlig ökning jämfört med 1974 års låga nivå. Däremot 
synes industrins förbrukning av tjocka eldningsoljor ha utvecklats svagt 

samtidigt som en synnerligen kraftig tillbakagång skedde av förbruk
ningen av dessa produkter vid konventionella värmekraftverk. Detta 

var en följd av den kraftigt ökade kraftproduktionen vid kärnkraftver

ken. 
Den totala förbrukningen av petroleumprodukter beräknas för 1976 

komma att visa en måttlig ökning jämfört med 1975. Detta är främst 
en följd av en beräknad fortsatt uppgång i konsumtionen av bensin och 
tunna eldningsoljor om än av mindre omfattning än 1974-1975. Däre
mot förutses såväl industrins som värmckraftverkens förbrukning av 
tjocka eldningsoljor försvagas ytterligare något. 

De kapacitetstillskott inom branschen som togs i bruk under 1975 
får betydande effekter även på produktionsutvecklingen 1975-1976. 
Produktionsökningcn för branschen som helhet beräknas sålunda uppgå 
till ca 19 % 1974-1975. Ovan relaterade förbruknings- och produk
tionsutveckling väntas medföra en nedgång i importen av pctrolcum
produkter på ca 11 1/2 % 1975-1976. 

Efterfrågeläget för järn- och stålverken försämrades drastiskt under 
1975. Orderingången som vände nedåt redan vid ingången av 1974 har 
därefter i snabb takt fallit ned till en mycket låg nivå. Orderstockarna 

som fortfarande vid slutet av 1974 endast hade minskat i mindre om
fattning sjönk snabbt under loppet av 1975 och var mot slutet av året 
nere på samma låga nivå som vid bottenfasen i föregående konjunktur
svacka. 

Efterfrågan från utlandet kom under 1975 att uppvisa den kraftigaste 
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tillbakagången. Stålförbrukningen inom flertalet stora industriländer 
försvagades kraftigt under 1974 i samband med den internationella kon
junkturavmattningen. Den tidigare rådande situationen med snabbt sti
gande priser och akuta bristsituationer åtminstone vad gällde vissa 
prompta leveranser ledde emellertid till en betydande lageruppbyggnad 
samtidigt med en redan då. avtagande stålförbrukning. Till att börja med 

bidrog denna lageruppbyggnad till en konstlad stabilisering av stålefter
frågan och därmed stålproduktionen. Mot slutet av 1974 kom emellertid 

lagerutvecklingcn att visa sig vara en starkt destabiliserande faktor då 
den mycket betydande lagerhållningen började vackla samtidigt som 
förbrukningen fortsatte att minska. Den internationella efterfrågan för
svagades sålunda och exporten av jiirn och. stål, som kunde hållas uppe 

under större delen av 1974, föll drastiskt under loppet av 1975. Den vo
lymmässiga nedgången 1974-1975 har preliminärt beräknats till ca 
19 <:·i:. Framför allt föll exporten till råvaruländerna mycket kraftigt men 
även till Västeuropa och Nordamerika noterades betydande tillbaka
gångar. Däremot hävdade sig stålexporten relativt väl till de östeuro

peiska länderna. Prisutvccklingcn på levererade produkter utvecklades 
förhållandevis gynnsamt med tanke på det extremt svaga avsättnings

lägct. Exportpriserna ökade fortfarande under tredje kvartalet 1975. 
Mot slutet av året föll emellertid priserna varför prisökningen prelimi
närt beräknas ha stannat vid ca 17 o/c 1974-1975. 

Lcveransutvccklingen till hemmamarknaden kom också att uppvisa en 
betydande försvagning under loppet av 1975. Produktionsti\lväxtcn i de 
stålkonsumcrande branscherna avtog i början av 1975 för att under 
andra halvåret viinda i en produktionsminskning. Mellan 1974 och 1975 
skedde också en påtaglig uppbromsning i lageruppbyggnaden hos för
brukare och grossister. Som en följd härav minskade även importen av 
järn och stål relativt kraftigt eller med ca 9 C:{. 1974-1975. 

Produktionen inom stålverken, som började försvagas under andra 
halvåret 1974, minskade i snabb takt under loppet av 1975 samtidigt 
som kapacitetsutnyttjandet föll påtagligt. Produktionen beräknas preli
minärt ha minskat med ca 8 1/2 %. 1974-1975. Fortfarande 1974 över
steg stålverkens totala kvcramer produktionen och producentlagren 
fortsatte att minska. Under 1975 vände denna utveckling i en massiv 
uppbyggnad av färdigvarulagren trots en kraftig reducerad produktions
nivå. 

Till grund för bedömningen av stålverkens leveranser till exportmark
naderna under 1976 ligger ett antagande om att konjunkturutvccklingen 
skall visa en betydande förstärkning framför allt under senare delen av 
1976. Enligt den av statistiska centralbyrån i november 1975 insamlade 
exportenkäten för järn och stål räknar företagen med en värdemässig 

uppgång på ca 8 % 1975-1976 med tyngdpunkten förlagd till andra 
halvåret 1976. Framför allt räknar företagen med en mycket betydande 
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uppgång i exporten till Nordamerika, medan uppgången på de väst

europeiska marknaderna väntas bli klart långsammare. I samband med 

en upphörande lageranpassning hos förbrukare och en uppgång i den 

faktiska förbrukningen inom avnämarländerna beräknas exportvolymen 
sålunda öka påtagligt under loppet av 1976 - främst under senare de

len av året. Den volymmässiga ökningen beräknas till ca 1 % 1975-
1976. Leveranspriserna väntas fortsätta att falla en bit in på 1976 för 

att därefter - i samband med det förstärkta marknadslägct - vända 

uppftt under loppet av 1976. Den genomsnittliga prisnivån för 1976 be

räknas därmed ligga ca 4 112 r;{, under motsvarande för 1975. 

Den inhemska förbrukningen under 1976 väntas uppvisa en nedgång 

jämfört med 1975 främst på grund av den beräknade negativa produk

tionsutvecklingcn 1975-1976 inom verkstadsindustrin. Samtidigt be

räknas lagren hos förbrukare minska. Denna utveckling av den in

hemska efterfrågan väntas leda till en fortsatt nedgång i importen av 

järn och stfd - 5 q, - 1975-1976. Även produktionen inom de svens

ka stålverken beräknas mot bakgrund av ovan relaterade utveckling falla 

ytterligare. Produktionsminskningen har skattats till ca 6 % 1975-1976. 
Härvid inkalkyleras en fortsatt lageruppbyggnad i producentledet - om 

än i mindre omfattning än under 1975. 
Produktionen inom ickejärnmetallverken stagnerade 1973-1974 bl. a. 

till följd av snabbt vikande exportefterfrågan mot slutet av året och 

exportvolymen kom att minska drygt 1 'i{· 1973-1974. Efter det att 

efterfrågetrycket på den internationella marknaden kulminerat i början 

av 1974 kom exportpriserna att snabbt falla. Importpriserna stagnerade 

och började likaledes att falla tillbaka mot slutet av 1974. Exportbort

fallet kompenserades till en början av fortsatt stigande efterfrågan på 

elen från avsättningssynpunkt mera betydande hemmamarknaden. Verk
stadsindustrins behov av insatsvarulcveranser var fortsatt expansivt 

1973-1974 och dessutom tillkom ett positivt omslag i lagren av iekc

järnmetaller. Detta bidrog även till att driva upp importvolymen som 

ökade nästan 17 % 1973-1974. 
Under 1975 synes den inhemska industrins förbrukning av icke

järnmetaller ha stagnerat och lagren av ickejärnmetallcr byggdes upp 

kraftigt. Importvolymen torde ha minskat något 1974-1975 och mot 

bakgrund av den mycket svaga internationella efterfrågan har cxport

bortfallet 1974-1975 sannolikt varit avsevärt större än föregående år. 

Det alltmer försvagade efterfrågeläget under 1975 har medfört en för

hållandevis kraftig produktionsncddragning 1974-1975. Kraftiga pris

fall har noterats i såväl import- som exportledet 1974-1975. 
Någon markant förbättring förutses inte i vare sig hemmamarknads

eller exportefterfrågan förrän mot slutet av 1976 och produktionen tor

de utvecklas svagt 1975-1976. Prisutvccklingen på såväl import- som 

exportvarorna förutses bli matt 1975-1976. 
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Verkstadsindustrin exkl. varv befinner sig nu i en nedgångsfas, ka· 
rakteriserad av vikande efterfrågan, sjunkande leveranser och en strä· 

van att dämpa den snabba lageruppbyggnaden genom att begränsa pro
duktionen. Orderingången föll successivt under 1975; till att börja med 
hänförligt till fortsatt sjunkande orderingång från cxportmarknaden, 
men under senare delen av 1975 började även orderingången från hem

mamarknaden falla. De vid ingången av 1975 alltjämt mycket stora 
orderstockarna reducerades påtagligt under loppet av 1975; särskilt un

der senare delen av året. 
Exportleveranserna tillväxte kraftigt under loppet av 1974. Den vi

kande efterfrågan från OECD-länderna kompenserades av mycket 
starkt ökad efterfrågan från Östeuropa samt från vissa u-länder, däri
bland OPEC-länderna. Mot slutet av året var tillväxten i exportleveran
serna helt hänförlig till. dessa länder. Under 1975 dämpades tillv~ixten 

markant i exporten till' länderna utanför OECD - med undantag av 
OPEC-länderna - samtidigt som efterfrågan från OECD-länderna föll 
ytterligan.! tillbaka. Exportvolymen minskade sålunda 2 1/2 % 1974-

1975 samtidigt som exportpriserna höjdes kraftigt - närmare 20 % 

räknat mellan årsgenomsnitten. 
De inhemska leveranserna - som ökade kraftigt 1973-1974 - ut

vecklades svagt 1974-1975, till stor del beroende på fallande maskin-

Tabell 4: 3 Försörjningsbalans för verkstadsproduktcr (cxkl. fartyg) 1974-1976 
1968 års producentpriser 

Milj. kr. Förändring frän föregående 
år, ~~ resp. milj. kr. 

1974 1975 1976 
prel. prognos 

Produktion' 28 780 -1,0 -3,2 
Import 15 180 4,3 -5,2 
Summa tillgång 43 960 0,8 -3,9 

Offentlig konsumtion 1 940 3,6 ],7 
Privat konsumtion 4 610 8,9 2,7 
1 nvesteringar 10 240 -2,0 -0,7 
Export 18 170 -2,6 0,0 
Lagerför:indring i industrin 
(milj. kr.) 1160 895 -1 790 
Lagerförändring i handeln 
(milj. kr.) 310 -275 -95 
Varuinsats 7 530 -0,7 0,6 

industri 2 780 -1,7 1,4 
byggnadsverksamhet 3 400 -0,5 -0,7 
övrigt 1 350 l,I 2,1 

Summa användning 413 960 0,8 -3,9 

1 Produktionen framkommer som saldot i balansen och avviker från statistiska 
centralbyråns årsberäkningar över produktionsutvecklingen. Försörjnings
balansens produktionsökning för prognosperioden korrigeras därför i enlighet 
med mönstret för tidigare konstaterade avvikelser. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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investeringar. Däremot ökade den privata konsumtionen av vcrkstads

produkter relativt kraftigt även under 1975 - framför allt vad gäller 

personbilarna. Den totalt sett vikande efterfrågan avspeglades i lager

ulvecklingen - såväl lagren av färdigvaror som lagren av varor i ar

bete ökade i snabb och tilltagande takt under 1975. 
Importvolymen, som ökade mycket starkt 1973-1974, steg enligt 

preliminära beräkningar ytterligare drygt 4 % 1974-1975. Starkast var 

uppgången för konsumtionsvaror - speciellt då importen av person

bilar. 

Produktionsvolymen. som drogs upp kraftigt under loppet av 1974. 

fortfor att öka i början av 1975. I samband med den vikande. efterfrå

gan oe:h de hastigt växande färdigvarulagren anpassades emellertid pro

duktionen nedåt under senare delen av 1975. Helårsvis beräknas pro

duktionen preliminärt ha ökat med drygt 3 % 1974-1975. 
Den extra konjunkturbarometer till verkstadsindustrin, som genom

fördes i november 1975, visade att orderläget genomgått en ytterligare 

försämring sedan i september - i synnerhet bedömde företagen i no

vember i väsentligt högre grad sina orderstockar som för små. Order

ingången bedömdes minska kraftigt även under fjärde kvartalet från 

sf1väl hemma- som exportmarknaden. Produktionsplanerna indikerade 

en neddragning av produktionen under såväl fjärde kvartalet 1975 som 

första halvåret 1976. 

Exportleveranserna under 1976 har bedömts med hjälp av en enkät 

till verkstadsindustrin, insamlad i november av statistiska centralbyrån. 

Företagen i denna enkät räknar med en vlirdemässig uppgång 1975-
1976 på drygt .13 IJ(, och en prisuppgång på 11 % , vilket alltså inne

bär en volymökning på drygt 2 % . Den förväntade successiva uppdrag

ningen av aktivitetsnivån inom OECD-länderna 1976 beräknas emeller
tid först mot slutet av året få en sådan inriktning att en uppgång av den 

svenska verkstadsexporten möjliggörs. Samtidigt torde man även för 

1976 få räkna med tämligen begränsade exportökningar till länderna 

utanför OECD - något som även företagen i verkstadsenkäten räknar 

med. Med hänsyn till dessa faktorer har exportvolymen mellan helåren 

1975 och 1976 beräknats bli oförändrad. Efter den mycket starka pris

uppgången under 1975 emotses en mer återhållsam prisutveekling un

der 1976 - exportprisindex beräknas stiga 10 l/2 % 1975-1976. 
Någon uppgång av de inhemska leveranserna förutses inte för 1976. 

En viss emotsedd ökning av privat konsumtion och av förbrukning av 

verkstadsprodukter som insatsvaror motvägs av den upphörande lager

uppbyggnaden hos förbrukarna inom industrin samt en viss ytterligare 

nedgång av maskininvesteringarna. Lagren av färdigvaror och varor i 
arbete väntas växa väsentligt långsammare under första halvåret 1976 

än under andra halvåret 1975, för att sedan minska något under senare 

delen av 1976. Därigenom beräknas lagerutvecklingen 1975-1976 inom 
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verkstadsindustrin verka kraftigt återhållande på produktionsutvcck

lingen. 

Ovanstående efterfråge- och lagerprognoser beräknas ge upphov till 

en importminskning på drygt 5 % 1975-1976. Särskilt drastiskt vän

tas importen av investeringsvaror minska, då importandelen för dessa 

varor förutses sjunka, efter att ha ökat under 1974 och 1975. Även im

porten av insatsvaror förutses minska 1975-1976. Vidare beräknas pro

duktionen minska med 21/2 % 1975-1976. Produktionsutvecklingen 

förutses bli fortsatt nedåtriktad åtminstone under första delen av 1976. 
Van·ens orderstockar byggdes upp mycket kraftigt under 1972 och 

1973. Stora leveranser i förening med en mycket liten orderingång drog 

ned orderstockarna avsevärt under 1974 och 1975. Enligt den i oktober 

av statistiska centralbyrån insamlade varvsenkäten torde dock flertalet 

storvarvs produktion vara täckt av inneliggande order åtminstone för 

hela 1976 - givetvis då under förutsättning att inga avbeställningar 

sker. 

Exporten av nybyggda fartyg uppgick 1975 enligt preliminära beräk

ningar till 3,2 miljarder kr. - en värdemässig ökning på ca 14 I/~· jäm

fört med 1974, vilket volymmässigt sett synes innebära en viss nedgång 

jämfört med 1974. 
Exportprognosen för nybyggda fartyg under 1976 har baserats på 

den ovan nämnda varvsenkäten. Exporten av nybyggen beräknas i den

na enkät till 4,8 miljarder kr. -- en ökning på 48 C:·c i löpande priser 

jämfört med 1975. Samtidigt synes man på många håll räkna med kraf

tigt höjda leveranspriser 1975-1976. 
Produktionsutvecklingen under 1975 är mycket bristfälligt belyst, 

men produktionsökningen 1974--1975 har preliminärt uppskattats till 

ca 4 %. Enligt de två senaste varvsenkäterna, insamlade i augusti resp. 

november 1975, har en hel del leveranser senarelagts - i dagens läge 

säkerligen ett gemensamt intress·~ för såväl rederier som varv. Det rör 

sig dock i allmänhet om förskjutningar på mindre än ett halvår. På sikt 

torde varven räkna med att rå anpassa sin produktionsvolym nedåt. För 

1975-1976 har emellertid kalkylerats med en svag produktionsökning. 

Bedömningen utgår från ovan n1imnda prognos för exportleveranserna. 

Vidare räknas med de minskad·~ leveranser tilI svenska rederier som 

förutses i invcsteringsprognosen för handelsflottan. Investeringarna i 

varvens lager av varor i arbete anlas sjunka under l 976. 
Produktionen inom den heterogena övrigsektom 1 består till övervä-

1 Sektorn omfattar textil-, beklädnads-, läder- och lädervaruindustri (SNI 
32), trähus- och byggnadssnickeriin<lustri, möbelindustri samt övrig trävaru
industri utom sågverk (SNI 33 exkl. 33111), pappers- och pappförpacknings
industri (SNI 3412), övrig pappers- och pappvaruindustri (SN I 3419), grafisk 
industri (SNI 342), kemisk industri, gummivaru-, plast- och plastvaruindustri 
(SNI 351, 352, 355, 356), jord- och stenvaruindustri (SNI 36) samt annan till
verkningsindustri (SNI 39). 



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 89 

gande delen av färdigvaror vilka huvudsakligen finner avsättning inom 

.landet. Dessa varor går främst till privat konsumtion och - i form av 

insatsvaruleveranser - till industrin och byggnadsvcrksamheten. Övrig

varorna har i successivt ökad utsträckning funnit avsättning på cxport

marknadcrna så att ca 1/3 av sektorns produktionsresultat exporterades 

.1974. 
En kraftig volymökning av övrigvaruexporten på drygt 22 % 1972-

1973 utgjorde grunden till den snabba produktionsökningen på drygt 

7 l/2 ~, som noterades 1972-1973. Bidragande var även en förbättrad 

inhemsk efterfrågan för privat konsumtion samt industrins ökade köp 

av övrigvaror för såväl löpande förbrukning som lagerpåfyllnad. 

Exportefterfrågans betydelse som expansionsfaktor dämpades märk

bart 1973-1974; exportvolymökningen kom att stanna vid knappt 5 %. 
Snabbt stigande färdigvarupriser medförde att exportprisökningen 1973 
-1974 blev drygt 30 %. Under 1974 bidrog den kraftigt förstärkta in

hemska efterfrågan för privat konsumtion till en jämförelsevis god pro

duktionsutveckling inom övrigsektorn. Industrins efterfrågan för löpande 

förbrukning synes 1973-1974 ha expanderat i nästan samma höga takt 

som 1972-1973. Uppbyggnaden av övrigvarulagren inom industrin blev 

kraftigare än 1972-1973 samtidigt som ett kraftigt positivt lageromslag 

registrerades i handelns lager av övrigvaror 1973-1974. 

Tabell 4: 4 Försörjningsbalans för övrig industrisektor 1974-1976 
1968 års producentpriser 

Milj. kr. Förändring från före-
gående år, ~~ resp. 
milj. kr. 

1974 1975 1976 
prel. prognos 

Produktion' 21 280 --1,0 0,5 
Import Il 410 -4,6 3,4 
Summa tillgång 32 690 -2,3 1,5 

Offentlig konsumtion 2 250 6,4 5,8 
Privat konsumtion 9 730 3,7 3,3 
Investeringar 660 -2,0 -0,7 
Export 6 360 -12,5 8,5 
Lagerförändring i industrin 
(milj. kr.) 300 30 -380 
Lagerförändring i handeln 
(milj. kr.) 370 -350 -80 
Varuinsats 13 020 0,8 0,0 

industri 4 580 -3,4 0,0 
byggnadsverksamhet 4 860 -0,5 -0,7 
övriga sektorer 3 580 2,0 0,9 

Summa användning 32 690 -2,3 1,5 

' Produktionen framkommer som saldo i balansen och avviker från statistiska 
centralbynlns ärsberäkningar över produktionsutvecklingen. Försörjnings
balansens produktionsförändring för prognosperioden korrigeras därför i 
enlighet med mönstret för tidigare avvikelser. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 
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Den starka inhemska efterfrågan på övrigvaror under 1974 riktade 

sig emellertid i ökad utsträckning mot utlandet och resulterade i en 

importvolymökning på nästan 11 q, 1973-1974 jämfört med en ök

ning på drygt 6 %1 1972-197:'.·. De kraftiga internationella prissteg

ringarna slog igenom i de svenska importpriserna som ökade 29 'J{; 

1973-1974. 
Trots ett ökat ianspråktagande av övrigvaror för privat konsumtion 

och industrins ökade köp av övrigvaror torde produktionstillväxtcn 

1973-1974 ha blivit lägre än 1972-1973. Även med beaktande av den 

stora importökningen 1973-19i4 och den svaga exportvolymtillväxten 

synes dock efterfrågetillskottet 1973-1974 ha medgett en kraftigare 

produktionstillväxt än de 2 1/4 % 1973-1974 som anges i statistiska 

centralbyråns preliminära produktionsbcräkningar. 

Eftcrfrågeutvecklingen under 1975 har för övrigsektorns del känne

tecknats av kraftigt vikande utlandsefterfrågan och stagnerande in

hemsk efterfrågan. Trots ett något förbättrat avsättningsläge mot slutet 

av året synes exportvolymen ha minskat ca 12 1/2 % 1974-1975. Ex

portpriserna stagnerade redan i början av 1975 men prisökningen mel

lan helåren 1974 och 1975 beräknas ha uppgått till ca 13 % . 

Den fortsatta - om än mod1~rerade - expansionen av efterfrågan 

för privat konsumtion synes tillsammans med en förstärkt efterfrågan 

för kommunal konsumtion ha utgjort de huvudsakliga stödjande fakto

rerna i efterfrågeutvecklingen för övrigsektorns del 1974-1975. Indu

strin skar ned sina inköp av övrigvaror för löpande förbrukning och i 
likhet med de två föregående åren synes byggnadssektorns behov av 

övrigvaror ha minskat även 1974-1975. Kraftigt negativa lageromslag 

registrerades inom såväl detalj- som partihandeln medan uppbyggnaden 

av industrins lager av färdigvaror 1974-1975 torde ha varit av ungefär 

samma omfattning som 1973-1974. Den expanderande övrigvaruefter

frågan för privat och offentlig konsumtion 1974-1975 synes sålunda 

i det närmaste ha motvägts av det negativa omslaget i handelns lager 

samt minskade insatsvaruleveranser till industrin. Under inverkan av 

stagnationen i den interna efterfrågan kom införseln av övrigvaror att 

minska 1974-1975. Nedgången kan uppskattas till 4 l/2 % . Prisstcg

ringarna på färdigvaror har mati:ats av och importprisökningen 1974-
1975 torde ha begränsats till drygt 7 'J{;. Den angivna utvecklingen av 

utrikeshandel och inhemsk efterfrågan synes ha medfört en neddrag

ning av produktionen inom övrigsektorn med uppskattningsvis 4 112 % 

1974-1975. 

Efterfrågeläget förutses genomgå en viss förbättring under 1976 
främst till följd av emotsedd förstärkt utlandscfterfrågan. Som en följd 

av den förväntade återhämtningen i de västeuropeiska ekonomierna be

räknas exporten sålunda öka ca 8 1/ 2 % i volym 1975-1976. Export

priserna förutses stiga i ett förhållandevis snabbt tempo under foppet 
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av 1976 men mellan helåren 1975 och 1976 beräknas dock exportpris

ökningen stanna vid ca 6 % . 

Den inhemska efterfrågan på övrigvaror förutses utvecklas svagt 
1975-1976 trots att efterfrågan för privat konsumtion beräknas expan
dera endast något svagare än 1974-1975. Efter en massiv uppbyggnad 

av industrins övrigvarulager 1973-1975 förutses nu ett negativt lager
omslag 1975-1976 med en avsevärd nedtrappning av lagren. Även 

lagerhållningen i handeln beräknas minska 1975-1976 efter att ha 
varit i stort sett oförändrad 1974-1975. Industrins insatsvaruköp för

utses hållas oförändrade 1975-1976 och byggnadsverksamheten torde 
uppvisa minskat behov av insatsvarulcveranscr iiven 1975-1976. Det 
inhemska efterfrågetrycket synes inte bli större än att importens volym
ökning kan väntas stanna vid ca 3 112 % 1975-1976. lmportprissteg

ringen 1975-1976 väntas bli drygt 7 C;·&. 

Den fortsatta tillväxten av efterfrågan för privat konsumtion och det 

emotsett förbättrade avsättningsläget för exportvarorna 1975-1976 be
räknas bereda rum för en produktionstillväxt på ca 2 % inom övrig

sektorn 1975-1976. 
Den helt övervägande delen av produktionen inom livs111edelsindu

stri11 inkl. dryckesraru- och tobaksindustrin går till privat konsumtion 

inom landet. I samband med en matt utveckling av den inhemska livs
medelskonsumtionen under 1970-talets första år kom produktionen in
om denna sektor att utvecklas svagt och produktionsökningen 1972-

1973 stannade vid 1 1/2 % . 

Livsmedclskonsumtionen ökade markant 1973-1974 och livsmedels
lagren visade dessutom samtidigt ett kraftigt positivt omslag. Hemma
marknadsefterfrågan synes sålunda ha expanderat kraftigt samtidigt 

som importen ökade endast knappt 3 % i volym 1973-1974. Inbegri
pet en volymmässig minskning av exporten på ca 7 1/2 % torde efter
frågetillskottet 1973-1974 ha varit avsevärt större än 1972-1973. 
Statistiska centralbyråns preliminära produktionsberäkningar anger 
emellertid produktionsökningen inom livsmedelsindustrin 1973-1974 
till knappt 1 % . Den ur nationalräkenskaperna härledda cfterfrågeut
vecklingen indikerar en väsentligt högre produktionstillväxt 1973-1974. 

Konsumtionen av livsmedel ökade 1974-1975 i ett lugnare tempo 
än 1973-1974 samtidigt som ett kraftigt negativt lageromslag notera

des för livsmedelsproduktcrnas del inom handeln. Ett negativt lager
omslag registrerades även för livsmedelsindustrins egna färdigvarulager 

1974-1975 vilka byggts upp kraftigt 1973-1974. Importvolymök
ningen synes likväl ha blivit kraftigare än föregående år eller inemot 

4 ~c :1974-1975. Exporten av livsmcdelsprodukter föll kraftigt under 
loppet av 1974 och i början av 1975 och därefter blev återhämtningen 
måttlig vilket innebar en minskning av exportvolymen med ca 15 % 

1974-1975. Trycket på produktionsresurserna torde således ha a_vtagit 
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markant 1974-1975 och produktionen torde ha ökat endast ca 11/2 %. 
Livsmedelskonsumtionen väntas fortsätta att stiga 1975-1976 i en 

takt jämförbar med den från 1974-1975. En svag exportvolymökning 

på ca 4 % förutses 1975-1976 och importvolymökningen väntas bli av 

ungefär samma storleksordning. Livsmedelsindustrins egna lager antas 

minska 1975-1976 och minskad lagerhållning av livsmedelsprodukter 

förutses iiven för handelns del. Efterfrågeutvecklingen beräknas där

med medge en endast blygsam höjning av produktionstillväxten 1975-
1976 Fimfört med 1974-1975. 

4.3 Skogsbruket 

Rundvirkesavverkningarna beräknas preliminärt ha minskat med 

13 % 1974-1975. Massavedsavvcrkningarna förblev i det närmaste 

oförändrade under det att sågtimmeravvcrkningarna gick mycket starkt 

tillbaka. I utrikeshandeln med rundvirke är den mest iögonfallande 

förLindringen 1975 att importen av massaved mer än fördubblades. Där

emot sjönk sågtimmerimporten. Rundvirkesexporten föll något främst 

till följd av en minskad utförsel av sågtimmer. Inom massa- och pap

persindustrin genomfördes produktionsnedskärningar under ] 975. Där

med kom en massiv uppbyggnad av massavedslagren till stånd. Trots 

en minskad produktion vid sågverken skedde en avsevärd avtappning 

av sågtimmerlagren. 

Under 1976 väntas en förstärkt efterfrågan på massa- och pappers

industrins produkter. Endast en obetydlig uppgång förutses emellertid 

i massavedsförbrukningen 1975-1976 då produktionen 1976 inom 

Tabell 4: 5 Försörjningsbalans för rundvirke 1974-1976 
Fast m:itt utan bark (barr- och lövträ) 

Produktion 
sagtimmer 
massa- och boardved 
öv1 igt rundvirke 

Import 
Summa tillgång 

Export 
Lagerförändring 
Förbrukning 

sågtimmer 
massa- och boardved 
övrigt rundvirke 

Summa användning 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

1 000 m• 
1974 

63 230 
27 710 
31 640 

3 880 
I 350 

1)4 580 

2 160 
-4 300 
66 720 
28 020 
34 900 

3 800 
64 580 

Förändring från före
gående år, /~ resp. 
1 000 m' 

1975 
prel. 

-13,0 
-30,l 

0,3 
0 

105,9 
-10,6 

-8,6 
6 600 
-19,8 
-26,0 
-17,1 

0,5 
-10,6 

1976 
prognos 

-4,6 
9,2 

-13,6 
0 

11,3 
-3,8 

-0,3 
-2 800 

I, l 
1,5 
1,0 
0 

--3,8 
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massaindustrin kalkyleras bli i det närmaste oförändrad jämfört med 

1975. Detta följer av att den leveransuppgång som väntas för massa

industrins del 1976 ungefärligen motsvarar uppbyggnaden av färdig

varulagren 1975. Massavedslagren beräknas dras ner och en fortsatt 

stigande import av massaved förutses. Massavcdsexportcn däremot tros 

bli så gott som oförändrad. :Massavcdsavverkningarna förutses minska 

1975-1976. Förbättrade avsättningsmöjligheter för sågade och hyvlade 

trävaror emotses under 1976 och produktionen väntas då stiga något. 

Diirmed ökar även förbrukningen av sågtimmer något. Sågtimmcrlagrcn 

sjönk så mycket redan under 1975 att någon ytterligare avtappning knap

past kan tänkas bli aktuell 1976. Under 1975 fanns av flera skäl en viss 

tendens till tröghet i avverkningarnas anpassning uppåt till sågverkens 

timmerefterfrågan. Sågtimmcravvcrkningarna beräknas öka 1975-1976 
och den kalkylen bygger på att den nämnda trögheten förmodas upp

hävas under .loppet av 1976. Som framgått av det ovanstående förutses 

massaveds- och sågtimmeravverkningarna utvecklas i skilda riktningar. 

Sammantaget bcdiknas rundvirkesavverkningarna minska med närmare 

5 % 1975-1976. 

4.4 övriga näringsgrenar och den totala produktionen 

I kalkylerna över den totala produktionsutvecklingen har utgångs

punkten varit de beräkningar som utförts av konjunkturinstitutet. Som 

närmare framgår av kapitel 1 redovisas emellertid i finansdepartementets 

sammanfattande bedömning en något snabbare ökning av den totala 

efterfrågan från 1975 till 1976 än vad konjunkturinstitutet förutsatt. 

Detta har i första hand antagits påverka produktionen inom industrin. 

byggnadsverksamheten och den offentliga tjänstesektorn. I nedanstående 

tablå ges en sammanställning av de preliminära förändringstalcn 1974-

1975 samt prognoser för 1975-1976. 
Jordbrnkets produktionsvolym beräknas av statens jordbruksnämnd 

Jordbruk, fiske 
Skogsbruk 
Industri 
Elkraftproduktion m. m. 
Byggnadsverksamhct 
Summa varu- och kraftproduktion 
Offentliga tjänster 
Privata tjänster 
Summa tjänstesektorer 
Total produktion 

Förändring i produk- Bidrag till ökningen 
tionsvolym, ~·~ i den totala produk
-~-------tioncn, ~-;, 
1974- 1975- 1975-1976 
1975 1976 

-3,5 -5,5 -7 
--10 -3 -3. 

2 I J 5 
6,5 4,5 6 
0 3,5 17 

-1,5 1 28 
4,5 3,5 32 
3 2 40 
3,5 2,5 72 
0,9 1,9 100 
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ha minskat med ca 3,5 % 1974--1975. Nedgången förklaras helt av en 

minskning i vegetabilicproduktionen 1975 på 9 %1 jämfört med 1974, 

då skördeutfallet blev osedvanli.gt stort. Animalieproduktionen beräk

nas ha ökat något från 1974 till 1975. Under förutsättning om normal

skörd 1976 väntas vegetabilieproduktionen minska med drygt 14 % från 

1975 års nivå, medan animalieproduktionen beräknas öka obetydligt 

1975-1976. Sammantaget innebär detta att jordbrukets produktions

volym skulle minska med ca 5,5 % 1975-1976. 

Skogsbrukets förädlingsvärde beräknas enligt konjunkturinstitutet ha 

minskat med 10 % i volym 1974--1975. Under 1976 väntas produktions

volymen minska ytterligare; nedgången har beräknats till 3 % 1975-

1976. 
Som framgått av redogörelsen tidigare i detta kapitel beräknas in

dustriproduktionen ha minskat med ca 2 % i volym 1974-1975. För 

1976 förutser konjunkturinstitutet en oförändrad produktionsvolym inom 

industrin jämfört med 1975. Den annorlunda bedömningen i finans

departementets kalkyler har bcr1iknats resultera i en ökning på inemot 

1 % 1975-1976. 
Elkraftproduktione11 beräknas av statens industriverk ha ökat med 

ca 6,5 % 1974-1975. Värmekraftproduktionen har ökat kraftigt till 

följd av att flera nya kärnkraftaggregat har tagits i bruk under 1975. 

Dessa har främst ersatt oljebaserade kondenskraftverk, vilka har behövt 

köras i betydligt mindre utsträckning än tidigare. Den totala elför

brukningen beräknas ha ökat med ca 4,5 % från 1974 till 1975. Där

vid beräknas förbrukningen inom hushåll, handel m. m. ha ökat kraf
tigt, medan förbrukningen inom industrin minskat med ett par pro

centenheter 1974-1975. 
Från 1975 till 1976 förutses prnduktionsvolymen inom elkraftsektorn 

öka med ca 4,5 %. Även under 1976 väntas ökningen framför allt falla 

på kärnkraftproduktionen. 

I kapitel 7 beskrivs utvecklingen inom byggnads- och anläggningsverk

samheten. Bruttoinvesteringarna R byggnader och anläggningar beräknas 

ha minskat med ca 3 % 1974-1975. För 1976 beräknas nedgången stan

na vid ca 1,5 %. Med hänsyn till bl. a. en ökad reparations- och under

hållsverksamhet räknar konjunkturinstitutet med en oförändrad produk

tionsvolym inom byggnadssektorn 1974-1975 och en ökning på 0,5 % 

1975-1976. Mot bakgrund av den i sammanfattningskapitlet förutsatta 

efterfrågeutvecklingen för 1976, torde emellertid byggnadssektorns pro

duktion öka betydligt snabbare; produktionsökningen från 1975 till 

1976 har beräknats till 3,5 %. 

Med de förändringstal som redovisats ovan har sålunda varu- ocl, 

kraftproduktionen beräknats minska med ca 1,5 % 1974-1975 och öka 

ca 1 % 1975-1976. 

Produktionen inom de privata tjänstesektorerna beräknas ha ökat med 
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drygt 3 % 1974-1975. Inom varuhandeln synes produktionsutveckling

en ha dämpats betydligt under loppet av 1975; för helåret 1975 har 

ökningen i produktionsvolymen beräknats till ca 3,5 % från 1974. För 

samfärdseln tyder statistiska centralbyråns beräkningar för de första 

tre kvartalen på en minskad produktionsvolym. 

För 1976 har produktionstillväxten i hela den privata tjänstesektorn 

antagits bli lägre än 1975. Antagandet baseras bl. a. på den prognos 

för den privata konsumtionen som redovisas i kapitel 6. Tillväxten i 

den privata tjänsteproduktionen väntas uppgå till ca 2 % från 1975 
till 1976. 

Den offentliga tjiinsteproduktionen beräknas ha stigit med drygt 4,5 <J'o 

1974-1975. Det är framför allt ökningen i den kommunala verksam

heten som bidragit till produktionsuppgången. Den kommunala tjänste

produktionen beräknas ha ökat med 5 % , mot en ökning på 4 % i den 

statliga sektorn. Från 1975 till 1976 väntas den utveckling inom den 

offentliga sektorn som redovisas i kapitel 8 leda till en ökning i den 

totala offentliga tjänsteproduktionen på ca 3,5 % . 

Den totala tjänsteproduktionen ökade enligt ovanstående beräkningar 

med 3,5 % 1974-1975 medan ökningen 1975-1976 förutses bli 2,5 %. 
Bruttonationalproduktens volymtillväxt, mätt från produktionssidan, 

skulle sålunda med ovan angivna antaganden uppgå till 0,9 % 1974-
1975. Mellan 1975 och 1976 ger beräkningarna från produktionssidan 

en tillväxt på 1,9 % . Därvid bidrar tjänstesektorerna med nära 3/4 till 

ökningen i totalproduktionen. 

Av kapitel 1 framgår att ökningen av bruttonationalprodukten, mätt 

från användningssidan, uppgår till 0,6 % 1974-1975 och 1,6 % 1975 
-1976. 
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5 Arbetsmarknatlen 

5.1 Läget på arbetsmarknaden under 1975 

San 1manf att11i11g 

Utvecklingen på arbetsmarknaden under 1975 har varit god, trots 
den internationella lågkonjunkturens återverkningar på den svenska 
ekonomin. Antalet arbetslösa uppgick i november till ungefär 71 000, 

motsvarande L7 c;i .. av arbetskraften. Sysselsättningen har expanderat 
kraftigt under året. För första halvåret noterades en ökning på 117 000 

personer jämfört med motsvarande period 1974. Expansionen har varit 
koncentrerad till den offentliga s·~ktorn, speciellt kommunerna. 

Efterfrågan på arbetskraft har dock fallit tillbaka under loppet av 
1975. Denna utveckling har varit speciellt markerad för ind.ustrin. Var
sel om personalinskränkningar har dock inte nått samma omfattning 
1975 som vid den förra konjunkturavmattningen under 1971. Företagen 
försöker hålla kvar arbetskraften bl. a. för att vara rustade inför den 
väntade konjunkturuppgången 1976. 

Arhe1skraf tswbud, hefolkningsförändring, in- och utvandring 

Utbudet av arbetskraft bestäms huvudsakligen av tre faktorer: be
folkningsutvecklingen, migrationen och förvärvsfrekvensen. Förvärvs
frekvcnscn. eller det relativa arbetskraftstalct, anger den andel av be
folkningen i en viss åldersgrupp som står till arbetsmarknadens förfo
gamte. 

Folkmängden i Sverige ökade under första halvåret 1975 med drygt 
19 000 personer, vilket är en större ökning än under motsvarande pe
riod 1974. Den större folkökningen är i första hand betingad av en 
större invandring första halvåret 1975. Såväl 1972 som 1973 noterades 
för första gången under efterkrigstiden utvandringsövcrskott, något 
som emellertid redan 1974 svängde om till ett immigrationsöverskott 

pft 9 000 personer. Denna utveckling har fortsatt under 1975, för pe
rioden januari-november noterades en nettoinvandring på 17 300 per
soner varav 40 <;,6 är danska medborgare. Från Finland kan under 

samma tid ett invandringsöverskott på över 4 000 personer noteras. 
Detta innebär en omsvängning i jämförelse med 1971-1974 då ett ut
vandringsöverskott förelegat i förhållande till detta land. Sett i ett längre 
perspektiv ligger invandringen 1975 ungefär totalt sett i nivå med ge
nomsnittet för nettoinvandringen på 1960-talet. 

Den s. k. aktiva befolkningen, personer i åldern 16-74 år, ökade 
under 1974 med knappt 0,2 % eller ca 10 000 personer. Under första 
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halvåret 1975 har ökningen, beroende på en större invandring, varit 
något större - omkring 0,3 % . Antalet personer i arbetskraften (dvs. 
sysselsatta och arbetslösa) · ökade enligt arbetskraftsundersökningarna 
med 1,5 %, eller 58 000 personer mellan 1973 och 1974. Denna ökning 
av arbetskraften har fortsatt och accentuerats under första delen av 

1975. För första halvåret var ökningen jämfört med samma period 
1974 ungefär 93 000 (2,3 % ). Bcfolkningsförändringarna har spelat en 

relativt liten roll, ökningen är till helt övervägande del beroende på 
förändringar i förvärvsintensiteten. Under tredje kvartalet tycks emel
lertid ökningstakten ha avtagit något. Det är nästan helt den ökade för

värvsfrekvensen hos kvinnorna som förklarar den stora utbudsökningen 
av arbetskraft under 1975. 

Efterfrågan på arbetskraft 

Hos arbetsförmedlingarna registreras varje månad tillströmningen av 

nyanmälda lediga platser. Genom denna flödesstatistik får man en in

dikation på hur efkrfrågcläget på arbetsmarknaden utvecklar sig. De 
nyanmälda lediga platserna steg under 197 4 fram till hal vårsskiftet och 

har sedan dess, med undantag för en uppgång andra kvartalet 1975, 
visat en nedåtgående tendens. Totalt låg nivån för de nyanmälda plat
serna för perioden januari-november 1975 10 % under motsvarande 
månader 1974. I oktober/november kunde dock en viss uppgång noteras. 
Som mer utförligt har beskrivits i föregående kapitel om produktionen 
har orderingången (speciellt från exportmarknaderna), orderstockarna 
och produktionsvolymen i industrin visat en vikande tendens allt sedan 
andra halvåret 1974. Denna utveckling återspeglas också i serien över 
nyanmälda platser inom tillverkningsindustrin som har sjunkit under 
perioden januari-november med drygt 30 % från 1974 års nivå. Trots 
nedgången i industrins arbetskraftsefterfrågan har många länsarbets
nämnder rapporterat om svårigheter att besätta vissa platser inom indu
strin. Detta kan bero på att utvecklingen varit olika i olika branscher 
och regioner, men också på att vissa arbetsplatser inte uppfattas såsom 
tillräckligt attraktiva av de arbetssökande. Även inom byggnadsvcrksam
heten har de nyanmälda platserna gått ner kraftigt t. o. m. maj 1975 
och har sedan dess legat kvar på denna låga nivå. 

En annan mätare på arbetskraftsefterfrågan är serien över obesatta 
lediga platser vid en viss tidpunkt. Denna stock av lediga platser kan 

sägas mäta den icke tillgodosedda efterfrågan på arbetskraft. På grund 

av en statistikomläggning i juli 1974, som innebär att man numera mä
ter förhållandena vid månadens slut och inte som tidigare genom mitt

månadsräkningar, är inte serien helt jämförbar bakåt i tiden. I diagram 
5: 1 illustreras utvecklingen av de obesatta platserna såväl totalt som 

för några näringsgrenar. De obesatta platserna steg snabbt under första 

halvåret 1974 och nådde en topp ungefär vid halvårsskiftet. Under 

7 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bil. 1 
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Diagram 5: 1 Antal obesatta platser 1971-nov./dec. 1975 
Tusental. Säsongrensade månadsdata. Log. skala 

70 70 
60 60 

50 50 

40 
Privata och offentliga 

30 

20 

1971 72 73 74 7..) 

30 

20 

tjänster 

1971 72 

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen och konjunkturinstitutet. 

73 74 

98 

75 

andra halvåret 1974 märktes en viss avmattning varefter en uppgång 
ånyo noterades under speciellt andrn kvartalet 1975. Främst berodde 
denna uppgång på en ökning av de obesatta platserna inom sektorerna 

privata1 och offentliga tjänster. Därefter har de obesalta platserna 
minskat inom de flesta näringsgrenar - speciellt kraftig har nedgången 

varit inom tillverkningsindustrin. I november 1975 låg de lediga platser
na inom denna sektor 43 % under januari månads nivå, därav metall

oclz verkstadsindustri och textil- och bek/iidnadsindustri 47 % resp. 
55 <;'6 under januarinivån. För byggnadsverksamhet och trä1•arutillverk-

1 Privata tjänster: varuhandel, post- och telekommunikationer, samfärdsel, 
hotell- och restaurangrörelse, bank-· och försäkringsverksamhet. 
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ning var motsvarande tal 30 resp. 18 ~0. Antalet lediga platser inom den 

offentliga sektorn och inom de privata tjänsten~iringarna ligger f. n. på 

ungefär samma nivå som under slutet av 1974. 

Den ovan beskrivna utvecklingen verifieras också av konjunkturin

stitutets harometerundersökningar där andelen företag inom industrin 

som uppgivit brist på arbetskraft har sjunkit sedan andra kvartalet 1974. 

Följdriktigt har också andelen företag som uppgivit arhctskraften som 

trängsta sektion (dvs. vad som i första hand hindrar en produktions

volymökning) minskat. De flesta företag uppger i successivt ökande 

omfattning det svaga efterfrågeläget som den trängsta sektionen. 

Syssc/sii It 11i11gs11 tv ec kl i 11gen 

Under 1974 steg syssclsiittningcn genom den ökade arbetskraftscftcr

frågan kraftigt jämfört med 1973. ökningen mellan genomsnitten tör 

dessa båda år var enligt arbetskraftsundcrsökningarna 75 0001 p(;[soncr 

eller l,~ (,+. Sysselsättningen i timmar ökade dock I 974 med knappt 

1 '.>o varvid skillnaden i ökningstakt mellan antal personer och antal 

timmar främst berodde på en ökad frånvaro. Det var framför allt kvin

nornas sysselsLittning som ökade under 1974 (med drygt 60 000) men 

även männens sysselsättning steg till skillnad mot den tidigare nedflt

gftendc trenden. 

Sysselsättningen fortsatte att expandera kraftigt under början av 1975. 

Därefter har en dämpning inträtt. Totalt för de tre första kvartalen upp

går emellertid sysselsättningsökningcn till niistan 110 000 personer. Tim

utvccklingcn är emellertid en helt annan, en ökning med endast 0,7 lJ'o. 
De viktigaste faktorer som förklarar denna differens är ändringar i 

övertidsuttag och korttidsfränvaro och den ökade kvinnliga sysselsätt

ningen (dessa har genomsnittligt kortare arbetstid än männen). I tabell 

5: l redovisas sysselsättningsförändringen i timmar och personer inom 

olika sektorer av samhällsekonomin. Denna sektorredovisning bygger 

på nationaldikenskapernas statistik över sysselsättningsutvecklingcn. 

Jämfört med arbctskraftsundersökningarna brukar vissa skillnader före

ligga. I nationalriikcnskapsstatistiken tar man bl. a. hänsyn till varia

tioner i antalet arbetsdagar mellan åren, man arbet<:tr också delvis med 

en annan åldersavgränsning än i AKU. Det bör poängteras att under 

1975 har diskrepansen mellan nationalräkenskapsstatistiken och AKU 

varit särskilt stor. Av tabellen framgår att syssclsättningscxpansionen 

varit speciellt kraftig inom den offentliga sektorn och då framför allt 

inom kommunerna. Tillbakagången av sysselsättningen inom jordbruk 

och fiske samt byggnadsverksamhetcn fortsätter i likhet med tenden

serna under senare år. 

l Korrigerat h·_,;:°1rsvärdc för 1974 då mätperioden för AKU i juni var olika 
placerad 1973 och 1974. Betydligt fler ungdomar hade hunnit få eller börjat 
söka arbete i juni 1974 än året innan. 
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Tahell 5: 1 Sysselsättaingen inom olika näringsgrenar 1973-1975 

Antal syssel
satta, 100-tal 

Procentuell förändring 
av antalet sysselsatta 

Procentuell förändring 
av antalet utförda 
arbetstimmar 

-----
1973 1973- 1-3 kv. 1974- 1973- .1-3 kv. 1974-

1974 l-3 kv. 1975 1974 1-3 kv. 1975 

Jorbruk och fiske 2 209 -1,9 -2,6 -1,9 -2,9 
Skogsbruk 60:! 4,5 1,1 4,0 -4,2 
Gruvor och tillverknings-
industri 10 219 1,5 1,9 0,5 -1,0 
El-, gas- och vattenverk 277 0,7 1,1 -l,O 0,5 
Byggnadsvcrksamhet 3 388 -1,5 -2,l -2,3 -3,4 
Privata tjänster' 13 080 -0,3 I, l -0,7 --0,4 
Staten 2 672 3,9 2,8 2,9 1,5 

Staten exkl. värnpliktiga 2 228 3,4 3,3 ., " _,,_ 2, l 
Kommunerna 6 698 6,9 7,l 5,0 5,9 
Summa 39 148 1,6 2,0 0,6 0,1 
Korrigering&post 0,4 0,7 0,4 0,6 

Totalt 2,0 2,7 1,0 0,7 

1 Yaruhandel, rest:rnrang- och hotellrörelse, samfärdsel, bank- och försäkringsinstitut, fastighets
förvaltning m. m. 

Källa: Statistiska centralbyrån. 

Arbetslöshet m. 111. 

Arbetslösheten låg under 197.5 p:l en låg nivå trots att arbctskrafts

efterfrågan från industrin har dämpats betydligt genom den utdragna 

internationella lågkonjunkturen. Den inhemska efterfrågan har dock 

hållits uppe genom den privata och offentliga konsumtionen samt in

dustriinvestcringarnas fortsatta expansion. I november 1975 var, enligt 
arbetskraftsundersäkningama, 71 000 personer arbetslösa eller 1,7 % 

av arbetskraften. !Se tabell 5: 2 där också den regionala utvecklingen 
n:dovisas.) I diagrammet 5: 2 redovisas den säsongrensade arbetslös

hetens utveckling. - Arbetslösheten sjönk under 1974 och början av 
1975, men visar vissa tecken till att börja stiga i september/oktober. 
Av diagrammet framgår också den tidigare beskrivna utvecklingen av 
de obesatta platserna. Sedan mars/april 1975 har antalet lediga platser 

per arbetslös minskat väsentligt. l likhet med tidigare mönster har 

kvinnornas relativa arbetslöshet legat något högre än männens. Ung

domsarbctslösheten var emellertid för de tre första kvartalen 1975 lägre 

än under 1974. Dock är ungdomarnas andel av de arbetslösa fortfaran

de betydligt högre än deras andel av arbetskraften. 

Serien över de anmälda försäkrade arbetslösa under 1975 följer i 

stort sett samma förlopp som arbetslösheten enligt arbetskraftsundcr

sökningarna. I industrikassorna kan sedan början av våren 1975 en viss 

uppgång noteras och i november var 1,9 % av medlemmarna i industri

kassorna arbetslösa mot 1,7 % motsvarande månad 1974. I byggnads

och tjii11stema1111akassorna låg arbetslösheten fortfarande under 1974 

års nivå - i november var 2,7 resp. 0,5 % av medlemmarna arbetslösa. 
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Tabell 5: 2 Arbetslösheten enligt arbetskraftsundersökningarna januari-novem
ber 1974 och 1975 

l kv. 2 kv. 3 kv. Oktober November 

Antalet arbetslösa 1975 
Hela riket 
Storstadslän 
Skogs län 
Övriga län 

Förii11dri11g från 1974 
Hela riket 
Storstadslän 
Skogslän 
Övriga län 

71poo 
20;900 
2\900 
26.400 

-30 000 
-Il 600 
- 7 800 
-10 600 

Re/atira arbe1s/åshetstal, ~~ 
Hela riket 1975 

1974 
Storstadslän 1975 

Skogs län 

Övriga län 

1974 
1975 
1974 
1975 
1974 

1.8 
2,5 
1,3 
2,2 
2,9 
3,9 
1,6 
..., ,, -,-

Källa: Statistiska centralbyrån. 

63 300 
16 400 
22100 
24 900 

-9 500 
-5 800 
-2400 
-1 300 

1,5 
1,8 
1,0 
1,5 
2,7 
3,0 
1,4 
1,6 

65 300 
16 800 
21 400 
27 100 

-13 000 
5 200 
3 200 
4 500 

1,6 
1,9 
1,1 
1,4 

2,5 
3,0 
1,5 
1,8 

71 800 
24 100 
21400 
26 400 

-4200 
700 

2 300 
-7 000 

I. 7 
1,9 
1,5 
1,5 
2,6 
2,3 
1,5 
2,0 

71 300 
22 300 
20 200 
28 700 

3 500 
-.I .100 

J 900 
2 700 

1,7 
1,7 
1,4 
1,5 
2,4 .., , -·-
1,6 
1,6 

\frd hänsyn till den svaga produktionsutvccklingen i1wm industrin 

kan den kraftiga sysselsättningsökningen under 1975 förefalla märklig. 

En förklaring är att avmattningstendenserna kom relativt sent i den 

arbetsintensiva verkstadsindustrin. Det förefaller emellertid också som 

om industrin under denna konjunkturnedgång i högre grad än tidigare 

Diagram 5: 2 Arbetslöshet och obesatta platser 1970-nO\'.idec. 1975 
Tusental. Säsongrensade mfmadsdata 

120 

100 

80 

40 

~' ~ I ,,...,,,,_ 

,..i/ 
'........ --..l.... _..,.., ,.' J I --"I . ,_,..- ... ~ I ,_,. Obesattil platser I 

20~--'----+-1----+---f I 

1970 1971 1972 1973 1974 ~ 975 

Källor: Arbetsmarknadsstyrelsen, konjunkturins1itutet och stalistiska cen
tralbyrån. 
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Tabell 5: 3 Varsel om personalinskränkningar 1970-1975 
Totalt antal berörda 

Januari-november Hela året 

1970 18 739 20 975 
1971 33 755 36 966 
1972 21 388 23 745 
1973 l3 448 15 102 
1974 12 681 14 228 
1975 20 497 

Källa: Arbctsmarknadsstyrelsen. 
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har försökt hålla kvar arbetskraften i företagen genom att sysselsätta 

denna med undcrhftlls- och reparationsarbcten, utbildningsverksamhet 

etc. Ett flertal indikatorer styrk1~r denna tes. Antalet personer berörda 

av varsel om permitteringar och avskedanden är klart lägre än vid den 

föregående konjunkturavmattnin'.;cn. Dock har antalet berörda av var

sel 1975 ökat betydligt jämfört med 1974 (se tabell 5: 3). Att företagen 

valt att hålla kvar arbetskraften framför avskedanden och permitte

ringar indikeras också av att antalet berörda av förkortad arbetsvecka 

har ökat betydligt - januari-november 1975 berördes 6 100 av dylikt 

varsel mot bara 2 300 motsvarande period 1974. Under den föregående 

konjunkturavmattningen 1971 berördes under hela året 8 600 personer 

av varsel om förkortad arbetsvecka. Av betydelse i sammanhanget 

är också den förändring av lagstiftningen på arbetsmarknaden som 

skett med väsentligt ökade varsdtider. En väsentlig förklaring till att 

företagen under 1975 höll uppe sysselsättningen kan också vara att 
de väntar att det internationella konjunkturomslaget kommer relativt 

snart och då verkar stimulerande på produktion 0ch sysselsättning. Mot 

en sådan bakgrund kan det framstå som iönsamt att ha kvar en så stor 
del som möjligt av sin personal. 

Genom att arbctsmarknadsläget hittills har varit gott har antalet per

soner i arbetsmarknadsutbildning och beredskapsarbeten legat lägre än 

i fjol. Antalet sysselsatta i s. k. ~kyddat och halvskyddat arbete liksom 

i arkivarbete har dock ökat något. 

5.2 Arbetsmarknaden under 1976: 

I detta avsnitt redovisas prognoserna över utbud och efterfrågan på 

arbetskraft under det framförliggande året. Med utgångspunkt från 
dessa prognoser diskuteras sedan arbetsmarknadssituationen under 1976. 

Utbudet av arbetskraft beror bl. a. på in- och utvandring. Nettoin

vandringen under 1976 beräknas komma att uppgå till 5 000-10 000 
personer. Detta är klart lägre än 1975 men ligger ungefär i nivå med 

immigrationsöverskottet 1974. Invandringen är naturligtvis svår att be

döma med hänsyn till alt vi bl. a. har en fri arbetsmarknad i Norden. 
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Invandringen från Danmark förefaller att ha mattats av mot slutet av 
1975 men å andra sidan kan det väntade kärva sysselsättningsläget i 
Finland komma att få betydelse för immigrationen till Sverige. 

Av stor betydelse för arbetskraftsutbudet är utvecklingen av de relativa 
arbetskraftstalen. Dessa anger den andel av befolkningen i en viss 

åldersgrupp som befinner sig i arbetskraften antingen som sysselsatta 
eller arbetslösa. Kvinnornas förvärvsbenägenhet har ökat kraftigt under 
den senaste tioårsperioden - 1965 befann sig 48,7 % av kvinnorna i 

åldern 16-74 år i arbetskraften. För 1970 och 1974 var motsvarande 
tal 52,8 resp. 57,1 %. Männens förvärvsfrekvens har trendmässigt fallit 

under 1970-talet. 1974 noterades emellertid en svag ökning. För 1976 
har antagits att männens relativa arbetskraftstal kommer att minska 
något medan kvinnornas förvärvsbenägcnhct förutses fortsätta att öka, 

om än i svagare takt än under de båda åren 1974 och 1975 då ökning
arna låg klart över den långsiktiga trenden. Sammantaget väntas det 

relativa arbetskraftstalet för den aktiva befolkningen (åldrarna 16-74 
år) öka med ungefär 0,4 procentenheter, vilket tillsammans med in

vandringen och övriga befolkningsförändringar skulle innebära en ök

ning av utbudet av arbetskraft med 20 000-30 000 personer. Hänsyn 
har härvid tagits till de reformer på pensionsområdet som träder i kraft 
den 1 juli 1976. Pensionsåldern sänks till 65 år. s. k. deltidspension in
förs och möjligheterna till förtida uttag vidgas. Det samlade arbets

kraftsutbudet kommer att påverkas av dessa nya reformer. Särskilt torde 
utbudet räknat i timmar påverkas nedåt. 

Utbudet av arbetskraft mätt i timmar brukar utvecklas något lång
sammare än utbudet mätt i personer. Detta beror på flera faktorer: ökad 
andel kvinnor i arbetskraften, ökning av deltidsarbete med åtföljande 

arbetstidsförkortningar, ändringar i korttidsfrånvaro och övertids:.ittag. 
Under 1976 genomförs en del smärre arbctstidsförkortningar inom den 
statliga sektorn och inom industrin. Totalt vfotas arbetskraftsutbudet i 
timmar, inräknat effekterna av pensionsrcformerna, öka betydligt. 
Osäkerheten i dylika utbudsprognoser bör dock understrykas. Beroende 
på skiftande arbetsmarknadsfäge, ändrade atitydcr till utbildning och 
förvärvsarbete bland exempelvis ungdomar och kvinnor kan utbudet 
förändras snabbt i både höjande och sänkande riktning. 

I kapitel 4 redovisas prognoserna över produktionsutvccklingen inom 

olika sektorer av ekonomin. De utgör utgångspunkten för kalkylerna 
över efterfrågan på arbetskraft. Via antaganden om produktivitetens 

utveckling under 1976 erhålls bedömningarna av sysselsättningen för 

1976 (tabell 5: 4). En speciell svårprognostiserad faktor är produktivi
tetsutvecklingen inom olika näringsgrenar och för att markera osäker

heten redovisas produktivitetsförändringarna i intervall om halva pro
centenheter. Under 1975 visade produktiviteten en mycket svag utveck
ling i de flesta näringsgrenar. Inom t. ex. gruvor- och tillvcrkningsin-
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Tabell 5: 4 Produktion och sysselsättning 1976 

Procentuella förändringstal 

Produk- Produk- Syssel-
tion tivitet sättning 

i timmar 

Jordbruk och fiske -5,5 0,5-1 -5·- -6 
Skogsbruk --3 1-1,5 - 4- -4,5 
Gruvor och till-
verkningsindustri 2-2,5 -1- -1,5 
El-, gas-, värme-
och vattenverk 4,5 4-4,5 0,5-0 
Byggnadsverksamhet 3,5 2,5-3 1-0,5 
Privata tjänster 2 2,5-3 -0,5- --1 
Offentliga tjänster 3,5 0,5 3 
Totalt 2 2-2,5 0- -0,S 
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Andel av samtliga 
utförda arbets
timmar 1-3 kv. 
1975 

5 
1 

27 

9 
33 
23 

100 

Anm. SifTrorna har avrundats till hela resp. halva procent. 

dustri sjönk produktiviteten med ca 2 % jämfört med J 97--1-. Trend

mässigt har den under 1970-talets första del stigit med nästan 6 % 

per år inom industrin. Förklaringen till den speciella utvecklingen un

der 1975 är, som beskrivits i föregående avsnitt, bl. a. att sysselsättning

en hållits kvar på en hög nivå trots den svaga produktionsutvecklingen. 

Personalen har i ökad omfattning sysselsatts med t. ex. reparations

och underhållsarbeten. Denna, i och för sig nyttiga, verksamhet regist

reras emellertid inte i produktionsberäkningarna. Statistiskt har detta 

resulterat i registrering av mycket låga produktivitetstal. 

Självfallet gör produktivitetsutveckJingen under 1975 att osäker
heten om produktivitetens förändringar framöver har ökat. Allmlint 

sett får man dikna med en dämpad produktivitetsstcgring jämfört med 
1960-talet, beroende på faktorer som t. ex. långsammare strukturom

vandling i ekonomin. 
Som en konsekvens av att produktiviteten har angetts i intervall redo

visas ocks[1 prognosen över sys~;elsiittningsutvecklingen i timmar i in
tervall. För ekonomin totalt väntas en svag minskning av sysselsättningen 

i timmar 1976. översalt i antal personer innebär kalkylerna att minsk

ningar förutses för jordbruk, >kogsbruk och tillverkningsindustri på 

totalt 20 000-25 000 personer medan tjänsteproduktionen och fram

för allt den offentliga sektorn, väntas öka sitt arbetskraftsbehov. Den 

offentliga sektorn förutses sålunda öka sin efterfrågan på arbetskraft 

med närmare 40 000 personer varvid kommunerna väntas svara för hu

vuddelen av denna ökning. 

De presenterade kalkylerna över utbud och efterfrågan på arbets

kraft avser utvecklingen mellan genomsnitten för 1975 och 1976. Ge

nom att ställa efterfråge- och utbudssidan mot varandra kan en unge

_!ärlig uppfattning skapas om arbetslösheten och dess förändringar. Ut

vecklingen under loppet av 1976 liksom utvecklingen inom olika 
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branscher och regioner kan leda till obalanser mellan utbud och efter

frågan av arbetskraft. Genom att syssclsättningsutvecklingen blir svag 

inom flera sektorer kan speciellt nytillträdande grupper utan tillräcklig 

yrkesutbildning möta svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. 
Ett flertal åtgärder har vidtagits för att möta en försvagning av sys

selsättningsfäget. Särskilt statsbidrag (som även kan utgt1 som förskott) 

utgår för lagerökning till företag som bibehåller sin sysselsättningsnivå. 

Frisläpp ur investerings- och arbetsmiljöfonder, dispens från energi

skatt inom industrin och extra avdrag för maskininvcstcringar med 

10 % verkar stödjande för syssels1ittningen. Vidare har vissa statliga 

byggen och industribeställningar tidigarelagts samtidigt som kommu

nerna fått höjda anordningsbiclrag för dag- och fritidshcm m. m. Ytter

ligare medel har också anslagits för beredskapsarbeten. Utbildnings

stöd utgår också till företag och kommuner som ordnar utbildning av 

personal i stället för att permittera dem. Dessa utbildningsstöd höjs 

från årsskiftet 1975-1976 till 8 kr./tim. de fyra första veckorna och 

därefter 12 kr./tim. upp till 960 timmar totalt. Ett nytt utbildningsbidrag 

om 15 kr./tim. införs från 1 januari 1976. Detta utgår till företag som 

vidareutbildar anställda och samtidigt fast :mställer ersättare för dessa 
Vid val av ersättare skall i första hand prövas n;öjlighctcrna att anställa 

ungdomarunder25å~ 

För nytillträdande ungdomar på arbetsmarknaden har insatserna 

intensifierats. Antalet arbetsförmedlare för speciellt ungdomar byggs 

ut, och statsbidragen till kommunala beredskapsarbeten för ungdomar 

under 25 år har höjts. Fler praktikplatser anordnas inom den offentliga 

sektorn. Fler ungdomar under 20 år skall också få plats inom arbcts

marknadsutbildningscentra. Parallellt med dessa redan besluta<lc åt

gärder pågår en fortlöpande planering av ev. ytterligare åtgärder. 
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6 De enskilda konsumenternas ekonomi 

Hushållens disponibla inkomster ökade drygt 17 % i nominella ter

mer från 1973 till 1974 och 7,3 % realt. Den privata konsumtionen be

räknas ha ökat med 14 % mätt i löpande priser och 4,4 % i volym. 

Prisstegringen för perioden mätt som det genomsnittliga prisföriind

ringstalet för den totala privata konsumtionen uppgick till 9,2 % . Trots 

den kraftiga konsumtionsökningen ökade sparandet starkt och sparan

d1.:ts andel av den disponibla inkomsten utgjorde 1974 8 %, lika mycket 

som de högsta tal som tidigare beräknats för Sverige (1964 och 1955). 

För disponibclinkomsten 1975 beräknas fortsatt hög ökningstakt -

ca 17 'J'o i löpande priser - främst till följd av lönesummans kraftiga 

ökning. Uppgången i konsumentprisindex mellan genomsnittslägena 

1974 och 1975 uppskattas till 9,9 'i·o, och det genomsnittliga prisföränd

ringstalet för den privata konsumtionen ( = deflatorn eller implieitprisin

dex) beräknas ha ökat något mer, 10,7 %. De enskilda konsumenterna 

skulle därmed ha fått en realinkomstökning 1974-1975 på 5,8 % att 

disponera för konsumtion och sparande. Uppgången i realinkomsten 

förefaller dock inte - att döma av konsumtionsberäkningarna - ha gi

vit ett lika stort utslag i konsumtionsutvecklingen. Mellan <le tre första 

kvartalen 1974 och motsvarande period 1975 beräknas konsumtionsvo

lymcn ha ökat endast 1,8 ':'c, varvid dock är att märka att konsumtionen 
andra och tredje kvartalen 1974 låg högt till följd av den tillfälliga mer

viirdeskattesänkningen. Äve~ inberäknat en avsevärd uppgång mellan 

tredje och fjärde kvartalen 1975 stannar emellertid konsumtionsvolym

utvecklingen på ett lägre tal än enligt tidigare prognoser. Här har räk

nats med 3 % volymökning i den privata konsumtionen mellan 1974 
och 1975. Sparandet har därmed stigit ytterligare och beräknas uppgå 

till mer än en tiondel av den disponibla inkomsten. 

l prognosen över inkomstutfallet 1976 förutses faktorinkomsterna 

stiga betydligt mindre än de närmast föregående åren. Den avtalsmäs

siga löneökningen är därvid bcrä~mad med utgångspunkt från de uppgö

relser som träffades under första halvåret 1975. Under förutsättning av 

oförändrat sysselsiittningsläge och dämpad löneglidning beräknas den 

utbetalda löncsumman öka med 11,3 % 1975-1976. I den mån kon

trollstationsförhandlingar resulterar i särskilda lönetillägg kommer detta 

att leda till någon ytterligare ökning av löncsumman. Inkomstöverföring

arna till hushållen från den offentliga sektorn väntas stiga något mer 

1975-1976 än J 974-1975, medan inbetalningarna av skatter, avgifter 

m. m. utvecklas i ungefär samma takt som 1974-1975. Nettoinbetal-
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ningarna från hushållen till den offentliga sektorn skulle därmed minska 
något 1975~1976. 

Med dessa antaganden kan hushållens disponibla inkomster beräknas 
öka med drygt 11 lj6 från 1975 till 1976. Den genomsnittliga prisnivån 
enligt implicitprisindcx för privat konsumtion förutses gå upp med 
9,2 % mellan dessa år. 

Hushållens reala disponibla inkomster skulle enligt ovan redovisade 
kalkyler öka ca 2 % från 1975 till 1976. Volymtillväxten i den privata 

konsumtionen har uppskattats till 3 % , vilket förutsätter en lägre spar
kvot 1976 än 1975. 

6.1 De disponibla inkomsterna 

Uiner 

Den totala lönesummans ökning från ] 973 till 1974 beräknas till 
12,1 %. 

För industriarbetarnas del uppgick timförtjiinstökningen mellan 1973 
och 1974 till 11.8 %. De ökade sociala avgifterna medförde att timkost
naderna utöver timlöneökningen steg med drygt 5,5 procentenheter, 
varav drygt hälften hiinför sig till den 1974 nytillkomna avgiften till 
folkpensioneringen. 

Från 1974 till 1975 beräknas lönesumman för samtliga anställda ha 

ökat med 17,9 % . Härav svarade den avtalsmässiga löneökningen för J 3 
procentenheter medan Jöneglidningen beräknas ha bidragit med 3,2. 
Sysselsättningskomponenten gav ett positivt bidrag till lönesummeut
vecklingen på 1,4 procentenheter. 

För industriarbetarnas del kan förtjänstutvccklingen följas i statistiska 

centralbyråns månadsvisa statistik. Under 1975 störs denna statistikgren 
kraftigt av retroaktiva Jöncutbetalningar. Efter korrigeringar för detta 
ser det ut som om timförtjänstökningen mellan de tre första kvartalen 
1974 och motsvarande period 1975 uppgick till ca 18 % , varav löneglid
ningcn svarar för 7,5 procentenheter och avtalen för drygt 10. Även 
mellan helåren 1974 och 1975 väntas förtjänstökningen uppgå till 18 %. 
Som en följd av ökade sociala avgifter beräknas timkostnaderna stiga 
med drygt 4 procentenheter utöver timlönehöjningen. Häri ligger ökade 
kostnader för sjukförsäkringen, folkpensioneringen och ATP s::unt 

smärre höjningar av avgifterna till avtalsgruppsjukförsäkringen och 
trygghetsförsäkringen. 

Mellan 1975 och 1976 förutses den totala utbetalda lönesumman öka 

med 11,3 % . Den avtalsmässiga löneökningen beräknas till 8,8 % , 
medan löneglidningen kalkyleras till 2,5 %. Sysselsättningskomponenten 

har satts till 0. Avtalskomponenten på 8,8 % är beräknad med utgångs
punkt från de uppgörelser som träffades under första halvåret 1975. De 
avtalsmässiga löneökningarna kan komma att stiga något ytterligare om 
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kontrollstationsförhandlingar skulle komma till stånd och leda till ytter

ligare lönepålägg. 

Jndustriarbetarlönerna beräknas a\'talsmässigt i_ika med ca 7,5 s;, från 

1975 till 1976. Förntsatt en löneglidning på 4,5 ~·~ skulle därmed en tim-

Tabell 6: I De enskilda konsumenternas inkomster och utgifter 1974-1976'' 

Milj. kr. Procentuell förändring 
från föregitende ar 

1974 1975 1974 1975 1976 
prognos prognos prognos 

Löpande priser 
I Faktorinkomster' 155 755 181 668 13,2 16,6 10,0 

Egentliga löner• 130 589 154 183 12,8 18, t 11,I 
Enskilda företagares 
inkomster 11 671 12 823 23,7 9,9 3,3 
Övriga faktorinkomster 13 495 14 662 9,0 8,6 4,5 

2 Inkomstöverföringar till 
hushåll 41 143 48 099 32,7 16,9 20,4 

3 Direkta skatter, avgifter 
m. 111. 55 853 64 577 16,1 15,6 14,6 

därav: prcl. A-skatt 48 485 55 300 14,9 14,l 12, 1 
4 Nettoinbetalningar till 

det offentliga (3-2) .14 7!0 16 478 -- 13,9 12,0 -2,6 
5 Räntor och utbctal-

ningar, netto• 
6 Övriga transfererings-

t 995 2 275 35,4 14,0 13,8 

inkomster och -utgifter, 
netto -259 -264 

7 Disponibel inkomst 142 781 167 201 17,2 17,1 11,2 
8 Privat konsumtion 131 325 149 759 14,0 14,0 J2,5 
9 Sparande (7-8)• Il 456 17 442 72,7 52,3 0,8 

10 Sparkvot (9: 7)' 8,0 10,4 2,6 2,4 -1,0 

1968 års priser 
11 Disponibel inkomst 98 95:; 104 664 7,3 5,8 1,9 
12 Privat konsumtion 91 016 93 746 4,4 3,0 3,0 

1 Hushållssektorn inkluderar, förutom hushållen, de s.k. ideella 0rg:misa
tionerna som betjänar hushållen och som inte helt eller huvudsakligen finansie
ras och kontrolleras av offentliga sektorn. Hit räknas fackföreningarna, folkbild
ningsverksamheten, nykterhetsrörelsen, idrottsorganisationerna, tjänstemanna
organisationerna, Röda korset 111.m. samt ej statsbidragsberättigade privata 
sjukhem, barnhem, barnkolonier, semcsterhem. Utöver löntagarhushåll ingår 
hushåll som äger personliga företag, dvs. som erhaller sin huvudsakliga inkomst 
från rörelse. 

'Uppdelningen av de disponibla inkomsterna följer samma principer som 
tillämpades i konjunkturinstitutets höstrapport. 

' Arbetsgivaravgifter till soeialförs:ikring, tillräknade pensionsavgifter för 
statliga och kommunala myndigheter, för kommunala affärsverk samt för icke
finansiella företag är ej m~dtagna som löneförmåner i denna post. 

' Egentliga löner motsvarar kontant utbetald lönesumma, direkt utbetalda 
pensioner fr[m industri, handd och statliga affärsverk samt arbetsgivaravgifter 
till privat förs~ikring. 

• Inkl. räntor på privata försäkringsfondcr (exkl. skadeförsäkring). 
•Inkl. privat försäkringssparandc. Detta uppgick 1974 till 4 715 milj. kr. och 

t 975 till 5 536 milj. kr. Det beräknas 1976 uppgä till 6 083 milj. kr. 
' Förändring mätt i procentenheter. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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löneökning på omkring 12 % vara att vänta. 1976 höjs folkpensions

avgiften och sjukförsäkringsavgiften ytterligare, delvis som en följd av 

Haga II-uppgörelsen och delvis med hänsyn till ökade folkpensionsför

måner och höjd sjukfrckvens. Även ATP-avgiften höjs något. Dessutom 

tillkommer 1976 tre nya sociala avgifter för resp. arbetsmarknadsutbild

ning, vuxenutbildning och delpensionering. De höjda sociala avgifterna 

kan beräknas medföra att timkostnaden för industriarbetare stiger med 

3.5 procentenheter utöver kontantlönehöjningcn. 

ärriga inkomster 

Hushållens disponibla inkomster beräknas 1973-1974 ha stigit med 

drygt 17 % i löpande priser, vilket med en prisuppgång på 9,2 % inne

bär 7,3 % realinkomstökning (se tabell 6: 1). 

1974-1975 beräknas uppgången i de totala faktorinkomsterna ha 

varit 16,6 % . Detta tal är något högre än det som konjunkturinstitutets 

höstrapport angav. För enskilda företagares inkomster kalkyleras ök

ningen nu till 10 % och för övriga faktorinkomster räknas med 8,6 % 

uppgång. För den kraftiga utvecklingen av de totala faktorinkomsterna 

svarar dock främst lönerna, som beräknas ha ökat med ca 18 % . 

Inkomstöverföringarna till hushållen från det offentliga beräknas ha 

stigit med 17 % 1974-1975 (se tabell 6: 2). Härav ökade socialförsäk

ringsutfaliet med 20 % och de övriga inkomstöverföringarna med n~ir

mare JO%. Av de sistnämnda uppvisar bostadstilläggen den snabbaste 

uppgången beroende på den reform av de statskommunala bostadstilläg-

Tabell 6: 2 Inkomstöverföringar till hushåll 1974-1976 
Milj. kr., löpande priser 

1974 

Egentliga inkomstöverföringar 11965 
därav: barnbidrag 3 038 

bostadstillägg' 1 365 
studiebidrag 497 
arbetsmaknadsutbildning 516 
pensioner från stat och kommun 2 100 
övrigt 4449 

Socialförsiikringsutfall 29178 
därav: folkpensioner• 13 841 

ATP 3 884 
utbetalningar från försäkrings-
kassor' 10 342 
utbetalningar från arbetslöshets-
kassor 758 
övrigt 353 

Inkomstöverföringar till hushåll 41143 

1975 1976 
prognos prognos 

13133 15 787 
2 832 3 256 
I 968 2 270 

536 667 
549 1 072 

2 298 2 457 
4 950 6065 

34 966 42141 
15 928 18 645 
5 002 6 780 

12 783 15 012 

832 1244 
421 460 

48 099 57 928 

' Kommunala bostadstillägg till pensionärer redovisas under posten folk
pensioner. 

• Inkl. apotekarrabatter. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Tabell 6: 3 Hushållens direkta skatter och avgifter 1971 -1976 
Milj. kr., löpande priser 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 
prognos prognos 

I Prel. A-skatt 34 954 40 480 42 180 48 485 55 300 62 000 
2 Prcl. B-skatt 3 644 3 939 3 973 4 349 4 860 5 870 
3 Fyllnadsskatt I 334 l 325 l 369 l 734 2 676 3 100 
4 Kvarskatt1 2 023 2 222 I 401 I 562 I 786 2 285 
5 Överskjutande 

skatt -2 836 -4 265 -4410 --4 266 -3 964 -3 500 
6 Slutskatte-

reglering 
(3--;-4 i-5) 521 -718 -1 640 -970 498 I 885 

7 Övriga skatter 
och avgifter 2 622 3 082 3 569 3 989 3 919 4 218 

8 Summa (I --'--2+ 
-: 6+7) 41 741 46 7113 48 082 55 853 64 577 73 973 
därav: social-

försäk-
ringspre-
micr 5 400 60(i7 6 443 4 122 I 563 2000 

1 Influtna delen. 
Anm. Kvarskatten avser inkomsten två år tidigare, medan fyllnadsskatten och 

överskjutande skatten avser inkomsten ett är tidigare. 
Källor: Konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och statistiska centralbyrån. 

gen som geno:nfördes 1975. Utbetalningarna av barnbidrag var lägre 

1975 än 1974 då ett extra barnbidrag betalades ut. 

Skattereformen 1975 verkade ~;änkande på inbetalningarna av prelimi

när A-skatt. men de stora löneökningarna medförde att inbetalningarna 
ändå ökade relativt kraftigt (se tabell 6: 3). Nettot av fyllnadsskatt, 
kvarskatt och överskjutande skatt förändrades betydligt och blev från 
statskassans synpunkt .positivt. De direkta skatterna (exkl. bl. a. social

försäkringsprcmier) beräknas totalt ha ökat med 22,6 %. Samtidigt re
ducerades cmclicrtid posten socialförsäkringsprcmier till drygt en tred
jedel av 1974 års nivå på grund av slopandet av hushällcns sjukförsiik
ringsavgift. Sammanlagi beräknas direkta skatte;, avgifter m. m. ha 

ökat med 15.6 %. 
Nettot av räntor och utdelningar beräknas 1974-1975 ha stigit med 

14 %. 
Ovanstående beräkningar resulterar i en disponibelinkomstökning i 

löpande priser på 17,1 % 1974-1975. Prisuppgången kalkyleras samti

digt ha varit 10,7 %·, och således skulle den reala disponibel inkomstök

ningen ha varit 5,8 %, . 
För 1976 räknas med en uppgång i de totala faktorinkomsterna på 

10 % . Lönerna väntas stiga med drygt 1.1 % och övriga faktorinkomster 

med 4 %. 
Inkomstöverföringarna till hushållen väntas stiga något snabbare 

1975-1976 än 1974-1975, eller med 20,4 %. Orsaker till detta är 
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bl. a. det från oktober 1975 höjda barnbidraget, ändrade ersättningsvill

kor för personer i arbetsmarknadsutbildning och högre utbetalningar 

från arbetslöshetskassorna. 

Även 1976 års skattereform wrkar sänkande på preliminär A-skatt, 

medan den kommunala utdebiteringen höjs, enligt preliminär statistik 

med 92 öre. Nettot av fyllnadsskatt, kvarskatt och överskjutande skatt 

väntas li"Ksom J 975 förändras kraftigt i positiv riktning. Totalt beräk

nas direkta skatter, avgifter m. m. att stiga med 14,6 S'lo. Hushållens 

nettoinbetalningar till det offentliga beräknas härigenom minska. 

För räntor och utdelningar netto räknas med en uppgång på 14 % 

1975-1976. 

Sammantagna ger ovanstående beräkningar en disponibelinkomstök

ning 1975-1976 på 11,2 % i löpande priser, vilket med en prisuppgång 

p{1 9.2 <:10 innebär 1,9 % i real disponibelinkomstökning. 

6.2 Konsumentpriserna 

Från december 1974 till oktober 1975 steg konsumentpriserna 8,8 % 
(se tabell 6: 4L Detta var mer än under motsvarande period 1974. 

Bland varugrupperna noteras en ändrad rollfördelning i jämförelse 

med 1974 varvid de varugrupper som under 1974 uppvisade den sva

gaste indexökningen tir de som 1975 uppvisar den starkaste och tvärt

om. Sålunda steg under perioden december 1974 till oktober 1975 pri

serna mest på alkohol och tobak, drygt 12 <;;,, och på livsmedel knappt 

12 %, medan priserna på bränsle och drivmedel ökade med ca 7 %. 

Priserna på tjänster steg inte lika mycket som .varupriserna vilket främst 

Tabell 6: 4 Konsumentprisindex december 1974-oktober 1975 

Totalt 
Samtliga varor 

Livsmedel 
Alkoholhaltiga drycker och 
tobak 
Bränsle och drivmedel' 
Kläder och skor 
Övriga icke varaktiga varor 
Varaktiga varor 

Samtliga tjänster 
Bostad 
Övriga privata tjänster 
Offentliga tjänster 

Vägnings- Procen- fnvcrkan 
tal tucll för- på total-

iindring index 
dec. 1974-
okt. 1975 

1 000,0 8,8 8,8 
677,5 9,7 6,5 
219,0 11,8 2,5 

82,0 12,3 1,0 
56,5 6,7 0,4 
81,5 7,I 0,6 
66,0 9,5 0,6 

172,5 8,0 1,4 
322,5 7,0 2,3 
172,0 4,0 0,7 
83.5 13,0 1, t 
67,0 7,4 0,5 

'Exkl. kokgas och elström, vilka ingår i offentliga tjänster. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

Procen
tuell andel 
av totala 
ökningen 

100,0 
74,3 
29,2 

11,4 
4,3 
6,6 
7,1 

15,7 
25,7 

7,8 
12,3 
5,6 
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Tabell 6: 5 Konsumentprisförändringen 1973-1976 uppdelad på komponenter 

Prognoser för långtidsindex 

Konsumentprisnivans procentuella uppgång, 

Dec. 1974-
dec. 1975 

totalt 10,0 
därav hänförs till: 

ändring i indirekta skatter 0,9 
automatiska effekter av indirekta värde-
skatter 1,0 
ändring av internationellt bestämda priser 1, I 
ändring av jordbrukspriser 0,6 
ändring av bostadsprissättning 0,9 
ändring av diverse taxor 0,4 
trendavvikelse i priserna på färsk.varor 0,1 
restfaktor 5,0 

Dec. 1975-
dec. 1976 

7,9 

0,7 
1,4 
0,7 
1.3 
0.3 
0.2 
3;3 

kan återföras på bostadspostens ringa ökning, 4 % . Starkt bidragande 

till denna svaga ökningstakt är utvecklingen av egnahemspostcn, som 

påverkats av diskontosänkningen i augusti. 

Mellan oktober 1974 och oktober 1975 steg konsumentprisindex totalt 

8,9 %.1 För varor var uppgången 10,4 % och för tjänster 5,7 %. 
Prisprognosen för oktober-december 1975, liksom prognosen för 

1976, grundas på de beräkningar som redovisas i tabell 6: 5. Under 

oktober-december 1975 väntas den totala prisökningen bli 1,1 %. Det

ta leder till en uppgång med 10 % ·från december 1974 till december 

1975. Mellan genomsnittslägena för kalenderåren 1974 och 1975 upp

skattas höjningen av konsumentprisindex till 9,9 % . Vid implicitpris
indexberäkning framträder en starkare genomsnittlig prisökning, 10,7 %. 

Prisutsikter för 1976 

Bedömningen av prisutsikterna för 1976 har utgått från tillgängliga 

prognoser och antaganden angående arbetskraftskostnader och import

priser m. m. Med utgångspunkt från löneprognosen har arbetsgivarnas 

genomsnittliga kostnader per timme för samtliga anställda antagits öka 

med ca 15 % . Lönekostnadernas genomslag inom de från internatio

nell konkurrens skyddade områdena antas få ett normalt värde. Härut

i.iver har emellertid restfaktorn justerats upp i priskalkylen med hänsyn 

till troliga eftersläpande effekter av tidigare års importpris- och/eller lö
nckostnadsstegringar. Restfaktorns inverkan på konsumentprisuppgång

en väntas bli 3,6 procentenheter varav 0,3 procentenheter faller på 

ändring av diverse taxor. 

1 Procentuell ökning enligt SCB:s officiella indexserie. Härvid bör upp
märksammas att jämförelser av indexserien över årsskiftet påverkas av den 
förändring av beräkningsmetodema. för några poster i konsumentprisindex, 
som genomfördes vid årsskiftet 1974/1975. Om index räknas enligt nu till
lämpad metod för både 1974 och 1975 blir i stället den totala uppgången 
9,5 %. 
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De internationellt bestämda priserna antas stiga i något högre takt 

1976 än under 1975. Härvid har förutsatts att de vid slutet av 1975 

högre råoljepriserna under 1976 successivt bidrar till att dra upp pri

serna på raffinerade produkter. Vad gäller de senare förutses också 

den under 1976 väntade internationella konjunkturuppgången medföra 

en något starkare efterfrågan, vilket verkar prishöjande. Priserna på 

övriga produkter, som ingår i beräkningen av den internationella pris

faktorn, väntas öka i ungefär samma takt 1976 som 1975. Effekten 

på konsumentprisindex av fortsatt uppgång i de internationellt bestäm

da priserna har under sådana omständigheter satts till 1,4 procenten

heter. 

Jordbrukspriscrnas utveckling har både under 1974 och 1975 hållits 

tillbaka genom subventioner. Bedömningen för 1976 påverkas av att 

subventioneringen inte ökas ytterligare. Inverkan på totalindex av höjda 

jordbrukspriser har därför satts till 0,7 procentenheter. 

Bostadspriserna beräknas bidra till uppgång i konsumentprisnivån 

med 1,3 procentenheter. I kalkylen har oförändrat diskonto förutsatts. 

Totalprognosen ger en konsumentprisstegring under loppet av 1976 

på 7,9 % (se tabell 6: 5). Mellan genomsnittslägena för kalenderåren 

Tabell 6: 6 Hushållens konsumtionsutveckling 1963-1975 
1968 års priser 

Milj. kr. Procentuell förändring 
1974 

1963- 1968- 1973- 1-3 kv. 1-3 kv. 
1968' 19741 1974 1973- 1974-

1-3 kv. 1-3 kv. 
1974 1975 

1 Varaktiga varor 9 994 5, I 5,0 13,4 20,9 0,6 
I.I Bilar 3 211 2,4 3, I 12,2 20,9 0,0 
1.2 Övriga 6 783 6,8 6,0 14,1 20,9 0,9 

2 Delvis varaktiga 
varor 13 874 3,7 2,8 9,9 14,1 -0,1 

3 Icke varaktiga 
varor 36 876 3,9 1,5 2,2 1,8 3,3 
3.1 Livsmedel 23 880 2,8 1,2 4,3 3,3 1,8 
3.2 Övriga 12 996 6,0 2,0 -1,5 -0,9 5,9 

4 Tjänster 28 575 2,7 2,3 3, 1 3,1 2,1 
4.1 Bostäder 15 693 2,8 2,5 2,2 2,2 1,8 
4.2 Övriga 12 882 2,5 2,1 4,2 4,2 2,5 

5 Summa inhemsk 
konsumtion 89 319 3,6 2,3 4,8 5,8 2,1 

6 Turistnetto 1 697 13,1 4,3 -13,l -13,l -10,8 
7 Hushållens totala 

konsumtion 91 016 3,7 2,4 4,4 5,4 1,8 
8 Hushållens dispo-

nibla inkomster 98 955 3,0 3,2 7,3 9,2 6,1 

'Per år. 
Kallor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

8 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bil. 1 
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1975 och 1976 uppskattas förändringen till 9,'2 % . ökningen i implicit

prisindcx för den privata konsumtionen har likaledes satts till 9,2 f.:0. 

6.3 Den privata konsumtionen 

Total privat konsumtion ökade mellan 1973 och 1974 med närmare 

4,5 % i volym. Inköpen av bilar och andra varaktiga och halvvaraktiga 

varor stimulerades kraftigt av den tillfälliga momssänkningen under 

sommarhalvåret 1974. Hushållens konsumtion av livsmedel och utnytt

jandet av privata tjänster steg också osedvanligt mycket. Den snabba 

konsumtionsökningen fortsatte även under första halvåret 1975. Under 

de två första kvartalen var tillväxten i konsumtionsvolym, jämfört med 

motsvarande kvartal 1974, ungefär lika stor som den reala disponibel

inkomstökningen, ca :.,5 % . För tredje k-vartalct registreras en mycket 

kraftig ökning i de disponibla inkomsterna, beroende på nya löncavtal 

och retroaktiva löneutbetalningar. Konsumtionsvolymcn synes däremot 

ha stagnerat eller t. o. m. sjunkit och låg enligt nu tillgängliga beräkning

ar drygt 1 % under nivån för tredje kvartalet 1974. Kraftiga volym

minskningar redovisas för de varaktiga varor som uppnådde en mycket 

hög nivå tredje kvartalet 1974. Konsumtionen av livsmedel och andra 

icke varaktiga varor uppges ha varit ungefär lika stor som 1974 och för 

de privata tjänsterna beräknas en svag ökning ha inträffat mellan tredje 

kvartalen 1974 och 1975. 

Totalt visar statistiken en volymökning av privat konsumtion på en

dast LS l(, mellan de tre första kvartalen 1974 och motsvarande period 

1975, samtidigt som den disponibla inkomsten steg med ca 6 %. Efter

som hushållen dessutom beräknas få ytterligare inkomsttillskott under 

fjärde kvartalet, förutsätts att stagnationen i konsumtionsutvecklingen 

mellan andra och tredje kvartalen 1975 var tillfällig. Mellan tredje och 

Diagram 6: 1 Hushållens dispomibla inkomster och konsumtionsutgifter 
1964-1976 
Miljarder kr., 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata 

54 

50 

46 

42 

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 ·1973 1974 1975 1976 

K iil/or: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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f prde kvartalen beräknas en uppgång i konsumtionsvolymen på l'mkring 
3.5 ~6 fr[tnsctt säsongmässiga förändringar. För helåren 1974 och J 975 
innebär detta en ökning med 3 % , dvs. en procentenhet mindre än pro
gnosen i konjunkturinstitutets höstrapport. Sparkvoten skulle därigenom 
stiga ytterligare och uppgå till 10,4 '.6 av den disponibla inkomsten. 

För 1975-1976 tyder de beräkningar som nu har gjorts på en avse
värt reducerad öknings takt för den disponibla realinkomsten, ca 2 i;:;;;. 

Det utgiftsutrymme som 1974 och 1975 års sparandeökning skapat för

utses till en del tagas i anspråk av konsumenterna 1976. Sålunda antages 
för 1976 en konsumtionsökning med i runt tal 3 % . 
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7 Investeringarna 

7.1 Sammanfattning av investeringsprognosen för 1976 

Preliminära kalkyler över invsteringsutvecklingen under 197 5 har re

sulterat i att de totala bruttoinvestcringarna nu beräknas ha minskat 

med 4 % i volym jämfört med 1974. Såväl de privata som de kommu

nala investeringarna beräknas ha avtagit medan de statliga investering

arna förefaller ha ökat något. Till investeringsminskningen 1975 bidrog 

en inte obetydlig minskning av bostadsbyggandet. 

Fördelas den totala investeringsnedgången på byggnads- resp. ma

skininvesteringar visar tillgängliga uppgifter att en forsatt minskning av 

byggandet ägde rum under 1975 samtidigt som maskininvesteringarna 

slog om till en minskning efter den kraftiga ökningen 1974. Förutom 

av bostadsbyggandet förklaras nedgången på byggnadssidan av ett 

minskat byggande bland kommuner och statliga myndigheter. Utveck

lingen inom dessa sektorer uppvägs till en del av en ökad byggnads

aktivitet inom industrin och de statliga affärsverken. Omslaget för de 

totala maskininvcstcringarna - från en ökning med 10 % under 1974 

till en minskning med 5 % under 1975 - kan till en del förklaras av en 

betydande minskning av investeringarna i handelsflottan. Dessutom kan 

noteras att maskininvesteringarna inom handel och affärsverk tycks ha 
minskat betydligt medan de för den egentliga industrin synes ha legat 

kvar på en oförändrad nivå. 

De redovisade kalkylerna för 1975 är kringgärdade av ovanligt stora 

osäkerhetsintervall till följd av de svårigheter som f. n. råder när det 

gäller att mäta prisutvecklingen på investeringsvaror. De metoder som 

kommer till användning har inte visat sig vara helt tillfredsställande när 

prisstegringstakten är hög. Det ii.r tillrådligt att hålla detta i minnet vid 

en utvärdering av de framlagda beräkningsresultaten. Deflateringspro

blemen medverkar också till att försvåra tolkningen av investeringspla

ncrna i de enkäter som bildar det huvudsakliga underlaget för investe

ringsprognoserna för 1976. 

Investeringskalkylerna för 1976 visar på en minskning av de totala in

vesteringarna med 1 % vilken fördelar sig relativt jämnt på byggnads

rcsp. maskininvesteringar. I dessa beräkningar för 1976 har hänsyn ta

gits till de sysselsättningsfrämjande åtgärder av betydelse för investe

ringsverksamheten som aviserades i regeringsförklaringen den 15 okto

ber 1975. Hit hör bl. a. det höjda anordningsbidraget för byggande av 

daghem och fritidshem; vidare har beaktats förslaget om en utökning av 

ramarna för beredskapsarbeten, en tidigareläggning av statliga byggen 
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Tabell 7: 1 Bruttoinvesteringarnas utveckling 1971-1975 samt prognos för 1976 
J 968 års priser 

1975 i Procentuell förändring från föregående år 
milj. kr., 
löpande 1971 1972 1973 1974 1975 
priser 

Byggnader och anläggningar 
Permanenta bostäder 12 052 0,5 3,5 -2,0 -7,0 -9,5 
Privat jordbruk, skogsbruk 

och fiske 573 7,0 -1,5 -2,0 2,5 1,5 
Egentlig industri 4 423 -1,0 -0,5 0,0 23,0 14,5 
Handel m. m. 2 128 -9,5 16,5 5,0 -13,0 --2,5 
Statliga affärsverk exkl. industri 2 390 -6,0 20,5 10,0 -2,5 19,0 
Statliga myndigheter inkl. militära' 2 151 -2,0 18,5 I,O -5,5 -12,0 
Kommunala investeringar exkl. 

bostäder och industri 9 277 -7,0 4,5 -11,0 -7,0 -5,5 
Övriga investeringar 2 655 8,0 -1,5 9,0 13,5 6,0 
Summa 35 649 -2,5 5,5 -2,5 -3,5 --3,0 

!vlaskiner m. m. 
Privat jordbruk, skogsbruk 

och fiske I 972 10,0 4,5 8,0 12,5 6,5 
Egentlig industri 10 138 2,0 6,0 13,5 6,5 0,0 
Handel m. m. 2 147 -6,5 21,0 7,5 13,5 -- 18,5 
Statliga affärsverk exkl. industri l 897 5,0 -9,5 5,0 -4,0 -8,0 
Statliga myndigheter 593 -4,0 -8,0 9,5 8,0 6,0 
Kommunala investeringar exkl. 

industri I 494 -13,5 2,5 0,0 -1,0 0,5 
Övriga investeringar 5 634 -2,0 12,5 J0,5 21,5 -12,5 
därav: handelsflottan I 401 38,5 98,0 16,0 45,0 -41,5 
Summa 23 875 -0,5 6,5 9,5 10,0 -5,0 
Summa exkl. handelsflottan 22 474 -1,5 3,5 9,5 7,5 -2,0 

Totalt 
Permanenta bostäder 12 052 0,5 3.5 --2,0 -7,0 -9,5 
Privat jordbruk, skogsbruk 

och fiske' 2 490 15,5 8,5 2,5 8,0 4,5 
Egentlig industri 14 561 l,O 4,0 9,5 1.1,0 4,5 
Handel m. m. 4 275 -8,0 18,5 6,5 0,5 --11,5 
Statliga affärsverk exkl. industri 4 287 0,0 3,0 7,0 - 3,0 5,5 
Statliga myndigheter inkl. militära' 2 744 -2,5 13,5 2,5 -3,5 --9,0 
Kommunala investeringar exkl. 

bostäder och industri 10 771 -8,0 4,0 -- 10,0 -6,5 - 4,5 
Övriga investeringar 8 289 1,5 8,5 9,5 19,0 -7,0 
Summa' 59 469 -1,5 6,0 1,5 1,5 4,0 
Summa exkl. handelsflottan' 58 068 -2,0 5,0 1,0 0,5 -2,5 

' Inkl. statliga väginvesteringar. 

1976 

-8,0 

0,5 
-5,0 

1,5 
6,0 
4,5 

3,0 
3,0 

-1,5 

2,5 
-2,0 

4,0 
1,5 

10,5 

2,5 
-5,0 
-3,5 
·-1,0 
-0,5 

-8,0 

3,5 
-3,0 

2,5 
4,0 
5,5 

3,0 
-2,5 
-1,0 
-1,0 

• Häri innefattas investeringar i avelsdjur m. m. Summan av byggnads- och maskininveste-
ringar överensstämmer därför ej med totala investeringar. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

och industribeställningar samt det 10-procentiga investeringsavdraget 

för näringslivets maskininvesteringar. 

Inom de totala byggnadsinvesteringarna kan noteras ett fortsatt mins-

kat bostadsbyggande. Den låga igångsättningen under 1975 - sanno-

likt en följd av den forcerade igångsättningen mot slutet av 1974 i sam-

band med att möjligheterna till momsrestitution upphörde - och ett an-

tagande om en fortsatt låg igångsättning under 1976 har resulterat i en 
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Tabell 7: 2 Bruttoimestcringarnas uh·eckling 1971-1975 samt prognos för 1976 för privat, 
statlig och kommunal sektor 
1968 ilr> priser 

Byggnader oc/1 a11-
lägg11i11gar 

Privata 
inkl. bostiider 
cxkl. bostiidl'r 

Statliga 
inkl. bostäder 
cxkl. bostädl:'r 

Kommunala 
inkl. bostäder 
exkl. bostiider 

Summa 
inkl. bostäder 
exkl. bostiider 

l\faski11er 111. 111. 

Privata 
Statliga 
Kommunala 
Summa 

Totalt 
Privata' 

inkl. bostäder 
exkl. bostlider 

Statliga 
inkl. bostäder 
exkl. bostäder 

Kommunala 
inkl. bostiider 
cxkl. bostäder 

Summa' 
inkl. bostäder 
exkl. bostiider 

1975 i 
milj. kr., 
löpande 
priser 

18 348 
9 046 

5 273 
5 273 

12 028 
9 278 

35 649 
23 597 

18 813 
3 562 
I 500 

23 875 

37 106 
27 804 

8 835 
8 835 

13 528 
10 778 

59 469 
47 417 

Pwcentuell förändring fran föregående ar 

1971 

-2,0 
--2,0 

-1,5 
-1,5 

-3,5 
-7,0 

--2,5 
-4.5 

-!,O 
9,5 

-13,5 
-0,5 

--1,0 
-1,0 

3,5 
3,5 

-4,5 
-· 8,0 

-1,5 
-2,5 

1972 

5,5 
2,0 

21,0 
21,0 

1,0 
4,5 

5,5 
6,5 

8,5 
-2,0 

3,0 
6,5 

7,5 
7,0 

10,5 
10,5 

1,5 
4,0 

6,0 
6,5 

1973 

6,0 
5,0 

2,0 
2.0 

-13,5 
-11,0 

-2,5 
-3,5 

.12.0 
J,O 

-0,5 
9,5 

9,0 
9,5 

2,5 
2,5 

-12.5 
-9,5 

1,5 
2,5 

1974 

3,0 
6.5 

0,0 
0,0 

-13,0 
-7,0 

. -3,5 
-1,0 

12,5 
0,5 

-1,0 
10,0 

7,5 
10,5 

0,5 
0,5 

-12,0 
-6,5 

1,5 
4,0 

1975 

-2,0 
7,0 

J,5 
3,5 

-7,0 
-5,5 

-3,0 
1,0 

-6.0 
-3,0 

0,5 
-5,0 

-4,0 
-2,0 

1,0 
1,0 

-6,0 
- 5,0 

-4,0 
- 2.0 

1976 

-4,5 
-0,5 

3,5 
3,5 

1,0 
3,0 

-1,5 
2,0 

--2,5 
7,0 
2,5 

-l,O 

-3,5 
-1,5 

5,0 
5,0 

l,5 
3,0 

-1,0 
0,5 

1 Häri innel'attas investeringar i avelsdjur m. m. Summan av byggnads- och maskinvestcringar 
överensstämmer därför ej med totala investeringar. 

A11111. Procenttalen är avrundade till hela resp. halva procent. 
Nedan redovisas byggnadsunderhällets procentuella förändring i 1968 ars priser 
1669-1970 1970--1971 1971-1972 1972-1973 1973-1974 1974-.1975 
5,0 2,5 1.0 -1,0 3,0 2,0 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

beräknad minskning med 8 'io från 1975 till 1976. Kommunernas bygg

nadsplancr for 1976 har tolkats så att en ökning med 3 % skulle vara att 

vänta. En inte obetydlig del av denna ökning kan emellertid återföras på 

de åtgärder beträffande kommunernas byggande som här har inkalkyle

rats. Aven statens ökade byggnadsverksamhct mec1 3,5 '7c kan sliltas i 

samband med dessa åtgärder som i första hand torde få effekter för byg

gamld inom myndighetssektorn. Det privata byggandet torde bli i stort 

sett oförändrat från 1975 till l 976. Industrins byggande har bcc10mts 

minska med 5 S'i· efter de två ntirmast föregående årens kraftiga ök-
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Diagram 7: 1 Byggnads- och maskininvesteringar, totalt och uppdelat på 
sektorer 1967-1976 
Index: 1967 = 100. 1968 års priser 

Byggnader och anläggnin>Jur Maskiner m.rn. --. 
i 

120 Totalt 120 Totalt 

100 

120 

100 I 

120 
Handel ~ 

,:: mtri:rrn J..1-0 Ha11doi 

120 
1:!0 

100 
100 

80 

ÖvrigiJ statiig<J 
120 

100 

140 Övriga kommunala 

120 

100 

120 4!f1tff~ / / - / I , ,,, I 
I I ' . I 

Ovrir1a ofic:ntliqi1 
140 

100 

I I 
1967 1969 1971 1973 1975 196/ 1969 ~ 971 1 ~73 197f. 

Anm. I varje deldiagram är resp. total inlagd som en tunt streckad kurvJ. 
Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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ningar. Detta motverkas dock av utvecklingen för det övriga privata 

byggandet där bl. a. en svag ökning för byggandet inom handeln kan no

teras. 

Bland de totala maskininvesteringarna kan märkas en ökning för så

väl de statliga som de kommunala affärsverkens och myndigheternas 

maskinanskaffning. Däremot ber~iknas den privata sektorn dra ned 

sina maskininvestcringar något. För utvecklingen på den privata sidan 

spelar den egentliga industrin en betydelsefull roll. Utifrån den se

nast genomförda enkätundersökningen i november 1975 har företagens 

planer på maskinsidan tolkats så att en minskning 1976 med 2 % synes 

trolig. Det mycket låga kapacitetsutnyttjandet inom industrin har därvid 

bedömts verka dämpande på investeringsbenägenheten. 

7 .2 Investeringsutvecklingen inom olika områden 

Bostiider 

De totala bostadsinvesteringarna beräknas minska med ca 9,5 % i vo

lym J 974-1975. Investeringarna i flerfamiljshus har härvid uppskattats 

minska med ca 33 % och investeringarna i småhus med ca 6 'le·. Inves

teringarna i ombyggnad har däremot beräknats öka med ca 22,5 %) i vo

lym. 

De preliminära kalkyler som nu föreligger för 1975 anger således en 

viss nedrcvidering av bostadsinvestcringarna jämfört med kalkylerna 

hösten 1975. Denna nedrevidering är en konsekvens av den fortsatta 

minskningen i antalet påbörjade lägenheter. Under januari-september 

påbörjades totalt 31. 250 lägenheter - en minskning med ca 16 650 lä

genheter jämfört med motsvarande period 1974. Minskningen i påbör

jandet torde till en del förklaras av forceringen fjärde kvartalet 1974 till 

följd av momskompensationen. En stor del av denna igångsättning torde 

ha varit tidigarefäggningar från 1975 till 1974. De preliminära siffror 

som nu föreligger för oktober tyder på en fortsatt låg igångsättning av 

flerfamiljshus och en återgång till en mer "normal" nivå för småhus. 

1975 års totala igångsättning har mot bakgrund härav beräknats stanna 

vid knappt 50 000 lägenheter varav 35 000 i småhus. 

Igångsättningen under 1975 väntas således ha mer än halverats jäm

fört med påbörjandet vid ingången av 1970-talet. Även de prognoser 

över bostadsbyggandet som är tillgängliga för 1976 pekar mot ett fort

satt lågt bostadsbyggande. Antalet outhyrda lägenheter i statsbelånade 

flerfamiljshus, som under första delen av 1970-talet ökade kraftigt, mins

kade dock mellan de två mättillfällena 1 september 1974 och I mars 

1975. Även vid det senaste mättillfällct 1 september 1975 kunde en viss 

fortsatt minskning registreras - eller med ca 500 lägenheter. Andelen 

outhyrda lägenheter varierar emellertid starkt på olika håll i landet. I 

storstadslänen uppgick antalet outhyrda lägenheter till ca 15 950 den 1 
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Tabell 7: 3 Lägenheter i påbörjade och inflyttningsfärdiga bostadsbyggen 1970-1976 

Totalt Därav tlerfamiljshus Därav småhus 

Påbörjade Inflytt- Påbörjade lntlytt- Påbörjade lnflytt-
nings- nings- nings-
färdiga färdiga färdiga 

1970 JOO 100 J09 850 69 250 75 250 30 850 34 600 
1971 1 104 600 107 200 68 900 75 250 35 700 31 950 
1972 98 600 J04 050 55 800 66 900 42 800 37 150 
1973 80 150 97 500 36 950 53 750 43 200 43 750 
1974 80 800 85 300 27 500 38 750 53 300 46 550 
1975 (49 000) (71 700) (14 000) (25 700) (35 000) (46 000) 
1976 (60 000) (54 450) (20 000) (15 500) (40 000) (38 950) 

1972 l kv. 16 150 26 300 11 550 17 900 4 600 8 400 
2 kv. 25 850 27 350 15 200 18 150 10 650 9 200 
3 kv. 24 000 20 500 13 050 12 250 10 950 8 250 
4 kv. 32 600 29 900 16 000 18 600 16 600 11 300 

1973 1 kv. 16 950 24 350 9 950 14 450 7000 9 900 
2 kv. 19 250 28 900 8 650 16 300 10 600 12 600 
3 kv. 20 250 19 800 8 450 JO 950 11 800 8 850 
4 kv. 23 700 24450 9 900 12 050 13 800 12 400 

1974 1 kv. 13 700 22 300 4 850 11 400 8 850 JO 900 
2 kv. 18 500 23 900 7 250 10 100 11 250 13 800 
3 kv. 15 700 16 100 5 050 6 700 JO 650 9 400 
4 kv. 32 900 23 000 JO 350 JO 550 21550 12 450 

1975 I kv. 8 450 16 050 3 400 5 750 5 050 10 300 
2 kv. JO 900 21 550 3 400 6 700 7 500 14 850 
3 kv. 11 950 14 500 3 050 5 650 8 900 8 850 

' Med påbörjandcmänad avses fr.o.m. 197 J månad för grund botten besiktning och/eller de 
egentliga byggnadsarbetenas påbörjande. Fram t.o.m. 1970 avses den månad dä schaktning, 
sprängning eller utfyllnadsarbetena påbörjas. 

Anm. Samtliga inom parentes angivna uppgifter iir prognoserade. Alla siffror iir avrundade 
till närmast hela femtiotal. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

mars 1975, medan skogslänen då endast hade ca 350 lägenheter out

hyrda. Antalet påbörjade lägenheter i storstadslänen har dock under pe

rioden 1971-1974 minskat med ca 3 650 lägenheter per ar medan på

börjandet i skogslänen i stort sätt varit konstant under motsvarande pe

riod. I övriga län har påbörjandet sjuakit med i genomsnitt 2 500 lägen

heter per år under perioden 1971-1974. Trots en, totalt sett, minskad 

igångsättning under 1970-talet har alltså antalet outhyrda lägenheter 

ökat och sedan andra halvåret 1974 minskat mycket måttligt. Förkla

ringarna till denna utveckling är flera. En viktig faktor är befolkningsut

vecklingen. Under perioden 1966-1970 uppgick nettoinflyttningen till 

ca 28 500 personer per år. Under 1970-talet minskade nettoinvand

ringen kraftigt - under 1972 och J 973 noterades t. o. m. en nettout

flyttning. Parallellt med denna utveckling minskade omflyttningen inom 

landet främst beroende på en starkt uppbromsad och i vissa fall närmast 

stagnerande befolkningstillväxt i storstadslänen. I skogslänen har där

emot utvecklingen varit den motsatta. I dessa sedan årtionden typiska 
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utflyttningslän skedde en omsvängning i befolkningsutvecklingen under 

1971 och har d~irefter marker~ts ytterligare. I i.ivriga fön har under 

1970-talet befolkningstillväxten avtagit. 

De prognoser över befolkningsutvecklingen som föreligger samt lä

gcnhetsreservens storlek och fördelning talar för ett fortsatt lågt byg

gande ~iven under 1976. Den fortlarande relativt höga andelen outhyrda 

Higenhetcr torde även bidra till en mera restriktiv planering inom kom

munerna och hålla tillbaka igångsättningen även under 1976. Mot bak

grund härav har igångsättningen antagits uppgå_ till 60 000 lägenheter, 

varav 40 000 i småhus, vilket ligger i linje med länsbostadsnämnderna~ 

bedömning i november 1975 över bostadsbyggandet under 1976. 

Investeringarna i ombyggnad, vars andel av totala bosladsinvestering

arna under 1970-talct ökat till 14 <;;_. 1975, väntas fortsätta att öka även 

under 1976. Initialstödet för ombyggnad av flerfamiljshus tillsammans 

med de särskilda lånen och bidragen till energibesparande åtg~irtler vän

tas leda till en fortsatt ökad modernisering även under 1976. Investe

ringarna i ombyggnad har dock antagits öka med endast 5 <;:;· i volym 

1975-1976 med hänsyn till den redan nu mycket höga moderniscrings

takten. 

De byggnadstidcr som investeringsberäkningarna utgår fdn har i 

stort sett antagits ligga kvar på samma nivå som under perioden 1971-

1973. För lägenheter påbörjade 1974 har dock byggnadstiderna antagits 

sjunka något med hänsyn till villkoren för momskompensationen. 

Under ovan angivna förutsfötningar angående igångsättning och 

hyggnadstider samt ombyggnad beräknas de totala illvcsteringarna 

minska med ca 8 '!. i volym 1975-1976. Flcrfami!jshusinvcsteringarna 

beräknas därvid minska med ca 26 % medan investeringarna i småhus 

bcräkn<t:> sjunka med 6 o/c. Jiimfört med kalkylerna i konjunkturinsti

tutets hi.istrapport 197 5 pekar nuvarande beräkningar på en något större 

minskning av bostadsinvcsteringarna vilket främst faten;peglar det lägre 

utfal!et p;, igångsfötningen l 975 stJm nu förefaller trolig. 

Tabell 7: 4 Antal lägenheter för ,·ilka preliminära beslut om bostadslån till ombyggnad meddelats 
1970-1975 

1970 1971 1972 1973 1974 1974 1975 
jan.- jan. --
sept. sept. 

Ombyggnad 3 800 3 450 3 200 5 600 15 750 6 250 12 250 
därav: flerfamiljshus I 900 1 500 1 150 3 100 12 250 4 100 8 050 

småhus I 900 l 950 2 050 2 500 3 500 2 150 4 200 
Förbättring 12 350 10 500 8 400 9 300 6 650 4 450 4 600 

Totalt 16150 13 950 11600 14 900 22 400 10 700 16 850 

Anm. Alla siffror är avrundade till n~irmast hela f:cmtiotal. 
Källa: Bostadsstyrelsen. 
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Diagram 7: 2 lunsteringar i bostäder och inom egentli~ industri 1969-
1976 
Index: 1967 = 100. 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata 
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Kiillor: Konjunktminstitutet och statistiska centralbyrån. 

Egentlig industri 

Den egentliga industrins investeringar beräknas enligt linnu prelimi

n~ira uppgifter ha ökat med 4,5 % i volym 1974-1975. öknin~en är helt 

koncentrerad till byggnads- och anläggningsverksamhcten som för andra 

året i rad tycks ha ökat mycket kraftigt. De nu aktuella uppgifterna 

hämtade från statistiska centralbyråns novcmbcn:nkät 1975 tyder på en 

ökning av industrins byggande med 14,5 % från 1974 till 1975 vilken 

kan jämföras med en uppgång på inte mindre än 23 % nlirmast före

gående [ir. Den egentliga industrins maskininvcstcringar tycks däremot 

ha legat kvar på en oförändrad nivå från 1974 till 1975. 
De uppgifter som företagen avgett för 1975 års invcsteringsverksam

het beskriver en något vikande tendens sedan majenkäten 1975. Sett i 

relation till industrikonjunkturens utveckling med bl. a. ett successivt 

minskat kapacitetsutnyttjande är ett dylikt förlopp relativt normalt och 

har kunnat observeras vid tidigare tillfällen med en liknande konjunk

turutveckling. Det har emellertid också visat sig att det definitiva ut

fallet legat något över företagens uppgifter: ett visst påslag har därför 

gjorts på novcmbercnkä1ens nivå. Ett sådant tillägg kan vara ytterligare 

motiverat n~ir investcringsvarupriserna stiger snabbt. 
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Det är ännu så länge svårt att bilda sig någon bestämd uppfattning 
om vilken betydelse för invcsteringsverksamheten under 1975 som de 
båda nyinrättade typerna av investeringsfcnder, arbetsmiljö- resp. sär
skilda investcringsfonder haft. Å. ena sidan innebar de inbetalningar till 
riksbanken som skulle verkställas under första halvåret 1975 en likvidi
tetsindragning som kan ha verkat hlimmande på investerings:iktiviteten. 

A andra sidan fick företagen på förmånliga villkor ta i anspråk inte obe
tydliga delar av de inbetalade medlen redan under andra halvåret vilket 
motverkade de negativa effekterna av gjorda inbetalningar. Härvid inne

bar ett snabbt utnyttjande av fondmedlen sådana räntabilitetsfördelar 

för företagen att det kan ha lockat fram nya alternativt tidigarelagt vissa 
investeringar. Vilken riktning och storlek summan av dessa effekter kan 
ha haft på industrins investeringar är emellertid vanskligt att avgöra. 

Riksrevisionsverket genomförde vid samma tidpunkt som investe
ringsenkäten samlades in en undersökning som bl. a. innehöll uppgifter 

om företagens planerade utnyttjande av de båda fonderna under 1975 
resp. 1976. Förutsatt att alla ansökningar beviljas visar en sammanställ

ning av dessa uppgifter för den egentliga industrins del bl. a. följande 
(ytterligare information återfinns i riksrevisionsverkets inkomstberäk

ningar i bilaga 2 till finansplanen). Under 1975 räknade företagen med 
att få utnyttja närmare 40 % av de inbetalade beloppen. I summan för 
1975 och 1976 skulle enligt företagens planer ungefär 85 'i·(, utnyttjas. 

Dessa uppgifter pekar således på ett stort intresse från industrins sida att 
snabbt ta i anspråk sina fondmedel. 

Industrins samlade planer för 1976 redovisas i tabell 7:5 där de om
räknats till procentuella förändringar i fasta priser. Det är att förmoda 
att i dessa planer ingår företagens utnyttjande av arbetsmiljö- resp. de 
särskilda investeringsfonderna. Däremot bar planerna med all sannolik
het ännu inte påverkats av de troliga effekter på investcringsvcrksam
heten som följer av det föreslagna avdraget på I 0 % för maskin investe
ringar beställda och levererade senast vid utgången av 1976. Till företag 
som inte har möjlighet att tillgodogöra sig ett sådant avdrag kan enligt 
förslaget ges direkta investeringsbidrag. 

Differenserna mellan planer och utfall i tabellen bildar ett mönster 

som är svårtolkat av mfoga skäl. En viktig förklaring härtill är inflytan
det från ekonomisk-politiska åtgärder som påverkat företagens hand
lande efter det att planuppgifterna insamlats. En grov rensning för dessa 

effekter visar att industrins planjusteringar tycks stl! i ett visst förhål
lande till det aktuella kapacitctsutnyttjandet.1 

Det låga kapacitetsutnyttjande som f. n. råder inom industrin och som 
endast kan förväntas förbättras obetydligt fram till slutet av 1976 moti
verar en mycket försiktig uppkorrigering av industrins planer för 1976. 

i Jfr diagram 6: 5 i konjunkturinstitutets höstrapport 1975. 
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Tabell 7: S Planerade och faktiska förändringar av den egentliga industrins investeringar 1966-
1976 
Procentuell förändring från föregående år. 1968 års priser 

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Byggnader och 
anläggningar 
Planerat i novem-
ber året innan' 5 -28 -29 -31 0 -5 -9 -17 -3 --8 -15 
Faktiskt inträffad 
förändring 24 7 -15 8 -1 0 0 23 14 (-5) 
Differens 19 35 14 39 4 9 17 26 22 (10) 

Maskiner m. m. 
Planerat i november 
året innan' -9 -12 -13 -14 2 -7 -13 -7 -4 -4 -6 
Faktiskt inträffad 
förändring 4 0 2 8 6 3 5 14 7 0 (-2) 
Differens 13 12 15 22 8 10 18 21 11 4 (4) 

1 Planerna beräknade som kvoten mellan prognosårets rena enkätvärde och enkätårets utfall. 
För planförändringen 1975-1976 har använts det preliminära utfallet för 1975. 

Anm. Redovisningen inkluderar på maskinsidan även investeringar i bilar. Uppgifterna inom 
parentes är prognoserade värden. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

För byggnadsinvesteringarnas del innebär detta att de två senaste årens 

kraftiga ökningstakt skulle brytas och förbytas i en minskning som här 
bedömts till 5 %. Maskininvesteringama sl..-ulle inte minska fullt så kraf

tigt; prognosen anger en minskning med 2 % varvid det 10-proccntiga 

investeringsavdraget har bedömts ge ett visst tillskott till investerings

nivån. Totalt beräknas industriinvesteringarna minska med 3 % i volym 

1975-1976. 
I diagram 7:3 redovisas investeringsutvecklingen för de ur investe

ringshänscende tyngst vägande branscherna. Branschuppgiftcrna för 
1975 och 1976 från novemberenkäten 1975 har schablonmässigt korrige

rats på samma sätt som ovan angivits för industrin som helhet. En dylik 
metod fångar dock endast grovt upp enskilda branschers utveckling. In
vesteringarna inom järn- och stålverk synes ha ökat kraftigt 1975 och 
förutses öka i samma höga takt även 1976. Verkstadsindustrins investe
ringar ökade måttligt 1975 och planerna pekar nu på en i stort sett oför

ändrad nivå under 1976. Inom massa- och pappersindustrin har investe

ringarna stigit kraftigt sedan 1973. För 1976 förutses en fortsatt ökning 

om än i avtagande takt. För industrin i övrigt sjönk investeringarna 

1975; under 1976 beräknas en kraftig minskning inträffa. 

Handel m. m. 

De totala investeringarna inom gruppen handel m. m.1 minskade en

ligt ännu preliminära beräkningar med 11,5 % i volym från 1974 till 

1 Med investeringar inom gruppen handel m. m. avses investeringar i varu
handel, bank- och försäkringsverksamhet, teatrar, hotell, restauranger, lager
byggnader samt fastighetsförvaltning. 
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Diagram 7: 3 Imcsteringar inom egent.ig industri, totalt och uppdelat p:1 
branscher 1969-1976 
Index: 1962 = 100. 1968 års priser. Log. skala 
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Anm. De branschvisa prognoserna är något osäkrare än prognosen fiir 
totala industrin. Investeringarna i bilar är inkluderade. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

1975. Byggnadsinvestcringarna tycks därmed ha minskat med ca 2.5 % 

medan maskininvesteringarna sjönk med 18,5 % . 

Utgångspunkten för dessa kalkyler samt för de prognoser för 1976 

som redovisas i det följande har delvis varit den enkätundersökning som 

statistiska centralbyrån genomförde i november 1975 inom handels-, 

bank- och försäkringsföretag. Delvis bygger beräkningarna även på upp

gifter över totala kostnader och byggnadstider för påbörjade byggnads

projekt inom handel m. m. 

Den minskning på 2,5 % i volym för handelns byggnadsinvesteringar 

som nu redovisas i nationalräkenskaperna kan återföras på en mins~ 
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kad igångsättning under 1974. Under J 975 ber~iknas visserligen igång

sätlningen öka men en stor del av dessa investeringar faller på 1976. 
Minskningen av maskininvcsteringarna 1975 tycks förvånansvärt stor 

med tanke på den relativa förb1Hlring som skett på byggnadssidan. 

Framför allt för handelsföretagen redovisas en kraftig minskning av ma

skininköpen. 

Företagens planer för den enkättäckta delen anger för 1976 totalt sett 

en fortsatt minskning av investeringarna. På byggnadssidan pekar dock 

företagens planer mot en ökning på ca 4,5 t;:;·. i volym - en plansiffra 

som i stort överensstämmer med de beräkningar som gjorts över pla

nerade påbörjade projekt och byggnadstider under 1976. Som underlag 

för denna kalkyl har använts arbetsnrnrknadsstyrclsens statistik över an

talet beviljade projekt samt uppgifter om projektreservens storlek, dvs. 

summa byggnadskostnader för inneliggande ej avgjorda ärenden. Dess

utom har den av statistiska centralbyrån i augusti 1975 genomförda 

byggnadsinventcringen över planerade och pågående projekt utnyttjats. 

Med utgångspunkt från dessa uppgiftskällor har igångsättningen under 

1976 antagits ligga kvar på en oförändrad nivå jämfört med 1975. Kal

kylerna för hela den privata delen av handel m. m. anger då en ökning 

på 3 % i volym 1975-1976. Inkluderas även de statligt ägda företagen 

inom restaurang-, hotell- och bankrörelser skulle byggnadsinvestering

arna öka med L5 % i volym 1975-1976. 
På r;iaskinsidan redovisar enkäten planer som i sig tyder pli en minsk

ning av maskininköpen. Planerna har uppjusterats och denna korrige

ring grundar sig i huvudsak på tidigare års systematiska avvikelser mel

lan planer och utfall. Vidare har hänsyn tagits till de sysselsättnings

främjande åtgärder som regeringen föreslagit i oktober 1975. Maskin

invcsteringarna beräknas härvid öka med ca 4 % i volym 1975-1976. 
Tillsammantaget ~kulle därmed de totala investeringarna inom gruppen 

handel m. m. öka med 2,5 % från 1975 till 1976. 

Handelsf /otta11 

Investeringarna i handelsflottan, dvs. inköp av nybyggda fartyg från 

svenska och utfändska varv minus nettoutförsel av begagnade fartyg, 

uppgick preliminärt till 720 milj. kr. 1975 i 1968 års priser --- motsva

rande en minskning på över 40 <;'(, i volym från 1974. Nedgången förkla

ras huvudsakligen av en mycket stark minskning av importen av ny

byggda fartyg - leveranserna av svenskbyggda fartyg ökade däremot. 

Beräkningarna över investeringarna i nybyggda fartyg 1976 baseras 

pft två enkäter, en till svenska redare angående deras nyinköp av ut

Hindska fartyg och en till de svenska varven. Med ledning av dessa en

käter beräknas investeringarna i handelsflottan minska med ytterligare 

3 1/2 % 1975-1976 - även här till största delen beroende på en ned

gfang av importen av nybyggda fartyg. 
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Statliga investeringar 

De totala statliga investeringarna ökade enligt preliminära beräk

ningar med 2 % i volym från 1974 till 1975. Till grund för beräkning

arna över den statliga investeringsverksamhcten 1975 och 1976 ligger 

enkäter insamlade från affärsverk, myndigheter samt företag. 

Byggnadsinvesteringarna ökade 1975 med 3,5 % jämfört med 1974. 

Myndigheternas byggnadsverksamhet som till 3/4 består av vägbyggen 

samt byggnadsarbeten administrerade av byggnadsstyrclsen minskade 

med 12 % medan affärsverkens ökade med 19 %. Denna kraftiga ök

ning förklaras av en väsentlig utvidgning av vattenfallsverkets samt luft

fartsverkets anläggningsverksamhet. 

Efter att ha varit i stort sett oförändrade 1973-1974 minskade de 

totala maskininvesteringama med 3 % från 1974 till 1975. Myndighe

ternas inköp ökade härvid med 6 % medan affärsverkens sjönk med 

8 %. 
Vid beräkningen av statens investeringsverksamhet 1976 har förutom 

till de ovannämnda enkäterna hiinsyn även tagits till de sysselsättnings

främjande åtgärder som föreslogs i regeringsförklaringen den 15 oktober 

1975. I investeringsberäkningarna har sålunda följande åtgärder beak

tats: en utökning av ramarna för beredskapsarbeten, tidigareläggning av 

statliga byggen och industribeställningar samt åtgärder som syftar till att 

förbättra arbetsmiljön inom den statliga sektorn. Åtgärdernas effekt på 

den totala statliga investeringsverksamhetcn 1976 har - utifrån grova 

kalkyler - beräknats till 3 procentenheter för byggnadsinvcsteringarna 

resp. 4 procentenheter för maskininvesteringarna. 

De totala byggnadsinvesteringarna beräknas öka med 3,5 % från 1975 

till 1976. Inom affärsverken är det framför allt statens järnvägar samt 

luftfartsverket som planerar ett ökat byggande. Vägbyggandet som sjönk 

markant från 1974 till 1975 beräknas för 1976 utifrån uppgifter från 

vägverket samt arbetsmarknadsstyrelsen öka med närmare 5 %. 

De totala maskininvesteringarna förväntas 1976 öka med 7 % i volym 

efter att ha minskat med 3 % från 1974 till 1975. Myndigheternas ma

skininköp har antagits stiga med 10,5 % och affärsverkens med 1,5 % . 
Såväl vattenfallsverkets som televerkets maskininköp beräknas minska 

medan statens järnvägars inköp av lok och godsvagnar förväntas öka 

betydligt. 

Därmed skulle de totala statliga investeringarna komma att öka med 

5 % från 1975 till 1976. 

Kommunala investeringar 

De totala kommunala investeringarna exkl. bostäder minskade enligt 

preliminära beräkningar med 5 % i volym från 1974 till 1975. Detta in

nebar en något lägre minskningstakt jämfört med de närmast två före

gående åren då denna uppgick till 9,5 % resp. 6,5 % . Till grund för be-
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räkningarna över investeringsutvecklingen 1975 och 1976 ligger dels den 
sedvanliga av statistiska centralbyrån insamlade novemberenkäten från 
primärkommuner och landsting, dels en ny enkät insamlad från kom

munägda företag. 
De kommunala myndigheternas och affärsverkens byggnadsinveste

ringar beräknas ha minskat med 4 % från 1974 till 1975, se tabell 7:6. 
Enkätuppgiftcrna har härvid uppkorrigerats med två procentenheter då 
kommunerna i november tenderar att underskatta utfallet för det inne
varande året. Totalt, inkl. de kommunägda företagens byggnadsverk
samhet som enligt enkäten minskade med 14 '){:" bcdiknas byggnadsin

vesteringarna ha avtagit med 5,5 % . 

Primärkommunernas och landstingens maskininköp beräknas ha ökat 
med 2 % från 197 4 till 197 5 efter att ha stigit med 10 % från 1973 till 

1974. De kommunägda företagens maskininvesteringar beräknas ha 
minskat med 6 %. De totala maskininköpen 1975 kom därmed att förbli 
i stort sett oförändrade jämfört med 1974. 

I tabell 7:6 redovisas primärkommunernas samt landstingens investc
ringsplaner för 1976 omräknade till förändringstal i fasta priser. Enligt 
planerna förväntas byggnadsverksamheten förbli oförändrad jämfört 
med 1975. Vid korrigering av planerna har hänsyn tagits till de sysscl
sättningsfrämjande åtgärder som aviserades i regeringsförklaringcn den 
15 oktober 197 5. Av de föreslagna åtgärderna är det framför allt det 

höjda anordningsbidraget för daghem och fritidshcm samt de utökade 
ramarna för beredskapsarbeten som kommer att påverka den kommunala 
byggnadsverksamhcten. Huruvida kommunerna i sina planer tagit hänsyn 

till dessa åtgärder är svårt att bedöma. Det är emellertid föga troligt att 

Tabell 7: 6 Planerade och faktiska förändringar av de borgerliga primärkommunernas och lands
tingens investeringar 1969-1976 
Procentuell förändring från föregaende år. 1968 års priser 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Byggnadsinvesteringar 
Planerat i november 
ärct innan' 5 5 -7 -2 -13 -11 -4 0 
Faktiskt inträlTad 
förändring 4 5 -6 0 -10 -9 -4 (3) 
Di!Terens -1 0 l 2 3 2 0 (3) 

Maskininvesteringar 
Planerat i november 
året innan' 11 18 -16 12 -1 19 12 14 
Faktiskt inträffad 
förändring -1 27 -19 0 -10 10 2 (4) 
Differens -12 9 -3 -12 -9 -9 -10 (-10) 

1 Planerna är beräknade som kvoten mellan prognosarcts rena enkätvärde och enkätårets 
utfall. För planförändringen 1975-1976 har använts det prognoserade utfallet för 1975. 

Anm. Uppgifterna inom parentes är prognoserade. 
Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

9 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bil. 1 
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de hunnit beakta de utökade anslagen vad gäller beredskapsarbeten. 
Däremot har förmodligen viss hänsyn kunnat tas till det höjda investe
ringsbidraget - regeringen presenterade nämligen redan i slutet av sep
tember en plan för utbyggnaden av barnomsorgen. 

Utifrån grova kalk-ylcr beräknas den kommunala byggnadsverksamhe

ten öka med 3 procentenheter till följd av de ovan nämnda åtgärderna. 
Då det antagits att kommunerna redan tagit viss härisyn till anordnings
bidraget har planuppgiftcrna uppkorrigerats med endast 2 procentenhe

ter. Dessutom har planerna mot bakgrund av kori:igeringsmönstret i ta

bellen dragits upp med ytterligare 1 procentenhet. Totalt innebär ovan
stående en uppdragning av kommunernas planer med 3 procentenheter. 

Totalt inkl. de kommunägda företagens byggnadsinvestcringar, som 
utifrån enkäten bedömts öka med 3 % beräknas den kommunala bygg
nadsverksamheten, som alltsedan l 973 successivt sjunkit, öka med 3 % 
från 1975 till 1976. 

Mot bakgrund av korrigeringsmönstret i tabellen har de kommunala 
myndigheternas och affärsverk1!ns planerade maskininvcsteringar ncd
korrigerats med JO procentenheter. Maskininköpen beräknas sålunda 
öka med 4 96 från 1975 till 1976. Inkl. de kommunägda företagens ma
skininköp, som antagits fortsätta minska även 1976, beräknas de totala 

kommunala maskininvcsteringarna öka med 2,5 % från 1975 till 1976. 

Den totala kommunala investeringsverksamheten skulle därmed öka 
med 3 % i volym från 1975 till 1976. 

7.3 Lagerinvesteringarna 

Enligt preliminära kalkyler beräknas lagren 1975 inom samtliga nä
ringsgrenar ha ökat med drygt 5 miljarder kr. i 1968 års priser. Jämfört 
med 1974 innebär detta en ytterligare tillväxt med ca 1,4 miljarder kr. 
Därmed svarade lagerutvecklingen 1974-1975 för en inte obetydlig 
del av totala inhemska efterfrågetillväxten. I löpande priser uppgick la
gerökningen 1975 till nära 10 1/2 miljarder kr. att jämföra med en 

ökning på drygt 5 1/2 miljarder kr. 1974. 
Den starka lageruppbyggnaden 1975 är praktiskt taget helt hänförbar 

till industrin samt i någon mån också till skogsbruket medan handelns 
lager blev i stort sett oförändrade. 

Uppbyggnaden av industrins lager inleddes första halvåret 1974 och 
blev successivt alltmer markerad. Första halvåret 1975 blev lagertill
växten i det närmaste lika stark som första halvåret l 970 - föregående 
lagercykels kulminationspunkt - och kom för andra halvåret 1975 
att klart överträffa denna notering. Den sammanlagda lagerökningen för 
industrin (inkl. varven) uppgick därmed (i 1968 års priser) till prelimi
närt 4,7 miljarder kr. 1975. 

Upptrappningen av lagerökningen inom industrin 1975 koncentrerades 
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Diagram 7: 4 Totala industrins lagervolymförändringar 1963-19761 
Milj. kr., 1968 års priser. Säsongrensade halvårsdata 
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1 Exkl. varvens lagervolymförändringar av varor i arbete. 

131 

Anm. Fr. o. m. första kvartalet 1972 redovisas lagerinvesteringarna enligt 
en ny metod, vilket stör jämförelser med tidigare perioder i obestämd om
fattning. 

Kii/lor: Konjunkturinstitutet och statistiska centrnlbyrån. 
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i ökande utsträckning till färdigvarulagren. Första halvåret var lager
ökningen betydande särskilt inom skogsindustrierna då produktionen 
inom dessa ej ännu anpassats nedåt i en omfattning som svarade mot 
den drastiska försämringen av främst exportefterfrågan. Takten i lager
uppbyggnaden avtog hastigt inom skogsindustrierna andra halvåret till 
följd av successivt starkare driftsinskränkningar i förening med en viss 

efterfrågeökning. Däremot tilltog lagertillväxten markant andra halv
året inom verkstadsindustrin trots att produktionen där sjönk. Bl. a. 
med hänsyn till lagerstödet beräknas produktionsutvecklingen inom 

skogsindustrierna bli sådan att lagerneddragningen blir betydande först 
andra halvåret 1976. För övriga delar av industrin väntas en fortsatt 
ökning av färdigvarulagren första halvåret 1976 - dock av väsentligt 
mindre omfattning än under föregående halvår - följd av en viss la
germinskning andra halvåret 1976. 

Lagerökningen av varor i arbele (exkl. varv) som var stark under 

1974 avtog tillfälligt första halvåret 1975. Andra halvåret - då pro
duktionen bromsades upp inom verkstadsindustrin, som svarar för hu
vuddelen av förändringarna av dessa lager - steg de ånyo snabbt. 

Lageruppbyggnaden av varor i arbete, liksom av färdigvaror förutses 
därmed kulminera andra halvåret 1975. 

Varvens lager av varor i arbete ökade kraftigt under 197 4 och första 
halvåret 1975. Andra halvåret 1975 synes dessa lager varit i stort sett 
oförändrade och bedöms komma att bli så även under 1976. 

Insatsvarulagren började enligt konjunkturbarometern att anses som 

stora redan mot slutet av 1974. Råvaruinköpen drogs ned kraftigt under 
första halvåret 1975, men till följd av redan gjorda bestiillningar steg 
insatsvarulagren i ökad takt under första halvåret 1975. Råvaruinköpen 
drogs emellertid ytterligare ner och lagerökningen kom att andra halv
året bli tämligen begränsad. Insatsvarulagren förutses minska under 
loppet av 1976. 

För industrilagren innebär detta att lagercykeln nådde sin övre vänd
punkt andra halvåret 1975. Lagc,rtillväxten första halvåret 1976 beräknas 

Tabell 7: 7 Lagervolymförändringar totalt och efter näringsgrenar 1972-1976 
Milj. kr., 1968 års priser 

1972 1973 1974 1975 
prcl. 

Industri (inkl. cl-, gas-, värme- och 
vattenverk) -20 -435 2 331 4 670 
därav: verkstadsindustri exkl. varv -284 -160 1 275 2 150 
Dctaljhandel (inkl. bilar) 238 -2 319 0 
Partihandcl -118 -35 963 75 
Jord- och skogsbruk 16 -100 96 350 
Summa 116 -572 3 709 5 095 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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sålunda bli av en storleksordning som markant understiger lagerökningen 
andra halvåret 1975 och för andra halvåret 1976 väntas en viss minsk
ning av industrins lager komma till stånd. Därmed beräkna~ för hela 
1976 industrilagren bli i stort sett oföriindradc. 

Lagertillväxten i detaljhande/11 under 1974 blev särskilt under andra 
halvåret betydande. Lageruppgången 1974 var i stor utsträckning hän
förlig till bilhandcln, vars lager fortsatte att stiga under 1975, dock i 
klart avsaktande takt. Inom övriga delar av -detaljhandeln har företa

gens mot slutet av 1974 alltmer uttalade strävan att dra ned lagren 
krönts med viss framgång. För 1976 förutses en viss minskning av to

tala detaljhandelslagren, i första hand inom bilhandeln. 
Partilrandelslagren steg markant under 1974 - nära 1 miljard kr. i 

1968 års priser. De starkaste ökningarna skedde inom handeln med 
jordbruksråvaror och inom bränslchandeln. Inom dessa sektorer kom 

en neddragning till stånd 1975 samtidigt som lagertillväxten inom öv
riga sektorer blev klart lägre än under 1974. För 1976 väntas parti
handclslagren komma att dras ned. 

Lagerförändringen i skogsbruket beräknas som skillnaden mellan nor

mal skogstillväxt och faktisk avverkning vartill läggs förändringen av i 
skogen lagrad massaved. Under 1974 minskade dessa lager som en följd 
av en neddragning av massavedslagren. Skogsbrukslagren steg kraftigt 
1975 beroende på en minskning av avverkningarna samtidigt som mas

savcdslagren ökade betydligt. Även 1976 väntas en ökning av lagren i _ 
skogsbruket. ökningen beräknas dock bli lägre än 1975 och främst vara 
hänförlig till en fortsatt minskning av avverkningarna. 

Sammantaget för alla näringsgrenar beräknas därmed lagren 1976 
öka endast med något hundratal milj. kr. (1968 års priser), dvs. en 

minskning med nära 5 miljarder kr. från lagerinvesteringsnivån 1975. 
I löpande priser beräknas lageromslaget bli drygt 10 miljarder kr. 
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8 Den offentliga verksamheten 

8.l Allmänt 

134 

Verksamheten inom den offentliga sektorn diskuteras i detta kapitel 
med utgångspunkt från inkomst- och utgiftsöversiktcr för delsektorerna 

staten, kommunerna och socialförsäkringssektorn samt för sektorn i dess 
helhet. I avsnittet om socialförsäkringsscktorn har Allmänna pensions

fonden särredovisats. Genomgången av den offentliga sektorns inkomster 
och utgifter ger en viss, om än partiell, belysning av denna sektors inver
kan på samhällsekonomin. Den totala cfterfrågeutvecklingen i ekonomin 

påverkas således direkt av de offentliga utgiftsförändringar som avser 
konsumtion och investeringar. Vidare gäller att varje förändring i den 
offentliga sektorns inkomster och utgifter ger upphov till en motsvarande 

förändring av inkomsterna i den privata sektorn. En utgiftsökning för det 
offentliga innebär med andra ord en inkomstökning för den privata sek

torn, medan en ökning i de offentliga inkomsterna representerar en åt

stramning av inkomsterna inom hushåll och/eller företag. Via dessa 
effekter på inkomstbildningen har den offentliga verksamheten även stor 
betydelse för efterfrågeutvecklingen inom den privata delen av ekono

min. 
Den offentliga sektorn har också ett inflytande på ekonomin via kre

ditmarknaden. De samband som här gäller är emellertid svåra att klar
fägga och kan inte heller analyseras fristående från förhållandena på kre
<litmarknaden i stort. Effekterna via krcditmarknadcn kommer därför 
endast att beröras resonemangsvis i det följande. Det bör observeras att 
riksbanken inte ingår i begreppet offentlig sektor. 

Avslutningsvis presenteras i kapitlet vissa beräkningar av finanspoliti
kens effekter på samhällsekonomin under 1975 och 1976. Dessa ber~ik
ningar är baserade på den modell som presenterades och tillämpades 
första gången i nationalbudgeten 1974. 

De redovisningsprincipcr som ligger till grund för presentationen av 

staten och kommunerna är oförändrade jämfört med den preliminära 
nationalbudgeten för 1975. För en genomgång av dessa redovisnings
principer hänvisas därför till kapitel 8 s. 150-151 och 156-157 i 1975 
års preliminära nationalbudget. 

8.2 Staten 

Den bild över utvecklingen i den statliga sektorn som presenteras i 
detta avsnitt bygger på redovisade utfallssiffror fram t. o. m. budgetåret 



Bil. 1 Preliminär nationalbudget 135 

1974/75. För innevarande budgetår grundas bedömningarna i huvudsak 

på riksrevisionsverkets budgetprognoser. För andra halvåret 1976 har 

en framskrivning av utgifterna gjorts med utgångspunkt från resultaten 

av det avslutade budgetarbetet avseende budgetåret 1976/77. Vid bedöm
ningen av statens inkomster har riksrevisionsverkets inkomstberäkningar 

legat till grund. I beräkningarna har hänsyn tagits till tilläggsbudget I 

och Il för budgetåret 1975176. Vidare har även i övrigt effekterna av de 

av regeringen den 15 oktober 1975 offentliggjorda ekonomisk-politiska 

åtgärderna beaktats. Hänsyn har också tagits till de stimulansåtgärder för 

1976 som presenteras i finansplanen. Uppgifterna i tabell 8: 1 avser de 

statliga myndigheternas verksamhet. Den del av de statliga affärsverkens 

investeringar som finansieras över statsbudgeten redovisas i tabell 8: 1 
som transfereringar till företag. 

Den statliga totalbudgetens underskott 1974 uppgick till nära 11 mil

jarder kr., vilket motsvarar över 4 % av bruttonationalprodukten. Detta 

innebar en kraftig ökning av underskottet jämfört med 1972 och 1973 

då de negativa budgetsaldona låg kring 6 miljarder kr. per år eller ca 
3 ~··(. av bruttonationalprodukten. Under perioden 1969-1971 uppgick 

budgetunderskotten till ca 2 % av bruttonationalprodukten per år. Det 

statliga upplåningsbehovet uttryckt som andel av bruttonationalproduk

ten mer än fördubblades således från .1971 till 1974. Ett negativt budget

saldo av ungefär samma storleksordning som 1974 har nu beräknats för 

1975. De första bedömningarna för 1976 som presenteras i detta sam

manhang tyder inte på att det varit möjligt att krympa det statliga upp

låningsbehovet jämfört med de närmast föregående åren. Budgetunder

skottet väntas snarast öka ytterligare i absoluta tal till ca 11,7 miljarder 

kr. 1976. 

Av tabell 8: 1 framgår att både inkomster och utgifter beräknas öka 
i snabbare takt 1975 än 1976. Vad gäller inkomsterna förklaras den 

snabbare ökningstakten 1975 av utvecklingen för direkta skatter och 
övriga inkomster. Att de direkta skatterna visar en större ökning 1975 
än 1976 beror bl. a. på skatteunderlagets tillväxt. Den totala lönesumman 
beräknas öka med 11 % 1976 jämfört med 17,5 % 1975. Vidare växer 

utbetalningarna av kommunalskattemedel till kommunerna snabbt 1976, 

vilket innebär att tillväxttakten för de direkta skatterna begränsas. In

komsterna i form av direkta skatter påverkas både 1975 och 1976 av de 

beslutade skatteomläggningarna dessa år. 

Den lägre ökningstakten 1976 för övriga inkomster förklaras huvud

sakligen av utvecklingen av inkomsterna på affärsverksfonderna som 

bediknas ligga kvar på 1975 års nivå även 1976. De indirekta skatterna 

har påverkats av de under 1975 genomförda punktskattehöjningarna. 

Den fulla helårseffekten av dessa skattehöjningar inträffar dock först 
1976. 

Den relativt långsamma tillväxttakten för de statliga transfereringarna 
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1976 förklaras till stor del av transfereringarna till socialförsäkrings
scktorn. Finansieringen av kostnaderna för sjukförsäkringen ändras 
fr. o. m. den 1 januari 1976 då statsbidragsandelen minskar från 25 till 
15 %. Transfereringarna till hushållen påverkas främst av de höjda 
barnbidragen fr. o. m. den 1 oktober 1975 samt av det förbättrade stö
det till studerande i arbetsmarknadsutbildning och vuxenutbildning 
fr. o. m. årsskiftet 197511976. Den snabba ökningen av statsbidragen till 
kommunerna beror bl. a. på det extra bidraget om 600 milj. kr. 1976 
som ingick i överenskommelsen mellan regeringen och kommunförbun-

Tabell 8:1 Statens inkomster och utgifter 1974-1976 

Exkl. statens affärsverk och aktiebolag 

Milj. kr. Förändring, % 

1974 1975 1976 1974- 1975-
1975 1976 

Löpande priser 
1 Inkomster 61974 72570 81890 17,0 13,0 
1. 1 Direkta skatter 23 267 28 630 32 660 23,0 14,0 
1.2 Indirekta skatter 33 210 37 430 42 090 12,5 12,5 
1.3 Övriga inkomster 5 497 6 510 7 140 18,S 9,5 

2 Utgifter 68 642 79120 89 050 15,5 12,5 
2.1 Transfereringar 46 054 53 340 59 270 16,0 11,0 
2.1. t Till hushåll m.m. 6 929 7 260 8 840 5,0 21,0 
2.1.2 Till socialförsäkrings-

sektorn 13 818 15 150 12 370 9,5 -18,5 
2.1.3 Till kommuner 16 163 17 950 21 050 11,0 17,5 
2.1.4 Till företag inkl. livs-

medels- och bostads-
subventioner 4 504 6 740 9 700 49,5 44,0 

2. 1 .5 Till internationell verk-
samhet 1 494 2160 2 610 44,5 21,0 

2.1.6 Ränteutgifter 3 146 4 080 4 700 29,5 15,0 
2.2 Konsumtion 20 103 23 240 26450 15,5 14,0 
2.3 Realinvesteringar 2 696 2 740 3 330 1,5 21,S 
2.4 Korrigeringspost -211 -200 

3 Finansiellt sparande (1-2) -·6 668 -6550 -7160 

4 Utlåning och andra 
finansiella transaktioner 4 211 4480 4 510 6,5 0,5 

5 Totalsaldo (3-4) -10 879 -11030 -11670 

1974 års priser 
Konsumtion 20 103 20 890 21 640 4,0 '.;,5 
Realinvestering 2 696 2460 2 770 -9,0 12,5 

Anm. J Procenttalen är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 

Anm. 2 Beloppen för skatter avser normalt uppbörd av skatt och inte som i na-
tionalräkenskapcrna upplupen skatt. 

A11m. 3 Investeringsuppgifterna avser endast statliga myndigheter; investe-
ringar i statliga affärsverk och aktiebolag ingår ej. 

Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrevisionsverket och 
statistiska centralbyrån. 
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den om en begränsning av den kommunala utdebiteringen 1976 och 

1977. 
Transfereringarna till företag beräknas öka kraftigt både 1975 och 

1976. ökningen 1975 förklaras av den ökade subventioneringen över 

statsbudgeten av livsmedelspriserna samt av den nya subventioneringen 

av bostadsräntorna fr. o. m. budgetåret 1975/76. Trots att dessa sub

ventioner i sista hand syftar till en förstärkning av hushållens ekonomiska 

situation måste de med hänsyn till sin konstruktion behandlas som trans

fereringar till företagssektorn. Utöver hclårseffekten av bostadssubven

tionerna påverkas företagstransfereringarna 1976 bl. a. av utbetalningar 

avseende det nya stödet till lageruppbyggnad samt av det utökade stödet 

till energibesparande åtgärder i näringslivet och inom bostadsbeståndet. 

ökningstakten för transfereringarna till internationell verksamhet beräk

nas bli något lägre 1976 än föregående år. Detta sammanhänger med att 

1-procentmålet för u-landsbiståndet uppnås redan under innevarande 

budgetår. 

Uppgifterna om den statliga konsumtionen 1974 och 1975 i tabell 8: 1 

överensstämmer helt med nationalräkenskapernas senaste bedömning. 

Det innebär att konsumtionen beräknas ha ökat med ca 3 % 1974 och 

ca 4 % 1975 i volym. Den årliga ökningen av sysselsättningen beräknas 

under dessa år ha uppgått till 4 %. För 1976 beräknas konsumtionen öka 

med ca 3,5 % i volym. Det statliga stödet på beklädnadsområdet i form 

av tidigareläggning av industribeställningar och ökad statlig lagerhåll

ning beräknas bl. a. tillsammans med de utökade beredskapsarbetena sti

mulera statens konsumtionsefterfrågan. Sysselsättningen i de statliga 

myndigheterna beräknas öka med ca 3 % 1976. De statliga investe

ringarnas utveckling har redovisats och kommenterats i kapitel 7 samt 

i sammanfattningen av nationalbudgeten. 

8.3 Kommunerna 

Liksom tidigare år har statistiska centralbyrån under november 1975 

genomfört en enkät till kommunerna som ger underlaget för den be

dömning av den kommunala inkomst- och utgiftsutveeklingen under 

1975 och 1976 som presenteras här. Det i tabell 8: 2 redovisade utfallet 

för 1974 och den nya bedömningen för 1975 överensstämmer, förutom 

en korrigering för vissa pensionsavgifter, i stort sett med nationalräken

skaperna. 

Kommunernas inkomster beräknas under 1975 ha ökat med 14 % och 

1976 väntas en ökning med hela 18 ·%. Skatteintäkterna som utgör drygt 

hälften av de kommunala inkomsterna väntas under 1976 stiga med 

20 % . Skatternas höga tillväxttakt förklaras av att den genomsnittliga 

kommunala utdebiteringen ökar från 25,23 kr. 1975 till 26,15 kr. 1976 

samtidigt som skatteunderlaget ökar betydligt. 
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Tabell 8:2 Kommunernas inkomster och utgifter 1974-1976 

Exkl. kommunala aktiebolag och stiftelser 

Löpande priser 
1 Inkomster 
1.1 Skatter 
1.2 Statsbidrag 
1.2.1 Allmänna statsbidrag 
1.2.2 Specielia statsbidrag 
1.3 Övriga inkomster 

2 Utgifter 
2.1 Transfereringar 
2.1.1 Till hushåll 
2. 1 .2 Till socialförsäkrings-

sektorn 
2.1.3 Till företag 
2.1.4 Ofördelat 
2.2 Konsumtion 
2.3 Realinvesteringar 

3 Saldo (1-2) 

4 Netto av mark- och fastig
hetsköp 

5 Finansiellt sparande 

Milj. kr. 

1974 

56 615 
30 166 
16 163 
3 935 

12 228 
JO 286 

56934 
9 701 
5 096 

I 160 
739 

2 706 
33 240 
8 993 

--319 

197 

1975 

64480 
34 310 
17 950 
3 990 

13 960 
12 220 

67 240 
11 290 
5 940 

1 340 
850 

3 160 
46 300 
9 650 

-2 760 

100 

1976 

76180 
41 090 
21 050 

4 470 
16 580 
14 040 

76 880 
13 090 
7 040 

1 460 
970 

3 620 
52 860 
10 930 

-700 

200 

enligt nationalräken
skaperna (3 -4) --516 -2 860 -900 

6 

7 

8 

9 

Finansiellt sparande enligt 
kreditmarknadsstatistiska 
uppgifter - I 696 

Likviditetsförändring --987 

Utlåning 517 

Upplåning I 226 

-2 800 

-I 000 

400 

2 200 

1974 års priser 
Konsumtion 
Realinvestering 

33 240 40 340 4 l 630 
a 993 8 690 9 150 

138 

Förändring, % 

1974- 1975-
1975 1976 

14,0 18,0 
14,0 20,0 
11,0 17,5 

1,5 12,0 
14,0 19,0 
19,0 15,0 

18,0 14,5 
16,5 16,0 
16,5 18,5 

15,5 9,0 
15,0 14,0 
17,0 14,5 
21,0 14,0 

7,5 13,5 

5,5 
-3,5 

3,0 
5,5 

Anm. 1 Procenttalen är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 

Anm. 2 Investeringsuppgifterna avser kommunala myndigheter och affärs
verk (inkl. affärsverkens bostadsinvesteringar); investeringar i kommunala 
bolag och stiftelser ingår ej. 

Anm. 3 Allmänna statsbidrag omfattar skattcbortfallsbidrag, skatteutjäm
ningsbidrag, särskilt bidrag till kommunerna samt för 1976 ett extra bidrag till 
kommuner och landstingskommun,~r med 600 milj. kr. Speciella statsbidrag 
utgår till bestämda verksamhetsområden. 

Anm. 4 Finansiellt sparande enligt kreditmarknadsstatistiken för 1975 bygger 
på utfall för första halvåret och en prognos för andra halvåret. 

Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet och statistiska central
byrån. 
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De totala statsbidragen väntas 1975 och 1976 öka med 11 resp. 
17,5 %. Den högre ökningstakten under 1976 beror bl. a. på väsentligt 

ökade statsbidrag till den kommunala barnomsorgen. Vidare har kom
munförbunden enligt överenskommelsen med regeringen rekommende
rat primärkommuner och landsting att under 1976 och 1977 begränsa 
höjningen av den genomsnittliga kommunala utdebiteringen till sam
mantaget högst 1 kr .. Kommunerna erhåller som kompensation ett extra 
statsbidrag på 600 milj. kr. under vart och ett av åren 1976 och 1977. 

Den kommunala konsumtionen, som utgör ca 2/3 av de samlade ut

gifterna, beräknas under 1975 ha ökat med hela 21 % . Under 1976 vän
tas en lugnare utveckling, motsvarande en ökningstakt på 14 % . Detta 

är en följd av en förväntad dämpning av tillväxttakten i pris- och löne

utvecklingen samt en något långsammare sysselsättningsutvcckling. Den 

kommunala sysselsättningen mätt i antal arbetstimmar beräknas under 
både 1974 och 1975 ha ökat med 5 %. För 1976 väntas sysselsättningen 
öka med ca 3 % till stor del koncentrerat till landstingens verksamhet. 

De samlade transfereri11gs11tgifterna beräknas för både 1975 och 1976 

öka med ca 16 %. Enligt kommunenkäten beräknas de kommunala myn
digheternas och affärsverkens investeringsvolym under 1976 öka efter 
flera års svag utveckling. Inräknat effekterna av den planenliga utbygg

naden inom barnomsorgen och av de stimulanspolitiska satsningarna 
på bl. a. kommunala beredskapsarbeten och skolbyggen beräknas investe
ringsvolymen under 1976 öka med 5,5 %. 

Kommunernas finansiella sparande, dvs. skillnaden mellan inkomster 
och utgifter, visade ett underskott på ca 0,5 miljarder kr. under 1974 en

ligt de korrigerade nationalräkenskaperna. Den kommunala finanssta
tistiken visade för samma år ett utgiftsöverskott på knappt 1 miljard kr. 

Underskottet enligt kreditmarknadsstatistiken var således 1974 ingen till
förlitlig indikator på storleken av det kommunala utgiftsövcrskottet. 
Underskottet 1975 beräknas ha uppgått till nära 2,9 miljarder kr., vilket 
i relation till den ökade budgetomslutningen framstår som klart lägre än 
1970 och 1971. För 1976 beräknas ett utgiftsöverskott på 900 milj. kr., 
dvs. en förbättring av kommunernas finansiella sparande mellan 1975 
och 1976 med ca 2 miljarder kr. 

8.4 Socialförsäkringssektorn 

Socialförsäkringssektorn utgör ingen självständig ekonomisk delsektor 
utan är snarare ett sammanfattande begrepp för en rad trygghetsförsäk

ringar som huvudsakligen skapats genom det allmänna. Sektorn är såle
des en statistisk konstruktion som svarar mot internationell praxis och 
syftar till att sammanföra ett antal försäkringsformer inom det sociala 

området. 
I socialförsäkringsscktorn ingår allmän sjukförsäkring, föräldraför-
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säkring, yrkesskadeförsäkring, arbetslöshetsförsäkring, folkpensionering 
inkl. kommunala bostadstillägg till folkpensionärer, allmän tilläggspen
sionering och frivillig pensionsförsäkring. Samtliga dessa försäkringar 

finansieras helt eller delvis med avgifter som till en del erläggs av de 
enskilda hushållen men framför allt av arbetsgivarna. Sjukförsäkringen, 
föräldraförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och folkpensionerna fi
nansieras också i betydande ut:;träckning över statsbudgeten. För de 

kommunala bostadstilläggcn till folkpensionärer bär dock kommunerna 

hela kostnadsansvarct. Den allmänna tilläggspensioncringcn (ATP) 

har en särställning inom sektorn genom att Allmänna pensionsfonden ut
gör en helt självständig förvaltningsenhet. Den stora årliga fondupp

byggnaden inom Allmänna pensionsfonden bidrar också till att skilja 
ut ATP från de övriga trygghetsförsäkringama. Allmänna pensionsfon
dens inkomster och utgifter kommer därför att särredovisas i detta av

snitt. 
Riksdagen beslutade 1974 om förbättrade folkpensionsförmåner. Folk

pensionens grundbclopp höjdes från 90 till 95 % av basbeloppet för en

sam pensionär och från 140 till 155 % av basbeloppet för pensionärspar 
fr. o. m. den 1 januari 1975. Folkpensionsförmåner för handikappade i 
form av handikappersättning och vårdbidrag förbättrades den 1juli1975. 

Som en del av 1975 års skatteomläggning ingick att hushållens sjukför

säkringsavgift slopades. Reformerna på pensions- och skatteområdena 
finansierades genom höjningar av arbetsgivarnas socialförsäkringsav
gifter till folkpensionering och sjukfÖrsäkring. Folkpensionsavgiften höj
des 1975 med 0,9 % till 4,2 % och sjukförsäkringsavgiften med 3,2 % 
till 7 %. Även ATP-avgiften höjdes från 10,5 till 10,75 %. 

En lagstadgad sänkning av den allmänna pcnsionsåldern till 65 år ge
nomförs den 1 juli 1976. Samtidigt förbättras pensionsförmånerna för 
folkpensionärer som saknar ATP eller har låga ATP-belopp genom att 
den årliga höjningen av pensionstillskotten ändras från 3 till 4 % av bas
beloppet. De förtidspensionärer som saknar ATP eller har låga ATP
belopp får därutöver en kraftig pensionshöjning genom att pensionstill

skotten fr. o. m. den 1 juli 1976 kommer att utgå med fördubblade be

lopp till förtidspensionärer. Fr. •J. m. den 1 januari 1976 höjs ersätt
ningen från sjukförsäkringen till sjukvårdshuvudmännen för bl. a. öppen 
och sluten vård. 1976 års skatteomläggning samt de ovan redovisade re

formerna på pensions- och sjukförsäkringsområdet inkl. kompensation 

för ökad sjukfrånvaro finansieras till betydande del genom höjda arbets
givaravgifter. Folkpensionsavgiften höjs med 2 % till 6,2 % och sjuk
försäkringsavgiften med l % till 8 % från årsskiftet 1975/1976. Vidare 
slopas den nuvarande begränsningen av avgiftsunderlaget till 7,5 gånger 

basbeloppet för dessa socialförsäkringsavgifter. ATP-avgiften höjs även 

1976 med 0,25 % till 11 % . 
Finansieringen av de olika sjukförsäkringsförmånerna har ändrats i 
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Tabell 8:3 Socialförsäkringssektorns (exkl. Allmänna pensionsfonden) inkomster 
och utgifter 1974-1976 

Löpande priser 

Milj. kr. Förändring, ~~ 

1974 1975 1976 1974- 1975-
1975 1976 

I Inkomster 26 691 31 430 37 020 18,0 18,0 
1.1 Avgifter Il 423 14 640 22 860 28,0 56,0 
1.2 Bidrag från staten och 

kommunerna 14 600 14 610 12 110) 10,0) 1.3 Förskott fnln stats- -16,0 
budgeten avseende sjuk-
försäkring 376 1 880 1 730 

1.4 Ränteinkomster m. m. 292 300 320 2,5 6,5 

2 Utgifter 26 619 31450 37 230 18,0 18,5 
2.1 T ransfcreringar ti Il 

hushåll 25 294 29 960 35 360 18,5 18,0 
2.2 Övriga transfereringar 566 550 820 -3,0 49,0 
2.3 Konsumtion 759 940 1 050 24,0 11,5 

3 Finansiellt sparande 72 -20 -210 

Anm. Procenttalen är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 

Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet och statistiska central -
byrån. 

betydande utsträckning under perioden 1973-1976. De grunder för fi
nansieringen av sjukförsäkringen som gällde 1973 var relativt invecklade 

med olika regler för skilda delar av försäkringen. I samband med att 

sjukförsäkringsförmånerna blev skattepliktiga 1974 höjdes statsbidraget 

till sjukförsäkringen väsentligt och täckte detta år 1/3 av den obligato

riska sjukförsäkringens samtliga kostnader. Arbetsgivarnas avgifter sva
rade för ca 40 % och de försäkrade själva för återstående del av sjuk

försäkringens kostnader. 1975 reducerades statsbidragsandelen till 25 % 

och arbetsgivarna täckte resterande 75 % av sjukförsäkringens kostnader. 

Fr. o. m. 1976 minskas statsbidragsandclen till 15 % och arbetsgivarnas 

andel höjs till 85 % . 

Utvecklingen i socialförsäkringssektorn (exkl. Allmänna pensionsfon

den) redovisas i tabell 8: 3. Tillväxttakten för inkomster och utgifter 

uppgår till ca 18 % både 1975 och 1976. Det finansiella sparandet, dvs. 

skillnaden mellan inkomster och utgifter beräknas uppgå till mycket 

små positiva eller negativa tal hela perioden 1974-1976. De smärre 

över- resp. underskott som redovisas i tabellen utgörs huvudsakligen av 

saldoförändringar i försäkringskassorna och arbetslöshctskassorna. 

Allmänna pensionsfondens inkomster och utgifter framgår av tabell 

8: 4. Redovisningen avser verksamheten under samtliga fyra fondsty

relser. Inkomstöverskottet i Allmänna pensionsfonden beräknas öka 

1976 liksom 1975 bl. a. till följd av den successiva höjningen av ATP-
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avgiften dessa år. 1976 beräknas fondtillväxten uppgå till drygt 13 mil

jarder kr. Allmänna pensionsfondens finansiella sparande kan även 

ses som fondens nettoutlåningsmöjlighctcr. Fondökningen utbjuds till 

allra största delen på kreditmarknaden. Av tabellen framgår att 1974 
placerades ca 20 % av fondökningen som utlåning till staten och kom

munerna. Återstående del av fondens utlåning placerades i bostadssek

torn och näringslivet med i stort sett jämn fördelning mellan dessa sek

torer. Det är således en mycket stor del av fondens årliga inkomstöver

skott som används för utlåning till sektorer vid sidan av den offentliga 

sektorn. Allmänna pensionsfonden beräknas 1975 ha placerat närmare 

30 % av fondökningen 1om utlåning till den offentliga sektorn. 

Allmänna pensionsfondens fjärde fondstyrelse startade sin verksamhet 

1974. Riksdagen har för placering i aktier ställt 500 milj. kr. av erlagda 

avgifter till fondstyrelsens förfogande. Vid utgången av 1974 hade drygt 

230 milj. kr. disponerats för aktieköp. Aktier för ytterligare ca 170 milj. 

kr. har inköpts fram t. o. m. november 1975. 

8.5 Den konsoliderade offentliga sektorn 

Som en sammanfattning av vad som tidigare sagts om de offentliga 

delsektorerna staten, kommunerna och socialförsäkringssektorn, presen-

Tabell 8:4 Allmänna pensionsfondens inkomster, utgifter och placeringar 1974-
1976 

Löpande priser 

Milj. kr. Förändring, ~-;; 

1974 1975 1976 1974- 1975-
1975 1976 

1 Inkomster 14 625 16 800 20 050 15,0 19,5 
1.1 Avgifter 9 765 Il 000 13 100 12,5 19,0 
1.2 Räntor 4 860 5 800 6 950 19,5 20,0 

2 Utgifter 3 997 5130 6 790 28,5 32,5 
2.1 Transfereringar till 

Jmshåll 3 881 5 000 6 640 29,0 33,0 
2.2 Konsumtion 116 130 150 

3 Finansiellt sparande 10 628 11670 13 260 10,0 13,5 

4 Placeringar under året 10 085 10 970 9,0 
4.1 Utlåning till staten och 

kommunerna 2 070 3 260 57,5 
4.2 Utlåning till övriga 

sektorer 7 783 7 540 -3,0 
4.3 Aktier 232 1701 

1 T. o. m. november 1975. 

Anm. Procenttalen är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 

Källor: Allmänna pensionsfonden, finansdepartementet och statistiska central
byran. 
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teras i detta avsnitt uppgifter för de tre sektorerna sammantagna. Tabell 

8: 5 visar den beräknade utvecklingen av den offentliga sektorns direkta 

efterfrågan, dvs. konsumtion och investeringar, under 1975 och 1976. 

Den offentliga sektorns totala efterfrågan på reala resurser för kon

sumtion och investering beräknas ha ökat med ca 3,5 % 1975 och en 

ännu något snabbare ökningstakt väntas 1976. Den offentliga konsum

tionen beräknas därvid öka något långsammare 1976 än föregående år. 

Denna dämpade ökningstakt gäller för den statliga och framför allt för 

den kommunala sektorns konsumtionscfterfrågan. En mycket kraftig 

omsvängning i positiv riktning väntas däremot för de offentliga investe

ringarna. Både de statliga myndigheternas och de kommunala myndig

heternas och affärsverkens investeringar minskade i volym 1975. Till 

följd av olika stimulansåtgärder, bl. a. beredskapsarbeten, tidigarelägg

ning av industribeställningar och statligt byggande samt en ökad dag

hemsutbyggnad, beräknas den statliga såväl som den kommunala investe

ringsvolymen öka kraftigt 1976. 

Tabell 8:5 Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar 1974-1976 

Milj. kr. Volymför- Värdeför-
1976 ändring, ~·~ ändring, ~·~ 

1974- 1975- 1974- 1975-
1975 1976 1975 1976 

Statlig konsumtion 26 450 4,0 3,5 15,5 14,0 
Statlig investering 3 330 -9,0 12,5 1,5 21,5 
Totalt staten 29 780 2,5 4,5 14,0 14,5 

Kommunal konsumtion 52 860 5,5 3,0 21,0 14,0 
Kommunal investering 10 930 -3,5 5,5 7,5 13,S 
Totalt kommunerna 63 790 4,0 3,5 18,5 14,0 

Soeialförsäkringssektorns 
konsumtion (inkl. Allmänna 
pensionsfonden) 1 200 4,5 3,5 22,0 12,5 

Summa offentlig sektor 94 770 3,5 4,0 17,0 14,0 

Summa offentlig konsumtion 80 510 5,0 3,5 19,0 14,0 

Summa offentlig investering 14 260 -4,5 7,0 6,0 15,0 

Anm. 1 Procenttalen är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 

Anm. 2 Sektoravgränsningarna överensstämmer med dem som tillämpas i 
tabell 8:1-4. T överensstämmelse med nationalräkenskapernas institutionella 
sektorindelning ingår siiledes inte investeringar i statliga affärsverk och aktie
bolag samt kommunala aktiebolag och stiftelser. Dessa ingår däremot i de 
offentliga investeringarna sådana de vanligen presenteras i försörjnings
balansen. Vidare gäller att begreppet statlig konsumtion i försörjningsbalanscn 
även inkluderar socialförsäkringssektorns konsumtion, vilken i della kapitel 
särredovisas. 

Källor: Finansdepartementet, konjunkturinstitutet, riksrcvisionsvcrkct och 
statistiska centralbyran. 
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I syfte att ge en samlad bild av den offentliga sektorns inverkan på 

inkomstbildningen i ekonomin presenteras i tabell 8: 6 uppgifter för in

komsterna och utgifterna i den konsoliderade offentliga sektorn. Kon

solideringen innebär att alla transaktioner mellan de tre delsektorerna 

staten, kommunerna och socialförsäkringsscktorn har eliminerats. Tabel

len uttrycker sålunda transaktionerna mellan den offentliga sektorn som 

helhet och den övriga delen av ekonomin. I den konsoliderade offent

liga sektorn i tabell 8: 6 ingår inte Allmänna pensionsfonden. Detta mo

tiveras av den speciella och självständiga ställning som Allmänna pen

sionsfonden intar på det offentliga området. Den stora årliga fondupp

byggnaden ställs endast i begränsad utsträckning till statens och kom

munernas förfogande i form av utlåning. Normalt lånas mellan 70 och 

80 % av Allmänna pensionsfondens överskott ut till näringslivet och bo

stadssektorn. Fondens utlåning täcker därmed en stor och betydelsefull 

del av den privata sektorns upplåningsbehov. Allmänna pensionsfondens 

sparande har därför inte i tabell 8: 6 avräknats mot det underskott i det 

finansiella sparandet som den konsoliderade offentliga sektorn i övrigt 

Tabell 8:6 Den konsoliderade offentliga sektorns (exkl. Allmänna pensionsfonden) 
inkomster och utgifter 1974-1976 

Löpande priser 

Milj. kr. Förändring, % 

1974 1975 1976 1974- 1975-
1975 1976 

1 Inkomster 113 588 133 520 159 470 17,5 19,5 
J.l Skatter 86 643 100 370 115 840 16,0 15,5 
1.2 Avgifter 11 423 14 640 22 860 28,0 56,0 
1.3 Övriga inkomster 15 522 18 510 20 770 19,5 12,0 

2 Utgifter 120 698 142 950 167 740 18,5 17,5 
2.1 Transfereringar 49 921 60 180 72 920 20,5 21,0 
2.1.l Till hushall m. m. 37 319 43 160 51 240 15,5 18,5 
2.1.2 Till företag in k 1. livs-

medels- och bostads-
subventioner 5 243 7 590 10 670 45,0 40,5 

2.1.3 Till internationell 
verksamhet 1 494 2 160 2 610 44,5 21,0 

2.1.4 Ofördclat s 865 7 720 8 400 24,0 15,5 
2.2 Konsumtion 59 102 70 480 80 360 19,0 14,0 
2.3 Realinvestering 11 689 12 390 14 260 6,0 15,0 
2.4 Korrigeringspost 111. m. -14 -100 200 

3 Finansiellt sparande -7110 -9430 -8270 

4 Över statsbudgeten 
finansierad utläning m. m. 4 211 4 480 4 510 6,5 0,5 

Anm. I Procenttalen är avrundade till närmaste hela resp. halva procent. 

Anm. 2 Korrgieringspost m. m. innefattar korrigeringsposten i tabell 8:1 samt 
kommunernas nettoköp av mark och fastigheter. 

Källa: Finansdepartementet. 
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uppvisar. Allmänna pensionsfondens .utlåning och finans.iella· ~parande 

redovisas i tabell 8: 4. 
Av tabell 8: 6 framgår att inkomsterni:i för den konsoliderade sektorn 

1975 ökade något långsammar.e än utgifterna, medan utvecklingen 1976 
beräknas bli den motsatta. De enskilda posternas utveckling har redan, 
kommenterats ovan i avsnitten 8.2~4. Underskott(!t i den konsoliderade 
sektorns finansiella sparande uppgick 1973 till drygt 1 miljard. kr. Detta 
utgiftsöverskott ökade drastiskt 1974 till över 7 miljarder kr. främst till 
följd av det ökade statliga budgetunderskot.teL De1.1 konsoliderade sek
torns utgiftsöverskott ökade ytterligare 1975 till. närmare 9,5 miljarder 
kr. beroende på det ökade underskottet i kommunernas finansiella spa- . 
rande. Den väntade förbättringen av den kommunala sektorns sparand~ 
1976 leder till ett något mindre utgiftsöverskott i den konsoliderade sek-. 

torn, ca 8,3 miljarder kr .. , 
Det bör observeras att ett positivt eller negativt .finansiellt sparande 

(inkomstöverskott resp .. utgiftsöverskott) av ~n viss storlek inte i och 
för sig säger något om effekternaav den ekonomiska politiken. Det är 
förändringarna i det finansiella sparandet - eller snarare förändringarna 
i de olika delposter på inkomst- och utgiftssidan vars netto utgör det 
finansiella sparandet - som är av intresse i detta sammanhang. För
ändringar i dessa delposter har effekter på inkomsterna inom den privata 
delen av ekonomin och därmed på hushållens och företagens efterfrågan. 
Förändringar i det finansiella sparandet har även betydelse för-läget på 
kreditmarknaden och förutsättningarna för kreditpolitiken. Därigenom 
kan förändringar i den offentliga sektorns finansiella sparande. dessutom 
få andra effekter för den privata sektorn. T den mån ökningar av det 
statliga utgiftsöverskottet tillåts verka likviditetsskapande kan säledes en 
expansion underlättas för de delar av den privata efterfrägan som är 
beroende av kreditmarknaden som finansieringskälla. 

I detta avsnitt har ovan endast de realekonomiska utgifterna i den 
offentliga sektorn behandlats. Vid en bedömning av den offentliga sek
torns uppläningsbehov bör emellertid även den statliga utlåningen i form 
av bl. a. bostadslän och studiestöd beaktas. Det offentliga upplånings
behovet påverkas nämligen på i princip samma sätt av en utlånings
ökning som av en försämring av det finansiella sparandet. I tabell 8: 6 
redovisas därför även den utlåning som finansieras över statsbudgeten. 
Den offentliga sektorns upplåningsbehov uppgick till drygt 11 miljarder . 
kr. 1974. Endast ca 2 miljarder kr. av detta upplåningsbehov täcktes via 
Allmänna pensionsfonden. Det _totala upplåningsbehovet 1975 ökad.e till 
nära 14 miljarder kr. varav mer än 10 miljarder kr. måste finansieras vid 
sidan av Allmänna pensionsfonden. För 1976 kan den offentliga sektorns 
upplåningsbehov beräknas till nära 13 miljarder kr. 

Den samlade offentliga upplåningen, och därvid främst statens upp
låning, har således under de senaste åren uppgått till mycket stora· tal. 

10 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Bil. 1 
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Visserligen kommer dennn·upplåning att äga rum på· en kre'ditmarknad, '' 
där det finansiella utrymmet är relativt flexibelt, men trots detta kan 
återverkningar på den reala·ekonorilin uppstå. Sambanden är emellertid 

i detta hänseende mycket svåröverskådliga. Att tillgången på finansiella 
resurser kan utgöra en-restriktion för 'den ekonomiska politiken samman
hänger med institution'ella förhållanden på' marknaden för långfristiga ' 

krediter. Vidare finns ·gränser för penningpolitikens möjligheter att utan 

selektiva åtgärder styra likviditeten på andra marknader. Ett 'stort statligt 

hudgetunderskott kan, vid hl. a. givet behov av långfristig· bostadsfinan
siering, i och för sig Jeda·til\' sådana balansbrister mellan olika länemark

nader att i vissa lägen icke·önskvärda konsekvenser i valutapolitiskt oc:h 
konjunkturpolitiskt hänseende uppkommer. 

De totala effekter på·ekonomin; inkl. effekterna via kreditmarknaden, · 
som följer av förändringar i den offentliga sektorns inkomster och ut

gifter är mycket svåra '-att :precisera; efterso1h man vet för lite om hur 
kreditmarknadseffekterna återverkar på den reala ·ekonomin. De finans
politiska effekter, som följer av att förändringaf'i den offentliga sektorns 

inkomster och utgifter direkt och indirekt påverkar efterfrågan på olika · 

varor och tjänster, skall däremot i det följande belysas med hjälp av en 

enkel analysmodell. 

:1· .. 
8.6 Beräkning av finanspo!itiska.e~ekter 

Under de senaste åren ·har i n'ationalbudgetarbetet använts· en förenk- · 
lad modell med vars hjälp man ·kan belysa de samlade finanspolitiska 
effekterna inte bara av statsbudgetens förändringar,~ utan äveri av för
ändringar i den totala offentliga· sektorn, dvs. inkl. kommunerna och 
socialförsäkringssektorn. Fr. o: m. nationalbudgeten ·1974 · betäk~as de 
finanspolitiska effekterna med hjälp av en :i förhållande till tidigare år 
något modifierad modell.1 Analysen tar sin utgångspunkt i förändring

ama från föregående -år i konsumtion, investeringar; transfereringar, 
skatter samt övriga inkönister i 'de tre delsektorer som ingår i den· to

tala offentliga sektorn. Beräkni11garna visar dessa förändringars effek
ter på bruttonationalprodukten·. T ·kalkylerna tas endast hänsyn till de 
effekter som kommer till uttryck under prognosåret. Kvarstående effek
ter av förändringar i den offentliga sektorns verksamhet under före
gående år beaktas inte heller. · · 

Modellen är en real modell i den meningen att utgångspunkten utgörs 
av förändringar uttryckta i fasta priser, vilka ställs i relation till brutto
nationalprodukten i fasta priser. Modellen kan således inte användas för 
exempelvis en bedömning av de effekter på bruttonationalprodukten 
som de nominella förändringarna i den offentliga sektorns ·irikdmster 

,· 
1 Modellen är statisk och. liknar i sina huvuddrag den som redovisats av 
Bent Hansen i Fiscal Policy in Seven Countries 1955---'-1965 (ÖECD). 

' ! 
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och utgifter kan ha via kreditmarknaden. Den offentliga sektorns di-... . 
rekta efterfrågan i form av konsumtion och investering betraktas i mo
dellen som en direkt effekt på bruttonationalprodukten. Med indirekta 
effekter avses de effekter som förändringarna i de olika delposterna i 
den offentliga sektorns inkomster och utgifter ger upphov. till. via. den 
privata konsumtionen. •:. 

De sektoravgrärisningar som har valts för modellberäkningarna skil
jer sig något från redovisningen .i tidigare avsnitt i detta kapitel. Investe
ringar i statliga affärsverk samt i statliga och kommunala bolag och 
stiftelser betraktas i detta sammanhang som ingående i den offentliga 
sektorns utgifter. Däremot inräknas inte bostadsbyggandet i. den offent-,. 
liga sektorn, eftersom bostadsinvesteringarna inte längre kan sägas. ut
göra ett styrmedel i den ekonomiska politiken på samma sätt som var 
fallet' under 1960-talet. Även investeringsfonderna har hållits utanför 
modellen. Ekonomisk-politiska åtgärder, som direkt inriktas mot .den 
privata sektorns konsumtion och investeringar, registreras i effektberäk- . 
ningarna endast med utgångspunkt från i vilken utsträckning åtgärderna 
påverkar den offentliga sektorns inkomster och utgifter. 

Förändringar i de offentliga inkomsternas .och •Utgifternas olika del
poster ger skilda effekter på samhällsekonomin. Genom att göra anta-

,, · .. 

~· .. 

ganden om bl. a. de marginella konsumtions- och importbenägenheterna·' · ·. 1 • 

tas i modellen hänsyn till detta förhållande. Till gri.Jnd för effektberäk
ningarna ligger således bedömningar av dels importbenägenheterna' för ··' 
privat konsumtion samt för offentlig konsumtion och investering, :dels· 
hushållens konsumtionsbenägenhet vid olika slags inkomster. Det aktuella · 
konjunkturläget liksom även efterfrågeökningarnas 'sammansättning ·på-
verkar de marginella importbenägenheternas storlek. För 1975 och ·1976 
har det bedömts som rimligt att räkna med en marginell importbenä- · .. 
genhet för privatkonsumtion på 0,35. ·Importbenägenheterna för offent" 
lig konsumtion och investering har uppskattats till lägre tal än för privat 
konsumtion. Hushållens marginella konsumtionsbelägenhet har för både 
1975 och 1976 förutsatts vara 0,7. Det har emellertid ans~tts befogaL 
alt räkna med en lägre marginell konsumtionsbenägenhet (0,6) för in
komster som härrör från tillfälliga· transfereringar och en något högre 
(0,8) för inkomster från permanenta transfereringar. De marginella kon
sumtionsbenägenheter hos hushållen som ingår i modellen avser, soni'" 
tidigare framhållits, endast atl avspegla den konsumlionsökning som in-, 
träffar under prognosåret. · 

Med de antaganden om. i~1porl- och konsumtionsbcnägcnhct som rc~ 

dovisas ovan erhålls ur modellen värden på ett antal multiplikatorer. 
Med tillämpning av dessa multiplikatorer kan den totala effekten på 
bruttonationalprodukten av förändringar i den offentliga sektorns verk
samhet räknas fram. För riagra av de viktigaste variablerna redovisas 
multiplikatorema nedan. : .. , 

,. 

. \ .. 

.. ,_ 

. •.· 

I •. · 

: ,/',• 

.... ; 

·.,. 
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B yggnadsinvesteringar 

Maskininvesteringar 

Offentliga löner 

övrig offentlig konsumtion 

Permanenta transfereringar till hushåll 

Tillfälliga transfereringar till hushåll 

Direkta skatter 

Indirekta skatter 

R.e.rnltat 

1,5 

1,2 
··1,7 

1,4 

0,9 

0,7 

-0,8 

-0,9 
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Resultaten av de modellberäkningar som utförts enligt den ovan be

skrivna metodiken redovisas i tabell 8: 7. Effekterna har därvid ut

tryckts som procent av bruttonationalprodukten i fasta priser. I tabellen 

presenteras de beräknade effekterna av förändringar i den offentliga 

sektorns verksamhet 1975 och 1976. 

Som framgår av tabellen är bilden av den offentliga sektorns samman~ 

lagda finanspolitiska effekter 1975 i stort sett oförändrad jämfört med 

effektberäkningen i den reviderade nationalbudgeten 1975. Däremot har 

fördelningen av totaleffekterna mellan de offentliga delsektorerna för

ändrats något. 

Statens stimulerande inverkan på samhällsekonomin 1975 har nu be

räknats till 0,4 % av bruttonationalprodukten, dvs. något lägre än en- ' 
ligt den föregående beräkningen. Det är främst statens indirekta ef

fekter som justerats ned. Kommunernas positiva effekter på ekonomin · 

har däremot räknats upp till 1 % av bruttonationalprodukten. Detta in

nebär att kommunerna både 1974 och 1975 kraftigt bidragit till att · 

stimulera den ekonomiska aktiviteten. 

För den kommunala sektorn väntas en klart åtstramning ·1976. Under

skottet i det finansiella sparandet beräknas minska med nära 2 miljar-

Tabell 8:7 .Finanspolitfska effekter 1975 och 1976 
Procent av bruttonationalprodukten i fasta~priser 

1975 

Staten: direkt efterfrågan . 0,3 
indirekt effekt 0,1 

Kommunerna: direkt efterfrågan 0,4 
indirekt effekt 0,6 

Socialförsäkringssektorn inkl. 
Allmänna pensionsfonden 

Totalt 

0,4 

1,0 

0,3 

1,7. 

1976 

0,5. 
0,2 0,7 

0,6 
-0,7 -0,1 

O,l 

0,7 

Anm. Effekterna av investeringsfonderna 1975 och -1976 samt av det 10-pro
centiga investeringsavdraget för privata maskininvesteringar 1976 ingår inte i de 
i tabellen redovisade effekterna. 

Källa: Finansdepartementet. 
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der kr., vilket avspeglas i effektberäkningarna. Dessa visar en svagt ne
gativ inverkan på samhällsekonomin 1976 från den kommunala sek
torns verksamhet. Kommunernas direkta efterfrågan, främst den vän
tade snabba investeringsutvecklingen; beräknas bidra med en stor po
sitiv effekt. Denna uppvägs dock mer än väl av de negativa, indirekta ef
fekter som följer av bl. a. de kraftiga skatteböjningar som beslutats för 
1976. 

Statens totala finanspolitiska effekter beräknas 1976 bli av större 
omfattning än 1975, vilket till ·en del motväger den kommunala utveck
lingen. Även för den statliga sektorn gäller att effekterna av statens di-· 
rekta efterfrågan beräknas överstiga de indirekta effekterna. De bety
dande effekter som statens och kommunernas direkta efterfrågan be
räknas ge upphov till 1976 kan i stor utsträckning förklaras av de olika 
stimulansåtgärder, som dels beslutats under hösten 1975 och dels pre
senteras i finansplanen. Dessa stimulansåtgärder är i hög grad inriktade 
mot främst de offentliga investeringarna, men även statens och kom~ 
munernas konsumtionsefterfrågan kommer att stimuleras. 

Socialförsäkringssektom beräknas ha en svagt positiv inverkan på 
samhällsekonomin både 1975 och 1976. Den samlade stimulanseffekt 
som utgår från den offentliga sektorn 1976 beräknas till nära 1 % av 
bruttonationalprodukten. Jämfört med 1975 innebär detta en något lägre 
totaleffekt. Genom omsvängningen inom den kommunala sektorn har 
staten fått öka insatserna för att stimulera ekonomin. Såsom närmare 
framhålls i finansplanen har dock den samlade effekten bedömts som väl 
avvägd med hänsyn till kapacitetsutnyttjande och externa restriktioner. 

Det bör observeras att effekterna av investeringsfonderna inte ingår i 
de här presenterade beräkningarna. Vid sidan av investeringsfondema 
för konjunkturutjämning fattades 1974 beslut om avsättningar till arbets
miljöfonder och särskilda investeringsfonder. Avsättningarna till de två 
senare slagen av fonder beräknas totalt uppgå till ca 3,9 miljarder kr. 
De löpande besluten om ianspråktagande av dessa fonder bör ha en 
klart stimulerande inverkan på investeringsaktiviteten under andra halv
året 1975 och i ännu högre grad under 1976. Inte heller stimulansen 
av de privata maskininvesteringarna genom det 10-procentiga investe
ringsavdraget under perioden 15 oktober 1975-31 december 1976 har 
registrerats i effektberäkningarna, eftersom de statliga skatteinkomster
na påverkas först fr. o. m. 1977 av detta investeringsavdrag. Det inne
bär att det i tabell 8: 7 redovisade resultatet för 1976 har underskat
tat den statliga finanspolitikens totala effekter på bruttonationalproduk
ten detta år. 

8.7 Effekter av 1974 års sänkning av mervärdeskatten 

Som framhölls i den reviderade nationalbudgeten 1975 pågick en un-
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dersökning om effekterna av 197 4 års mervärdeskattesänkning sam
arbete mellan finansdepartementets ekonomiska avdelning och riksrevi
sionsverket. Riksrevisionsverket har numera utarbetat en rapport med 
en sådan utvärdering. Sänkningen av mervärdeskatten inföll under en 
period då inverkan av ett flertal andra stimulansåtgärder också gjorde 
sig gällande. Som verket framhåller är det med tillgängligt material 
knappast möjligt att med siikerh1~t säga något om de isolerade effekterna 
av mervärdeskattesänkningen. 

Riksrevisionsverket har enbart studerat de direkta effekterna av de 
mot den privata konsumtionen riktade stimulansåtgärderna under perio
den med sänkt mervärdeskatt. Totalt sett uppskattas effekterna på kon-· 
sumtionen till 1 ,5 a 2 miljarder kr. Ungefär hälften härav kan vid en 
översiktlig bedömning hänföras till mervärdeskattesänkningen. 

Effekten torde i första hand ha varit en stimulans till inköp av bilar 
och övriga varaktiga konsumtionsvaror såsom TV, radio, hushållsap
parater m. m. samt delvis varaktiga varor, dvs. kläder, skor, sportartik
lar o. dyl. Bilkonsumtionens ökning uppgick under perioden med sänkt 
mervärdeskattt till över 30 % , medan konsumtionsökningen för de· öv
riga grupperna i genomsnitt torde ha legat på ca 10 % . Importinnehål
let i bilkonsumtionen torde ha utgjort ca 50 %. Även för de övriga va
rugrupperna med en särskilt snabb konsumtionsökning under den ifrå
gavarande perioden var ·importandelen betydande. Konsumtionsstimu
lansen av mervärdeskattesänkningen kan därför beräknas att till väsent
lig del ha fallit på importen. 

De statsfinansiella konsekvenserna av mcrvärdeskattcsänkningen har 
av riksrevisionsverket beräknats till ett skattebortfall om ca l miljard kr., 
netto, vilket är en statsfinansiell kostnad av ungefär samma storleksord- · 
ning som för övriga, under perioden aktuella stimulansåtgärder. 
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9 Kreditmarknaden 

Kreditpolitiken 1975 präglades på samma sätt som 1974 i hög grad av 
det påtagliga underskottet i bytesbalansen, som. under året steg till ca 7 ,5 
miljarder kr. Bytesbalanssituationen motiverade en kreditpolitik som in
ternt hölls stram men som bidrog till en väsentlig utlandsuppliming. Det 
inhemska konjunkturläget föranledde dock under loppet av året en 'lät

tare kreditpolitik. Utlandsupplåningen blev så betydande att den irite 
bara finansierade underskottet utan även möjliggjorde en uppbyggnad 
av valutareserven (diagram 9: I). Den kraftiga ansvällningen av den ut
ländska upplåningen försiggick under hela året dock mest koncentrerat 
under andra kvartalet. I juli 1975 återgick riksbanken, efter lättnaden 
i valutaregleringen i augusti 1974, till tidigare. bestämmelser för utlands
upplåning. Förändringen innebar närmast en precisering av villkoren för 
tillståndsgivningen snarare än en reell skärpning. Företag och privatper
soner får sålunda fr. o. m. mitten av juli 1975 låna utomlands för finan
siering av verksamhet i Sverige endast om det gäller industriell investe
ring, som bedöms vara angelägen från bytesbalans- och valutasynpunkt. 
Mot bakgrund av en förbättrad valutaställning och sänkning av de korta 
räntorna utomlands företogs i augusti 1975 en nedjustering av Sveriges 

Diagram 9: 1 Riksbankens guld och valutor, valutabankemas tidsposition 
samt valutareserven 1971-1975 
Milj. kr. Stockuppgifter vid slutet av varje månad 

13000 

1971 

Källa: Riksban};:en. 
1972 1973 1974 1975 
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Diagram 9: 2 Affärsbankernas ul:estäende krediter till övriga ändamål exkJ. 
bostadsbyggnadskrediter 1970-19'15 
Procentuella 12-månadersförändringar 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Källa: Riksbanken. 

diskonto med en procentenhet till 6 % . Samtidigt upphävdes utlänings
taket för bankerna. Bankernas likviditetskvotskrav höjdes dock samtidigt 
med 2 %. Affärsbankernas övrigutläning blev mycket expansiv under 
senare delen av året (diagram 9: 2). 

Den 7 november 1975 sänkte riksbanken kassakvoten för bankaktie
bolag frän 5 till 2 % . Anledningen var att det bakomliggande motivet 
till höjningen i april 1974 ej längre förelåg. Sänkningen av kassakvoten 
för affärsbankerna skulle ge bankerna större frihet att fördela sina lik
vida tillgångar men däremot ej att öka takten i bankernas utläning. 
Detta underströks av en ungefär samtidig höjning av likviditetskvoten 
för de tre största affärsbankerna från 34 till 36 %. Även den rekom
menderade likviditetskvoten för sparbanker och förcningsbanker höjdes 
frän 23 till 24 %. Höjningen av likviditetskvoterna utgjorde en an
passning av Hkviditetskravet till den högre likviditet, som uppstått i 
banksystemet på grund av tillväxten av valutareserven, omfattningen av 
det statliga budgetunderskottet och verkställda utbetalningar av investe

ringsfondsmedel. 

9.1 Likviditetsutvecklingen 

Penningmängden 

Penningmängden, omräknad med hänsyn till prisutvecklingen, före-
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Tabell 9: 1 Penningmängden hos allmänheten de tre första kvartalen 1973-1975 
Milj. kr. 

1-3 kv. 1-3 kv. J-3 kv. 
1973 1974 1975 

Penningmängden hos allmänheten, 
ökning Il 066 10 249 12 057 
Tillskott genom: 
Valutareservens förändring 3 081 -3 744 3 915 
Statens utgiftsöverskott 357 5 165 5 641 
Statens uppläning utanför bankerna ( - )' -2 284 -3 111 -4 507 
Medel p<l investerings• och arbets-
miljökonto i riksbanken ( - )1 -252 -1104 -2 904 
Övriga riksbankstransaktioncr 74 -128 -31 
Bankernas utlåning till allmänheten 8 912 10 765 8 780 
Bankernas nettoförvärv av hypoteks-
obligationer och mellankrediter 1 217 2 121 3 683 
Bankerna, diverse -39 285 -2 520 
Summa 11 066 10 249 12 057 

1 Tecknet ( - ) innebär, att förändringen i posten i fråga har erhållit omvänt 
tecken. 

Källa: Riksbanken. 

faller att ha stagnerat efter en tillväxt under de första månaderna 1975 
(diagram 9: 3). Denna tillväxt föregicks i sin tur av en viss reducering i 
samhällsekonomins totala likviditet omräknat i fasta priser under hösten 

1974. 
Värdemässigt blev penningmängdens tillväxt ca 1,8 miljarder kr. stör

re under de tre första kvartalen 1975 jämfört med motsvarande period 
året innan (tabell 9: 1). Den totala likviditeten ökade sålunda med 12 
miljarder kr. under niomånadersperioden t. o. m. september 1975. Bland 

de faktorer, som verkade uppdragande på penningmängdens stegrings
takt var framför allt valutareservens kraftiga omsvängning från ett 

utflöde på 3,7 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1974 till ett in

flöde på 3,9 miljarder kr. under samma period 1975. Dessutom var den 
positiva inverkan av bankernas nettoköp av hypoteksobligationer större 
under de tre första kvartalen 1975 jämfört med samma kvartal 1974. 
Denna effekt neutraliserades av att bankernas utlåning till allmänheten 
var något lägre under de tre första kvartalen 1975 än 1974 och att net
toinsättningarna på olika investerings- och arbetsmiljökonton i riksban
ken samtidigt var betydligt större, trots de mycket stora utbetalningarna 
sedan halvårsskiftet. I neddragande riktning av penningmängdens steg
ringstakt verkade också statens budgetpolitik. 

l.ikviditetsutvecklingen inom vissa sektorer 

Tillväxten i penningmängdsökningen under de tre första kvartalen 
1975 återfanns i huvudsak inom hushålls- och kommunsektorerna. Före

tagens inlåning uppvisade, av bankstatistiken att döma, en mycket kraf
tig stegring under andra hälften av 1975. Detta bestyrks också av statis
tiska centralbyråns statistik över utvecklingen av de större industri- och 
handelsföretagens banktillgodohavanden. 

11 Riksdagen 1975176. 1 sam!. Nr 100. Bil. 1 
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Diagram 9: 3 Penningmängden hos allmänheten 1968-1975 
Miljarder kr. Stockuppgifter vid slutet av varje månad i fasta priser. Säsong
rensade data. Medelpriser 1968 = 100 

110 

Anm. Penningmängden definieras som allmänhetens sedelinnehav samt in
låning i bankinstituten. 

Källa: Konjunkturinstitutet. 

Diagram 9: 4 Industrins likviditetsutveckling 1969-1975 
Milj. kr. 12-månadersflöde 
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Anm. Med likvida medel menas kassa-, bank-, postgirotillgodohavanden, 
kortfristiga penningplaccringar samt icke-utnyttjad checkräkningskredit. Upp
gifterna avser industriföretag med fler än 200 anställda. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 
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Bankernas likviditet 

Likviditetsläget i banksystemet förbättrades med 1,6 miljarder kr. un

der de tre första kvartalen 1975 (tabell 9: 2). Detta innebar ett omslag i 

positiv riktning på 8,3 miljarder kr. Bakom denna utveckling låg till 
övervägande delen de snabba kastningarna i valutaflödena. Dessutom 

hölls bankernas kassakrav till skillnad från föregående år oförändrade 

under niomånadersperioden t. o. m. september 1975, varför kassakravs

medlen i riksbanken endast växte i takt med ökningen av banker

nas balanser eller med knappt 500 milj. kr. Under motsvarande period 

1974 hade de ökat med 3,8 miljarder kr. till följd av höjningen av af

färsbankernas kassakrav från 1 till 5 % i april 1974. Den likviditets

påspädande effekten motverkades emellertid av omfattande insättningar 

på olika investerings- och arbetsmiljökonton i riksbanken. Dessa behåll

ningar växte med 2,9 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1975 

mot 1,1 miljarder kr. under motsvarande period året innan. Genom 

Tabell 9: 2 Bankernas likvida tillgångar de tre första kvartalen 1974 och 1975 
Milj. kr., nettobelopp 

1-3 kv. I 974 1-3 kv. 1975 

Pdverkande faktorer 
Total valutareserv -3 744 
Statens utgiftsöverskott 5 I 65 
Statens upplåning utanför bankerna ( - )' -3 1 Il 
Allmänhetens innehav av sedlar och mynt ( - )1 9 
Medel pii invcstcringskonto i riksbanken ( - )1 -330 
Medel på arbetsmiljökonto i riksbanken ( - )1 - 774 
Medel på särskilda investeringskonton i 
riksbanken ( - ) 
Kassakvotmedcl i riksbanken ( - )1 

Övriga riksbankstransaktioner 
Summa (I) --;- (2) 

Ajfärsbankemas likvida tillgångar 

-3 827 
-128 

-6740 

Korta nettofordringar på riksbanken -4 425 
Korta nettofordringar på riksgäldskontoret -3 902 
Korta nettofordringar pii utländska banker 5 
Statsobligationer 1 050 
Summa (1) -7 272 
Korta nettofordringar på övriga kreditinstitut 901 
Hypoteksobligationer och mellankrediter J 312 
Summa affärsbankernas likvida tillgångar -·5 059 

Sparbankernas och föreningsbankemas 
likvida tillgångar 
Korta nettofordringar på riksbanken 
Korta nettofordringar på riksgäldskontoret 
Statsobligationer 
Summa (2) 
Korta nettofordringar på övriga kreditinstitut 
Hypoteksobligationer 
Summa sparbankernas och föreningsbankernas 
likvida tillgångar 

-6 
253 
285 
532 

-499 
809 

842 

3 915 
5 641 

-4 507 
-82 

-363 
-] 187 

-1 354 
-459 
-31 

1573 

-410 
2142 
-57 

-271 
1404 
-175 
2 510 
3 739 

-23 
25 

167 
169 

1 248 
1 173 

2590 

1 Tecknet ( - ) innebär, att förändringarna i fråga har erh<lllit omvänt t.ecken. 
Anm. Affiirsbankernas kassakvotmedel är ej medräknade i deras likvida till

gångar. 
Källa: Riksbanken. 
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statsskuldspolitikcns utformning kom det stora statliga budgetunderskot
tet att få en mindre likviditetspåspädande effekt under januari-sep
tember 1975 än motsvarande period 1974. 

Affärsbankernas likvida tillgångar i form av nettofordringar mot sta
ten, riksbanken (cxkl. kassakravsmedel) och utländska banker kom un
der denna period att öka med 1,4 miljarder kr. mot en nedgång på 7,3 
miljarder kr. motsvarande kvartal 1974. Detta innebar, att affärsbanker
nas beroende av riksbanksupplåning successivt minskade under trekvar

talsperioden t. o. m. september 1975. 
I samband med kassakravssänkningen i början av november kom 

affärsbankernas nettoförvärv av statsobligationer att växa. 
För perioden som helhet uppvisar affärsbankernas nettoinnehav av 

statsobligationer en nedgång, som dock kan hänföras till första halv
årets riksbanksberocndc och diirmed förknippade avyttringar av stats
obligationer. Affärsbankernas kassamässiga beredskap kom dessutom att 
hållas uppe genom en ökning på 2,2 miljarder kr. av de korta fordring
arna på riksgäldskontorct i form av skattkammarväxlar. 

Samtidigt som affärsbankernas likvida tillgångar i form av nettoford
ringar på staten, riksbanken och utländska banker ökade under de tre 

första kvartalen 1975 ökade även deras nettoinnehav av bostadsobliga
tioner med 2,5 miljarder kr., vilket var 1,2 miljarder kr. mer än samma 
kvartal 1974. 

Vid utgången av oktober 1975 uppgick den genomsnittliga likviditets
kvoten för samtliga affärsbanker till 40,3 % . Det genomsnittliga kravet 
kan beräknas till 33,9 % . 

9.2 Kreditinstitutens utlåning 

Kreditströmmarna på den organiserade inhemska marknaden växte 
med ca 2,5 miljarder kr. under de tre första kvartalen 1975 till drygt 28 
miljarder kr. (tabell 9: 3). Det var i synnerhet kreditgivningen till nä
ringslivet, som ökade, nämligen med närmare 2 miljarder kr. Affärsban

kernas kreditgivning expanderade med drygt 4 miljarder kr. under de 
tre första kvartalen 1975 till 9, l miljarder kr. Det var affärsbankernas 

transaktioner med staten, som svarade för hela tillväxten i kreditgiv
ningen. Under niomånadersperioden t. o. m. september 1975 utökade 

nämligen affärsbankerna - till följd av det förbättrade likviditetsläget 

- sitt skattkammarväxelinnehav med över 2 miljarder kr. Under mot
svarande period 1974 hade affärsbankerna i samband med ett ansträngt 
likviditctsläge och omfattande riksbanksupplåning reducerat sina mest 
likvida tillgångar såsom dagslån i riksgäldskontoret och innehav av skatt

kammarväxlar. 
Affärsbankernas kreditgivning till bostadssektorn var ungefär oför

ändrad under de tre första kvartalen 1975 jämfört med samma kvartal 
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Tabell 9: 3 Kreditmarknaden de tre första krartaJen 1974 och 1975 
Milj. kr., nettobelopp 

Långivare Låntagare 

Staten Kom mu- Bostäder Näringsliv Summa 
ner 

1-3 kv. 1974 
Riksbanken 4 443 8 42 
Affärsbanker -2929 191 2 056 5 694 
Sparbanker och föreningsbankcr 538 -132 I 352 3 456 
Enskilda försäkringsinrällningar 526 21 I 434 814 
Offentliga försäkringsinrättningar1 1 118 375 2 461 2 032 
Allmänheten• 1 469 .140 155 449 
Summa 5165 603 7 458 12 487 

1-3 h. 1975 
Riksbanken -867 -1 34 
Affärsbanker 1 818 -431 1 967 5 782 
Sparbanker och förcningsbankcr 187 59 I 090 3 459 
Enskilda försäkringsinrättningar 323 51 2 220 1 554 
Offentliga försäkringsinrättningar1 2 509 499 2 517 2 364 
Allmänheten• I 671 173 43 1 173 
Summa 5 641 350 7 837 14366 

' Exkl. återlån samt cxkl. förvärv av utländska obligationer och bankers förlagsbevis. 
2 Inkl. investeringsbankens kortfristiga placeringar. 
Källa: Riksbanken. 

1974. Däremot skedde en omfördelning i deras plaeeringsobjekt. ök

ningen i affärsbankernas nettoinnehav av bostadsobligationer var nämli
gen närmare 600 milj. kr. större under de tre första kvartalen 1975 än 
samma period 1974. Samtidigt resulterade snabbare avlyft än utbetal

ningar av bostadsbyggnadskreditcr i en nedgång i affärsbankernas stock 
av utestående bostadsbyggnadskrediter med drygt 200 milj. kr. under de 
tre fötsta kvartalen 1975 att jämföras med en uppgång under denna 
period 1974 med ca 770 milj. kr. 

Sett över hela trekvartalsperioden t. o. m. september 1975 var affärs
bankernas kreditgivning till näringslivet av ungefär samma storleksord
ning som under samma period 1974. Den inbördes kvartalsfördelning
en skiftade dock starkt. Sålunda kom affärsbankernas direkta lån till 
näringslivet att under tredje kvartalet 1975 öka med ungefär samma 
belopp, som denna form av kreditgivning minskade under första halv
året 1975 eller med drygt 1,6 miljarder kr. Denna utveeklingstcndcns 
framgår av diagram 9: 2 över procentuella 12-månadersförändringar i 
affärsbankernas stock av övrig utlåning. Expansionen i affärsbankernas 

direkta lån till näringslivet under tredje kvartalet 1975 sammanhängde 

med slopandet av det s. k. utlåningstaket för affärsbankerna i augusti 
1975 samtidigt som genomförandet av lagerstödsprogrammet antogs 
medföra betydande finansieringsbehov. 

Sparbankernas totala kreditgivning minskade de tre första kvartalen 
1975 tncd drygt 600 milj. kr. till 3,7 miljarder kr. Nedgången avsåg sta-

4 493 
5 012 
5 214 
2 795 
5 986 
2 2.13 

25 713 

-834 
9 136 
4 795 
4148 
7 889 
3 060 

28194 
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ten och reverslån till bostadssektorn. Föreningsbankernas kreditgivning 
undergick inga större förändringar under niomånadersperioden t. o. m. 

september 1975. 
De enskilda försiikringsinriittningarnas totala nettoplaceringar på den 

svenska kreditmarknaden belöp1e sig till 4,1 miljarder kr. de tre första 
kvartalen 1975, vilket var en ökning med 1,3 miljarder kr. jämfört med 
samma period året innan. Det var särskilt deras kreditgivning till bo
stadssektorn samt näringslivet, som accelererade. ökningen uppgick så
lunda till drygt 700 milj. kr. för vardera av sektorerna. 

Allmänna pensionsfondens (de tre första fondstyrelserna) kreditgiv
ning uppgick under de tre försla kvartalen 1975 till 7,7 miljarder kr., 
vilket var 1,9 miljarder kr. mer än samma period föregående år. Denna 
ökning kunde bl. a. hänföras till en kraftig omsvängning i fondens bank
lån från en reducering på 620 milj. kr. under de tre första kvartalen 
1974 till en tillväxt på 450 milj. kr. samma period 1975. Då några större 
svängningar i fondens återlån samt lån till banker ej kunde konstateras 
har även dess fondökning i hög grad bidragit till den ökade kreditgiv
ningen under niomånadersperioden t. o. m. september 1975. Under de 
tre första kvartalen 1975 var det framförallt fondens innehav av stats
obligationer, som växte i snabb takt. Under året som helhet kom fon
dens kreditgivning till näringslivet att växa kraftigt medan kreditgiv
ningen till bostadssektorn minskade. Fondens upplånings- samt place
ringspolitik har sin bakgrund i den successivt tilltagande lättnaden på 
kreditmarknaden 1975. Den fjärde fondstyrelsens nettoplaceringar 
aktier undergick inga större förändringar under denna period. 

9.3 Den sektorvisa upplåningen 

Statens budgetunderskott ökade med ytterligare knappt en halv mil
jard kr. under de tre ·första kvartalen 1975 jämfört med motsvarande 
tid 1974 (tabell 9: 4). Den tidigare förskjutningen av statsskuldspo
litiken i långfristig riktning accentuerades under denna period. Statens 
nettoupplåning i form av räntebärande långa obligationer och premie
obligationer växte från 3,4 miljarder kr. under niomånadersperioden 
t. o. m. september 1974 till 6,3 miljarder kr. under samma period 1975. 
Samtidigt avtog statens korta obligationssk--uld med 1,5 miljarder kr., 
mot ·en tillväxt på en knapp miljard kr. under trekvartsåret t. o. m. 
september 1975. Nedgången under de tre första kvartalen 1975 be
rodde på att staten inte emitterade några korta obligationslån. Under 
november däremot emitterades två kortfristiga obligationslån. 

Kommunernas finansiella sparande försämrades väsentligt under 1975 
eller med ca 2,3 miljarder kr. Denna ökning av utgiftsöverskottet kan 
till en smärre del ha finansierats med en något snabbare likviditetsned
dragning 1975 jämfört med 1974, då den uppgick till knappt 1 miljard 
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Tabell 9: 4 Statens budgetutfall samt upplåningsformcr de tre första kvartalen 
1974 och 1975 
Milj. kr., nettobelopp 

Budgetutfall (nettoutgift - ) 
Upplå11ing (ök11i11g +) 
Skattkammarväxlar och kortfristig upplåning 
Korta obligationer 
Långa obligationer 
Premieobligationer 
Sparobligationer 
Övrigt 
Summa 

1-3 kv. 1974 1-3 kv. 1975 

-5 165 

393 
950 

2 470 
906 
310 
136 

5165 

-5 641 

208 
-1 514 

5 075 
1 220 

393 
259 

5 641 

A11m. För att få överensstämmelse mellan budgetutfallet och förändringen i 
statsskulden har statsverkets och riksgäldskontorcts kassamässiga förändringar 
dragits bort från skattkammarväxlar och kortfristig upplåning. 

Källor: Riksbanken och riksgäldskontorct. 

kr. Utvecklingen skulle i så fall ha ägt rum under årets sista månader. 

Någon entydig tendens i denna riktning kan nämligen ej skönjas i 
kommunernas inlåningsutveckling under de tre första kvartalen 1975. 
Accelerationen i kommunernas utgiftsöverskott 1975 förefaller till 
övervägande delen ha täckts med en ökad upplåning, framför allt i ut
landet. Den utländska upplåningen uppgick till 1,1 miljarder kr. 1975. 

Däremot torde kommunernas upplåning på den inhemska kreditmark
naden ha utvecklats i lugn takt 1975, vilket uppgifter för de tre första 
kvartalen ger en indikation på. 

Bostadsinvesteringarna beräknas ha minskat med 10 % i volym under 

1975. Den värdemässiga förändringen uppskattas till en ökning på 350 

milj. kr. Nettoutbetalningarna av de statliga bostadslånen har beräknats 
ligga på ungefär samma nivå 1975 som 1974. Investeringsutvecklingen 
skulle således i sig föranleda en obetydlig upplåningsökning på kredit
marknaden 1975. I denna riktning pekar också bostadssektorns upplå
ning på kreditmarknaden under de tre första kvartalen 1975, då tillväx
ten uppgick till 380 milj. kr. (tabell 9: 5). De olika upplåningsformerna 
skiftade dock markant. Bostadssektorns upplåning på obligationsmark-

Tabell 9: 5 Bostadsscktorns upplåning på krcditmarknaden de tre första kvartalen 
1974 och 1975 
Milj. kr., nettobelopp 

Obligationer 
Direkta Ian i affärsbanker 
därav: bostadsbyggnadskrcditer 

mellankrediter 
Bostadslån från andra kreditinstitut 
Summa 

Källa: Riksbanken. 

l-3kv.1974 1-3kv.1975 

6 068 
377 
771 

-394 
1 013 
7 458 

7 783 
-301 
-240 
-61 
355 

7 837 
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Tabell 9: 6 Vinstutveeklingen inom industrin 1969-1974 
Årlig förändring i bruttovinstmarginalen (procentenheter) 

SNI 1969- 1970- 1971- 1972- 1973-
1970 1971 1972 1973 1974 

Livsmedels- dryckesvaru- och 
tobakstillvcrkning -0,6 -0,2 3,5 0,2 0,0 
Textil-, beklädnads-, läder- och 
lädervarutillvcrkning -1,4 -0,7 2,3 1,0 -0,5 
Trävarutillvcrkning -0,6 -0,6 1,6 2,6 1,3 
Massa-, pappers- och pappersvaru-
tillverkning, grafisk produktion 0,6 -2,l -0,7 4,6 7,6 
Tillverkning av kemiska produkter, 
gummi- och plastvaror -0,l 0,1 -0,8 3,0 4,0 
Tillverkning av varor av mineraliska 
ämnen utom metaller -0,l 0,2 0,8 1, t -0,9 
Metallframställning 0,7 -3,7 -1,7 5,4 3,2 
Verkstadsvarutillverkning exkl. varv -2,6 -0,3 1,4 1,1 0,0 
Hela industrin -0,9 -1,l 0,3 2,2 2,2 

Anm. Bruttovinsten har beräknats som rörelseöverskott minus underskott och inkluderar nedskriv
ning av lager. Vinstmarginalen har beäknats som kvoten mellan bruttovinsten och försäljningsintäkterna. 
Differensen mellan vinstmarginalerna är beräknade för identiska industriföretag med minst 50 anställda 
för två pa varandra följande år. 

Kiillor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

naden ökade med 1,7 miljarder kr. under niomånadersperioden t. o. m. 
september 1975. Samtidigt sjönk bostadsbyggnadskreditema i affärs
bankerna till följd av snabba avlyft av utestående bostadsbyggnads

krediter. Även bostadsbyggnadskreditcr hos främst sparbankerna redu

cerades under samma period. 
Niiringslivets investeringar i byggnader och maskiner ökade med ca 3 

miljarder kr. i värde 1975. Samtidigt fortsatte lagren att byggas upp med 
några miljarder kr. mer 1975 än 1974. Uppgifter om utvecklingen av rö
relseresultatet för industriföretag med minst 500 anställda visar under 
de första 6-8 månaderna 1974--1975 en nedgång i detta med inemot 
19 t;~. Reduceringen förefaller i stort sett ha berört samtliga branscher. 
Verkstads- samt livsmedelsindustrin uppvisade dock en viss ökning i 
rörelseresultatet. Totalt minskade industriföretagens bruttovinstmargi

nal, uttryckt som andel av omsättningen, delåren 1974-1975 med 3,3 

procentenheter. (Tabell 9: 6 ger en grov jämförelse bakåt i tiden.) En 
sammanställning av samtliga sektorers finansiella sparande antyder en 

försämring av näringslivets finansiella sparande 1975 på mellan 7 och 8 

miljarder kr. 
Avsättningarna till arbetsmiljöfonder samt särskilt invcsteringskonto i 

riksbanken påverkade sektorns likviditetsutveckling i negativ riktning 
1975. Betydande insättningar under första halvåret 1975 med motsva
rande likviditetsindragande effekt följdes dock av frisläpp under andra 
halvåret 1975. De likvida medlen sjönk som följd av dessa transaktioner 

tillsammans med ca 1 miljard kr. 
Den relativt kraftiga ökning aY näringslivets finansieringsbehov 1975, 
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Tabell 9: 7 Självfinansieringen inom industrin 1969-1974 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 

Livsmedels-, dryckesvaru- och tobaks-
tillverkning 119 78 87 133 95 71 
Textil-, beklädnads-, läder- och lädervaru-
tillverkning 78 126 206 157 76 62 
Trävarutillverkning 80 81 104 117 81 78 
Massa-, pappers- och pappersvarutillvcrkning, 
grafisk produktion 129 90 40 64 185 141 
Tillverkning av kemiska produkter, gummi-
och plastvaror 75 86 75 142 108 105 
Tillverkning av varor av mineraliska ämnen 
utom metaller 82 76 111 237 147 84 
Metallframställning 131 83 71 63 133 105 
Vcrkstadsvarutillvcrkning exkl. varv 110 41 72 126 107 68 
Hela industrin inkl. lagerförändring 109 66 66 96 115 88 
Hela industrin exkl. lagerförändring 143 110 88 101 145 174 

Anm. Självfinansicringskvoten har beräknats som sparandet i procent av investeringar i anläggningar, 
maskiner samt lager. Dessutom har den angivits cxkl. lagerinvesteringar för hela industrin. 

Källor: Konjunkturinstitutet och statistiska centralbyrån. 

som utvecklingen av dess finansiella sparande och fondavsättningar så

lunda gav upphov till, täcktes till en del med en expansion av upplå

ningen på den inhemska kreditmarknaden. Under de tre första kvartalen 

växte denna upplåning med 1,9 miljarder kr. (tabell 9: 8). Expansionen 

skedde helt under tredje kvartalet, medan en mindre nedgång ägde rum 

under första halvåret 1975. Denna omkastning i upplåningen på kredit

marknaden får ses mot bakgrund av upphävandet av utlåningstaket i au

gusti 1975. Effekten härav torde ha blivit ännu större under fjärde kvar

talet 1975. Näringslivets upplåning i bankerna förefaller ha aceelcrerat i 

så snabb takt att bankernas kreditgivning till näringslivet under hela året 

1975 kan ha uppgått till närmare 12 miljarder kr. Detta tyder på att nä

ringslivets totala upplåning på kreditmarknaden kan ha vuxit med runt 

4 miljarder kr. Syftet med den ändrade inriktningen av kreditpolitiken 

var att ge i första hand industrin ett ökat utrymme på kreditmarknaden. 

Affärsbankernas ökade utlåning har emellertid enligt Svenska Bank

föreningens kreditanalys endast till en del disponerats för industrilån. 

Tabell 9: 8 Näringslivets upplåning på krcditmarknaden de tre första kvartalen 
1974 och 1975 
Milj. kr., nettobelopp 

Obligationer och förlagslån 
Aktier 
Upplaning hos affärsbankerna 
Upplåning hos andra kreditinstitut 
Summa 

Källa: Riksbanken. 

I - 3 kv. 1974 1-3 kv. 1975 

1 618 
709 

5 391 
4 769 

12 487 

2 505 
1 252 
5 416 
5 193 

14 366 
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Näringslivets upplåning utomlands ökade påtagligt kraftigt 1975. Pre
liminära uppgifter tyder på att de i betalningsbalansen registrerade pri
vata kapitaltransaktionerna 1975 var ca 3,5 miljarder kr. större än 1974. 
Därutöver torde restposten rymma en icke obetydlig upplåningsök

ning. Det var såväl finansiering via emission av värdepapper och övriga 
privata långfristiga lån som finansiering i anslutning till utrikeshandeln 
som ökade. 

Tack vare en exceptionell ökning i företagens totala nettoupplåning 

torde försämringen av sektorns finansiella sparande samt effekten av av

slittningar till och uttag från särnkilda investeringsfonder mer än väl ha 
balanserats 1975. 

Utrymme för en relativt snabb likviditetsuppbyggnad torde därmed 

ha förelegat 1975. En ökning i likviditetsuppbyggnaden med ett par mil
jarder kr. förefaller sålunda ej otrolig. Statistiska centralbyråns uppgif
ter över industrins och handelns likviditetsutveekling ger också uttryck 
för en sådan tendens (diagram 9: 4). Under 12-månadersperioden 

t. o. m. september 1975 växte de likvida medlen i industriföretag med 
minst 200 anställda med drygt 3 miljarder kr. eller 23 % jämfört med 

en obetydlig nedgång under motsvarande period t. o. m. september 
1974. Likviditetsuppbyggnaden under 12-månadersperioden t. o. m. sep
tember 1975 var ej entydig inom de olika branscherna. BL a. fick järn

och stålverk samt trävaruindusfri vidkännas likviditetsneddragningar. 
För merparten av de övriga branscherna uppgick likviditetsuppbyggna

dcn till runt 40 % . 

9.4 Utblick mot 1976 
Utifrån de inkomst- och utgiftsprognoser för de olika sektorerna som 

presenteras i de övriga kapitlen, framläggs i det följande vissa skatt
ningar för dessa sektorers finansiella variabler för 1976. 

Statens anspråk på kreditmarknaden 1976 beräknas uppgå till 11,7 

miljarder kr. 
Kommunernas finansiella sparande väntas förbättras avsevärt 1976 

eller med 2 miljarder kr., vilket i och för sig skulle kunna möjliggöra 

en förstärkning av kommunernas likviditetsställning och/eller en lägre 

total upplåning 1976 än 1975. 
Bostadsim·esteringarna beräknas minska med 7,8 % i volym mellan 

helåren 1975 och 1976, vilket torde motsvara en värdemässig ökning på 
500 milj. kr. Då samtidigt nettoutbetalningarna av de statliga bostads
lånen förefaller öka i ungefär samma takt skulle bostadsscktorns upp

Jåningsbehov på kreditmarknaden kunna bli oförändrat 1976. 
Näringslivets fasta investeringar förväntas enligt den bedömning som 

läggs fram i kapitel 1 öka med 3,4 miljarder kr. i värde 1976. Sam

tidigt räknas i detta kapitel med ett väsentligt lageromslag från en 
markant uppbyggnad 1975 till en mycket måttlig tillväxt av lagren 
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1976. Detta omslag förefaller bli av sådan storleksordning, att närings
livets finansiella sparande kan hållas i stort sett oförändrat, trots till
växt i de fasta investeringarna och vinstförsämringar. 

Uttagen från de olika kontona i riksbanken kan förväntas fortsätta 
1976. Ytterligare uttag fran fonder såväl arbetsmiljö- som särskilda och 
traditionella investeringsfonder beräknas uppgå till drygt 2 miljarder 
kr. 

Med tanke på de positiva effekterna av uttagen från fonderna i riks
banken kan företagens anspråk på inhemsk och internationell kredit
marknad vid i stort sett oförändrat finansiellt sparande väntas minska 
något 1976. 
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BIHANG 

Delprognoser och arbctsfördelni.ng rörande preliminär nationalbudget 
1976 

Av inledningen framgår vilka kapitel och avsnitt som sammanställts 
inom finansdepartementets ekonomiska avdelning (EA) resp. konjunk
turinstitutet (Kl). Nedan redovisas detta i tablåform. Härutöver framgår 
EA:s och KI:s bedömningar av utvecklingen inom olika delsektorer. 

Sektor 

Privat konsumtion 
Offentlig konsumtion 
Bruttoinvesteringar 
Lagerinvesteringar 
Export av varor och tjänster 
Import av varor och tjänster 
Bruttonationalprodukt 

Avsnittet 
utformat 
inom 

Kl 
EA 
Kl 
Kl 
Kl 
Kl 
EA 

Internationell bedömning EA 
Produktion inom gruvor, mine-
ralbrott, tillverkningsindustri 
och skogsbruk Kl 
Övrig produktion EA 
Arbetsmarknad EA 
De enskilda konsumenternas 
ekonomi Kl 
Krcditmarknad Kl 
Sammanfattande översikt EA 

1 Milj. kr., 1968 års priser. 

Prognos, 0/ 
/O 

EA Kl 

3 3 
3,5 
0,5 -1 

11151 115' 
6 7 
1,5 1 
1,6 
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Bilaga 2 

Till REGERINGEN 

Enligt den för riksrevisionsverket (RRV) gällande instruktionen åligger 

det RRV att varje år till regeringen avlämna en beräkning av statens in
komster för det kommande budgetåret, avsedd som underlag för in

komstberäkningen i budgetpropositionen. 

1 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1. Bil. 2 
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RRV kommer i denna skrivelse att lägga fram ett förslag till beräk

ning av statens inkomster för budgetåret 1976/77. Inledningsvis lämnas 

en sammanfattning av totalbudg1~tens utfall de senaste fem åren. 

Totalbudgetens utfall budgetåre1111970/71-1974/75 

I tabellen nedan presenteras :inkomster och utgifter på totalbudgeten 

de senaste fem åren. Utgiftsökningarna har varje år varit större än in

komstökningarna. Totalbudgetens underskott har därför vuxit under fe

mårsperioden. Underskottet uppgick budgetåret 1970171 till 2,6 miljar

der kr. Budgetåret 1974175 var det 10,7 miljarder kr. 

Inkomsterna har påverkats kraftigt av skatteomläggningarna inkomst

åren 1971, 1973, 1974 och 1975. Den direkta skatten för fysiska perso

ner har justerats nedåt. Med direkt skatt avses t. ex. skatt på inkomst 

och förmögenhet. Skatten erlä.ggs direkt vid inkomstkällan av den 

som skall beskattas. Med indirekt skatt avses skatt på viss slags förbruk

ning. Som exempel kan nämnas mcrvärdeskatt-, sprit- och tobaksskatter. 

Hit hör också arbetsgivaravgifter. Dessa skatter och avgifter inbetalas 

Totalbudgetens utfall budgetåren 1970/71-1974/75. Milj. kr. 

1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Inkomster 
Driftbudgeten : 
Skatt på inkomst och förmö-

genhet samt socialförsäk-
ringsavgiftcr m. m ....... 18 441 19 772 18 266 20 957 28 091. 

Övrig skatt på inkomst, för-
mögenhet och rörelse .... 629 748 787 843 963 

Automobilskattemedel 3 223 3 329 3 450 3 616 3 685 
Allmän arbetsgivaravgift .... :t 202 1 944 3 086 4 555 5 360 
Mervärdeskatt ............ 9 088 11 626 13 096 13 930 14 681 
Tullar och acciser i övrigt .. '7 823 8 387 8 679 9 381 10 851 
Uppbörd i statens verksam-

het och diverse inkomster I 534 1 794 2034 2075 2 240 
Statens affärsverksfondcr 573 680 814 950 834 
Övriga kapitalfonder ...... J, 864 2023 2435 2 827 3 317 

Säger för driftbudgeten 44 378 50 303 52 647 59133 70 022 

Övrig finansiering ........ 1259 1 527 1 867 2 356 2467 

Summa inkomster 45 637 51830 54513 61489 72490 

Utgifter 
Driftbudgeten (exkl avskriv-

ningsanslag) ............ 41240 47 992 53 475 62 746 73 853 
Investeringsanslag ........ 7 413 7 578 7 719 8 182 9 061 
Ökning av rörliga krediter .. - 384 73 - 476 47' 273 

Summa utgifter 48269 55497 60718 70881 83187 

Tota/budgetsaldo -2632 -3667 -6205 -9 393 -10 698 
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vanligen inte av den slutlige konsumenten. Den indirekta skatten erläggs 
tidigare i produktionsledet. 

Sänkningen i den direkta skatten den senaste femårsperioden har fi
nansierats med höjningar av de indirekta skatterna. Sänkningen av den 
direkta skatten från 1 januari 1971 finansierades med bl. a. höjd mer

värdeskatt. En höjning av den allmänna arbetsgivaravgiften från 1 janu
ari 1971 från 2 % till 4 % finansierade en ny sänkning av den statliga 
inkomstskatten från samma tidpunkt. Löntagarnas folkpensionsavgifter 
slopades år 1974. De ersattes med en socialförsäkringsavgift till folkpen
sioneringen som debiteras arbetsgivaren. Ar J 975 gjordes en motsva
rande omläggning av löntagarnas sjukförsäkringsavgifter. Socialförslik
ringsavgifterna till folkpensioneringen och till allmänna sjukförsäk
ringen redovisas på samma titel som tidigare motsvarande löntagarav
gifter nämligen på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt social

försäkringsavgifter m. m. Titeln innehåller således både direkta och in
direkta skatter. Mervärdcskattens tillväxt dämpades budgetåren 1973174 

och 1974175 av återbetalningar av s. k. byggmoms samt av den tillfälliga 
sänkningen av mervärdcskatten från den l april till den 15 september 
1974. En närmare redogörelse för utvecklingen av statens inkomster och 
utgifter lämnas i RRVs publikation "Statens finanser 1975''. 

I tabellen nedan redovisas statens totala inkomster fördelade enligt en 
realekonomisk gruppering. Förutom de direkta och indirekta skatterna 
ingår statens inkomster av kapital och rörelse. Dessa består av bl. a. de 

inlevererade överskotten från affärsverken och vissa ränteinkomster av 
statlig kreditgivning. Under rubriken avgifter och bidrag redovisas 

främst avgifter för olika tjänster som statliga institutioner tillhandahål
ler. Avgifterna skall normalt täcka statens kostnader för att producera 
tjänsterna. I övriga inkomster ingår huvudsakligen övrig finansiering. 

Av tabellen framgår hur de indirekta skatterna vuxit i betydelse under 
den senaste femårsperioden. Den stagnation i andclstillväxten som kan 
noteras det senaste budgetåret sammanhänger med de tidigare nämnda 
reduceringarna av mervärdeskatten år 1974. 

Utfallet av statens totala inkomster budgetåren 1970/71-1974/75. Milj. kr. 

1970/71 0/ 1971/72 0/ 1972/73 % 1973/74 /O /o 

Direkta skatter 19 070 41,8 20 520 39,6 19 053 35,0 20 331 
1ndirekta skatter 21 809 47,8 25 834 49,8 28 882 53,0 33 521 
Inkomst av kapital 
och rörelse 2 437 5,3 2 703 5,2 3 249 6,0 3 777 
Avgifter och bidrag 985 2,2 1 190 2,3 1 382 2,5 J 417 
Övriga inkomster 1 336 2,9 I 582 3,1 1 948 3,5 2443 

Summa 45 637 100,0 51 830 100,0 54 513 100,0 61489 

0/ 1974/75 % /O 

33,1 24 916 34,4 
54,5 39 349 54,3 

6,l 4 151 5,7 
2,3 1 515 2,1 
4,0 2 559 3,5 

100,0 72490 100,0 



Prop.1975/76: 100 Bilaga 1 Finansplanen 4 

Totalbudgeten 1974/75 Milj. kr. 

Beräknat Redovisa- Merin-
enligt de belopp komst (+) 
stats- resp. brist 
budget (-) 

A. Skaller, avgifter, m. m. 
Skatt på inkomst och förmögenhet samt 

socialförsäkringsavgifter m. m. 29 800 28 091 -I 709 
Övriga skatter på ink., förrn. och rörelse 893 963 -!·· 70 
Automobilskattemedel: 3 545 3 685 + 140 

Bensin- och brännoljeskatt I 800 I 754 46 
Vägtrafikskatt I 745 I 931 + 186 

Allmän arbetsgivaravgift 5 190 5 360 + 170 
Tullar och acciser: 24 382 25 532 +1150 

Tullmedel I 090 I 250 + 160 
Mervärdeskatt 14 030 14 681 + 651 
Särskilda varuskatter 406 393 13 
Omsättningsskatt på motorfordon 616 745 + 129 
Tobaksskatt 1 847 2 062 + 215 
Skatt på sprit 2 805 2 886 -!- 81 
Skatt på vin 430 432 2 
Skatt på malt- och läskedrycker 695 678 17 
Energiskatt I 945 1 944 l 
Särskild vägtrafikskatt 166 202 ' 36 ' Övriga tullar och acciser 352 260 92 

Uppbörd i statens verksamhet I 321 1404 ' 83 
Diverse inkomster: 751 837 + 86 

Bötesmedel 95 111 + 16 
Totalisatormedel 95 115 ' 20 ' Tipsmedel 295 302 ' 7 
Lotterimedel 181 217 ' 36 ' Övriga diverse inkomster 85 91 ' 6 

Summa 65 883 65 871 12 

B. Inkomster av statens kapita/fond1!r 
Statens affärsverksfonder: 810 834 -I· 24 

Postverket 3 3 
Televerket 159 175 + 16 
Statens järnvägar 35 67 + 32 
Statens vattenfallsverk 570 560 10 
Övriga affärsverk 42 29 13 

Riksbanksfonden 250 350 ..L 100 
Statens allmänna fastighetsfond 433 414 19 
Försvarets fastighetsfond 129 145 + 16 
Statens utlåningsfonder: 1 965 J 964 1 

Lånefonden för bostadsbyggande I 865 1 854 Il 
Övriga utlåningsfonder .100 110 + 10 

Fonden för låneunderstöd 71 107 + 36 
Fonden för statens aktier 111 98 13 
Fonden för beredskapslagring 79 78 1 
Statens pensionsfonder 96 98 ' 2 "i-

Diverse kapitalfonder 69 64 5 
Summa 4 013 4 151 ' 138 

C. Kapitalbudgetens inkomster 
Avskrivningsmedel och övriga kapital-

medel inom fonderna: 2 070 2 456 + 386 
Statens affiirsverksfonder 1 693 2045 ' 352 ' Övriga kapitalfonder 377 410 + 33 

Övrig kapitalåterbetalning 27 12 15 
Summa 2 097 2 467 + 370 

Tota/budgetens inkomster 71 992 72 490 498 

Underskott 10 994 10 698 296 
Totalsumma 82987 83187 + 200 
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I statsbud- Redo- Merutgift ( +) 
get och till- visade resp. 
läggs bud- belopp besparing 
geter upp- (-) 
tagna belopp 

A. Utgift sans/ag: 

I. Kungl. hov- och slottsstaterna 10 10 
Il. Justitiedepartementet 2 942 3 285 ' 343 T 

III. Utrikesdepartementet 2 379 2 498 + 119 
IV. Försvarsdepartementet 8 452 9 204 I· 752 
V. Socialdepartementet 23 485 24 376 + 891 

VI. Kommunikationsdepartementet 5 600 5 587 13 
VII. Finansdepartementet 6 976 5 749 ·-1 227 

VIII. Utbildningsdepartementet 10 933 11 526 T 593 
IX. Jordbruksdepartementet 3 507 3 612 105 
X. Handelsdepartementet 444 429 15 

XI. Arbetsmarknadsdepartementet 4 906 4 559 347 
XII. Bostadsdcpartcmcntet 4 909 4 473 436 

XIII. Industridepartementet 2 503 2 530 T 27 
XIV. Kommundepartementet 1 057 I 205 -1- 148 
XV. Oförutsedda utgifter I 7 + 6 

XVI. Riksdagen och dess verk m. m. I 10 125 + 15 
XVII. Riksgäldsfonden 3 475 3 739 + 264 

Summa 81 687 82 914 ·+I 227 

B. Övrig medelsförbrukning: 
I. Minskning av anslagsbchållningar 1 100 

Il. Ökad disposition av rörliga 
( -137) -1100 

krediter 200 273 + 73 

Summa 1 300 273 -1 027 

Tota/budgetens utgifter 82 987 83187 + 200 

Totalbudgetens utfall budgetåret 1974/75 

Utfallet av totalbudgeten för budgetåret 1974/75 i förhållande till i 

statsbudget och tilläggsbudgeter upptagna belopp framgår av samman
ställningen på s. 4-5. Totalbudgeten visar ett underskott av 10 698 

milj. kr. Utgifterna uppgår till 83 187 milj. kr. och inkomsterna till 
72 490 milj. kr. Inkomsterna består av driftbudgetens inkomster, 
70 022 milj. kr., och övrig finansiering, 2 467 milj. kr. i form av dels 
avskrivningar och övriga kapitalmedel inom fonderna, dels övrig kapital

återbetalning. 
På utgiftssidan upptas alla utgiftsanslag för de olika huvudtitlarna 

(departementsområdena) oberoende av om de består av utgifter för 
driftbudgeten eller investeringar. Riksgäldsfondens underskott redovisas 

härvid som en särskild huvudtitel. Utgifterna på driftbudgetens anslag 
för avskrivning av nya kapitalinvesteringar och oreglerade kapitalme
dclsförluster upptas inte på totalbudgeten. Dessa anslag innebär endast 
en överföring av utgifter mellan driftbudgeten och kapitalbudgeten. De 

påverkar således inte totalbudgetens omslutning. 
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På utgiftssidan anges vidare den medelsförbnikning, som beräknats i 

övrigt, nämligen i förekommande fall i form av minskade anslagsbehåll

ningar och ökad disposition av rörliga krediter. Utgifterna på reserva

tionsanslag och investeringsanslag ingår i redovisade belopp. Föränd

ringarna i anslagsbchållningarna kan därför inte härutöver upptas som 

en särskild post i redovisningen. Inom parentes anges emellertid det be

lopp som svarar mot den i statsbudgeten beräknade förändringen av an

slagsbchallningarna. Motsvarande sammanställningar och kommen

tarer till dessa publiceras månatligen under det löpande budgetåret av 

RR V i de s. k. budgetprognoserna. 

Drifibudgetens inkomster budge:tåret 1975/76 

I bilaga B redovisas en sammanställning över det beräknade utfallet 

av driftbudgetens inkomster för budgetåret 1975/76. Beräkningen bygger 

till viss del på uppgifter som RRV infordrat från berörda myndigheter. 

Enligt denna beräkning skulle inkomsttitlarna på driftbudgeten ge en in

komst av 86 257 milj. kr., mot i statsbudgeten beräknat 82 453 milj. kr. 

Inkomsterna på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt social

försäkringsavgifter m. m. beräknas nu överstiga det i statsbudgeten upp

tagna beloppet med 4 300 milj. kr. Detta beror främst på att löntagarnas 

inkomstutveckling under åren 1975 och 1976 enligt vad som nu är känt 

väntas bli betydligt högre än som antogs i de tidigare kalkylerna. Dessa 

gjordes före det att de centrala avtalsförhandlingarna hade avslutats un

der v:1rcn 1975. Bland övriga inkomsttitlar räknas med högre inkomster 

än i statsbudgeten för bensinskatt med 57 milj. kr., allmän arbetsgivar

avgift rned 200 milj. kr., tobaksskatt med 116 milj. kr., spritskatt med 50 

milj. kr. och för skatt på malt- och läskedrycker med 115 milj. kr. Högre 

inkom~ter diknas även för pensi-011smedel med 197 milj. kr. och statens 

järnvägar med 72 milj. kr. Lägre inkomster än i statsbudgeten räknas 

för bl. a. merv~irdeskatt med 1 100 milj. kr. och för energiskatt med 

43:1 milj. kr. 

Utvecklingen av skatteunderlaget verksamhetsåren 1969-1974 

För att kunna bedöma den framtida utvecklingen av statens inkoms

ter är det av stor betydelse att analysera förändringarna av fysiska och 

juridiska personers inkomster. Här görs därför först en återblick på ut

vecklingen av dessa inkomster, sådana de kommer till uttryck i taxe

ringsstatistiken. 

Utvecklingen av inkomster och avdrag från olika förvärvskällor vid 

taxeringen till statlig inkomstskatt redovisas i tabellen på s. 8-9. Av ta

bellen framgår utfallet vid de senaste sex taxeringarna. 

Nämnda tabell visar att den sammanräknade nettoinkomsten för fy
siska personer 111. fl. till största delen, 95 % , består av inkomst av tjänst 
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eller tillfällig förvärvsverksamhet. Därnäst i betydelse kommer inkomst 

av rörelse med drygt 4 % och inkomst av kapital med drygt 2 %. 
lnkomst av tjänst har ökat kraftigt under den i tabellen redovisade 

sexårsperioden. Betydande avtalsmässiga lönelyftningar i förening med 

löneglidning och ökat antal arbetstimmar har medfört en kraftig steg

ring av löncsumman under perioden. För inkomst av tjiinst redovisas 

en genomsnittlig inkomstökning på 11,7 % mellan 1969 och 1974. Vid 

jämförelse mellan åren måste observeras att deklarationspliktgränsen 

höjdes mellan åren 1970 och 1971 från 2 400 kr. till 4 500 kr. Samtidigt 

slopades deklarationsplikten för folkpensionärernas kommunala bo

stadstillägg. Det kan antas ha reducerat inkomst av tjänst år 1971 med 

mellan en halv och en procent. 

Fr. o. m. 1973 års taxering reducerades deklarationsplikten ytterli

gare. Pensionärer som har enbart folkpension (inkl. pensionstillskott) 

och små sidoinkomster behöver inte längre deklarera. Sidoinkomsterna 

får uppgå till högst l 500 kr. för ensamstående och 2 000 kr. för övriga. 

Eftersom dessa pemionärer tidigare generellt beviljats extra avdrag niot

svarande extrainkomsterna var deras beskattningsbara inkomst lika med 

noll både för 1971 och 1972. Den totala statliga eller kommunala skat

ten har således inte påverkats av förskjutningen i deklarationspliktcn. 

Ser man däremot på inkomst av tjänst ökade den med endast 7,9 <;,;, 

mellan åren 1971 och 1972. Inkluderas även de ovannämnda pensionä

rernas inkomster skulle inkomst av tjänst ha varit ca 1 200 milj. kr. eller 

1 s·;, högre år 1972 enligt en uppskattning av statistiska centralbyrån. 

Mellan åren 1972 och 1973 ökade inkomst av tjänst med 8,3 %. Den 

kraftiga ökningen av inkomst av tjänst mellan inkomståren 1973 och 

197 4 på 20,0 % beror till stor del, ca 6 % , på att vissa ersättningar vid 

sjukdom och arbetslöshet är skattepliktiga fr. o. m. år 1974. Ersättning

arna redovisas som inkomster under respektive förvärvskälla. 

Inkomst av jordbruksfastighet har uppvisat måttliga förändringar 

åren 1969-1972. Mellan åren 1972 och 1973 ökade inkomsterna med 

11,6 % och mellan åren 1973 och 1974 ökade de med nästan 33 % . Det 

kan påpekas att antalet inkomsttagare med inkomst av jordbruksfastig

het visat en fortgående minskning. 

Jnkomst av kapital visar stora variationer under den redovisade perio

den. Det är framför allt förändringar av räntenivån som orsakat detta. 

Verksamhetsåren 1971 och J 972 sjönk inkomst av kapital till följd av 

den successivt sänkta räntenivån. Med höjningen av räntenivån 1973 

och 1974 ökade kapitalinkomsterna. ökningen 1973-1974 uppgick till 

32,7 o/c. 
Avdragen för underskott i förvärvskälla har visat en fortgående ök

ning under hela den i tabellen redovisade perioden. Den största posten 

bland dessa är underskott av annan fastighet dvs. de underskott som 

uppkommer för villor och fritidshus på grund av ränteavdragen. Upp-



Utfallet av taxeringarna till statlig inkomstskatt för verksamhetsåren 1969-1974 (taxeringsåren 1970-1975) -= .. (På grundval av taxeringsnämndernas beslut) 0 
'? 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 Procentuell förändring från ..... 
'-= 

Milj. kr. 1969 1970 1971 1972 1973 
-..J 
IJJ --... 

till till till till till -..J 
1970 1971 1972 1973 1974 ~ 

Fysiska personer m. H. ..... 
0 

Inkomst av 0 

jordbruksfastighet 2 034,7 2 108,4 2 145,9 2189,0 2 442,6 3 246,5 + 3,6 -+ 1,8 + 2,0 +11,6 + 32,9 
e! annan fastighet 560,0 582,5 609,5 658,2 706,4 744.7 + 4,0 + 4,6 + 8,0 + 7,3 + 5,4 

rörelse m. m. 5 108,7 5 296,1 4 749,l 4 779,8- 4 964,6 6 117,0 + 3,7 -10,3 + 0,6 + 3,9 + 23,2 ;' 
tjänst el. tillfällig förvärvs- ~ :.-

verksamhet 185 611,7 195979,4 1 105572,5 1 113942,9 1123351,9 1147955,9 +12,1 +10,0 + 7,9 + 8,3 -i- 20,0 ... 
kapital 2 48i,i 2 966,i 2 866,5 2 575,6 2 786,2 3 697,6 +19,5 - 3,4 -10,I + 8,2 + 32,7 

Summa 95 796,2 106 932,5 115 943,5 124145,5 134 251,7 161 761,7 +11,6 + 8,4 + 7,1 +-8,1 -i- 20,5 ~ 

=· Avdrag för underskott i :.-
förvärvskälla 2 348,7 - 2 962,6 3 391,8 3 653,4 4 431,4 5 945,9 +26,1 +14,4 + 7,7 +21,3 -i- 34,2 = "' Sammanräknad nettoinkomst 93 447,5 103 969,9 112551,7 120 492,1 129 820,3 155 815,8 +11,3 + 8,2 + 7,1 + 7,7 -!- 20,0 "Cl 

;' Allmänna avdrag, förlustav- = drag och avjämning 21 585,2 23 816,5 5_490,l 5 636,6 6 304,3 7 209,0 +10,3 -76,9 + 2,7 + 11,8 + 14,4 t':> 

= Taxerad inkomst 71-862,3 80 153,4 107 061,6 114 855,5 123 516,0 148 606,8 +11,S +33,6 + 7,3 + 7,S_ + 20,3 
Utnyttjade ortsavdrag m. m. 13 571,7 14 379,7 22 324,6 21 406,1 21 675,3 22 506,0 + 6,0 +55,3 - 4,1 + 1,3 + 3,8 
Beskattningsbar inkomst 58 290,6 65 773,7 84 737,0 93 449,4 101 840,7 126 100,8 +12,8 +28,8 +10,3 + 9,0 -I 23,8 

Svenska aktiebolag m. H. 
Inkomst av 

jordbruksfastighet I 17,4 149,3 75,7 54,6 80,6 239,3 +27,2 -49,3 -27,9 +47,6 -'-196,9 
-annan fastighet 146,9 123,1 131,7 143,7 168,5 177,1 -16,2 + 7,0 + 9,1 +17,3 -1- 5,1 
rörelse_ m. m. 4 538,4 4 594,9 3 583,1 4 309,9 5 135,l 4 845,6 + 1,2 -22.0 +20,3 +19,1 - 5,6 
kapital 31,4 28,4 31,2 33,1 23,8 53,8 - 9,6 + 9,9 + 6,1 -28,1 -:-126, I 

Summa 4 834,1 4 895,7 3821,7 4 541,3 s 408,0 5 315,8 + 1,3 -21,9 +18,8 +19,1 - J,7 
00 

Avdrag för underskott i 
förvärvs källa 88,5 61,9 63,0 68,8 70,8 113,7 -30,l + 1,8 + 9,2 + 2,9 -:- 60,6 

Sammanräknad nettoinkomst 4 745,6 4 833,8 3 758,7 4 472,5 5 337,2 5 202,I + 1,9 -22,2 -1-19,0 +19,3 - 2.5 
Allmänna avdrag och förlust-

avdrag 909,l 1 029,3 948,3 999,6 1417,8 I 575, I +13,2 - 7,9 + 5,4 +41,8 -!- 11,1 
Taxerad ( = beskattningsbar) 

inkomst 3 836,5 3 804,S 2 810,4 3 472,9 3 919,4 3 627,0 - 0,8 -26,l +23,6 +12,9 - 7,5 

1 Härav avser 433,4, 417,6, 324,9, 394,5, 521,5, resp. 686,l milj. kr. tillfällig förvärvsverksamhet för 1969, 1970, 1971, 1972, 1973 och 1974 



1969 1970 1971 1972 1973 1974 Procentuell förändring från ~ 
;" 

IJQ 

Milj. kr. 1969 1970 1971 1972 1973 ~ 

till till till till till N 

1970 1971 1972 1973 1974 ,.,, 
Övriga skattskyldiga 

~ 
"' .. 

Inkomst av tt 
~ 

jordbruksfastighet 25,7 38,1 29,6 25,1 43,0 71,2 +48,2 -22,3 -15,2 +71,3 -1-65,6 ~· 
annan fastighet 42,2 29,5 28,6 31,9 36,1 37,9 -30,l - 3,0 +11,5 +13,2 + 4,9 =· rörelse m. m. 256,8 206,6 132,7 101,1 130,5 188,4 -19,5 -35,8 -23,8 +29,1 +44,4 = "' kapital 199,3 251,2 251,6 243,2 264,8 329,7 +26,0 + 0,2 - 3,3 + 8,9 +24,5 ~ 

tt 
Summa 524,0 525,4 442,5 401,3 474,4 627,2 + 0,3 -15,8 - 9,3 + 18,2 +32,2 

.. r, 
~ 

Avdrag för underskott i -"' förvärvskälla 11,2 15,3 12,8 13,5 13,7 15,8 +36,6 -16,3 + 5,5 + 1,5 +15,3 :;· 
Sammanräknad nettoinkomst 512,8 510,1 429,7 387,8 460,7 611,4 - 0,5 -15,8 - 9,8 + 18,8 -l-32,7 r, 
Allmänna avdrag och förlust- Q 

= avdrag 95,t 133,5 11 l,6 103,1 107,l 139,6 +40,4 -16,4 - 7,6 + 3,9 +30,3 <Il -Taxerad ( = beskattningsbar) =:" 
inkomst 417,7 376,6 318,1 284,7 353,6 471,8 - 9,8 -15,5 -10,5 +24,2 +33,4 

tt ... 
~: 
r, 

Samtliga skattskyldiga = =· 
Inkomst av IJQ 

jordbruksfastighet 2 177,8 2 295,8 2 251,2 2 268, 7 2 566,2 3 557,0 + 5,4 - 1,9 + 0,8 +.13,I -: 38,6 
annan fastighet 749,1 735,l 769,8 833,8 911,0 959,8 - 1,9 + 4,7 + 8,3 + 9,3 -'- 5,4 
rörelse m. m. 9 830,8 lO 018,2 8 392,6 9 113.9 10 125,8 11 151,0 + 1,9 -16,2 + 8,6 +11,1 -110,l 
tjänst el. tillfällig förvärvs-

verksamhet 185 684,8 196058,8 1105644,8 '114019,8 1 123456,3 '147955,9 +12,l +IO,O + 7,9 + 8,3 +19,8 
kapital 2 711,8 3 245,7 3 149,3 2 851,9 3 074,8 4 081,1 +19,7 - 3,0 - 9,4 + 7,8 -1-32,7 

Summa 101154,3 112 353,6 120 207,7 129 088,1 140 134,1 167 704,9 +11,1 + 7,0 + 7,4 + 8,6 -!-19,7 

Avdrag för underskott i för- \0 
värvskälla 2 448,4 3 039,8 3 467,6 3 735, 7 4 515,9 6 075,5 +24,2 +14,1 + 7,7 +20,9 -1-34,5 

Sammanräknad nettoinkomst 98 705,9 109 313,8 116 740,l 125 352,4 J 35 618,2 161 629,4 +10,7 + 6,8 + 7,4 + 8,2 +19,2 
Allmänna avdrag, förlust-

avdrag och avjämning 22 589,4 24 979,3 6 550,0 6 739,3 7 829,2 8 923,7 +10,6 -73,8 + 2,9 + 16,2 -;· 14,0 
Taxerad inkomst 76 116,5 84334,5 110 190,1 118 613,1 127 789,0 152 705,7 +10,8 +30,7 + 7,6 + 7,7 -i-19,5 
Utnyttjade ortsavdrag m. m. 13 571,7 14 379,7 22 324,6 21 406,1 21 675,3 22 506,0 + 6,0 +55,3 - 4,1 + J,3 + 3,8 
Beskattningsbar inkomst 62 544,8 69 954,8 87 865,6 97 207,0 106113,7 130 199,7 +11,8 +25,6 +10,6 + 9,2 +22,7 

Anm. Hänsyn har ej tagits till den under perioden 1969-1970 förekommande frivilliga särtaxeringen för äkta makar. 
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bromsningen av ökningstakten mellan åren 1971 och 1972 beror sanno
likt främst på den sänkta ränlen.ivan samma år. På motsvarande sätt kan 

ökningen åren 1973-1974 huvudsakligen tillskrivas den successivt 
höjda räntenivån. 

De allmänna avdragen utgjordes fram t. o. m. 1970 till större delen av 

kommunalskatt. Därnäst i betydelse kommer försäkringsavdrag av olika 

slag och yrkesarbetande föräldrars försvärvsavdrag. Som framgår av ta

bellen har det sammanlagda beloppet av allmänna avdrag m. m. för fy

siska personer ökat oavbrutet 1969-1974 frånsett då kommunalskat

teavdraget slopades 1971. 

Vad angår aktiebolagens inkomster, lämnar tabellen på s. 8-9 vissa 

upplysningar. Av denna framgår bl. a. att inkomst av rörelse m. m. na

turligt nog är den helt dominerande inkomstkällan. Tabellen visar 

också, att, till följd av under vissa år ganska betydande för~indringar i 

de avdragsgilla kommunalskatt1~rnas belopp, utvecklingen av nettoin

komst och taxerad inkomst icke är helt parallell. Det kan i detta sam

m~rnhang påpekas, att bolagen i betydande utsträckning utnyttjat möjlig

heterna att göra avdragsgilla avsättningar till invcsteringsfonder för 

konjunkturutjämning. Vid 1972, 1973 och 1974 års taxering fanns dess

utom möjligheten att vid den statliga taxeringen utnyttja ett särskilt av

drag för investeringar. 
Mellan inkomståren 1973 och 1974 minskade aktiebolagens statligt 

taxerade inkomster 7,5 % främ~t till följd av de obligatoriska avdrags

gilla avsättningarna till arbetsmiljöfonden och särskilda invcstcrings

fonden. 

Taxeringsstatistik avseende 1975 års taxering 

RRV utför årligen sedan år 1968 en urvalsundcrsökning avseende fy
siska personers självdeklarationer i syfte att skapa säkrare underlag för 
en prognosering av statens inkomster av skatt på inkomst och förmögen
het samt socialförsäkringsavgifter m. m. Undersökningarna används 

även för att beräkna effekterna av ändringar i skattesystemet. Materialet 
omfattar i [1r ca 20 000 persom:r av de ca 5,5 miljoner inkomsttagare 

som avlämnat allmän självdeklaration vid 1975 års taxering. Urvalet är 

ett s. k. stratifierat urval där stratifieringcn gjorts efter variabeln "till 

statlig skatt beskattningsbar inkomst". 

för var och en av de utvalda personerna finns fyra slags uppgifter, 

nlimligen övaförda, excerperade, genererade och prognoserade uppgif

ter. överförda uppgifter kommer från statistiska centralbyråns taxe

ringsband. Dessa uppgifter förekommer i den officiella taxeringsstatisti
ken. Excerperade uppgifter är kompletterande uppgifter som RRV via 

de lokala skattemyndigheterna insamlar från de utvalda personernas 

<lcldarationer. På basis av överförda och exce~perade uppgifter är det 

möjligt att beräkna genererade uppgifter. Dessa omfattar slutligt på-
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förda skatter och avgifter. Prognoserade uppgifter, slutligen, erhålls ge

nom att överförda och excerperade uppgifter framskrivs erforderligt an

tal i'tr. Framskrivningen sker som regel genom procentuella påslag på 

föregående års värden på inkomster, underskott och avdrag. Med hjälp 

av dessa beräknas bcskattningsunderlagct för varje individ i urvalet. Det 

används tillsammans med skatteskalor, avgiftssatser, kommunal utdebi

tering m. m. för att beräkna de slutligt påförda skatterna för prognos

firen. 
I tabellen nedan har sammanställts resultaten av 1975 års undersök

ning gällande inkomståret 1974. I tabellen anges först RRVs estimat för 

de olika variablerna inklusive noll-taxerade, dvs. inklusive sådana pcrso

nc:r som inte påförts skatter eller avgifter. Därefter anges osäkcrhets

marginalcrna för urvalet i form av ett 95 % konfidensintervall. Taxe

ringsutfallet enligt statistiska centralbyrån i följande kolumn har korri

gerats och innehåller inte dödsbon och familjestiftelser. I de två sista ko

lumnerna vi~:is dels differensen mellan RRVs estimat och taxeringsut

f allet, dels anges om denna skillnad är signifikant, dvs. större ~in vad 

som kan förklaras av slumpfel. 

Taxeringen till statlig och kommunal inkomstskatt för fysiska personer vid 1975 års taxering (milj. kr.) 

Taxering till statlig inkomstskatt 
Inkomst av jordbruksfastighet 
Inkomst av annan fastighet 
Inkomst av rörelse 
Inkomst av tjänst (överförd) 
Inkomst av tjänst (excerperad) 

intäkt under I 
intäkt under 2 
intäkt under 3 
intäkt under 4 
intäkt under 5 
intäkt under 6 
summa intäkter under E 
summa avdrag under E 

Inkomst av tillfällig förvärvsverk-
sam het 

Inkomst av kapital 
s~1mmanräknad inkomst, statiigt 

(excerp.) 
Underskott i förvärvskälla, 

statligt 
Underskott på jordbruksfastighet 
Underskott pa annan fastighet 
Underskott pä kapital 
Underskott på övrigt 
Underskott på tillfällig 
förvärvsverksamhet 

Sammanräknad nettoinkomst, 
statligt 

Allmänna avdrag, statligt 
(överförd) 

Allmänna avdrag, statligt (exeerp.) . 
Ti lläggspensionsa vgift 

RRVs esti- Konfidcns- Taxerings- DilTc-
mat intervall utfall rens 

3 466 
751 

5 997 
146 986 
147 401 
I 31 363 

4116 
17 925 

453 
12 

181 
154 051 

6 650 

616 
3 463 

161 696 

6 005 
368 

4 714 
936 
226 

155 275 

7 004 
7 080 

466 

±139 

:::::571 
...:... 799 
±208 
±721 
±77 
:l.:10 
±51 

±634 
±226 

± 151 
:::::157 

~1: 528 

±281 
±124 
:.!:242 
:::::100 
±92 

±2 

±440 

±254 

±33 

3 179 
708 

6 097 
.147 263 

667 
3 610 

161 526 

5 937 

155 587 

7 095 

+287 
+43 

-100 
-277 

-51 
-147 

+170 

-!·68 

-312 

-91 

Signifikant 
skillnad 

nej 
nej 
nej 

nej 
nej 

nej 

nej 

nej 

nej 
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RRVs esti- Konfidens- Taxerings- Diffe- Signifikant 
mat intervall utfall rens skillnad 

Obligatorisk sjukförsäkrings-
avgift 2 151 ±21 
Allmän arbetsgivaravgift 283 ±17 
Avgifter för pensionsförsäkringar 1 208 ±203 
Premier för vissa andra 
försäkringar 715 ±10 
Periodiskt understöd 683 ±99 
Förvärvsavdrag, statligt 1 486 ±69 
Andre makens ej utnyttjade 
avdrag 88 :\:49 

förlustavdrag, statligt 28 ±23 
Till statlig skatt taxerad inkomst 148 219 ±367 148 386 -167 nej 
Grundavdrag, statligt 19 162 :::::174 
Extra avdrag, statligt 3 053 :::220 
Avrundning 133 
Till statlig skatt beskattningsbar 

inkomst 125 871 ±119 125 883 -12 nej 
Deskattningsbar A-inkomst 121 405 ±233 
.Beskattningsbar B-inkomst 4 465 ±204 

Taxering till kommunal i11komstska1t 
Sammanräknad inkomst, 

kommunalt 160 143 :.L 511 
Allmänna avdrag, kommunalt 12 748 ±391 

Underskott i förvärvskälla, 
kommunalt 5 727 ±283 
Andre makens ej utnyttjade 
avdrag, kommunalt 75 ±44 

förlustavdrag, kommunalt 158 ±48 
Garantibelopp för fastighet i 

hemorts kommunen 2 314 ±140 
Till kommunal skatt taxerad 

inkomst (inkl. utboinkomst) 150 411 ±411 150 605 -194 nej 
Grundavdrag, kommunalt 19 162 ±174 
Extra avdrag, kommunalt 3 086 ±224 
;\ vrundning 142 
Till kommunal skatt beskatt-

ningsbar inkomst (inkl. 
utboinkomst) 128 021 ±209 128 016 +5 nej 

Taxering till statlig förmöge11hetsska11 
Skattepliktig förmögenhet 57 963 ±5 402 
Beskattningsbar förmögenhet 60 553 ±5 694 56 511 +4042 n<:j 

Påförda skatter och ai•gifter 
Statlig inkomstskatt 19 612 :\:36 
Folkpensionsavgift 257 ±13 248 +9 nej 
Kommunal skatt i hemorts-

kommunen 28 624 ::':::94 
Kommunal skatt på skattepliktiga 

förmåner I 875 ±75 
Kommunal skatt i utbokommun 230 :::':::47 
Total kommunal inkomstskatt 28 854 
Sjukförsäkringsavgift 3 2411 ±23 3 222 +19 nej 
Arbetsgivaravgift 350 :::,21 346 +4 nej 
Tilläggspensionsavgift 591 :::42 575 ·i-16 r.ej 
Förmögenhetsskatt 571 ±94 547 +24 nCJ 
Skattereduktion 1 152 ±38 1 133 +19 m:j 
Slutligt påförd skatt efter 

skattereduktion 54 199 ± 163 

' Vid generering av sjukförsäkringsavgift för företagare har RR V tvingats göra schabloni5eradc anta-
ganden om karenstidens längd. 
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Utveckling H skatteunderlaget ''crksamhctsårcn 1975, 1976 och 1977 

Den allmänna inkomstutvecklingcn är av avgörande betydelse för de 

direkta skaiternas utveckling. Den påverkar också de indirekta skatterna 

Liksom de statliga affärsverkens inkomster. 

Närmast följer en redovisning av de förutsättningar som gäller för be

räkningarna av skatteunderlagets utveckling under åren 1975, 1976 och 

1977. Särskilåa kalkyler görs för å ena sidan fysiska personer och å 

andra sidan aktiebolag. 

Fysiska personer 

Som framgår av sammansfällningen på s. 8-9 bestäms utvecklingen 

av skatteunderlaget för fysiska personer frlimst av förändringarna i in

komst av tjän..~t, dvs. huvudsakligen av löneutvccklingen. Förändring

arna i den l0!ala lönesumman påverkas dels av avtalsuppgörclserna mel

lan arbetsmarknadens parter, dels av ~indringcn av den totala sysselsätt

ningen i landet, dels av den s. k. löneglidningen dvs. förtjänstutveck

lingen utöver avtalet. 

Utfallet av de centrala avtalsförhandlingarna våren 1975 blev betyd

ligt större lin vad som antogs i RRVs senaste beräkningar i mars 1975. 

Den avtalsmässiga löneökningen mellan åren J 974 och 1975 beräknas 

nu uppgii till 12.7 procentenheter. Av ökningen mellan åren 1975 och 

1976 beräknas avtalen svara för knappt 9 procentenheter. 

Enligt s:atistiska centralbyråns arbetskraftsundersökningar (AKU) 

har syssels:ittningen fortsatt att stiga under andra halvåret 1974 och de 

tio första miinaclcrna i år. ökningen hittills i år (I. o. m. oktober 1975) 

iir i genomsnitt 107 000 personer eller 2,7 % jämfört med samma period 

under år 1974. Antalet arbetstimmar för anställda har ökat med 2,3 % 

under samma period. Arbetslösheten enligt AKU har varje månad i år 

legat under motsvarande värden förra riret. Det genomsnittliga arbets

löshetstalet for de tio första mfoadcrna 1975 uppgår till 1,6 % mot 

2,0 % under samma period förra året. Den statistiska informationen om 

arbetsmarknadsläget är dock inte entydig. Enligt den näringsvisa kort

tidsstatistik som också görs av statistiska centralbyrån tycks antalet an

ställda arbetare ha sjunkit under första halvåret 1975. Det föreligger så

ledes en viss osäkerhet vid bedömningen av arbctsmarknadsfäget år 1975 

och dlirmed ocksfr för framtidsutsikterna för år 1976. 

Konjunkturinstitutet räknar i sin höstrapport med att produktiom

uppgEingen 1975-1976 inom industri och handel skall stanna vid ett par 

procent. Inom byggnadssektorn förutses en i stort sett oförändrad pro

duktion. Trots en viss sysselsättningsökning inom den offentliga sektorn 
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förutses den totala sysselsättningen räknat i antal timmar minska med 

ungefär en procentenhet mellan åren 1975 och 1976. Man räknar i kon

junkturinstitutets höstrapport med en ökning av produktiviteten med 

knappt 3 %. 
RRV har valt att i huvudsak grunda sina beräkningar på konjunktur

institutets bedömning. Viss syssdsättningsstatistik har tillkommit sedan 

institutet färdigställde sin rapport. Mellan f1ren 1974 och 1975 beräknar 

RRV att totala lönesumman kommer att öka med 17,5 %. Den avtals

mässiga löneökningen svarar som nämnts för 12, 7 procentenheter och 

löneglidningen uppgår till ca 3,0 procentenheter. Sysselsättningskompo

ncnten väntas bidra med ungefär 1,5 procentenhet till lönesummeök

ningen. I det inkomstbegrepp som är utgångspunkt för RRVs beräk

ningar, nämligen inkomst av tjänst, ingår även pensioner. Dessa svarar 

för ungefär en tiondel och beräknas öka med knappt 17 % mellan åren 

1974 och 1975. Den sammanvägda ökningen av inkomst av tjiinst åren 

1974-1975 beräknas således till knappt 17,5 'J6. 

Mellan åren 1975 och 1976 beräknas avtalen svara för knappt 9 % . 

Löneglidningen kan antas bli något lägre än under fil" 1975. Den upp

skattas till ca 2,5 % . Sysselsättningsutvccklingen beräknas dra ned löne

summcutvecklingcn med ungefär 0,5 % . Totala löncsumman skulle. 

därmed kunna antas öka med 11 % mellan åren 1975 och 1976. Pensio

nerna förutses öka med 20 %, v2,rför ökningen av inkomst av tjänst be

räknas till 12 ~·1;. För år 1977 har ännu inga avtal slutits varför RRV 

valt att schablonmässigt skriva fram inkomsterna med 7 % . 

Av fysiska personernas sammanlagda inkomst verksamhetsåret 1974 

svarade inkomst av jordbruksfastighet för knappt 2 ~o. Dessa inkomster 

väntas ligga kvar på oförändrad nivå mellan åren 1974 och 1975. Mel

lan åren 1975 och 1976 förutses en mindre ökning med 4 %. 
Inkomst av annan fastighet lin jordbruksfastighet har hittills svarat 

för mindre än 1 % av fysiska personers sammanlagda inkomst. Mellan 

åren 1974 och 1975 väntas dessa inkomster öka kraftigt, med knappt 

20 C:(,, beroende på höjningar av fastigheternas taxeringsvärden och änd

rade regler för beräkning av schablonintäkt. Dessa förändringar liksom 

fördubblingen av det extra avdraget för fastigheter påverkar också u11-

derskottcn av annan fastighet. Dessa förutses öka med 24 % åren 

1974-1975. ökningen av det extra avdraget beräknas av RRV uppgft 

till 460 milj. kr. Mellan åren 1975 och 1976 förutses en betydligt mindre 

ökning av inkomsterna på omkring ett par procent. 

Inkomst av rörelse svarade år 1974 för knappt 4 % av fysiska perso

ners sammanlagda inkomster. Mellan åren 1974 och 1975 beräknas ök

ningen uppgå till 10 % och för 1975-1976 förutses ökningen bli 8 %. 
Inkomståret 1974 uppgick inkomst av kapital till drygt 2 % av de 

sammanlagda inkomsterna. Det s. k. sparavdraget kommer att fördubb

las för år 1975 (SFS 1975: 312). Det höjs till 800 kr. för ensamstående 
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Inkomst av kapital fördelad efter storlek och kategori inkomståret 1974 

Inkomst av 
kapital, kr. 1 

Ensamstående 

0 
1-400 

401-800 
801-

Summa 

Antal 

1 542 717 
139 940 
114 269 
387 871 

2 184 797 

1 Netto, efter sparavdrag. 

Belopp 
milj. kr. 

0 
26 
67 

I 512 

1 605 

Samtaxerade 

Antal Belopp 
milj. kr. 

2 595 884 0 
255 722 46 
142 887 84 
463 754 I 725 

3 458 247 I 855 

15 

Summa 

Antal Belopp 
milj. kr. 

4 138 601 0 
395 662 72 
257 156 151 
851 625 3 237 

5 643 044 3 460 

Anm. De extra avdragen från intäkter av kapital (sparavdragen) uppgar f. n. till 400 kr. för ensamst<lende 
och 800 kr. för samtaxerade (makar tillsammans). 

Källa: RR Vs taxcringsstatistiska undersökning 1975. 

och till 1 600 kr. för makar tillsammans. Detta skulle om det hade in

förts år 1974 ha minskat inkomsterna från förvärvskällan kapital med 

ca 630 milj. kr. Av tabellen ovan som avser förhållanden för år 1974 

framgår att 27 % av inkomsttagarna skulle ha berörts av förändringen. 

Av dessa skulle knappt 400 000 som redovisade kapitalinkomster som 

understeg 400 kr., helt slippa betala skatt på dessa inkomster. De ca 

140 000 samtaxerade som hade inkomster under 800 kr skulle ocksft ha 

befriats från skatt på sina kapitalinkomster. Antalet individer med in

komster av kapital skulle således ha minskat från ca 1,5 miljoner till 

knappt I miljon. Inkomster av kapital beräknas genom höjningen av 

sparavdraget minska med drygt 5 % mellan åren 1974 och 1975. Mellan 

åren 1975 och 1976 väntas inkomsterna öka med 15 lJ·o. 

Utvecklingen av skatteunderlaget för svenska 
a k t i e b o I a g m. f I. 

Till grund för en bedömning av utvecklingen för svenska aktiebolags, 
sparbankers och försäkringsinstituts taxerade inkomster, har RRV an
vänt en enkät, som under oktober sänts till ett urval om ca 2 050 företag. 

Dessa tillfrågades om den till statlig och kommunal skatt taxerade 

inkomsten under verksamhetsåren 1974 och 1975. Dessutom tillfrå

gades företagen om beräknade fyllnadsbetalningar under våren 1976, de 

totala avsättningarna till arbetsmiljöfond och särskild investeringsfond, 

samt om fondernas utnyttjande under år 1975 och år 1976. Företagen 

prognoserade även det särskilda forskningsavdragets storlek för verk
samhetsåret 1975. 

Enligt enkäten beräknas den statligt taxerade inkomsten att öka med 

4 7 procent. I absoluta tal motsvarar detta en ökning på ca l 650 milj. 



Statligt och kommunalt taxerad inkomst, beräknat utnyltjamle av de obligatoriska fonderna mm, \'erksamhetsi'1ret I 975:fördelat på bransch (milj. kr.) "'=' ... 
Q 

Bransch Statligt Förändring Kommunalt Förändring Fyllnads- Avsättning Beräknat Beräknat Forsknings- "? 
taxerad i statligt taxerad i kommu- betalning till utnyttjande utnyttjande och .... 

\C 
inkomst för taxerad inkomst för nalt taxe- för verk- arbets- av arbets- av arbets- utvecklings- -.J 

verksam- inkomst verksam- rad inkomst samhcts- miljöfond mil.iöfond miljöfond avdrag för !JJ 

---hctsfiret mellan hctsitrct mellan iirct 1975 och 01.:h (lCh verksam- -.J 
~ 

1974 verksam- 1974 verksam- särskild in- särskild in- särskild in- hets<lret 1975 .. 
hetsåren hctsi\ren vcsterings- vesterings- vesterings- ~ 

Q 
1974-1975 1974-1975 fond fond 1975 fond 1976 Q 

Totalt 
~ 

I Jord- och skogsbruk 37,2 + 55,7 55,6 -[- 55,7 33,2 24,8 8,9 10,9 1,8 5" 
IJl:l 

2 Kol- och malmgruvor 13,1 - 10,7 198,2 - 63,4 0,4 52,0 24,2 5,5 1,5 si:> 

3 Livsmedels-, dryckesvaror ~ 

och tobaksindustri no,., . ~ "'r'"' " ... 
.Lö,O 69,8 28,7 25,7 7,0 70, ... J,J ~U/ ,'+ T I I,'+ 

~ 4 Textil-, beklädnads- och läder- s· industri 40,2 - 14,5 60,3 - 17,0 9,4 29,2 15,5 7,4 1,6 si:> 
5 Triivaru-, massa-, pappers- och = "' pappindustri 411,9 -i·- 249,2 693,9 + 254,6 299,8 823,5 323,3 416,1 16,6 "Cl 
6 Kemisk industri, petroleum- 5" = och plastindustri mm 180,3 14,2 280,5 - 23,1 61,0 221,0 58,0 108,6 22,2 ~ 

7 Jord- och stenindustri 45,2 -··· 13,4 102,2 + 0,3 14,6 54,2 29,1 21,8 5,6 = 
8 Järn-, stål- och metallverk 230,7 - 54,2 411,2 - 88,4 40,5 544,8 220,4 265,4 17,9 
9 Verkstadsindustri 385,8 + 398,6 912,2 ' 340,6 200,3 780,4 266,9 378,2 137,8 

10 Annan tillverkningsindustri 5,2 - 1,6 8,2 3,0 1,3 2,8 1,1 0,5 0,2 
11 Hyggindustri 106,6 - 2,6 240,4 - 7,1 41,6 60,2 26,7 24,1 4,5 
12 Parti- och dctaljhandel, 

restaurang och hotell 709,7 ' 302,6 I 122,9 ·I- 268,7 276,3 427,0 100,8 204,3 11,4 
13 Bank- och försäkringsverksam-

het, fastighetsförvaltning 795,1 + 610,6 I 927,6 + 609,4 391,0 436,0 71,4 253.4 0,3 
14 El-, gas- och vattenverk 54,4 89,6 116,5 + 68,5 48,2 68,0 14,4 32,7 0,4 
15 Samfärdsel 44,4 ' 17,8 161,8 - 30,5 5,5 40,6 14,2 18,6 0,1 
16 Övriga 360,3 2,8 509,2 + 81,4 71,0 130,5 41,3 52,3 39,3 -°' 

Totalt 3 518,3 -I 1 641,0 7 068,1 +1458,1 1522,7 3 764,8 1 244,9 1 825,5 268,2 

Därav företag med mer än 500 
anställda 1 622,2 + 1 085,0 3 454,3 + 888,4 689,7 2 547,l 901,4 1 266,3 208,5 
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kr. De obligatoriska fondavsättningar företagen gjorde för verksamhets

året 1974 var avdragsgilla både till statlig och kommunalt taxerad in

komst. För verksamhetsåret 1975 gäller inte motsvarande bestämmelser. 

Detta förklarar den kraftiga ökningen i taxerade inkomster mellan åren 

J 974 och 1975. Fyllnadsbetalningarna under våren 1976 ber~iknas ut

göra ca 35 procent av den totala bolagsskatten. Bankerna och försäk

ringsinstitutcn tillsammans med skogsindustrin svarar i absoluta tal för 

de största fyllnadsbetalningarna under år 1975. Tabellen på sidan 16 vi- . 

sar de branschvisa resultaten från enkäten. 

Aktiebolag och ekonomiska föreningar gjorde under verksamhetsåret 

1974 avsättningar på årsnettovinsten med 20 procent till arbetsmiljöfond 

och med 15 procent till särskild investeringsfond. Enligt enkäten berlik

nas avsättningarna till fonderna totalt uppgå till 3 750 milj. kr. Av des

sa förutses I 250 milj. kr. tas i anspråk under år 1975 och l 825 milj. kr. 

under [1r 1976. För att få utnyttja fonderna krävs att arbetsmarknadssty

relsen beviljar detta. För arbetsmiljöfonden krlivs dessutom att de an

sfällda ger sitt tillstånd, genom företagsn~imnd, skyddskommitte eller 

motsvarande. Av de ansökningar om att ta i anspråk fondmedel som in

kommit under andra halvåret 1975 har praktiskt taget samtliga bevil

jats. Verkstadsindustrin, metallindustrin samt skogsindustrin kommer 

redan under [1r 1975 att tillsammans utnyttja drygt 800 milj. kr. av fon

derna för inveqeringar. 

Ett särskilt forskningsavdrag infördes [1r 1973 för att stimulera indu

strin till ökade forsknings- och utvecklingsinsatser. Detta avdrag kommer 

att existera till och med verksamhetsåret 1980. Avdraget bestftr av ett 

I 0 procentigt basavdrag på de totala forsknings- och utvecklingskost

naderna samt ett 20 procentigt ökningsavdrag på kostnadsökningen 

frfm föregående år. Avdraget påverkar endast den statligt taxerade in
komsten. Det totala särskilda forskningsavdraget uppskattas av före

tagen till 268 milj. kr. för år 1975. Av dessa väntas 249 milj. kr. bli 

utnyttjade vid 1976 års taxering. Det medför en minskning av den stat

liga bolagsskattcn med ca 100 milj. kr. Verkstadsindustrin svarar för ca 

50 % av det totala forskningsavdraget. 

Av enkätmaterialet framgår att bolag med mer än 500 anställda svarar 

för 65 procent av ökningen i taxerad inkomst. Skogs- och verkstadsin

dustrin, parti- och detaljhandeln samt bankerna visar den största ök

ningen av den taxerade inkomsten. 

Efter det att enkäten besvarats har regeringen lagt fram ett förslag om 

att införa ett särskilt investeringsavdrag vid den statligt taxerade in

komsttaxeringen (prop. 1975/76: 61). Det särskilda investeringsavdraget 

föreslås uppgå till lO lj(, av anskaffningskostnaden för maskiner och in

ventarier under tiden 15 oktober 1975-31 december 1976. För verk

samhetsåret 1975 påverkas således den statligt taxerade inkomsten med 

ett belopp motsvarande ] 0 % av företagens planerade maskininvcste-

2 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1. Bil. 2 
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ringar under fjärde kvartalet 1975. RRV bedömer att det särskilda in

vesteringsavdraget minskar den statligt taxerade inkomsten med 450 

milj. kr. för verksamhetsåret 1975. Det erhållna enkätresultatet pft 

47 % ökning av den statligt taxerade inkomsten har med anledning av 

detta justerats ned till 33 % . 

Resultaten av de senaste årens taxeringsutfall samt RRVs prognos för 

verksamhetsåret 1975 framgår av nedanstående sammanställning. 

Verksamhetsår 

1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 prognos 

Taxerad inkomst 
milj. kr 

3 653 
3 836 
3 805 
2 810 
3 474 
3 919 
3 522 
4 700 

Förändring från förc
g[1ende år ~-~ 

+18 
_,__ 5 
-·· 1 
-26 
-l-24 
+13 
-11 
-:-33 

RRV bedömer att bolagens taxerade inkomster för verksamhetsåret 

l 975 kommer att öka med 33 % i förhållande till verksamhetsåret 1973. 
För verksamhetsåret 1976 har antagits att bolagens taxerade inkomster 

blir oförändrade i förhållande till 1975. För efterföljande år har antagits 

en ökning på 10 % . 

Resultatet av RRVs inkomstberäkning återges i den bifogade tabellen 

(bilaga C) med specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för bud

getåret 1976177. 
Bctr~iffande de för budgetåret. I 976/77 beräknade beloppen för de sär

skilda inkomsttitlarna får RRV anföra följande. 

' '· 
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DRIFIBUDGETENS INKOMSTER 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

I. Skatter 

1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse samt socialför
säkringsavgifter 

SI.att på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 

Allmänt 

Inkomsttiteln uppförs i statsbudgeten med det belopp som beräknas ut

göra statens inkomst av under budgetåret inflytande inkomst- och för

mögenhetsskatt samt socialförsäkringsavgifter till folkpensioneringen. 

Denna titel intar en särställning i förhållande till beräkningen av övriga 

inkomsttitlar på grund av att titeln är ett samlingskonto för redovis

ningen av den allmänna skatteuppbörden. Skatter och avgifter debiteras 

på de slutliga skattsedlarna var för sig men uppbärs gemensamt. 

Som bruttoinkomst på titeln redovisas i första hand vad som i enlig

het med gällande uppbördsförfarande inflyter i form av preliminär 

skatt, fyllnadsbetalningar, kvarstående skatt, tillkommande skatt och in

drivna restantier. Uppbördsförfarandet förutsätter även uppkomsten av 

s. k. överskjutande preliminär skatt. Utbetalningen av denna redovisas 

som utgift på titeln. 

Som utgifter på titeln redovisas vidare de restitutioner av skatt som 

föranleds av taxeringsändringar m. m. 

De största utgifterna på titeln är utbetalningar av kommunalskatteme
del. Kommunalskatterna ingår i den samfällda statligt administrerade 

skatteuppbörden. Länsstyrelserna utbetalar därför enligt särskilt givna 

regler des·;a medel till kommunerna. Av samma skäl utbetalas eller 

omförs från titeln medel motsvarande avgifter av olika slag som ingår i 

skatteuppbörden. 

Den större delen av socialförsäkringsavgifterna uppbärs av praktiska 

skfö enligt alternativa metoder på så sätt att avgifterna för större arbets

givare direkt debiteras av riksförsäkringsverket, medan avgifterna för 

mindre arbetsgivare debiteras på skattsedeln. Oberoende av om social

försäkringsavgifter sålunda debiteras direkt av riksförsäkringsverket el

ler ingttr i skatteuppbörden har man ansett redovisningen böra passera 

över denna skattetitel. Till följd härav ingår även uppbörden av social

försäkringsavgifter från "direktdebiterade" arbetsgivare på titelns in

komstsida och utbetalningarna till de allmänna försäkringskassorna 

m. m. bland titelns utgifter. Ett undantag från denna princip är direkt

debiterade tilläggspensionsavgifter som inte redovisas över titeln. 
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Till de särskilda inkomsterna på titeln hör sjömansskatten och bland 

utgifterna ingår de omföringar till andra inkomsttitlar på statsbudgeten 

som enligt särskilda regler skall göras ifråga om vissa till beloppet rela

tivt obetydliga skatter, som ingår i den allmänna uppbörden. 

De in- och utbetalningar resp. omföringar som redovisas på titeln har 

sammanfattats i följande uppställning: 

f 11beta/11 ingar 

Preliminär A-skatt 

V t beta/11i11gar oclz omföringar 

Överskjutande skatt (jämte ränta) 

Preliminär B-skatt Övriga restitutioner 

Fyllnadsbetalningar av prelimi- Utbetalda kommunalskattemedel 

närs katt 

Kvarstående skatt (jämte avgift) 

Tillkommande skatt 

Sjömansskatt 

Sjömansskattcns andel 

säkringsmcdcl 

Rcstantier 

sjukför-

Medel frfm skattercklamations

kontot 

Skattetilfagg och förseningsavgif

ter 

Avgifter från direktdebiterade ar

betsgivare till sjukförsäkring, 

folkpensionering, yrkesskadc
försäkring, byggnadsforskning, 

lönegarantifond, arbetarskydd, 

arbetslöshetsförsäkring och kon

tant arbetsmarknadsstöd, arbcts

marknadsutbiklning, vuxenut

bildning samt delpensionsför

säkring 

Statens avgifter till sjukförsäk

ringen, folkpensioneringen, lö

negarantifond, arbetarskydd, ar

betslöshetsförsäkringen och det 

kontanta arbetsmarknadsstödet, 

arbetsmarknadsutbildning, vux

enutbildning samt delpensions

försäkring 

Viss ersättning från allmänna pen

sionsfonden 

Eventuell återföring av medel från 

allmänna sjukförsäkringsfonden 

(inklusive förskotterade skatte

bortfallsbidrag och ersättning 

för bostadstillägg) 

Utbetalningar till de allmänna för

säkringskassorna (inklusive kon

tant arbetsmarknadsstöd) 

Utbetalning till allmänna pen-

sionsfonden (skattedebiterade 

avgifter och egenavgifter) 

Yrkcsskadeförsäkringsavgifter 

Byggnadsforskningsavgiftcr 

Lönegarantiavgifter 

Arbetarskyddsavgifter 

Arbclsmarknadsutbildningsavgi f-
ter 

Vuxenutbildningsavgifter 

Delpensionsavgifter 

Utbetalningar till erkända arbets

löshetskassor 

Allmän arbetsgivaravgift (skatte

debiterade avgifter och egen

avgifter) 

Utskiftningsskatt och ersättnings-

skatt 

Skogsvårdsavgifter 

Annuiteter på avdikningslån 

Eventuell avsättning av medel till 

allmlinna sjukförsäkringsfonden 
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Skillnaden mellan titelns sammanlagda inkomster och utgifta utgör 
den nettoinkomst för statsverket, som motsvarar den i budgetredovis

ningcn upptagna inkomsten på titeln. 
Nedan följer en genomgång av de skatter och avgifter som ingår i slut

lig skatt. Därefter behandlas uppbördssystemet och de poster som finns 

redovisade på titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt socialför
säkringsavgifter m. m. 

Slutlig debitering av skatter och avgifter som 

berör inkomstskattetiteln 

Debiteringen av de olika skatterna och avgifterna framgår av debetse

deln för slutlig skatt. De skatter och avgifter som finns specificerade på 

debetsedeln är: 
Statlig inkomstskatt 

Kommunal inkomstskatt 

Statlig förmögenhetsskatt 

Socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen 
Tilläggspensionsavgift 

Sjukförsäkringsavgift (t. o. m. taxeringsåret 1975) 

Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen 

Arbetsgivaravgifter 

Allmän arbetsgivaravgift 

Skogsvårdsavgift 

Annuiteter på avdikningslån 

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

SkattetiI!ägg och förseningsavgifter 
Skattereduktion 
S~irskild skattereduktion (fr. o. m. 1976 års taxering) 

Den sammanställning och kortfattade redogörelse över innehållet i 
gällande författningar och bestämmelser avseende ovannämnda skatter 
och avgifter som föregående år redovisats i RRVs inkomstberäkning har 
överförts till den av RRV utgivna inkomstliggaren. 

Statlig i11ko111stskatt för fysiska personer 

Den statliga skatten bestäms enligt en enda skatteskala, avsedd för 

alla kategorier fysiska personer. Grundbeloppet år 1974 utgjorde 7 % av 

den beskattningsbara inkomsten, om denna inte överstiger 15 000 kr. 

Vid högre beskattningsbara inkomster än 15 000 kr. utgår skatten enligt 

en progressiv skattesats, vilken är maximerad till 54 %, för den del av 

den beskattningsbara inkomsten som överstiger 150 000 kr. 

Fr. o. m. 1972 års taxering och t. o. m. 197 5 års taxering utgick ett 

grundavdrag på maximalt 4 500 kr. för varje individ. Grundavdrag 

medgavs med 4 500 kr. under förutsättning att den skattskyldiges till 
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statlig inkomstskatt taxerade inkomst uppgick till högst 30 000 kr. Om 

den taxerade inkomsten översteg detta belopp reducerades grundavdra

gct med 20 % av inkomst överstigande 30 000 kr. Enligt denna avtrapp

ningsregel utgick således inget gruhdavdrag om den taxerade inkomsten 

översteg 52 500 kr. 

Fr. o. m. J 976 års taxering slopas avtrappningsregeln för grundavdra

get. Grundavdraget uppgår således till 4 500 kr. förutsatt att den taxe

rade inkomsten är större än detta belopp. Samtidigt justeras skatteskalan 

för statlig skatt. Grundbeloppet vid 1976 års taxering är oförändrat 7 % 

av den beskattningsbara inkomstc!n upp till 15 000 kr. Såväl skatten som 

marginella skatten sänks på inkomster upp till 30 000 kr. i beskattnings

bar inkomst. (Se skattereduktion nedan). På inkomster däröver höjs den 

marginella beskattningen i skatteskalan men tillsammantaget med det 

nya enhetliga grundavdraget blir marginella beskattningen lägre än i det 

tidigare systemet för inkomster upp till ca 70 000 kr. i årsinkomst. På 

inkomster däröver höjs den marginella beskattningen medan den totala 

skatten räknad i antal kronor blir lägre än i det tidigare systemet på in

komster upp till 150 000 kr. i årsinkomst. 

Fr. o. m. 1977 års taxering justeras statliga skatteskalan. Grundbelop

pet blir 4 % av den beskattningsbara inkomsten upp till 20 000 kr. (SFS 

1975: 313). 

Tillämpningen av en enda skatteskala och individuella grundavdrag 

innebär individuell beskattning. Principen om sambeskattning tillämpas 

dock i ett avseende, nämligen vad avser beskattningen av kapitalinkoms

ter överstigande 2 000 kr., dvs. i huvudsak inkomst av fastighet, tillfällig 

förvärvsverksamhet och kapital. Här~id gäller att för gifta som båda 

haft taxerad inkomst skall beskattningsbar A-inkomst och beskattnings

bar B-inkomst beräknas. Med A-inkomst avses inkomst av tjänst, utom 

periodiskt understöd, inkomst av jordbruksfastighet och inkomst av rö

relse. Med B-inkomst, eller kapitalinkomst, förstås övriga inkomster. 

Vid skatteberäkningen av B-inkomsten påförs dessa inkomster den av 

makarna, som har den högsta A-inkomsten. 

För vissa kategorier skattskyldiga med hemmavarande barn under 16 

år medges förvärvsavdrag. Förvärvsavdrag medges fr. o. m. 1972 års 

taxering med 25 %1 av inkomst av tjänst eller rörelse, dock högst 2 000 

kr., och med 1 000 kr. i fråga om inkomst av jordbruksfastighct. Avdra

get medges den av makarna som har den lägsta A-inkomsten. Om gift 

skattskyldig med minderårigt barn hatt A-inkomst av jordbruksfastighct 

eller rörelse och maken utfört arbete i förvärvskällan, får den skattskyl

dige åtnjuta förvärvsavdrag med värdet av makens arbetsinsats, dock 

med högst 1 000 kr. För ensamstående med hemmavarande barn under 

16 år och A-inkomst medges fönärvsavdrag med 25 % av inkomst av 

tjlinst, jordbruksfastighet eller rörelse, dock med högst 2 000 kr. 

Vidare medges avdrag för underhåll av icke hemmavarande barn 
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under 18 itr :ned högst 2 500 kr. fL o. m. 1974 års taxering. Avdrag för 

övriga periodiska understöd är maximerade till 5 000 kr. 

Dessutom medgavs t. o. m. 1975 års taxering avdrag för faktisk p{1-

förd sjukförsäkringsavgift vid föregående års taxering. Vid 1976 års 

taxering fiir avdrag för sjukförsäkringsavgift uppgå till högst 500 kr. 

I mitten av femtio-talet infördes vissa schablonmässigt beräknade mi

nimiavdrag bl. a. för utgifter för fullgörande av tjänsten för skattskyl

diga som haft inkomst av tjänst. Vidare infördes vissa extra avdrag för 

fysiska personer, som haft inkomst av kapital eller inkomst av annan 

fastighet än jordbruksfastighet. Även inkomster av sådan fastighet be

räknas enlig! schablonmetod. 

Extra avdraget för inkomster av kapital fördubblas med verkan 

fr. o. m. 1976 års taxering (SFS 1975: 312). Avdraget kommer att uppgå 

till maximalt 800 kr för ensamstående och 1 600 kr. för samtaxerade. 

Det extra avdraget som medges i vissa fall för inkomster av annan 

fastighet kommer med verkan fr. o. m. 1976 års taxering att höjas till 

:t 000 kr. Samtidigt har reglerna för berlikning av schablonintäkt av an

nan fastighet justerats (SFS 1975: 312). 

Fysiska personer som har att erlägga socialförsäkringsavgifter till 

sjukförsäkringen eller folkpensioneringen, tilläggspensionsavgift samt 

allmän arbetsgivaravgift för inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet, 

~1tnjuter avdrag för sådana avgifter som påförts året näst före taxerings

året. 
Under budgetåret 1975/76 ti!Uimpas i likhet med föregående budget~tr 

en uttagningsprocent av 100. 

Statlig inkomstskatt för fysiska personer, oskifta dödsbon och famil

jestiftelser redovisas på den s. k. A-längden. De för taxeringsåren 

.1971-1975 uträknade skattebeloppen framgår av följande sammanställ
ning (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1971 1972 1973 1974 1975 

Statlig inkomstskatt, A-längden 13862 13394 15254 14667 19585 

Statlig i11k.0111stskatl fiir bolag, ekonomiska föreningar m. m. 

Statlig inkomstskatt för juridiska personer redovisas på de s. k. B- och 

C-längderna. Den uträknade skatten uppgick taxeringsåren .1971-1975 

till följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1971 1972 1973 1974 1975 

Statlig inkomstskatt, B- och C-längdema 1 534 1 128 1 383 1 561 l 469 

Kommwwl inkomstskatt 

De kommunala skatterna utgörs av allmän kommunalskatt med däri 

ingående församlingsskatt och landstingsmedel i form av inkomstskatt 

beräknad pii grundval av inkomst av garantibelopp för fastighet. 
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De fr. o. m. 1972 års taxering gällande avdragsreglcrna vad avser för
värvsavdrag, underhållsavdrag, avdrag för sjukförsäkringsavgift samt 

grundavdrag vid taxering till statlig skatt äger motsvarande til!limpning 

vid taxering till kommunal beskattning. 

Debiterad kommunal inkomstskatt uppgick taxeringsåren 1971-1975 

till följande belopp (milj. kr.): 

Kommunal inkomstskatt: 

A-längd 
B- och C-längd 

Sualig fiJrmägenlzetsskait 

Taxeringsår 
1971 1972 

17 842 
I 522 

19467 
1 653 

1973 

22 694 
2 058 

1974 

24 934 
2 421 

1975 

30 784 
2 301 

Förmögenheter under 200 000 kr. är befriade från förmögenhetsskatt 

fr. o. m. 1975 års taxering. Skatto~satsen är l % för förmögenheter mel

lan 200 000 kr. och 275 000 kr. Den högsta skattesatsen uppgår till 

2,5 ~10 för förmögenheter överstigande l 000 000 kr. Dessutom finns 

vissa begränsningsregler för att minska totala skatten, som tillämpas 

utan särskild ansökan av den skattskyldige. Förmögenhetsskatt beräknas 

på den sammanlagda förmögenh1~ten tillhörande föräldrar och barn un

der 20 år, som bor hos föräldrarna. 

Debiterad förmögenhetsskatt uppgick taxeringsåren 1971-197 5 till 

följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 
1971 1972 

Förmögenhetsskatt 492 459 

1973 
482 

1974 

515 

1975 

433 

Det bör observeras att förmögenhetsskatten t. o. m. 1971 års taxering 

debiterades utan att hänsyn tagits till splirreglerna. Höjningen av den 

nedre gr[inscn för beräkning av förmögenhetsskatt från 150 000 till 

200 000 kr. mellan 1974 och 1975 års taxering bidrog till att den totala 

förmögenhetsskatten minskade mellan dessa år. 

Fol kpe11sion.1·a1·gi f t 

Folkpensionsavgiften ersattes fr. o. m. verksamhetsåret 1974 (taxe

ringsåret l 975) av en socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen som 

erläggs av arbetsgivare och egenföretagare. 

De debiterade folkpensionsavgifterna uppgick taxeringsärcn 1971-

1975 till följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 

1971 1972 

Folkpensionsavgift 2 669 
Skattedebiterad social

försäkringsavgift till 
folkpensioneringen 

3 246 

1973 

3 500 

1974 

3 709 

1975 

248 
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Tilliiggspe11sio11savgif t och a/lmiin arhetsgivaravgif t 

Enda8t de försäkrades egna avgifter och avgifter från mindre s. k. 

skattedebiterade arbetsgivare debiteras på skatlsedeln. övriga avgifter 

för tillliggspensioneringen och den allmänna arbetsgivaravgiften debite

ras och uppbärs direkt av riksförsäkringsverket. 

Avgiftsunderlaget till allmän arbetsgivaravgift för egenföretagare 

kommer fr. o. m. 1976 års taxering att begränsas till endast den del av 

inkomsterna som överstiger 10 000 kr. (SFS 1974: 774). Fr. o. m. 1977 

iirs taxering höjs gränsen till J 8 000 kr. (SFS 1975: 315). 

De skattedebiterade avgifterna uppgick taxeringsåren 1971-1975 till 

följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 

1971 
Till äggspensionsavgift 432 
Allmän arbetsgivaravgift 75 

sju kf ur.1·,1 kr in gsav gift 

1972 

411 
137 

1973 

424 
141 

1974 

453 
287 

1975 

575 
355 

Sjukförsäkringen finansieras förutom genom statsbidrag av avgifter 

från de försäkrade (t. o. m. år i"974l och arbetsgivarna. Avgifterna från 

de försäkrade uppbars i samband med den allmänna skatteuppbörden 

och avgifterna från direktdebiterade arbetsgivare uppbärs direkt av riks

försäkringsverket, som överför de under budgetåret inflytande avgif

terna till titeln. Fr. o. m. år 1974 infördes tandvårdsförsäkringen och 

foräldraförsiikringen samtidigt som sjukpenningförmånerna höjdes. I 

samband härmed höjdes egenavgifterna till sjukförsäkringen och fick en 

ändrad utformning. Avgiften bestod av dels en fast del på 300 kr. för 

varje försäkrad med minst 4 500 kr. i årsinkomst dels en rörlig del som 

utgjorde en viss procentandel av den sjukpenninggrundande inkomsten. 
För riket uppgick den rörliga delen för inkomst av anställning till i ge
nomsnitt 1,6 % år 1974. Den totala sjukförsäkringsavgiften fick inte 

överstiga 10 % av den till statlig skatt beskattningsbara inkomsten. För 

egna företagare gäller andra förmåner och avgiftsregler än för anställda. 

Fr. o. m. år J 975 slopas de försäkrades egna avgifter och crslitts med 

höjda arbetsgivaravgifter. De debiterade sjukförsäkringsavgifterna upp

gick taxeringsåren 1971-1975 till följande belopp (milj. kr.): 

Taxeringsår 

1971 1972 1973 1974 1975 

Sjukförsäkringsavgift 1 791 1 658 2004 2 150 3 222 

A r/Jetsgivaravgif ter 

Arbetsgivare skall för varje år erlägga socialförsäkringsavgift till sjuk

försäkringen, folkpensioneringen (fr. o. m. år J 974) och till tilläggspen

sion. Härutöver uttas av arbetsgivaren yrkesskadeförsäkringsavgift, lö

ncgarantiavgift och arbctarskyddsavgift, avgift till arbctslöshctsförsäk-
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ring och det kontanta arbetsmarknadsstödet arbetsmarknadsutbildnings
avgifl, vuxenutbildningsavgift, d1!lpensionsavgift samt för vissa arbets

givare byggnadsforskningsavgift. Dessa avgifter, vilka tillsammans kallas 

arbetsgi\·aravgifter, debiteras på debetsedeln för slutlig skatt endast i 

såcbna fall då summan av dem uppgår till högst 1 000 kr. Arbetsgivar

a\'gi fter som överstiger nämnda belopp uppbärs som regel direkt av riks

forsäkringsverkct. 

De sammanlagda skattedebiterade arbetsgivaravgifterna uppgick taxe

rings~ircn 1971-1975 till följande belopp (milj. kr.): 

Arbetsgivaravgifter 

Skattercd11k1io11 

Taxeringsår 

1971 
28 

1972 
29 

1973 
26 

1974 
22 

1975 
25 

Vissa kategorier skattskyldiga skall fr. o. m. 1972 års taxering medges 

reduktion av skatten. För gifta skattskyldiga medges skattereduktion 

med högst 1 800 kr. av den ena makens skatt om den andre makens 

grundavdrag inte iir fullt utnyttjat, dvs. om andre maken har en statlig 

taxerad inkomst understigande 4 500 kr. Beloppet för skattereduktion 

minskar med 40 % av andre mal~ens taxerade inkomst. Det innebär att 

riitten till skattereduktion upphör då andre makens taxerade inkomst 

ni\tt 4 500 kr. För ensamstående med barn under 18 år utgör skattere

duktionen 1 800 kr. utan reducering. Skattereduktion sker vid debitering 

av den slutliga skatten genom reducering av statlig inkomstskatt, kom

munal inkomstskatt, landstingsmcdcl, skogsvårdsavgift eller sjukförsäk

ringsavgift (t. o. m. 1975 års taxering). Skattereduktion medges således 

inte i fråga om statlig förmögenhetsskatt, socialförsäkringsavgift till 

folkpensioneringen (fr. o. m. 1975 års taxering) til\äggspensionsavgift, 

arbetsgivaravgift, allmän arbetsgivaravgift, förseningsavgift eller annui

tet på avdikningslån. Vad som genom skattereduktion bortfaller vid de

biteringen skall helt bäras av staten, vilket innebär att staten gottgör 

kommuner och andra för eventuellt reducerade belopp. 

Fr. o. m. taxeringsåret 1976 kommer en särskild skattereduktion att 

medgivas på 250 kr. för statligt taxerade inkomster upp till 36 000 kr. 

Avtrappning av avdraget sker med 10 t;{ av den del av den statligt taxe

rade inkomsten som överstiger 36 000 kr. Den särskilda skattereduktio

nen är helt avtrappad då inkomsten uppgår till 38 500 kr. 

Den särskilda skattereduktionen sker genom reducering av samma 

skatter och ;;vgifter som gäller för skattereduktion. 

Den skaitereduktion som medgivits taxeringsåren 1972-1975 upp

gick till följande belopp (milj. kr.): 

Skattereduktion 

Taxeringsår 

1972 

1413 

1973 
1 349 

1974 
1296 

1975 
1133 
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Skatte1illiigg och förseningsavgift 

Särskilda ;;vgifter, s. k. skattetillägg och förseningsavgift, debiteras vid 

övcrtriideber mot skatte- och avgiftsförfattningar. Skattetillägg påförs 

skattskyldig som lämnat oriktig uppgift vilken skulle kunna leda till för 

lågt beskattningsresultat. Förseningsavgift tas ut vid försummelse att i 

rätt tid avge deklaration. 

Skattetilläggets storlek är i fråga om inkomst- och förmögenhetsskat

terna 50 (ii· å\' undandragen skatt eller avgift. 

Förseningsavgiften är vad avser inkomst- och förmögenhetsskatterna 

1 % av den högsta beskattningsbara inkomsten och 0,3 % av den be

skattningshar2 förmögenheten till den del den överstiger skattefritt be

lopp. Förscnin&s:ivgiften är maximerad till 300 kr. eller i de fall då de

klaration inte inkommit trots anmaning 600 kr. 

Lagstiftningen omfattar flertalet skatter och allmänna avgifter samt 

arbetsgivaravgifterna till socialförsäkringens finansiering. Bestämmelser

na trädde i kraft den 1 januari 197'2. 

De debiterade skattetillägg och förseningsavgifter som bokförts på in

komstskc.tte?itdn taxeringsåren 1972-1975 uppgick till följande belopp 

(milj. kr.): 

Taxeringsår 

1972 1973 1974 1975 

Skattetillägg 85 84 95 173 
Förseningsavgift 7 12 12 13 

Örriga skatier och avgifter på debetsedeln för slutlig sklltt 

Skogsviirc;;aYgifter, annuiteter på avdikningslån, utskiftningsskatt och 

·crsättningsska!t debiteras i samband med slutlig skatt men omförs eller 

utbct:.tlas tili ;,ndra inkomsttitlar eller anslag. 

Uppbördsförfarandet för skatter och avgifter 

som berör inkomstskattetiteln 

Preliminär A- och B-skatt 

Enligt uppbördsförordningen skall skattskyldig erlägga preliminär 

skatt med det belopp, vilket så nära som möjligt kan antas motsvara i 
den slutliga ~katten ingående skatter och avgifter. 

Den pre.iiminära skatten utgår dels i form av preliminär A-skatt, dcls 

i form av preliminär B-skatt. A-skattcn utgår enligt skattetabeller eller 

efter viss procent av uppburen löncinkomst. B-skatten debiteras normalt 

med det bek'PP som enligt senaste taxering påförts som slutlig skatt. 

Preliminärskattetabellcrna grundas på följande förutsättningar, nämli-

gen 

alt inko:n~ten samt grundavdraget är oförändrade. under inkomståret 
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alt den skattskyldige inte kommer att taxeras för annan inkomst än 

som i tabellen angives, ej heller för garantibelopp för fastighet eller för 

förmögenhet 

alt den skattskyldige inte har att erlägga socialförsäkringsavgift till 

folkpensioneringen eller tilläggspcnsionsavgift 

att skattskyldig, som avses i 2 mom. första stycket 2) och 4) erhåller 

skattereduktion samt 

att vid taxeringen för inkomsten inte andra avdrag medges än dels 

grundavdrag och såvitt gäller kolumnerna 3 och 4 s. k. förvärvsavdrag. 

Fr. o. m. år 1973 beräknas skatteavdragen med hänsyn till skatten på 

beloppet i mitten av varje inkomstskikt emot tidigare på det högsta be

loppet i varje inkomstskikt. 

För inkomst av tjiinst, som inte avser bestämd tidsperiod eller som 

inte uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen skall preliminär 

A-skatt utgå med 30 % av inkomsten. I vissa fall som l. ex. vid utbetal

ning av retroaktiva löncbelopp, ackordsersättningar o. d. skall prelimi

när A-skatt utgå enligt grunder som fastställts av riksskatteverket. 

överlämnar arbetstagare inte debetsedel på preliminär A-skatt till ar

betsgivaren skall avdrag för preliminär A-skatt göras enligt förhöjda 

skatteskalor. Uppvisar vidare arbetstagare inte debetsedel på slutlig skatt 

för arbetsgivaren skall under tid, då avdrag för kvarstående skatt skall 

verksHillas, avdrag för sådan skatt göras vid varje avlöningstillfällc med 

lika stort belopp som avdraget för preliminär A-skatt. 

Preliminär A-skatt skall utgft liven för annan inkomst än sådan som 

utgör den skattskyldigcs huvudsakliga inkomst av tjänst, om det är sär
skilt påkallat ur uppbördssynpunkt. Preliminär A-skatt skall utgå för ar

tistersättning som uppgår till minst 200 kr., sedan avdragen för särskild 

reseersättning gjorts, även om ersättningen ej utgör huvudsaklig inkomst 

av tjlinst. 
Arbetsgivares skyldighet att verkställa löneavdrag för skatt avser så

väl preliminiir skatt som kvarstående skatt, varvid gäller, att preliminär 

skatt utgår i första hand. 

De lokala skattemyndigheterna kan på framställning av den skattskyl

dige eller på eget initiativ under uppbördsåret vidtaga jämkning av den 

preliminärskatt som skall utgå, om jämkningen kan förväntas medföra 

bättre anpassning mellan preliminär och slutlig skatt. 

Preliminärskatten förfaller till betalning under månaderna mars, maj, 

juli, september, november och januari under uppbördsåret, vilket omfat

tar tiden fr. o. m. mars det ena året t. o. m. februari påföljande år. På 

titeln skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter 

m. m. ingår under ett budgetår uppbörden under månaderna juli, sep

tember och november det ena året och uppbörden under månaderna ja

nuari, mars och maj påföljande år. Titeln redovisar sålunda inte upp

bördsårets preliminärskatt. Preliminär A-skatt företer vissa skillnader 
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mellan olika skatteterminer på grund av att inkomstunderlaget varierar 

under t1ret. Preliminär B-skatt erläggs däremot som regel med en sjätte

del av det debiterade årsbeloppet varje termin och är därför i stort sett 

stabil under uppbördsårets terminer. 

Fy/111adsbctalningar av preliminärskaft 

Den skattskyldige kan frivilligt inbetala högre preliminärskatt än som 

följer av skattetabeller eller debetsedel å preliminär B-skatt. I regel görs 

detta genom fyllnadsbetalningar efter uppbördsårets utgång, dvs. under 

våren. Syftet är att undvika eller minska kvarstående skatt, som i vissa 

fall iir avgiftsbelagd (se nedan). 

Krarståcnde och iirerskf11ta11dc skall 

Sedan taxering verkställts och den slutliga skatten uträknats, sker en 

avräkning, varvid den skattskyldige gottskrivs i fråga om A-skatt det un

der uppbördsåret influtna beloppet jämte i förekommande fall s. k. sär

skilt uppdebiterat belopp samt i frå?a om B-skatt det debiterade belop

pet. Dessutom gottskrivs den skattskyldige fyllnadsbctalning av prelimi

nlirskatt. Understiger vid avräkningen den gottskrivna preliminära skat

ten motsvarande slutliga skatt, förfaller skillnaden. om denna är 10 kr. 

eller större, till betalning såsom kvarstående skatt under uppbördstermi

ncrna i månaderna mars och maj året efter taxeringsåret. På kvarskatten 

skall den skattskyldige erlägga en avgift, kvarskatteavgift, som inte är 

avdragsgill (SFS 1974: 853). Denna skall vara 8 % om den kvarstående 

skatten överstiger 5 000 kr. I annat fall är den 6 % av den kvarstående 

skatten. Avgiftsbelopp som understiger 50 kr. påförs emellertid inte. 
Överstiger diiremot den preliminära skatten motsvarande slutliga skatt, 

återbetalas det överskjutande beloppet, om detta är 10 kr., eller större, 

till den skattskyldige. Dessutom utgår ränta på det överskjutande belop

pet om räntebeloppet överstiger 50 kr. (SFS 1974: 853). Räntesatsen för 

ränta pii överskjutande preliminär skatt bestäm~ årligen i december. 
Den anknyts till inlåningsräntan i bank. Ränta utgår för en tid av tolv 

månader. På preliminiir skatt som erlagts efter den 18 januari året efter 

inkomståret men senast den 30 april samma år utgår emellertid ränta 

för en tid av sex månader. Räntebeloppet på överskjutande skatt är 

maximerat till 100 000 kr. Kvarstående och överskjutande skatt på titeln 

avser inkomståret som avslutas ett halvt f1r före budgetårets ingång. 

Til/ko111ma11de skatt 

Tillkommande skatt är skatt som skall erläggas i huvudsak på grund 

av beslut om ändrad taxering sedan slutlig skatt påförts eller till följd av 

eftertaxering. 
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Sjömansskatt och sjöma11sskatte11s andel i sj11kförsiikri11gsmedd 

Sjömansskatten är en definitiv källskatt, som tillfaller staten. Kommu
nerna skall dock, liksom de allmänna försäkringskassorna, för varje år 
beredas ersättning av statsmedel för minskade skatteintäkter resp. sjuk
försäkringsavgifter. Sjömansskattens andel i sjukförsäkringsmedcl inbe
talas av sjömansskattekontoret till riksförsäkringsvcrket, som överför 
medlen till inkomstskattetiteln. 

Restanticr och medel från skattercklamationskontot 

Restantier 1ir de restförda belopp, som drivs in via kronofogdemyn
digheterna och avser skatter från olika år tillbaka. Medel från skattere
klamationskontot är skatt som influtit men som till följd av identifie
ringssvårigheter ej har kunnat krediteras vederbörande skattskyldig. 

Avgif ler frc111 direktdebiterade arbetsgivare till sjukförsiikring, folkpc11-

sio11eri11g, yrkesskadeförsäkri11g, arbetarskydd, byggnads/ orskni11g, ar

hcts/ijslzctsf örsäkring (inkl. kontant arbetsmarknadsstöd), arbetrnwrk-

11adrntbi!d11i11g, v11xe1111tbiklni11g, lönegarantif ond och delpensionsförsiik-

ring. 

Dessa avgifter uppbärs av riksförsäkringsverkct som redovisas på in
komstskattetiteln. Avgifterna som inflyter under året är dels preliminära 
avgifter, dels slutlig reglering av avgifter. De preliminära avgifterna 
fastställs genom uppräkning av avgiftsunderlaget två år tillbaka. Avgif

ten för år 1974 beräknades som om avgiftsunderlaget för år 1972 höjts 
med 15 procent. På samma sätt har uppräkningsfaktorn för åren 1975 
och 1976 fastställts till 20 respektive 24 % beräknat på 1973 respektive 
1974 års avgiftsunderlag. Fr. o. m. år 1975 har en ändring i uppbörds
förfarandet av avgifterna ägt rum. Slutreglcringsavgifterna har tidigare 
debiterats jämnt över året med en sjättedel varannan mfö1ad. Fr. o. m. 
år 1975 sker uppbörden av slutreglcringsavgiften enbart under första 

hälften av kalenderårel. 
Ar 1975 slopades försäkringstagarnas egna avgifter till sjukförsäk

ringen. Avgifterna ersattes av ökade socialförsäkringsavgifter till sjuk
försäkringen. Dessa erläggs av arbetsgivarna. Sänkningen av den statliga 

inkomstskatten som genomfördes med .verkan från den l januari 1975 
finansierades också genom att socialförsäkringsavgiften till sjukförsäk
ringen höjdes vid samma tidpunkt. Den totala höjningen av socialför
säkringsavgiften till sjukförsäkringen var från 3 ,8 ~il tiH 7 % av avgifts
underlaget. För att staten skulle tillföras den del av avgiftshöjningen 
som motiverades av skattesänkningen minskades samtidigt statsbidraget 
från en tredjedel av totala utgifterna till en fjärdedel. 

för att finansiera slopandet av folkpensionsavgiften år 1974 infördes 
en socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen. Avgiften debiteras ar-
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bctsgivare och egenföretagare. Avgiften höjdes mellan åren 1974 och 

1975. Avgiften uppgår till 4,2 % under år ] 975. Den bediknas på 

samma avgiftsunderlag som sjukförsäkringen. 

Olycksfallsförsäkringen vars uppgifter delvis övertagits av sjukförsäk

ringen ersattes fr. o. m. 1 januari 1955 av en ny yrkesskadeförsäkring. 

Yrkesskadeförsäkringen finansieras med avgifter från arbetsgivarna. Av

giften för år 1975 är 0,25 % av samma avgiftsunderlag som sjukförsäk

ringen. Under budgetåret inflytande avgifter redovisas på titeln. 

Lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om kontant stöd vid ar

betslöshet infördes med verkan från år :1974. För att finansiera arbets

löshetsersättningen enligt dessa lagar skall arbetsgivare erlägga en avgift 

motsvarande 0,4 % av avgiftsunderlaget till sjukförsäkringen. Arbetslös

hetsersättning utbetalas av de erkända arbetslöshetskassorna och de all

männa försäkringskassorna. 

Vidare erlägger arbetsgivarna under ttr 1975 en arbetarskyddsavgift 

på 0, 1 O % för att fäcka arbctarskyddsstyrelsens, yrkesinspcktionens och 

arbetsmedicinska institutets verksamhet. Avgiften bidrar dessl1tom till 

att finansiera forskning, utbildning och upplysning beträffande arbetar

skydd. 

För att finansiera den statliga Jönegarantin vid konkurser erlligger ar

betsgivare Jöncgarantiavgifter motsvarande 0,02 % av avgiftsunderlagct 

till sjukförsäkringen. 

För arbetsgivare i byggbranschen utgar sedan 1955 en särskild bygg

nadsforskningsavgift. Den uppgår för år 1975 till 0,6 % . För redare ut

går även en avgift för sjöfolkspensioneringen på 0,8 % för år 1975. 

Vissa förändringar beträffande avgiftsunderlag och avgiftsprocent till 

de olika socialförsäkringsavgifterna införs med verkan fr. o. m. år ]976. 

Avgiftsunderlaget beräknas t. o. m. år J 975 på den del av arbetstagares 

lön eller ersättning under året som understiger 7,5 basbelopp. För att 

delvis finansiera sänkningen av den statliga skatten 1976 kommer av

giftsunderlaget till alla socialförsäkringar exklusive ATP att utvidgas 

med verkan från 1 januari 1976. Avgifterna skall beräknas på hela den 

del av lönesumman som överstiger 500 kronor. Skatteomläggningen fi

nansieras vidare med en höjning av avgiftsprocenterna till sjukförs~ikring

en och till folkpensioneringen med 0,4 %· respektive 1,6 % . Sjukförslik

ringsavgiften höjs med ytterligare 0,6 % med anledning av att nya ers~itt

ningsrcglcrna för sjukförsäkringen införs samt att sjukfrekvenscn ökat. 

Den sammanlagda avgiftsprocenten till sjukförsäkringen blir därmed 8 ~:.;, 

för år 1976. Den sammanlagda socialförsäkringsavgiften för folkpensio

neringen blir 6.2 % under år l 976. Genom avgiftshöjningen till sjukför

säkringen kommer arbetsgivaravgifternas andel av sjukförsäkringen öka 

med lO % . Statsbidraget till sjukförsäkringen som belastar driftbudge

tens utgiftssida, reduceras från att utgöra 25 till 15 procent av totala ut

gifterna för sjukförsäkringen. Utbetalningarna av arbetsgivaravgifter 
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från inkomst~kattetiteln i form av förskott till de allmänna försäkrings

kassorna ökar därmed i samma utsträckning. 

Vuxenutbildningen utvidgas fr. o. m. år 1976. Förändringen består i 

dels en utvidgning av timstudic~tödet som en ersättning för inkomstbort

fall när en studerande behöver ta ledigt för att kunna deltaga i kurser 

etc., dels att ett dagstudiestöd införs bestående av ett inkomstbidrag och 

dt internatl:>idrag avsett för deltagare i kortare ämneskurser vid folk

högskolor. För längre studier på grundskole-, gymnasieskolc- och hög

skolenivå införs ett särskilt vuxenstudiestöd. Stödet skall vara en ersätt

ning för inkomstbortfall. Vuxenstudiestödet skall utgöras av beskattade 

bidrag och ilterbctalningspliktiga studiemedel. Särskilda vuxenutbild

ningsnämnder inrättas i varje fän. Dessa skall bl. a. fördela medel för 

uppsökande verksamhet på arbetsplatserna. Vuxenutbildningsnämn

derna skall iivcn besluta i ärernkn om särskilt vuxenstudiestöd, timstu

dicstöd och dagstudiestöd. 

Reformen kommer att finan~ieras med en socialförsäkringsavgift be

n~imnd vuxenutbildningsavgift. Fr. o. m. år 1976 uppgflr avgiften till 

0,15 s.; pr1 samma avgiftsunderlag som övriga socialförsäkringsavgifter 

(SFS 1975: 3581. 

För deltagare i arbetsmarknadsutbildningen kommer ett nytt system 

för utbildningsbidrag att ge utökade ekonomiska förmåner fr. o. m. l ja

nuari J 976. Systemet är anknutet till arbetslöshctsförstikringen. Arbets

löshetsförsäkrade deltagare kommer bl. a. att erhålla en dagpenning av 

högst 120 kr. och minst 80 kr. under fem dagar i veckan. Utöver dag

penningen skall alla arbctslöshetsförsäkradc erhålla ett stimulansavdrag 
pf1 10 kr. om dagen. För icke medlemmar i erkända arbctslöshetskassor 
blir det kontanta arbetsmarknadsstödet 45 kr. om dagen. Reformen 

kommer att finansieras med en socialförsäkringsavgift benämnd arbets

marknadsutbcta! ningsavgift. Fr. o. m. år 1976 uppgår avgiften till 0,4 <;,;, 

av samma avgiftsundcrlag som övriga socialförsäkringsavgifter (SFS 

1975: 335). 
En reform för <leltidspensioncring träder i kraft den 1 juli 1976. Per

soner som är i åldern mellan 60 och 65 år kan minska sitt arbete till 

minst 17 timmar per vecka. Delpcnsionen fastställs till ett belopp mot

svarande 65 0: av skillnaden mellan den inkomst som den försäkrade 

erhöll före Ö\ crgång till deltidsarbete och den inkomst som kan antagas 

komma att gälla vid deltidsarbete. Reformen kommer att finansieras 

med en socialförsäkringsavgift benämnd delpensionsavgift. Fr. o. m. år 

J 976 uppgtir avg:ften till 0, 125 %0 av samma avgiftsunderlag som övriga 

socialförsäkringsavgifter (SFS 1975: 380). 

En fond för arbetsmiljöförbättringar inrättas under åren 1976 och 

1977. Medlen ur fonden skall användas för att bekosta räntelättnader 

och till att täcka vissa andra kostnader i samband med statligt kreditstöd 

till arbetsmiljöförbättringar. 
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tvfedlen till fonden erhålls genom att arbetarskyddsavgiften höjs med 

0,03 (;, för itren 1976 och 1977. Den förhöjda avgiften skall dock inte 

erläggas av kommuner eller landstingskommun. (SFS 1975: 353). 

Samtliga nya avgifter kommer att uppbäras av riksförsäkringsverket 

och redovisas pa inkomstskattetiteln. 

Starens aFgif ter till sj11kförsiikringe11 m. m. 

Statliga myndigheter och affärsverk betalar samma socialförsäkrings

avgifter som direktdebiterade arbctsgivari.:, med undantag for yrkcsska

dcförsäkringsavgiften. Avgifterna omföres från inkomsttiteln Pcnsions

medcl m. m. till inkomstskattetiteln. 

Riksförsäkringsverket besfämmer avgiftsunderlaget för avgifter, som 

staten med undantag av affärsverken skall erlägga enligt Jagen om all

m~in försäkring och lagen om allmän arbetsgivaravgift. Avgifterna fast

st~ills av riksförsäkringsvcrket före viss bestämd tidpunkt. Beträffande 

avgifterna till den allmänna tilläggspcnsioneringen tillämp<ts dessutom 

preliminärdebitering av avgifter. 

Viss crsiinning .från al/111ii11na pe11sio11sfo11dcn 

Allmänna pensionsfonden ersätter de allmänna försäkringskassorna 

for deras kostnader för administration av den allmänna tilläggspensione

ringen. Ers1ittningen görs till riksförsäkringsverket som redovisar på in

komslskattetitcln. 

A ter/öring ar medel frc1n eller avsiitt11i11g <Il' medel till al/mä1111a sjukfijr

siik ri11g5f 011de 11 

Allmänna sjukförsäkringsfonden har till syfte alt utgöra en reserv vid 

tillfälliga påfrestningar på försäkringens finanser. Riksförsäkringsverket 

beräknar, enligt särskilda regler, om 5.terföring eller avsättning bör 
komma ifr[iga. Riksdagen beslutar för varje särskilt år om fondmedlen 

skall tas i anspråk eller avsättning skall göras till fonden. 

örerskj11ta11de skatt och Öl'riga restitutioner 

Frfo titeln utbetalas överskjutande skatt och övriga restitutioner. Be

tdiffandc överskjutande skatt se ovan. Övriga restitutioner är återbetal

ningar som i allmänhet beror på nedsättning i taxering. 

[! t betalda ko1111111111alskatte111ede/ 

Den största posten på utgiftssidan är utbetalningarna av komm1111al

skatte111edcl. Hela källskatteuppbörden tillförs prim1irt staten. Kommu

nerna erhåller för varje kalenderår förskott grundat på senast k~inda 

t<1xering och den aktuella utdebiteringen. Förskottsutbetalningarna base-

3 Rikidage11 1975176. I sam/. Nr 100. Bilaga I. Bil. 2 
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ras fr. o. m. den 1 januari 1972 på ett skatteunderlag som räknas upp i 

förhållande till en konstaterad ökning i kommunernas invånarantal. Upp

räkning av förskott skall därvid ske endast om bcfolkningsökningen i 

kommunen mellan vissa angivna tidpunkter överstiger vad avser för

skott för åren 1972 och 1973 4 %, för åren 1974 och 1975 2 % samt för 

f1ren 1976 och 1977 1 % . När taxeringsresultatet för ett kalenderår före

ligger sker slutavräkning, varvid saldot mellan slutligt uträknade belopp 

och uppburna förskott tillgodoriiknas kommunerna eller statsverket allt

eftersom förskotten understiger eller överstiger de slutligt uträknade be

loppen. I kommunernas fordran på statsverket, som framräknats per 

den 1 januari varje kalenderår, ingår sålunda vid stigande skatteunder

lag såväl förskott som slutavräkningsmedel. Kommunernas fordran ut

betalas varannan månad med i princip en sjättedel av årsbeloppet vid 

varje tillfälle. Fr. o. m. år 1973 utökades utbetalningarna av kommunal

skattemedel med förskott av skattebortfallsbidrag i anledning av 1970 års 

skattereform. Förskottet avräknas under andra året (första gången år 

1975) efter bidragsåret mot det slutligt fastställda bidraget grundat på 

bidragsunderlaget enligt bcräkningsårets taxering. Det förskotterade 

skattcbortfallsbidragct för år 1973 är större än motsvarande förskott år 

1975 varför nettoavräkningen av skattebortfallsbidraget år 1975 kom

mer att påverka utbetalningarna till kommunerna i negativ riktning. 

Förskott och slutavräkningsbelopp till de allmänna försäkringskassorna 

Från titeln utbetalas förskott och slutavräkningsbclopp på sjukförsäk

ringsavgifter från såväl försäkrade som arbetsgivare. Vidare utbetalas 

till apotekare utgående ersättningar för kostnadsfria eller prisncdsatta 
Hikemcdel. Förskottet är beräknat med hänsyn till att viss del av sjuk

försäkringen finansieras med statsbidrag och avgifter för frivillig försäk

ring och tilläggsförsäkring. 

Utbetalning till allmänna pensions/ onden 

Skattedebiterade arbetsgivares tilläggspensionsavgiftcr och skattedebi

terade egenavgifter utbetalas från titeln till allmänna pensionsfonden. 

Yrkesskadcf örsäkringsavgif ter, by ggnadsf orskn ingsavgif ter, lö11egara111 i

a 1 ·gift c r, a rbe tarskyd dsav gifter, a rbe I smarknadsu t bildn i ngsavg i It er, 

1·11xe1111t hildningsavgi/ ter och delpensionsavgifter 

Från titeln utbetalas de ovannämnda avgifterna som influtit från di

n:ktdebiterade arbetsgivare. Skattedebiterade arbetsgivares avgifter för

skotteras av statsvcrkct och utbetalas över titeln. 

Allmiin arbetsgivaravgift 

Den allmänna arbetsgivaravgift som debiteras skattedebiterad arbets

givare och fysisk person som haft inkomst av annat förvärvsarbete (in-
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komst av i riket bedriven rörelse eller inkomst av här belägen jordbruks

fastighct, som brukas av honom) omförs fr. o. m. budgetåret 197017 L 

från inkomstskattetiteln till inkomsttiteln allmän arbetsgivaravgift. 

U1skift11i11gsskatt och ersällningsskatt, skogsvtlrdsavgifter och 0111111iteter 

på avdik11i11gslå11 

De debiterade beloppen av dessa skatter och avgifter omförs till andra 

inkomsttitlar. 

Inkomstskattetitclns 

1970/71-1974/75 

utveckling budgetåren 

De beriiknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1970/71 

Statsbudget 18 400,0 
Redovisat 18 441,0 

1971 /72 

19 500,0 
19 772,2 

1972/73 

20 600,0 
18 265,8 

1973/74 

21 300,0 
20 957,5 

1974/75 

29 800,0 
28091,4 

1975/76 

33 800,0 

Efterföljande uppställning är avsedd att belysa utvecklingen av de in

komster och utgifter på inkomstskattetiteln som tillsammans resulterat i 

de behållna inkomsterna på titeln. Vissa av beloppen är approximativa. 

1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 
Inkomster: 

Prel. A-skatt under terminerna 32 657 37 367 41122 
Prel. B-skatt under terminerna 5 662 5 719 5 953 
Fyllnadsbetalningar av prelimi-

närskatt 2 034 1 923 2 408 
Kvarstående skatt 2 203 2 389 1 568 
Socialförsäkringsavgifter från di-

rektdebiterade arbetsgivare 
m. m. 2 661 3 448 3 543 

Tillkommande skatt, sjömans-
skatt, restantier m. m. 881 1182 705 

43 361 49 624 
6 361 7 348 

3 178 3 707 
1751 2058 

5 815 11 339 

1 048 838 

Summa inkomster 46 098 52 030 55 299 61 514 74 914 

Utgifter: 

Kommunalskattemedel 1 

Överskjutande skatt 
Övriga restitutioner 
Utbetalningar till allmänna 

försäkringskassorna, m. m. 
Utbetalningar till allmänna pen

sionsfonden 
Omföringar 

19474 
2808 

314 

4 598 

381 
81 

Summa utgifter 27 656 

lnknmster utöver utgifter 18 441 

23 177 
3 148 

436 

4983 

425 
88 

32258 

19 772 

26063 
4 616 

393 

5 415 

396 
150 

37033 

18 266 

27881 31628 
4 699 4 549 

381 496 

7031 9413 

411 439 
154 298 

40 557 46 823 

20 957 28 091 

1 Inkl. förskotterat skattebortfallsbidrag fr. o. m. budgetåret 1972/73 och er
sättning för bostadstillägg fr. o. m. budgetåret 1974/75. 
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Ber~ikning av titelns inkomster 

I beräkningarna av utfallet på titeln särskiljs å ena sidan beräkning

arna av inkomstskatten och å andra sidan beräkningarna av socialförsäk

ringsavgifterna och deras motsvarigheter på titelns utgiftssida. Kalky

lerna för inkomstskatterna görs i princip i tre etapper med sinsemellan 

olika utgångspunkter. Dessa utgfmgspunkter bestäms av institutionella 

faktorer som t. ex. beskattningsrcgler och uppbördssystemets utform

ning. Vidare piivcrkas de av konjunkturutvccklingcn och därmed sam

manhängande faktorer som löner, sysselsättnings- och prisutvcckling. 

Dessutom ingår i beräkningarna erfarenhetsmässiga bedömningar av 

vissa företeelser som t. ex. av inflytande andel av debiterad kvarskatt. 

Resultaten av beräkningarna jämförs och analyseras. I den mån resulta

ten inte överenssWmmer med varandra visar detta med den bcräknings

modcll som anvlinds att de ursprungliga antagandena är inkonsistenta. 

Dessa omprövas successivt och ger upphov till nya beräkningar som 

upprepas till dess resultaten öven~nsstämmer. 

I den första etappen beräknas preliminlira skatterna med hjälp av an

taganden om inkomstutveckling och förändringar i den totala makro

ekonomiska marginalskattekvoten. Dessa antaganden är avhängiga av 

löne- och sysselsättningsutvecklingen samt av den allmänna konjunktur

utvecklingen. För bedömningen av preliminärskatteuppbördcn under 

innevarande budgetår lämnar uppbördsstatistikcn vägledning. Denna 

statistik omfattar uppgifter om influtna belopp av prelimin~ir A- och B

skatt. \1ed hjälp av denna statistik har uppbörden kunnat följas t. o. m. 

uppbördstcrminen i september 1975. 
l den andra etappen heräknas den slutligt påförda skatten med ut

gångspunkt frän antaganden om inkornstutveckling och förändringen av 

avdrag och underskott. Som hjälpmedel för dessa beräkningar används 

de tidigare nämnda taxcringsstatistiska uppgifterna avseende taxerings

året 1975 som RRV insamlat. På dessa uppgifter tillämpas en prognos

modell som inneb~ir att för varje enskild individ i urvalet beräknas in

komsten, underskott och avdrag enligt gjorda antaganden för prognos

perioden. Paförda skatter och avgifter beräknas därefter enligt gällande 

beskattningsregler. Dessa skatter och avgifter summeras och uppräknas 

till totalnivti. Under förutsättning att inkomstfördelningen varit oföränd

rad mellan basftrct och prognosftret dvs. att inkomstförändringarna för

delat sig likformigt mellan inkomstgrupperna ger beräkningsmodcllcn 

förh{11landcvis goda estimat för prognosåren. Sett över en längre tidspe

riocl förlindras inkomstfördelningen och därmed följer även att estima

ten blir osäkrare. Den tidigare nämnda enkäten till svenska aktiebolag 

används för att beräkna juridiska personers slutligt påförda skatt. 

I den tredje etappen av beräkningarna görs vissa överväganden om 

förändringar i skatteuttaget dvs. förändringar av skillnaden mellan preli

min~ir och slutlig skatt. De senaste årens omläggningar av skattesystemet 
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har tillsammans med drastiska förändringar av inkomsterna bidragit till 

kraftiga omslag i skatteuttaget. Beräkningarna av storleken på dessa för

ändringar är mycket svåra att göra och har dtirför närmast karaktär av 

allmänna överväganden i anslutning till kalkylerna. 

Prcliminärskatteinkomstcrna utgör de dominerande posterna bland 

inkomsttitelns bruttoinkomster. De har utvisat en oavbruten stegring un

der budgetåren 1970171-1974/75. 
Vad beträffar den preliminiira A-ska//m låg uppbörden under upp

bördsåret 1975-76 t. o. m. uppbördstermincn i september 11,4 lie över 

samma fyra uppbördsterminer året innan. För uppbördsterminerna i no

vember 1975 och januari 1976 visar RRVs kalkyl på en stegring av 

18.9 q, Fimfört med samma terminer året före. Totalt beräknas således 

ökningen uppgå till 14,1 ')·(;, mellan inkomståren 1974 och 1975. Detta är 

i förhållande till löneökningen på 17,5 % en mycket liten ökning. Skat

teinbetalningarna har påverkats i neddragande riktning av skatteomlägg

ningen för år 1975. I denna ingår att sjukförsäkringsavgiften slopas, 

grundavdragcns avtrappning slopas, den statliga skatteskalan justeras 

och en särskild skattereduktion införs. ökningen av preliminärskattein

betalningarna mellan kalenderåren 1974 och 1975 beräknas ha reduce

rats med drygt 10 % p. g. a. detta. Höjningen av den kommunala me

dclutdebiteringen J 974-75 med 1,21 kr. kan uppskattas ha ökat skat

teinbetalningarna med drygt 3 'J·(; räknat Mm 1974 års ni>.'a: Om preli

minärskatterna år 1975 korrigeras för den inverkan som skatteomlägg

ningen och kommunalskattehöjningcn har haft skulle enligt dessa grova 

överslagskalkyler ökningen åren 1974-1975 uppgå till ca 21 %. De be

gränsningar i avdragsrätten för sjukförsäkringsavgiften år 1974 som be

slutats av riksdagen förutses inte ha påverkat preliminärskatteinflödet år 

1975. I preliminärskattetabellerna har hänsyn aldrig tagits till avdrags
rätten varför preliminiirskatten inte heller kan påverkas av att avdrags

rätten begränsas. 

Vid beräkningen av uppbörden av preliminär A-skatt under kom
mande uppbördsår har RRV utgått från den förutsedda stegringen av 

lönesumman under åren 1976 och 1977 (jfr s. 13). I höjande riktning ptt
verkas uppbörden även av en höjning av den kommunala utdebiteringen 

- enligt preliminära uppgifter med 87 öre per inkomstskattekrona frfm 
den under ilr 1975 gällande medelutdebiteringen av 25:23 kr. I sänkandc 

riktning påverkas uppbörden år 1976 av att den statliga skatteskalan jus

teras. Detta beräknas medföra ett preliminärskattebortfall på 4 800 milj. 

kr. Vissa studiesociala förmåner som införs under år 1976 är skatteplik

tiga. De förutses bidra till ökningen av preliminärskatter under år 1976. 
Mellan åren 1976 och 1977 antas den kommunala utdebiteringen öka 

med i genomsnitt 10 öre. Det motsvarar ca ] 60 milj. kr. i prel. A-skatt 

ar 1977. 
Inkomsterna av preliminär 8-skatt under de fyra första uppbördster-
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minerna av innevarande uppbördsår är 14,0 % högre än under motsva

rande terminer uppbördsåret 1974-75. Preliminär B-skatt debiteras 

normalt med det belopp som senast påförts som total slutlig skatt. Detta 

betyder. att de kända resultaten av 1974 års taxering legat till grund för 

den debiterade B-skatlcn för uppbördsåret 1975-76. På samma sätt 

kommer det nu kända resultatet av 1975 års taxering att ligga till grund 

för den debiterade B-skatten för det kommande uppbördsåret och taxc

ringsresultatet vid 1976 års taxering för den debiterade B-skatten för 

uppbördsåret 1977-78. De skattskyldiga, som erlägger preliminär B

skatt, har emellertid möjlighet att begära jämkningar i den preliminära 

B-skatlen. Av denna anledning har den debiterade B-skattcn brukat av

vika friin senast kända slutliga skatt. 

fämsides med beräkningarna av preliminärskatteuppbörden har RRV 

uppskattat vad som kommer alt påföras de skattskyldiga i slutlig skatt 

vid 1976 och 1977 års taxeringar. Som underlag för kalkylerna har an

vänts den taxeringsstatistiska undersökning som omnämnts ovan. Bas

årets (1974) inkomster och avdrag har framskrivits med de tidigare 

nfomda inkomstantagandena. Med tillämpning av respektive års be

skattningsregler har motsvarande slutliga skatter och avgifter för fysiska 

personer kunnat beräknats för inkomståren 1975 och 1976. De förmåner 

vid sjukdom och arbetslöshet m. m. som fr. o. m. år 1974 beskattas, till

förs inte det kommunala beskattningsunderlaget. Motsvarande kommu

nala skatt kommer i stället att tillföras staten. I de kalkyler som ligger 

till grund för RRVs beräkningar har den påförda statliga skatten, kom

munalskatten och förmögenhetsskatten för fysiska personer beräknats 
till följande belopp för taxeringsåren 1976 och 1977. Som jämförelse har 

även motsvarande skatter enligt 1975 års taxering medtagits. 

Statlig skatt 
Kommunal skatt 
Förmögenhetsskatt 
Skatt på beskattade förmåner 

Taxeringsår 
1975 
Milj. kr. 

19 585 
28 957 

424 
I 827 

1976 

24 550 
34960 

460 
2 380 

1977 

25 140 
41440 

500 
2 840 

Den påförda skatten reduceras för vissa skattskyldiga, som framgått 

tidigare, av skattereduktion samt fr. o. m. 1976 års taxering av en sär

skild skattereduktion för låginkomsttagare. De beräknade värdena för 

dessa båda skatteavdrag uppgår till följande belopp. 

Skattereduktion inkl. 
Särskild skattereduktion 

Taxeringsår 
1975 1976 1977 
Milj. kr. 

1133 1 680 1 570 

Vid beräkningen har, förutom med påförda inkomst- och förmögen

hetsskatter, räknats med skattedebiterade socialförsäkringsavgifter till 
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folkpensioneringen, sjukförsäkringen och tilläggspcnsioneringcn s~imt 

allmän arbetsgivaravgift till följande belopp. Som jämförelse har tiven 

de påförda avgifterna enligt 1975 års taxering medtagits. 

Taxeringsår 
1975 1976 1977 
Milj. kr. 

F olkpensioncringen 248 340 570 
Sjukförsäkringsavgifter 3 222 540 720 
Tilläggspensionsavgifter 575 640 710 
Allmän arbetsgivaravgift 355 260 190 

De svenska aktiebolagens statligt taxerade inkomster förväntas, som 

redovisats ovan, öka med 33 c;;, mellan åren 1974 och l 975. Återinfö

randet av det särskilda investeringsavdraget för maskininvesteringar för

utses bidra till att hålla de statligt taxerade inkomsterna på oförändrad 

nivå mellan aren 1975 och 1976. 

Aktiebolagens statliga och kommunala skatter beräknas taxeringsåren 

1976 och 1977 uppgå till följande belopp. Utfallet för J 975 års taxering 

redovisas som jämförelse. 

Statlig skatt 
Kommunal skatt 

Taxeringsår 
1975 1976 
Milj. kr. 
1 380 I 880 
I 752 2 220 

1977 

1 880 
2 530 

En jämförelse mellan preliminärskatteuppbörden (exklusive fyllnads

betalningar) och den slutliga skatten avseende ett visst inkomstår belyser 

preliminärskatteinbetalningarnas anpassning eller brist på anpassning till 

de slutligt debiterade skatterna. Skillnaden mellan dessa båda belopp be

nämns uttag. Om prcliminärskatteuppbörden överstiger den slutliga 

skatt~n har det varit ett överuttag av skatt. Om förhållandena är de om

vända har det varit ett underuttag av skatt. J nedanstående tablå redovi

sas uttaget för den senaste sexårsperioden. 

Inkomst[1r 

1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 p 
1976 p 

Preliminär skatt 
Prel. Prel. 
A-skatt B-skatt 

27 613 5 351 
32 380 5 681 
35 007 5 689 
40 467 6 121 
42126 6 176 
48 413 6 987 
55 300 8 000 
61 670 8 800 

Summa 

32964 
38 061 
40 696 
46 588 
48 302 
55 400 
63 300 
70470 

Slutlig skatt Uttag 
A-längd B, C Summa Skillnad 

och D-
längd 

31 945 3 029 34 974 -2010 
37 187 3 078 40 265 -2204 
37 461 2 824 40 285 411 
43 257 3 481 46 737 - 149 
45 520 4 122 49 642 -1 340 
54 244 3 825 58 069 -2 669 
62 640 4 860 67 500 -4200 
70 720 5 240 75 960 -5490 

Av tablån framgår att överuttaget från år 1971 successivt har föränd

rats. överuttaget reducerades till ett underuttag. Underuttaget uppgick 
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år 1973 till l 340 milj. kr. och ökade år 1974 till det dubbla, vilket sam

manhänger med beskattningen av vissa förmåner vid sjukdom och ar

betslöshet. Tidigare när dessa förmåner inte beskattades var preliminär

skatteavdraget på lön för stort om man var sjuk och uppbar sjukpenning 

någon del av året. I och med att detta överuttag minskat har totala ut

taget således sjunkit. Undcruttaget förutses fortsiitta viixa de närmast 

följande åren. Detta sammanhänger främst med att avdraget för sjuk

försäkringsavgiften successivt kommer att försvinna. Effekterna av detta 

Lir emellertid olika på den preliminära skatten och den slutligt paförda 

skatten. Preliminärskatteinflödet kommer inte att påverkas av att avdra

get för sjukförsäkringsavgiften försvinner. Detta avdrag har aldrig beak

tats i prciiminärskattetabellerna, varför det inte heller kan väntas på

verka preliminärskatten när det upphör. Den slutligt påförda skatten 

däremot kommer att påverkas av att avdraget försvinner. Under ckt 

sista året avdragct finns kvar kommer avdragsrätten att begränsas. Av

draget för sjukförsäkringsavgiften vid 1976 års taxering får uppgå till 

högst 500 kr. Detta gör att den beskattningsbara inkomsten stiger och 

därmed också den slutliga skatren. Skillnaden mellan den slutliga och 

den prcliminlira skatten kommer att växa. Den slutliga skatten kommer 

att viixa i snabbare takt än preliminärskatten både när avdraget begrän

sas och niir det försvinner helt. lfnderuttaget kommer atl viixa. 

Slutregleringen av skatten sker, efter frivilliga fyllnadsinbctalningar 

av skatt, via utbetalningar av överskjutande skatt samt debitering av 

kvarst[1ende skatt. Fyllnadsbetalningarna och den inflytande kvarståendc 

skattcn ingår bland inkomstskattctitclns inkomster, medan uthctalning

arm1 av överskjutande skatt upptas bland titelns utgifter. 

Omfattningen av fyllnadsbetalningarna, den kvarstående och den över-

skjutande skallen framgt1r av följande sammanställning. 

Inkomstår Fyll- Kvarståend.;: skatt Överskjutande skatt 
nads-
betal- A-längd Il, C- Summa A-längd B, C- Summa 
ningar och D- och D-
Summa längd längd 

1969 2022 2 520 269 2 790 2 539 263 2 802 
1970 2 034 3 007 290 3 297 2 776 352 3 127 
1971 1 923 I 890 332 2 222 4 170 387 4 556 
1972 2 408 2 065 316 2 381 4 314 326 4 641 
1973 3 178 2 244 394 2 638 4 174 301 4 475 
1974 3 707 2 919 345 3 264 3 786 516 4 302 
1975 p 4 460 3 320 370 3 690 3 390 490 3 880 
1976 p 5 330 3 480 400 3880 J 180 460 3 640 

Som framgår av tabl[rn var den kvarstående skatten ungefär av 

samma storleksordning som överskjutande skatten åren 1969 och 1970. 

Därefter har överskjutande skatten varit betydligt större än kvarskatten. 
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För ftrcn 1975 och 1976 väntas de uppgå till ungefär samma storlek vil

ket sammanhänger med ökningen av undcruttaget. 

Fyllnadsbctalningarna ökade kraftigt våren 1975, avseende inkomst

t1ret 1974. Våren 1976 förutses en fortsatt kraftigt ökning av fyllnadsbc

talningarna. 

Den kvarstående skatt, som påförs enligt taxeringarna 1975 och 1976, 

skall erläggas under budgetåren 1975176 och 1976/77. Under dessa bud

getår utbetalas även den överskjutande skatten enligt nämnda taxeringar. 

Vid beräkningen av kvarstående skall, får hlinsyn tas till alt en del av 

de påförda beloppen inte erlliggs i rföt tid utan blir restförda. Den infly

tande kvarstående skatten uppskattas för budgetåret 1975/76 till 2 450 

milj. kr. och för budgetåret 1976177 till 2 760 milj. kr. 

Såsom framgått av det föregående redovisas även rissa socialf iirsiik

ringsavgif rer från direktdebiterade arbetsgivare över inkomstskaltetiteln. 

Med ledning av de uppgifter, som lämnats av riksförsäkringsverket 

till RRV kan dessa bidrag och avgifter beräknas komma att uppgå till 

19 220 milj. kr. för budgetåret 1975176 och till 25 440 milj. kr. för bud

gel<lrel 1976/77. I dessa belopp har medräknats statliga arbetsgivaravgif

ter. Den kraftiga ökningen av direktdebiterade arbetsgivaravgifter beror 

p[1 de höjda socialförsäkringsavgifterna till folkpensioneringen och till 

sjukförsäkringen. Skattereformen [1r 1976 finansieras som nlimnts ge

nom höjda socialförsäkringsavgifter. 

Slutligen beräknar RRV inflytande restanticr, sjömansskatt, tillkom

mande skatt m. m. till 1 000 milj. kr. för budgetåret J 975/76 och till 

1 000 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Under h1invisning till det anförda beräknar RRV på sätt framgår av 

p[t s. 44 intagen sammanfattning, samtliga inflytande inkomster på titeln 

skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 
under budgetåret 1975/76 till 94 390 milj. kr. och under budgetåret 

1976177 till 107 750 milj. kr. 

Beräkning av titelns utgifter 

Inkomstskattctiteln har under första delen av budgetåret J 975176 be

lastats med utbetalningar till kommunerna med ca 17 O..J.O milj. kr. 1 

detta belopp ingår även ett förskott för år 1974 av det skattebortfallsbi

drag som utgår till kommuner, landstingskommuner och förs<.tmlingar 

med anledning av att skatteunderlaget minskade till följd av 1970 års 

skattereform. Till grund för bidrngsgivningen ligger ett beräknat skatte

bortfall för kommunerna på l 250 milj. kr. för år 1971. Bidragen utbe

talades första gången år 1973 och utgår i form av tillskjutet skatteunder

lag. Förskottet regleras över inkomsttiteln skatt på inkomst och för

mögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. medan det slutliga bi

draget betalas över utgiftsanslag. Härtill kommer kommunernas andel 

av sjömansskatten på knappt l 00 milj. kr. 
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f-ör kalenderåret 1976 skall utbetalningarna av förskott grundas på 

skatteunderlaget enligt 1975 års taxering. Enligt uppgifter från statis

tiska centralbyrån om den beskattningsbara inkomstens storlek och om 

den kommunala utdebiteringen har RRV beräknat utbetalningarna av 

förskott på kommunal inkomstskatt under kalenderåret 1976 till ca 

34 240 milj. kr. Slutavräkningcn på det under kalenderåret 1974 utbeta

lade förskottet på kommunal inkomstskatt har beräknats till omkring 

6 040 milj. kr. Det förskotterade skattebortfallsbidraget beräknas uppgå 

till 1 HJO milj. kr., men från detta belopp dras det förskotterade skatte

bortfallsbidrag som utbetalades år 1974. Eftersom detta uppgick till 1 227 

milj. kr. blir nettoeffekten av de förskotterade skattebortfallsbidragen 

negativ under år 1975. Slutregleringen av bidraget sker via anslag. Sam

manlagt skulle sålunda utbetalningarna under kalenderåret 1976 kunna 

bediknas till omkring 40 150 milj. kr. Till detta kommer sjömansskatt på 

ca 100 milj. kr. och viss ersättning för kommunala bostadstillägg på ca 

70 milj. kr. Hälften av beloppet skall utbetal:is under senare hälften av 

budgetåret 1975/76. Utbetalningarna av kommunalskattemedel under 

budgetåret 1976/77 kan sålunda beräknas till ca 37 140 milj. kr. 

Motsvarande utbetalningar under budgctt1ret 1976/77 skulle enligt det 

föregående för budgetårets första hälft uppgå till omkring 20 210 milj. 

kr. (inkl. sjömansskatt på drygt l 00 milj. kr.). För senare hälften av 

samma budgetår kan utbetalningarna med utg~mgspunkt från den an

tagna inkomstutvecklingcn under [1r 1975 samt under förutsättning av 

en kommunal mcdclutdebitering på 26: 20 kr. per inkomstskattckrona 

beräknas till omkring 24 670 milj. kr. Statens utbetalningar av kommu
nalskattemedel under budgetåret 1976/77 skulle enligt dessa beräkningar 

komma att uppgå till ca 44 880 milj. kr. De beräknade utbetalningarna 

av kommunalskattemedel under kalenderåren 1975, 1976 och 1977 samt 

budgetåren ] 975/76 och 1976/77 har sammanställts i följande tablå 

(milj. kr.). 

Kalenderår Budgetår 

1975 1976 1977 1975/76 1976/77 

1 :a halvåret 16 650 20 IOO 24 670 17 040 20 210 
2:a halvåret 17040 20 210 24 730 20100 24 670 

Summa 33690 40310 49400 37140 44880 

Från inkomsttiteln skall vidare återbetalas örerskjwande preliminär

skatt. Såsom framgått av det föregående uppgår denna för budgetåret 

1975/76 till ca 4 300 milj. kr. För budgetåret 1976/77 har den beräknats 

till 3 880 milj. kr. Härtill kommer restitutioner på grund av nedsättning 

i taxering m. m., vilka uppskattas till 500 milj. kr. för vartdera budget

aret. 
Till de allmii1111a försäkringskassorna skall utbetalas förskott och slut

avriik11i11gsbelopp avseende avgifter från direktdebiterade och skattede-
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bitcrade arbetsgivare samt skatedebiterade egenavgifter. RRV beräknar 
utbetalningarna till 13 610 milj. kr. för budgetåret 1975/76 och till 
:16 660 milj. kr. för budgetåret 1976177. RRV beräknar att kostnaderna 
för försäkringskassorna under budgetåren 1975/76 och 1976/77 kommer 
att överstiga de influtna avgiftsinhirnsterna respektive år. Riksförslik

ringsverket har också framhållit i sin skrivelse att betydande underskott 
kan väntas för de båda budgetåren. 

Under budgetåren 1975/76 och 1976177 kommer vid 1975 och 1976 
.års taxeringar skattedebiterade avgifter till tilliiggspensioneringen att ut

betalas till allmänna pensionsfonden. :Med ledning av uppgifter från 
riksförsäkringsverket beräknar RR V ifrflgavarandc utbetalningar till 450 
milj. kr. för budgetåret 1975/76 och till 4 70 milj. kr. för budgetåret 
1976/77. 

Titeln skall slutligen belastas med 0111/öri1;gar av utskiftnings- och cr
sättningsskatt, skogsvårdsavgifter och vissa annuiteter samt allmän ar
betsgivaravgift. Sammanlagt kan de ifrågavarande omföringarna beräk
nas uppgå till omkring 310 milj. kr. för budgetåret 1975176 och till 250 
milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Enligt det föregående har RRV på sätt framgår av nedan intagen 

sammanfattning beräknat titelns utgifter för budgetåret 1975/76 till 
56 310 milj. kr. samt för budgetåret 1976/77 till 66 640 milj. kr. 

Avstittningar till och återföringar från budget
utjämningsfonden av kommunalskattemedel 

Genom beslut av 1952 års riksdag inrättades en fond för reglering av 
utbetalningarna av kommunalskattemedel. Fonden ingår som en del av 
budgctutFimningsfonden och avsättningar och återföringar berör så
lunda inte de redovisade inkomsterna på titeln skatt på inkomst och för
mögenhet samt socialförsäkringsavgifter 111. m. 
I statsbudgeten för budgetåret 1975/76 har räknats med en nettoavsätt

ning till budgetutjämningsfonden på 900 milj. kr. De avsättningar och 
ftterföringar. som enligt nu föreliggande beräkningar bör verkställas un
der budgetåren 1975/76 och 1976/77 framgår av följande sammanställ-
ning: 

Avsättning 
Återföring 
Nettoavsättning 

1975/76 
Milj.kr. 

9 450 
5 500 
3 950 

1976/77 

8 800 
7 100 
I 700 

Sammanfattning av beräkningarna 

De beräkningar av inkomsterna och utgifterna på inkomstskattetiteln, 
för vilka redogjorts i det föregående, kan sammanfattas på följande sätt. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 1 Finansplanen 44 

Som jämförelse har även medtagits motsvarande bdopp flir det avslu-

lade budgetåret 1974/75. Bclopp~n anges i milj. kr. 

Inkomster: 
1974/75 1975/76 1976/77 

Prel. A-skatt under terminerna 49 624 58 950 63 870 
Prel. B-skatt under terminerna 7 348 8 310 9 350 
Fyllnadsbetalningar av preliminärskatt 3 707 4 460 5 330 
Kvarstående skatt 2 058 2 450 2 760 
Socialförsäkringsavgifter från direktdebiterade 

arbetsgivare m. m. l I 339 19 220 25 440 
Tillkommande skatt, sjömansskatt, restantier 

m.m. 838 1 000 1 000 

Summa inkomster 74914 94 390 107 750 

Utgifter: 

Kommunalskattemedel 1 31 628 37 140 44 880 
Överskjutande skatt 4 549 4 300 3 880 
Övriga restitutioner 496 500 500 
Utbetalningar till allmänna försäkringskassorna, 

m.m. 9 413 13 610 16 660 
Utbetalningar till allmänna pensionsfonden 439 450 470 
Omföringar 298 310 250 

Summa utgifter 46 823 56310 66640 

Inkomster utöver utgifter 28 091 38 080 41 110 

1 Inklusive förskotterade skattebortfallsbidrag och ersiittning för bostadstilliigg. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln skatt på inkomst och förmögen

het samt socialförsäkringsavgifter m. m. till 38 100 000 000 kr. för bud

getåret 1975/76 och föreslår all titeln uppförs med 41 HlO 000 000 kr. 

för budgetåret 1976/77. 

Kupongskatt 

En ny kupongskattcförordning tillämpas fr. o. m. den .I januari 1971 

(SFS 1970: 624). Bestämmelserna är avpassade till Jagen om förenklad 

aktieh:mtering (SFS 1970: 596). Kupongskatt skall. erläggas för utdel

ning på aktie i svenskt aktiebolag av i utlandet bosatta och vissa med 

dem likställda aktieägare. Kupongskatt utgår med trdtio prncent av ut

delningen, då särskilt avtal med berört land inte föreligger. Skatten 

innehålls nfa utdelningen lyfts och inbetalas av bolagen till riksskatte

verket. Särskilda föreskrifter gäller för utländsk förvaltare av aktier 

(SFS 1971: 49). 

De ber1iknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 

22,0 
17,3 

1972/73 

24,0 
29,0 

1973/74 

20,0 
18,I 

1974/75 

26,0 
28,2 

1975/76 

30,0 
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I skrivelse till RRV den 27 oktober 1975 har riksskatteverket anfört 

följande: 

"Nettoinkomsterna har under de senaste åren uppvisat stora varia
tioner. 

Variationerna beror. dels på nya eller ändrade dubbelbeskattnings
avtal dels ock på tidsmässiga förskjutningar i inbetalandet av kupong
skatt, orsakad av övergången till VPC-systcmct. Antalet bolag som 
övergått till VPC-systemet ökade med 25 st under budgetåret och upp
glir numera till 112 bolag. 

Nettoinkomsten av kupongskatt kommer att påverkas av ändringar i 
dubbelbeskattningsavtalen. Sålunda torde eventuellt nytt avtal med 
Spanien medföra retroaktiva återbetalningar av kupongskatt som under 
kalenderåret 1975 erlagts med 30 0:. Den totala utdelningen på aktier 
i svenska aktiebolag visar fortfarande små förändringar. 

1971 
1972 
1973 
1974 

Milj kr 

2064 
2I19 
2 495 
2 695 

Volymen av influten kupongskatt ~ir beroende av aktiebolagens vinst
utveckling. Under förutsättning att kommande budgetåret torde pdiglas 
av dämpad konjunkturutveckling, bediknas influten kupongskatt öka 
med 5 r1:; per år. · 

RSV beräknar, med beaktande av berörda faktorer och utvecklingen 
under de två senaste budgetåren, inkomsten av kupongskatt under bud
gctfiret 1975/76 till 31 milj. kr. och under budgetåret 1976/77 till 33 
milj. kr." 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar således 

inkomsterna på titeln kupongsk:itt till 31 000 000 kr. för budgetåret 

1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 33 000 000 kr. för budget

året 1976/77. 

Utskiftningsskatt och ersättningsskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna pt1 titeln under de senaste 

budget{1ren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetär 

Statsbudget 
Redovisat 

1971 /72 
1,0 
2, I 

1972/73 

2,0 
0,8 

I 973/74 

2,0 
1,9 

1974/75 

1.0 
0,9 

1975/76 

l,5 

RRV beräknar inkomsterna på titeln utskiftningsskatt och ersättnings

skatt till 1 500 000 kr. för budgetåret J 975/76 och föreslår att titeln 

uppförs med 1 750 000 kr. för budgetåret 1976/77. 
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Skogsvårdsavgifter 

Skogsvårdsavgift skall med vi~.sa undantag erliiggas för jordbruksfas

tighct, vilken vid fastighetstaxering åsatts särskilda värden för skogs

mark och växande skog (SFS 1946: 324). Avgiften utgår i förhållande 

till nämnda taxeringsvärden, dock med högst en och en halv promille. 

För varje år bestäms med vilket promilletal avgiften skall utgå. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
Statsbudget 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 
Redovisat 11,2 11,l 11,3 11,2 

I skrivelse till RRV den 6 oktober 1975 har skogsstyrelsen anfört 

följande: 

"I lag om ändring i förordningen (1946: 324) om skogsvårdsavgift 
har riksdagen beslutat (SFS 1975: 185) att skogsvårdsavgift skall uttas 
för varje år med 0,9 promille av det vid fastighetstaxering åsatta del
värdet skogsbruksvärde. 

Genom 1975 års allmänna fastighetstaxering har en I. preliminära 
uppgifter det totala skogsbruksvärdct i landet ökat med i genomsnitt 
62 <;,;,. Vid 1976 års taxering kan därför skogsvårdsavgifterna uppskat
tas komma att öka från tidigare beräknade J 1,7 milj. kr. till ca 19,2 
milj. kr. Det verkliga inkomstutfallet avviker emellertid alltid något 
från det utifrån teoretiska utgångspunkter beräknade beloppet." 

RRV ansluter sig till skogsstyrelscns beräkning och beräknar inkoms
terna på titeln skogsvårdsavgifter till 19 200 000 kr. för budgetåret 

1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 19 200 000 kr. för budget

år.:t 1976177. 

Bcvillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheteI" 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr,). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 
3,0 
2,4 

1972/73 
3,0 
2,2 

1973/74 
3,0 
2,3 

1974/75 
3,0 
2,4 

1975/76 
2,5 

Bevillningsavgift för särskilda förmåner och rättigheter utgår för 

utlandet bosatt person, som anordnar eller medverkar vid offentlig före

ställning i Sverige. 
Avgiften för anordnare höjdes från 10 till 15 % av bruttoinkomsten 

med verkan fr. o. m. den 1 mars 1970 (SFS 1969: 791). För medver

kande höjdes avgiften från 20 till 30 % den 1 januari 1971. 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln bevillningsavgifter för särskilda 

förmåner och rättigheter till 2 500 000 kr. för budgetåret 1975/76 och 

föreslår att titeln uppförs med 2 500 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Arvsskatt och gåvoskatt 

Arvs- och gåvoskatt skall erläggas av den som genom arv eller testa

mente eller genom gåva förvlirvar egendom (SFS 19..J.l: 416 med senaste 

ändring SFS 1975: 133). Befriade från skyldighet att erHigga arvs- och 

gåvoskatt är staten och vissa stiftelser samt från att erlägga gåvoskatt 

dessutom bl. a. kyrka, landsting, kommuner och hushållningsslillskap. 

Uppbörden av arvsskatt och gåvoskatt ombesörjs av länsstyrelserna. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetar 1971 /72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Statsbudget 300,0 270,0 280,0 300,0 320,0 
Redovisat 262,1 269,5 286,5 309,0 

Därav influten 
gitvoskatt ca 28,9 27,1 26,l 30,8 

RRV beräknar inkomsterna på titeln arvsskatt och gåvoskatt till 

310 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 

med 315 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Lottcrivinstskatt 

Skatt utgår på vinst i svenskt lotteri och på vinst vid dragning på 

premieobligationer om vinstens värde överstiger 200 kr. i fråga om 

varu- eller tombolalotteri och 50 kr. i fråga om penninglotteri (SFS 

1928: 376 med ändring SFS 1966: 219). Skatten utgår för närvarande 

med 20 % på premieobligationsvinst och med 30 % av vinstens värde 

på annan vinst. På annan vinst än sådan i varu- eller tombolalotteri 

skall skatt dock inte erläggas med högre belopp än att därefter återstår 

femtio kronor. Vid beräkning av skattebeloppet skall i vinstens värde 

inräknas den på vinsten belöpande skatten. Lotteriets anordnare eller 

premieobligationens utfärdare skall innehålla så stor del av vinsten, som 

motsvarar den stadgade skatten på densamma. Det åligger lotteriar

rangör att erlägga den på vinsterna belöpande skatten genom insättning 

på postgirokonto hos riksskatteverket som är beskattningsmyndighet. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de se

naste budgtåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1971/72 1972/73 1973/74 I 974/75 1975 7f.. 

Statsbudget 105,0 135,0 135,0 145,0 188,0 
Redovisat 126,5 137,2' 142,2 165,0 

'Därav 9,0 milj. kr. på skatt på spel. 
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I skrivelse till RRV har riksskatteverket beräknat inkomsterna av lot

tcrivinstskatt till 200 milj. kr. för budgetåret 1975/76 och till 205 milj. 

kr. för budgetåret 1976/77. 

RRV ansluter sig till riksskalteverkcts beräkning och beräknar in

komsterna på titeln lotterivinstskatt till 200 000 000 kr. för budgetåret 

J 975/76 och föreslår att titeln uppförs med 205 000 000 kr. för budget

året 1976/77. 

Stämpelskatt och stämpcla\'gift 

Stiimpclskatt utgår vid förvärv av fast egendom och tomträtt, inteck

ning för fordran, fönfa·v av registreringspliktigt fartyg, emission av 

aktier, obligationer och vissa andra svenska värdepapper, insatser i 

svenska kommanditbolag, vissa transaktioner med utländska värdepap

per samt lotterier (SFS 1964: 308 med senaste ändring SFS 1975: 38) . 

.Inom det skattepliktiga området utgår stämpelskatt med vissa undantag 

(bl. a. för siat och kommun) enligt följande beräkningsgrunder. 

Vid Jörvärv av fast egendom och tomträtt skall stämpelskatt erläg

gas med en krona för varje fullt hundratal kronor av egendomens vär

de dock lägst tio kronor. Förvärvas egendom av juridisk person utgår 

skatten i regel med dubbelt belopp. Dä inteckning för fordran beviljas 

eller dä ansökan om sådan inteckning förklaras vilande skall stämpel

skatt utgå med fyra kronor för varje fullt tusental kronor av det kapi

t;tlbelopp, för vilket inteckning beviljas eller ansökan om inteckning 

förklaras vilande. Vid förvärv av registrcringspliktigt fartyg med ett 

värde av minst 25 000 kr. skall stämpelskatt erläggas med en krona för 

varje fullt hundratal kronor av fartygets värde vid tiden för förvärvet. 

Vid emission av aktier, obligationer och vissa andra svenska värde

papper utgår stämpelskatt vad avser aktier med tio öre för varje fullt 

tiotal kronor av aktiens nominella belopp eller, om högre belopp skall 

betalas för aktierna, av det högre beloppet och vad avser obligationer 

och andra skuldebrev med 60 öre för varje påbörjat hundratal kronor 

av skuldebrevets nominella belopp. För lotteri skall under vissa förut

sättningar stämpelskatt utgå med fem kronor för varje fullt hundratal 

kronor av insatsbeloppet i den mån detta överstiger 15 000 kr. 

Stämpelavgift utgår vid köp och byte av fondpapper (SFS 1964: 754). 

Enligt stämpclkungörclsen skall influtna stämpelmedel inlevereras till 

riksskalteverket, domstolsverkct och sjöfartsverket, som är uppbörds-

111 yndigheter. 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln stämpelskatt och 

stämpelavgift framgår av följande sammansfällning (milj. kr.). 

Budgetar 

.Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 

254,0 
326,0 

1972/73 

329,0 
336,8 

1973/74 

344,0 
380,1 

1974/75 

406,5 
446,3 

1975/76 

425,0 
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Rik s ska t te v c r k e t har i skrivelse till RRV beräknat inkoms

terna av stämpelskatt och stämpelavgift till 105 milj. kr. för innevaran

de budgetar o.::h till 115 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

I skrivcbc till R RV den 14 oktober 1975 har dom stolsverket anfört 
följande: 

''Inkomstprognoser för stämpelskatt och stämpelavgift samt för expe
ditionsavgifter har tidigare år lämnats av riksskatteverket. Ett nytt da
torbaserat system för uppbörd och redovisning av stämpelskatt har ge
nomförts vid samtliga allmänna domstolar fr. o. m. den 1 april 1975. 
Systemet bygger på erfarenheterna från den försöksvcrksamhet som 
p?tgått vid vissa tingsrätter sedan den 17 december 1973. De prognoser 
som lämnats betrliffandc stämpelskatt och stämpelavgift samt expedi
tionsavgifter har grundats på den faktiska uppbörden under andra och 
tredje kvartalet 1975." 

Doms t o ! s ,. er k e t beräknar inkomsterna på titeln stämpelskatt 

och sfämpelavgift till 400 milj. kr. för innevarande budgetår och till 

425 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

S j ö farts verk c t uppskattar inkomsterna av stämpelskatt vid 

förvärv av registreringspliktiga fartyg till 8 milj. kr. för vart och ett av 

budgct~1ren 1975/76 och 1976/77. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets, domstolsverkets och sjöfarts

vcrkets beräkningar och beräknar således inkomsterna på titeln stäm

pelskatt och stämpelavgift till 513 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 

och förestår att titeln uppförs med 548 000 000 kr. för budgetåret 

1976/77. 

2. Automobilskattemedel 

Bensinskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1971 /72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Statsbudget 2 038,0 2 104,0 2 052,0 1 800,0 I 818,0 
Redovisat 2 050,5 2093,5 2 009,1 I 753,9 
Därav 

bensinskatt 1 690,1 1 728,3 I 740,7 I 758,9 
brännoljeskatt 374,0 378,3 283,4 0,1 
restitutioner 13,6 13,6 15,1 5,1 

4 Riksdagen 1975176.1 saml. Nr 100. Bilaga 1. Bil. 2 
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Bensinskatt skall erläggas för bensin och andra motorbränslen, som 

innehåller minst 70 viktprocent bensin, samt för alkohol och alkohol

blandningar avsedda för användning till motordrift (SFS 1961: 372 med 

senaste iindring SFS 1975: 274). Riksskattevcrkct och tullverket ~ir be

skattningsmyndigheter. Den som inom riket tillverkar bensin är skyldig 

att vara registrerad hos riksskatteverket. Likaså skall den som i större 

omfattning återförsäljer eller förbrukar bensin eller håller bensin i lager 

registreras hos riksskatteverket. Skatt på bensin som införs till riket av 

annan fö1 den som är registrerad hos riksskatlevcrkL't redovisas av tull

verket. Bensinskatt utgår med 43 öre för liter fr. o. m. den 1 juli ] 965 

(Sf'S 1965: 78). 

Fr. o. m. den J juli 1964 skall särskild skatt (gasolskatt) erläggas för 

gasol och annan vara, som helt eller till huvudsaklig del består av gas

formiga kolväten och som används till drift av motor i motorfordon 

(SFS J 964: 352). Skatten utgår med 29 öre för liter utom i fråga om 

buss, vars tjänstevikt överstiger 3 000 kilogram, då skatten utgör 22 öre 

för liter. 

Riksskattcverkct har i skrivelse till RRV anfört följande: 

"Bensinskatt inflöt under budgetåret 1974175 med 1 759 milj. kr. För 
tiden juli-oktober 1975 torde 693 milj. kr. inflyta. Enligt inhämtade 
uppgifter från oljeföretag torde under november och december 1975 in
komsten av bensinskatt bli ungefär (173+170 =) 343 milj. kr. Under ti
den juli-december 1975 beräknas därför inkomsten bli ca 1 036 milj. 
kr. rrån detta belopp skall dock frånräknas kompensation för skatt på 
bensin till skördetröskor (4 000 >~ 300 kr =) 1,2 milj. kr. Under tiden ja
nuari-juni 1975 inOöt netto (dvs. sedan kompensation för skatt på ben
sin till jordbrukstraktorcr frånräknats) 820,6 milj. kr. Under antagande 
av en årlig ökning av· bensinkonsumtionen med 2,5 % kan inkomsten 
för januari-juni 1976 beräknas till 840 milj. kr. Inkomsten under bud
gett1ret 1975/76 skulle alltså bli (l 035+840 =) 1 875 milj. kr. Med en 
fortsatt årlig ökning av bensinkonsumtionen på 2,5 '{ kan inkomsten 
under budgetåret 1976/77 beräknas till 1 920 milj. kr." 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar sfiledes 

inkomsterna på titeln bensinskatt till l 875 000 000 kr. för budgetåret 

J 975/76 och föreslår att titeln uppförs med 1 920 000 000 kr. för budget

t1ret J 976/77. 

Vägtrafikskatt 

f"r. o. m. <len 1 januari .1974 utgår vligtrafikskatt i form av fordons

skatt och kilometerskatt (SFS 1973: 401). Fordonsskatt utgår för mo

torfordon, traktor, motorredskap eller släpvagn. Skattepliktigt fordon lir 

fordon som är eller bör vara registrerad och ej avställt. Kilometerskatt 
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utg[ir för personbil, lastbil eller buss, soni drivs med annat drivmedel fö1 
bensin eller gasol (kilometerskattepliktigt fordon). Fr. o. m. den 1 juni 
1976 utgår kilometerskatt även för släpvagn med skattevikt över 3 000 
kilogram. som drages av kilometerskattepliktigt fordon (SFS 1975: 276). 

Ändringen innebär en omfördelning av vägtrafikskatten för sliipvagnar 

från fordonsskatt till kilometerskatt. 

Fordonsskatt beräknas för personbilar, traktorer och motorcyklar ef

ter tjänstevikt. För lastbilar, släpvagnar och bussar beräknas den efter 
totalvikt. 

Fordonsskatten utgår med ett grundbelopp och ett tilläggsbelopp för 

varje påbörjat 100-tal kilogram av skattevikten över en mot grundbelop
pet svarande skattevikt. Storleken på grundbeloppet är för lastbilar och 

bussar beroende pä drivmedelsslag och totalviktsintervall samt för last
bilar dessutom antal hjulaxlar och förekomsten av anordning för p[i

h;ingsvagn. För släpvagnar bestäms tilläggsbeloppet av antal hjulaxlar, 

lolalviktsintervall, om släpvagnen är pf1hängsvagn eller annan sUlpvagn 

samt om den dras av kilometerskattepliktigt fordon eller trafiktraktor. 

Kilometerskatten beräknas efter antal körda kilometrar och utgår 

med ett grundbclopp och ett tilläggsbelopp för varje påbörjat HJO-tal ki

logram över en mot grundbcloppet svarande skattevikt. 

Den ordinarie uppbörden av fordonsskatt, som tidigare ägde rum un
,_kr tidcn 10 februari-4 mars, sker fr. o. m. år 1974 enligt ett rullande 

system. Rullande skutteuppbörd innebär att slutsiffran i fordonets _regist

reringsnummer anger i .vilken månad fordonsägarcn skall betala skatten. 

Skatten omfattar ett år fr. o. m. den följande månaden. Varje månad 
utom juli är uppbördsmånad. 

Skatten uppdelas för fordon med en årsskatt överstigande 1 500 kr. i 

fyra lika delbetalningar (SFS 1973: 776). För sådana fordon finns fyra 
uppbördsmånader. Dessa är i likhet med fordon med odelad uppbörd 
beroende av slutsiffran i registrcringsnumret. 

Kilometerskatt betalas i efterhand för skatteperiod som normalt om
fattar tre kalendermånader men som i vissa fall kan omfatta två .. eller 

fyra kalendermånader. Uppbörden av kilometerskatt sker i anslutning 
till uppbörden av fordonsskatt. 

Tullverket uppbär vägtrafikskatt för här i riket icke registrerad bil, 

motorcykel eller släpvagn som inte är registrerade i Sverige och som in
förs fr[m utlandet för tillfälligt brukande här i Sverige (SFS 1973: 778). 

Fordonsskatten utgår med visst belopp för varje påbörjad dag. Den ut

tas i regel endast för fordon som används för kommersiell transport och 

som ej är hemmahörande i land med vilket Sverige avtalat om ömsesidig 
skattebefrielse. Kilometerskatten utgår - oberoende av hemland - för 

brännoljedriven lastbil och buss samt för vissa släpvagnar. 

Utvecklingen av beståndet (netto) av olika fordonsslag under de se

naste åren enligt centr~la_]:>~h~egistre~ _belyses av följande upp~tällning 
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Antal fordon vid utgängen av resp. är samt nettoförändringen av fordonsbeståndet 
under året 

1970 1971 1972 1973 1974 

Personbilar 2 287 709 2 356 581 2456 940 2 502 627 2 638 885 
+ 94075 + 68 872 + 100 359 + 45 687 + 136 258 

Lastbilar 144 514 142 319 145 403 147 976 153 798 
+ 1 911 2195 + 3 084 + 2 573 + 5 822 

Släpfordon 136 321 144 312 159415 175 315 201 899 
+ 13 238 + 7 991 + 15103 + 15 900 + 26 584 

Bussar 14 253 14182 15 630 16160 16 482 
+ 673 71 + 1448 + 530 + 322 

Traktorer 243 451 243 817 247 978 252 078 257 432 
4733 + 366 + 4161 + 4100 ' 5 354 T 

Motorcyklar 41 305 40132 37 198 32 390 36 555 
1 633 1 173 2 934 4 808 + 4165 

Under de tio första månaderna år 1975 nyregistrerades 235 775 per
sonbilar. Under samma tid år 1974 var antalet 223 739. ökningen upp
gick således till 5 % mellan de båda perioderna. 

Generaltullstyrelsen har i skrivelse till RRV beräknat sin uppbörd av 
vägtrafikskatt för budgetåren 1975/76 och 1976/77 till 28 milj. kr. resp. 
29 milj. kr. Länsstyrelserna redovisade en inkomst på 18 milj. kr. av 
vägtrafikskatt under budgetåret 1974/75. Inkomsterna beräknas bli lika 
stora för budgetåren 1975/76 och 1976/77. 

Från centrala bilregistret har RRV erhållit uppgifter om fordonssla
gens fördelning på skattevikter. Med ledning av dessa har genomsnitt
liga och totala vägtrafikskatter beräknats för de i landet registrerade 
fordonsslagen. I nedanstående tablåer visas ·resultaten för fordonsskatt 
och kilometerskatt. 

Fordonsskatt 1975/76 1976/77 
Genomsnittlig Total Genomsnittlig Total 
årsskatt skatt, årsskatt skatt, 
per fordon,, milj. kr. per fordon, milj. kr. 
kr. kr. 

Personbilar 271 766 271 793 
Lastbilar 2 760 451 2 760 463 
Släpvagnar 895 200 647 168 
Bussar 2 876 45 2 876 45 
Traktorer 160 45 160 46 
Motorcyklar 60 3- 60 3 

Summa 1 510 1 518 

Kilometerskatt (milj. kr.) 

1975/76 1976(77 

Personbilar 111 115 
Lastbilar 276 281 
Släpvagnar 60 
Bussar 35 35 

Summa 422 491 



Bilaga 2 Riksrcvisionsverkets inkomstberäkning 53 

I statsbudgeten för budgetåret 1975/76 har titeln vägtrafikskatt upp

förts med l 900 milj. kr. 

R R V beräknar nu inkomsterna på titeln vägtrafikskatt till 

l 980 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 

med 2 060 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

3. Allmän arbetsgivaravgift 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budget[ir 

Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 

1 905,0 
1 944,I 

1972/73 

3 150,0 
3 086,5 

1973/74 

4 715,0 
4 554,6 

1974/75 

5 190,0 
5 360,0 

1975/76 

5 900,0 

Allmfö1 arbetsgivaravgift skall erläggas till staten fr. o. m. den 1 ja

nuari 1969 (SFS 1968: 419 med ändring SFS 1975: 315). Avgiften skall 

erläggas av arbetsgivare och av fysisk person vilken haft inkomst av 

här i riket bedriven rörelse eller av här belägen jordbruksfastighet som 

han själv brukar. Även staten och kommunerna är skyldiga att erlägga 

avgift. 

För arbetsgivare var avgiften 2 <Ji: t. o. rn. år 1972 och därefter 4 % 

av summan av vad han under året utgivit som lön till arbetstagare i 

pengar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad. För vissa re

dare bcdiknas dock allmän arbetsgivaravgift efter en lägre procentsats. 

Vid beräkning av arbetsgivaravgiften skall hänsyn ej tas till arbetstagare 

vars lön under året ej uppgått till 500 kr. eller till arbetstagare som ej 

är obligatoriskt försäkrad enligt Jagen om yrkesskadeförsäkring. 

För fysisk person som haft inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet 

som brukas av honom utgår allmän arbetsgivaravgift (s. k. egenavgift). 

Den var 2 % t. o. m. år 1972 och därefter 4 1?0 av sådan inkomst i den 

mån arbetsgivare ej skall erlägga allmän arbetsgivaravgift för inkomsten. 

Inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet som ej uppgår till 10 000 kr. 

per år och förvärvskälla skall ej tas med vid beräkning av egenavgift 

under kalenderåret 1975 (SFS 1974: 7·74). Fr. o. m. år 1976 utgör mot

svarande avgiftsfria belopp 18 000 kr. (SFS 1975: 315). 

Beträffande debitering och uppbörd av allmän arbetsgivaravgift glil

ler i stort sett vad som föreskrivits för avgifter till sjukförsäkring och till 

försäkring för tilläggspension. 

Vid beräkningen av .. titeln har RRV beaktat den i prop. 1975/76: 16 

föreslagna reduceringen av avgiftsuttaget inom det inre stödområdct 

fr. o. m. år 1976. 

För år 1976 har dessutom uppräkningsfaktorn för preliminärt debi

terade avgifter satts till 24 % . 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln allmän arbetsgivaravgift till 

6 100 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslrtr att titeln uppförs 

med 6 750 000 000 kr. för budgetåret 1976177. 

4. Tullar och acciser 

Tullmedel 

Förändringarna i de beräknade och redovisade inkomsterna av tull

medel under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställ-

ning (milj. kr.). 

Budgetår 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Statsbudget 1 060,0 970,0 880,0 1 090,0 1 015,0 
Debiterad uppbörd 1 062,5 1 080,7 1 185,4 1 349,6 
Influten bruttouppbörd 1 051,7 1 086,5 1119,7 1 362,4 
Utbetalad.: restitutioner 96,1 107,0 98, 1 112,3 
Redovisad nettouppbörd 955,6 9i9,5 l 021,6 1 250,2 

Importvärde och debiterad uppbörd i procent av importvärdet de se-

nast..: fyra budgetf1ren var: 

Budgetår 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Importvärde (milj. kr.) 37 175 40 854 56 524 76 975 
Debiterad uppbörd i procent av 

importvärdet 2,9 2,6 2,1 1,7 

I skrivelse till RRV har gcneraltullstyrclsen beträffani.le bertikninge11 

av inkomsterna av tullmedel framhållit följande: 

"Värdet av importen under de tre första kvartalen år 1975 uppgick till 
55 496 milj. kr. mot 50 031 milj. kr. under motsvarande period år 1974, 
vilket innebär en ökning med 10,9 % . Exporten har under de tre första 
kvartalen i år ökat värdemässigt med 3,2 % jämfört med år 1974. 

Vid inkomstberäkningen 'har konjunkturinstitutets bedömning av kon
junkturläget hösten 1975 beaktats. Institutets bedömning av utrikes
handeln har emellertid jämkats med hänsyn till regeringens proposition 
(1975/76: 65) om inriktningen av den ekonomiska politiken. 

Importvärdet. som år 1974 uppgick till 72 758 milj. kr., väntas en
ligt prop. 1975/76: 65 under år 1975 öka med 3,1 % (-1 % i volym 
och -1-·4-.S 9(. i pris) till 75 000 milj. kr. För år 1976 redovisar propo
sitionen tva alternativa importvärden, 80 500 och 79 800 milj. kr., be
roende på vilket antagande som göres om lageromsvängningens storlek i 
Sverige ~1r 1976. Enligt det lägre alternativet ökar importvärdet under 
år 1976 med 6,4 % ( + l-2 % i volym och +4-5 % i pris). 

Den slutliga avvecklingen av tull för varor, som är berättigade till 
områdesbehandling enligt EFTA-konventionen genomfördes 1966-12-
31. Vid denna tidpunkt var Danmark och Storbritannien anslutna till 
EFT A-konvcntionen. Dessa länder är numera medlemmar av de euro
peiska gemenskaperna. 
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I begriins<:d omfattning utgår alltjämt tull för varor från EFT A-län
der. Tuli utgår för sådana varor, hänförliga till kap 1-24 i tulltaxan. 
som ej omfattas av EFTA-konventionens tullfrihetsbestämmdser, och i 
de fall, då varorna ej uppfyller konventionens ursprungsvillkor. . 

Med de europeiska gemenskaperna undertecknade Sverige 1972-07-22 
avtal om bildande av ett frihandelsområde för i första hand industriva
ror, dvs. i huvudsak alla varor i tulltaxans kapitel 25-99 samt vissa 
Jivsmedelsindustriprodukter inom kapitlen 1-24. Avtalen trädde i kraft 
1973-01-01. För huvuddelen av varorna skall den tullfria handeln vara 
genomförd 1977-07-0 I. 

Enligt huvudregeln avvecklades de importtullar, som gällde 1972-01-
01 mellan Sverige å ena sidan och EG-länderna (de sex och Irland) å 
andra sidan i fem steg on1 vardera 20 % vid följande tidpunkter, nämli
gen 1973-04-01, 1974-01-01, 1975-01-0L 1976-01-01och1977-07-01. 

rör vissa produkter, bl. a. specialstål, metaller m. m., avvecklas tul
larna i åtta steg. Vid de tre första tillfällena, 1973-04-01, 1974-01-01 och 
1975-01-01, avtrappas tullarna med 5 % och vid de därefter följande tre 
tillfällena 1976-01-01, 1977-01-01och1978-01-01 med respektive 10, 15 
och 20 S~. 

Jordbruksvaror enligt den definition som tillämpas inom EG omfattas 
ej av frihandelsavtalet. För dessa varor utgår således tull i den mån de 
är tullbelagda enligt tulltaxan. 

Frihandeln mellan de ursprungliga EFTA-Jänderna inklusive Finland 
består i princip. Mellan de nuvarande EFT A-länderna är frihandeln sä
kcrstiilld av EFTA-konventionen. Mellan Danmark och Storbritannien 
0ch de kvarstående EFT A-länderna 1ir frihandeln reglerad i EG-avtalen. 
För varor, som är upptagna under B i bil. 3 till frihandelskungörclsen 
(1973: 1140), bl. a. spritdrycker och tobaksvaror, och som har ursprung 
i Danmark eller Storbritannien utgår tull från och med 1974-01-0l med 
40 ~·~,från och med 1975-01-01 med 60 % och från och med 1976-01-
01 med 80 % av tullen enligt tulltaxan. Fr. o. m. 1977-07-01 utgår tull 
enligt tulltaxan. Det stegvisa införandet av dessa tullar ber~iknas ge en 
ökad uppbörd i förhållande till budgetåret 1974/75 av ca 2 milj. kr. för 
hudgelåret J 975176 och 3 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

För att de varor, som omfattas av avtalen mellan Sverige och de ut
vidgade gemenskaperna, skall komma i åtnjutande av tullförmånerna 
krävs. att de har ursprung i gemenskaperna eller i vissa fall i något 
EFTA-land. 

Tullpreferenser i form av tullfrihet infördes 1972-01-01 för import av 
halvfabrikat och färdigvaror från vissa utvecklings/änder. De varor för 
vilka preferens då erbjöds omfattade år 1969 en import om totalt 147 
milj. kr. inklusive importen från Hongkong. Tulluppbörden för denna 
import uppgick samma år till omkring 17 milj. kr. En utvidgning av va
ruområdet till förmån för utvecklingsländerna genomfördes 1973-01-01. 
Tullbortfa!Iet är beroende av i vilken utsträckning utvecklingsländerna 
kan utnyttja preferenserna för sin export. Tullvärdet för preferensbe
handlade varor uppgick till 237 milj. kr. för år 1973 och till 380 milj. 
kr. för år 1974. Med ledning av dcssa tulJvärden beräknas tullbortfallet 
till cu 15 och 25 milj. kr. för åren 1973 och 1974. För budgetåret 
1975/76 beräknas tullbortfallet öka med 3 milj. kr. i förhållande till bud
getåret 1974/75. 

Uppbörden av tull för varor som ej redovisas i utrikeshandelsstatisti
ken lt. ex. resgods och gåvoförsändelser) samt av vissa avgifter och er-
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s~ittningar som redovisas som tullmedel beräknas till 14 milj. kr. för 
budgetår. 

I nedanstående sammanställning har importvärden och debiterad 
uppbörd av tull m. m. för budgetåren 1973/74 och 1974/75 redovisats 
för varor från EFTA-ländcr, Danmark och Storbritannien och EG-län
der (de sex och Irland) samt övriga länder. 

Imporh'ärde och debiterad uppbörd av tull (milj. kr.) 

1973/74 
EFTA-ländcr, Danmark och Storbritannien 

Importvärde 
Tull 
Tull/Importvärde, procent 

EG-länder cxkl Danmark och Storbritannien 
Importvärde 
Tull 
Tull/Importvärde, procent 

Övriga länder 
Importvärde 
Tull 
Tull/Importvärde, procent 

Summa 
Importvärde 
Tull 
Tull/Importvärde, procent 

Tull för varor som ej redovisas i utrikes
handelsstatistiken samt annan tullrncdels
uppbörd än tull 

20 790,7 
46,9 

0,22 

20 378,1 
702,3 

3,4 

15 354,9 
426,2 

2,8 

56 523,7 
I 175,4 

2,1 

11,5 

1974/75 

27 244,5 
43,8 
0,16 

27 288,6 
704,9 

2,6 

22 441,7 
576,6 

2,6 

76 974,8 
1 325,3 

l,7 

13,6 

Såsom framgår av sammanställningen var värdet av importen under 
budgetåren 1973/74 och 1974/75 respektive 56 524 och 76 975 milj. kr. 
Enligt utrikeshandelsstatistiken uppgick den debiterade tullen för denna 
import till respektive 1 175 och 1 325 milj. kr. 

Den beräknade uppbörden av tullmedel under budgetåren J 975/76 
och 1976/77 framgår nedan. 

Beräknad uppbörd av tullmedel (milj .. kr.) 

EFTA-länder, Danmark och Storbritannien 
EG-ländcr cxkl Danmark och Storbritannien 
Övriga länder 

Summa 

Tull för varor som ej redo\·isas i utrikeshandcls
statistiken samt annan tullmedelsuppbörd än tull 
Beräknad bruttouppbörd av tullmedel 
Beräknade restitutioner av tullmedel 
Beräknad nettouppbörd av tullmedel 

1975;76 

45 
481 
570 

1 096 

14 
1110 

110 
I 000 

1976/77 

50 
341 
635 

1 026 

14 
1040 

100 
940 

Såsom förut nämnts har i prop. 1975/76: 65 importvärdet för år 1975 
upptagits till 75 000 milj. kr. och för år 1976 redovisats två alternativa 
importvärden, 80 500 och 79 800 milj. kr. Vid efterföljande beräk
ningar har styrelsen antagit, att importvärdet för år 1976 kommer att 
uppgå till 79 800 milj. kr. Inom parentes anges de värden som erhålles 
vid ett importvärde för år 1976 av 80 500 milj. kr. 

Med stöd av dessa antaganden har importvärdet för budgetåret 
1975/76 beräknats till 75 500 (76 000) milj. kr. Utifrån propositionens 
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prognos för utrikeshandeln under år l 976 har styrelsen uppskattat im
portvärdena för budgetåret 1976/77 till 83 500 (84 700) milj. kr. På 
grundval härav beräknar styrelsen bruttouppbörden av tullmedel till 
1110 respektive 1 040 budgetåren 1975/76 och 1976/77. 

Från uppbördsbeloppcn avgår restitutioner av tullmedel. Under bud
getåren 1973/74 och 1974/75 uppgick dessa restitutioner till respektive 
98 och 112 milj. kr. Möjligheterna att erhålla tullrestitution vid export 
tiU EG-ländcr minskas efter hand på grund av den från 1976-01-01 in
trädande begränsningen av rätten till tullrestitution för varor och mate
riel, som ej har ursprung i EG. För budgetåren 1975/76 och 1976/77 
uppskattar styrelsen restitutionerna av tullmedel till respektive 110 och 
100 milj. kr. 

Styrelsen beräknar nettouppbörden av tullmedel för budgetåren 
1975/76 och 1976/77 till (1110-110 =) 1000 milj. kr. respektive 
(I 040-100 =) 940 milj. kr. 

Vid ett importvärde för år 1976 av 80 500 milj. kr. beräknas. upp
bördsbcloppen för ifrågavarande budgetår till 1 010 milj. kr. respektive 
955 milj. kr." 

RRV ansluter sig till gencraltullstyrelscns huvudalternativ och beräk
nar således inkomsterna på titeln tullmedel till 1 000 000 000 kr. för 
budgetiirct 1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 940 000 000 kr. 

för budgetåret 1976/77. 

Mervärdeskatt 

De ber~iknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetären framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 

12 200,0 
11 625,8 

1972/73 

13 000,0 
13 096,0 

1973/74 

14 150,0 
13 929,6 

1974/75 

14 030,0 
14 680,6 

1975/76 

18 500,0 

De redovisade inkomsternas fördelning på tvåmånadersperioder och 
ingående komponenter för budgetåret ·1974175 framgår av nedanstående 

tablå. 

Men·ärdeskatt, budgetåret 1974/75, milj. kr. 

Uppbörds- Tullverket Länsstyrelserna 
mfrnad Inbetald Återbetald 

skatt skatt 

Juli--aug.1 1 427. 1 951 1 208 
Sept.-okl.1 I 592 I 791 I 230 
Nov.-dec.' I 837 2 468 I 539 
Jan.-febr. I 864 3 248 I 956 
Mars --april 2 137 2 195 I 773 
Maj-juni 2 080 2 427 I 708 

Summa 10 937 14 080 9 414 

Riksskattc- Summa 
verket, 
byggmoms 

41 2 129 
70 2 083 
71 2 695 

254 2 902 
308 2 251 
178 2 621 

922 14 681 

'Dessa uppbördspcrioder har påverkats av den tillfälliga nedsättningen av mervärdeskattcn under 
tiden den 1 april-den 15 september 1974. 



Prop. 19i5/76: 100 Bilaga 1 flnansplancn 58 

Mervärdc~btt utgår med 15 f'.i:. av beskatlningsvärdct för de flesta 

skattepliktiga varor och tPnster fr. L1. m. den 1 januari ·1971 (SFS 1970: 

166). Ikskattningsvärdet ~ir lika med varans viirdc med tillägg av tull, 

annan statlig avgift eller skatt inklusive rncrv~irdeskatt. Skattesatsen 

15 7; mots\'aras av 17.65 r;;, av bcskattningsvärdet exklusive mervärdc

skatt. 

Skatt'.;kyldig är den som inom landet i yrkesm~issig verksamhet om

~ätter skattepliktig vara, byggnad eller tjLinst eller importerar mervärdc

skattepliktig vara. Merv~irdcskatt utgiir inte vid export, men skattskyldig

het föreliggn likväl för exportörer i syfte att undanröja en skattebelast

ning p[1 exporterade varor och tjänster. 

Länsstyrcbe är bcskattningsmyndighct vid försäljning eller annan om

~ättning inom landet. Vid import iir tullverket beskattningsmyndighet. 

Den som :ir skattskyldig skall vara registrerad hos liinsstyrelscn i resp. 

fan. D..::n till tullverket erlagda men·ärd..::skatten iir avdragsgill vid den 

skattskyldiges redovisning till länsstyrelsen. Tabellen nedan visar läns

styrelsernas nettouppbörd av merv[irdeskatt fördelad på bransch för re

dovisningsarct 1974. 
Under tiden den 1 april till den 15 september 1974 har mcrvärde

skallcsatscn v;!rit tillfälligt sänkt fdn 15 till 12 % av beskattningsvärdct 

(SFS 1974:89). 

Beskattnings,·ärde och mervärdeskatt deklarerad till länsstyrelserna redovis
ningsåret 1974. Milj. kr. Fördelning på bntnsch. 

SNL Ilransch Bcskatt- Utgacn<lc lng[1endc Mervärde-
ningsvärdc mervärde- mervärde- skatt, netto 

skatt skatt 

1 Jordbruk, skogs-
bruk, jakt och fiske 18 028 2 848 I 637 1 211 

2 Gruvor och mineralicr 906 135 209 -74 
3 Tillverkningsindustri 121 067 18 972 18 732 240 
4 El-. gas, värme och 

vattenverk 785 83 555 -472 
5 Byggnadsindustri 36 405 3 282 2 983 299 
6 Partihandcl, detalj-

handel, restaurang o. 
hotellverksamhct 161 534 25 129 22 613 2 516 

7 Samfärdsel 30 217 4 737 4 066 671 
8 Uppdragsverksamhct, 

bank o. försäkring 7 976 955 739 216 
9 Offentlig förvalt-

ning. konsument-
tjänster 10 167 1 568 1 421 147 
Övriga 145 21 17 4 

Summa 387 230 57 730 52 972 4758 

Kompensation utgår för merv:irdeskatt på nybyggnad eller ombygg

nad av bostadshus som avslutats under år 1974 eller påbörjats detta år 

0ch :wsluta~ före utgången av år 1975 (SFS 1974: 113). Kompensation 
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utgär meJ 13 500 kr. för nybyggnad av enfamiljshus och med I 00 kr. per 

hadratmetcr bostadsyta för nybyggnad av flerfamiljshus. Reducerad 

kompensation utgår vidare för enfamiljshus i gruppbebyggelse (SFS 

1974: 665). Kompensationen för mcrvärdcskatt på bostadsbyggancle ut

betalas av riksskatteverket. 

Kompensation för mervärdeskatt på bostadsbyggande beräknas av 

riksskatteverket uppgå till 1 000 milj. kr. under budgetåret 1975176 och 

100 milj. k:-. under budgetåret 1976/77. RRV ansluter sig till denna be

rtikning. 

Generaltullstyrclsen har i skriYclse till RRV beräknat mervärdeskatt 

pf1 imponerade varor. I skrivelsen Himnas följande redovisning av bc

r~ikningarna: 

"Beriikningen av uppbörden av merviirdeskatt för budgetåret 1975/76 
frarng~tr av föijande sammansfällning (milj. kr.). 

Budgct<ir 
1974/75 1975/76 
(Utfall) (Prognos) 
Juli- Jan.- Juli-
Dec. Juni Juni 

J mport värde 38 483 38 562 77 045 75 500 
Värdet av icke skattepliktiga varor 6 700 4 500 11 200 7 500 
Procent av importvärdet 17,4 '.'.~ 11, 7 ~~ 14,5 ~-~ 9,9 ~~ 
Bruttouppbörd av tull, varuskatter 
m. m. (en!. räkenskaperna) 886 847 1 733 .I 563 
Beräknat beskattningsvärde exkl. 
mervärdeskatt 33 000 35 000 68 000 69 500 
l\krvärdeskatt, 17,65 ~··~ på beräknat 
bcskattningsvärde' 4 855 6 178 11 033 12 267 
Uppbörden av mcrvärdcskatt i 
procent av importvärdet 12,6 ~-~ I 6,0~~ 14,3 ~-~ 16,2 ~·~ 

'Und<.:r tiden den 1 april till den 15 september 1974 var mcrviirdeskatksalscn 
sänkt till 13,64 ~~-

Mervärdeskatt utgår på importerad riiolja, som raffineras i Sverige. 
Däremot är importerade raffinerade oljeprodukter inte skattepliktiga. 
För åren 1975 och 1976 räknar konjunkturinstitutet med successivt 
ökad import c;v råolja och med minskad import av raffinerade oljepro
dukter. Den ovan redovisade minskningen i viirdet av icke skattepliktiga 
varor sammanhänger härmed. · 

Som framgår av det redovisade siffermaterialet beräknar styrelsen 
uppbörden av mervärdeskatt för budgetåret 1975/76 till 12 200 milj. kr. 
(avrundat), vilket motsvarar 16,2 ';:(, av importvärdet. 

Om förllållandct mellan värdet av skattepliktiga och icke skatteplik
tiga varor förutsätts bli detsamma under budgetf1ret 1976177 som under 
budgetåret 1975/76 kan mcrvärdeshttcn antas komma att motsvara 
16,2 % av värdet av den totala importen för detta budgetår. 

Med utgångspunkt från importvärdet för budgetåret 1976177 kan 
uppbörden av mervärdeskatt för detta budgetår beräknas till 13 500 
milj. kr. Vid ett importvärde för år 1976 av 80 500 milj. kr. beräknas 
uppbörden bli 13 700 milj .. kr. för budgetåret 1976/77. 
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Med hänsyn till att de restituerade beloppen av mervärdeskatt är syn
nerligen små i förhållande till uppbörden har styrelsen ansett sig- kunna 
bortse därifrån vid beräkningen av uppbördens storlek. 

Med hänsyn till att prognosen beträffande utrikeshandeln i prop. 
1975176: 65 endast omfattar tiden t. o. m. år 1976 och till svårigheten att 
bedöma den internationella konjunktur- och prisutvecklingen vill styrel
sen understryka osäkerheten i inkomstberäkningen för tullmedel och 
mervärdeskatt under budgetåret l 976177." 

RRV ansluter sig till generaltullstyrelsens huvudalternativ vid beräk
ningen av mervärdeskatt på importerade varor. Detta grundar sig på ett 

importvärde av 79 800 milj. kr. för år 1976. 
Länsstyrelsernas uppbörd av mervärdeskatt består av inbetald skatt, 

dvs. den utgående skatten överstiger den ingående. Dessutom redovisar 
länsstyrelserna återbetald skatt, dvs. den ingående skatten översti
ger den utgående. Till grund för beräkningarna av länsstyrelsernas upp

börd ligger den prognos för den privata konsumtionen som redovisas i 
konjunkturinstitutets höstrapport. ökningen under år 1975 beräknas till 
14,7 % och under år 1976 till 12,2 % . Denna bedömning överensstäm
mer med den prognos för den privata konsumtionen som redovisas i 
regeringens proposition (1975176: 65) om inriktningen av den ekonomis
ka politiken. För år 1977 har ett schablonmässigt antagande på 7 % 
använts. Inbetald skatt uppgår till 5 311 milj. kr. t. o. m. oktober månad 
1975. Återbetald skatt uppgår till 2 488 milj. kr. t. o. m. september 
månad 1975. Inbetald skatt beräknas uppgå till 17 227 milj. kr. och 
återbetald skatt till 11 027 milj. kr. under budgetåret 1975176. Den 
totala uppbörden av mervärdeskatt under budgetåret l 975/76 framgår 
av följande sammanställning. 

Menärdeskatt, budgetåret 1975/76, milj. kr. 

Uppbörds- Tullverket Länsstyrelserna R i ksska tte- Summa 
månad Inbetald Återbetald verket, 

skatt skatt byggmoms 

Juli-aug. 1 856' 2 653 1 1 700 172' 2 637 
Sept.-okt. 1 7901 2 658' 1 710 1941 2 544 
Nov.-dec. 2 404 2 721 1 737 184 3 204 
Jan.-febr. 1 838 3 835 1 980 160 3 533 
Mars-april 2 191 2 539 1 908 160 2 662 
Maj--juni 2 121 2 821 1 992 130 2 820 

Summa 12 200 17 227 11027 1 000 17 400 

'Utfall 

Uinsstyrclscrnas nettouppbörd av mcrvlirdeskatt under budgetåret 
1975176 beräknas således uppgå till 6 200 milj. kr. Redovisningsperio
derna omfattar två kalendermånader. Mervärdcskatl för november och 
december skall redovisas senast den 5 februari. Länsstyrelsernas net

touppbörd under budgetåret l 976/77 beräknas öka med 10,5 %·i förhål-
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landc till budgetåret 1975/76. Den berl-iknas därmed uppgå till 6 850 

milj. kr. Gencraltullstyrclsen har bediknat tullverkets uppbörd till 13 500 

milj. kr. Kompensation för mervärdcskatt på bostadsbyggande har av 

riksskattcverket beräknats till 100 milj. kr. Totalt beräknas således mer
värdeskatten under budgetåret 1976/77 uppgå till 20 250 milj. kr. 

R RV ber[iknar inkomsterna på titeln mervärdcskatt för budgetåret 

1975/76 till J7 400 000 000 kr. och föreslår att titeln uppförs med 

20 250 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Särskilda varuskatter 

De beräknade och redovisade inkomsterna pt1 titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammansfällning (milj. kr.). 

Budgetår 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
Statsbudget 385,0 336,0 436,0 406,0 508,0 
Redovisat 373,5 342,7 401,3 393,l 
Därav 

Skatt på choklad och 
konfektyrvaror 206,4 205,3 196,4 172,5 

(R1ksskatteverket) 
Skatt på tekniska 

preparat 102,5 105,0 106,7 117,1 
(Riksskatteverket) 
Avgift pä vissa dryckes-

förpackningar 6,2 80,l 84,6 
Försäljningsskatt 41,0 5,0 .1,2 0,8 
Pälsvaruskatt 1 3,7 0,0 0,0 0,0 
Särskild varuskatt på 

importerade varor• 20,3 21,2 17,3 16,0 
(Genera I tullstyrelsen) 
1 Omfattar även importerade pälsvaror. 
• Exkl. pälsvaror. 

Särskild varuskatt utgår på vissa varor (SFS 1941: 251 med senaste 
ändring SFS 1974: 444). 

Särskild varuskatt utgår fr. o. m. den 1 juli 1965 med 50 '}o på cho

klad- och konfektyrvaror, puder, nagellack och likartade skönhetsmedel 
samt på parfymer, hårvatten etc. (SFS 1965: 76). 

Utjämningsskatt utgår på vissa choklad- och konfektyrvaror samt på 
wafcrs och biscuits (SFS 1960: 258). Fr. o. m. den 1 juni 1975 är ut

jämningsskatten 40 öre per kilogram (SFS 1975: 199). 

UtFimningsskatt utgår även på öl av typ Il B och starköl (SFS 

1966: 565). Under år 1975 utgår ej utjämningsskatt (SFS 1974: 918). I 

proposition 1975176: 40 föreslås att utj[imningsskatt för öl ska åter

införas fr. o. m. den 1 januari 1976. Skatten föreslås bli för öl av 

typ B 4 öre per liter och för starköl 5 öre per liter. 

Fr. o. m. 1 mars 1973 skall avgift utgå på vissa dryckesförpackningar 

(SFS 1973: 37). Avgift skall erläggas till staten för förpackning med 

konsumtionsfärdig dryck om förpackningens volym överstiger 0,2 men 

inte 3 liter. Avgiften är 10 öre för varje förpackning. 
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De siirskilda varuskatterna uppbärs av riksskatteverket vid tillverk
ning resp. försäljning inom riket samt vid import av hos riksskattcverkct 
registrerad importör och av gcneraltullstyrelsen vid import av annan ii.n 
hos riksskattcvcrkct registrerad importör. 

I skrivelse till RRV har rik s skatt c verk c t beträffande beräk
ningen av inkomsterna på titeln anfört följande: 

··a) S ä r sk i 1 d v a r u s k a t t o c h u t j ä rn n in g s skatt p å 
c h o k 1 a d- o c h k o n f e k t y r v a r o r s a m t b is c u it s o c h 
w af ers utföll under budgetåret 1974/75 med 172,5 milj. kr. Utjäm
ningsskatt utföll under tiden 1juli1974-31 maj 1975 efter skattesatsen 
25 öre/kg. Fr. o. m. 1 juni 1975 utgår skatten efter 40 öre/kg men utfal
ler efter sistnämnda skattesats huvudsakligen först fr. o. m. augusti 
1975. Såvitt framgår av deklarationsmaterialet har en viss kvantitets
minskning, beräknad till omkring 4 <;·C>. kunnat konstateras mellan de två 
sista åren. Om hänsyn tas härtill och till den nu gällande högre utjiim
ningsskattesatsen kan intäkterna av särskild varuskatt och utjämnings
skatt pt1 choklad- och konfektyrvaror samt biscuits och wafers beräknas 
till i runt tal 190 milj. kr. för budgetåret 1975/76. 

Förutsatt att skattesatserna inte ändras torde samma intäkter vara att 
Vlinta för budgetåret 1976/77. 

b) S ii r s k i 1 d v a r u s k a t t p å t e k n i s k a p r e p a r a t inflöt 
under budgetåret 1974175 med 117,1 milj. kr. Under juli--septcmher 
1975 inflöt 25.4 milj. kr. vilket i stort sett motsvarar intäkterna under 
samma period 1974, 25,6 milj. kr. De sista lO budgetåren utvisar emel
lertid en genomsnittlig inkomstökning om närmare 4 % per år. Efter
som den särskilda varuskatten i fråga om tekniska preparat följer pris
bildningcn kan vid kvantitetsmässigt oförändrad konsumtion skatteintiik
terna för budgetåret 1975/76 anges till i runt tal 122 milj. kr. 

Under budgetåret l 976177 beriiknas skatteintäkterna bli 127 milj. kr. 

c) A v g i f t p å v i s s a d r y c k e s f ö r p a c k n i n g a r inflöt 
under budgetåret 1974/75 med 69,5 milj. kr. jämfört med 68,0 milj. kr. 
under närmast föregående budgetår.. Under juli-september 1975 in
flöt emellertid endast 15,9 mot 20.3 milj. kr. under motsvarande period 
1974. Sistnämnda inkomstminskning torde få tillskrivas en relativt kraf
tig lagring av förpackningar 1974 inför den väntade men sedan inte ge
nomförda avgiftshöjningen samt efterverkningarna av lagringen. Då 
konsumtionsvanorna tills vidare synes ha stabiliserats i relationen mel
lan engångs- och returförpackningar beräknar RSV att omkring 70 
milj. kr. kommer att inflyta i avgifter under bqdgetåret 1975/76. 

Pör budgelt1ret 1976i77 torde intäkterna kunna anges till samma be
lopp. 

I enlighet med ovanstående (a-c) beräknar RSV inkomsten av sär
skilda varuskatter under budgetåret 1975/76 till (190+122--i- 70 =) 382 
milj. kr. och under budgetåret 1976/77 till (190-1-127 + 70 =) 387 
milj. kr." 

Genera 1tu11styrc1 sen har i skrivelse till RRV den 30 okto
ber 1975 beräknat sin nettouppbörd av särskilda varuskatter till följan
de belopp (milj. kr.). 
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Särskild varuskatt 
Utjämningsskatt 
Chokladutjämningsavgift 
Dryckcsförpackningsavgift 

Generaltullstyrelsen anför vidare: 

Summa 

Utfall 
1974/75 

12,6 
2,9 
0,6 

17,2 

33,3 

63 

Prognos 
1975/76 1976/77 

11,5 12,0 
3,5 3,5 
0,5 0,5 

11,5 6,8 

27,0 22,8 

'"AB Pripps Bryggerier kommer den 15 januari 1976 att påbörja li
censtillverkning av danskt öl av fabrikat Tuborg och Carlsberg i Sve
rige. Följden av denna licenstillverkning blir en motsvarande minskning 
av import av öl från Danmark. Enligt bolagets beräkningar kommer im
porten av danskt öl av dessa fabrikat att till 90 % vara avvecklad 1976-
0·+-15 och till 100 % 1976-07-01. Styrelsen har grundat beräkningarna 
av uppbörden av utjämningsskatt och dryckcsförpackningsavgift på 
dessa uppgifter." 

De av riksskatteverket och generaltullstyrclsen gjorda beräkningarna 

inneb1ir en sammanlagd inkomst på titeln särskilda varuskatter under 

budgetåren 1975/76 och 1976/77 på 409 resp. 4Hl milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och gcneraltullstyrclsens beräk

ningar och beräknar således inkomsterna på titeln s1irskilda varuskatter 

till 409 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 

med 409 800 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Omsättningsskatt på motorfordon 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.J. 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 

461,0 
465,1 

1972/73 

450,0 
531,2 

1973/74 

610,0 
572,8 

1974/75 

616,0 
744,6 

1975/76 

651,5 

Omsl;ttningsskatt på motorfordon utgår med verkan från den I de

cember 1956, i vissa fall när fordonet av tillverkare elkr registrerad 

importör levereras till köpare eller uttas från rörelse utan samband med 

försäljning (SFS 1956: 545). För skattepliktigt fordon som införts till 

riket av annan än registrerad importör utgår omsättningsskatt, när for

donet införs i riket. Skattepliktiga fordon är personbilar, sådana med 

skåp-, stationsvagns- eller personbilskarosseri utrustade lastbilar, vilkas 

tjänstevikt ej överstiger 1 800 kg., samt motorcyklar, allt i den mån 

fordonen icke tidigare är eller varit upptagna i bilregister. 

För personbilar och lastbilar skall omsättningsskatten utgå med det 

antal kronor som motsvarar viss procent av det tal, vilket anger fordo

nets tjänstevikt uttryckt i kilogram. Detta procenttal höjdes till 230 ~· 
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fr. o. m. den 6 februari 1973 (SFS 1973: 14). För bilar med högre 
tjänstevikt än 1 600 kg skall därjämte tillägg göras med visst belopp 
för varje fullt femtiotal kilogram, varmed tjänstevikten överstiger l 600 
kg. Detta belopp höjdes vid nämnda tidpunkt från 240 kr. till 290 kr. 
Skatten avrundas i förekommande fall till närmast lägre helt tiotal kro
nor. Skatten för motorcyklar höjdes fr. o. m. den l maj 1969 från 225 
till 350 kr. om tjänstevikten ej överstiger 75 kg, från 335 till 460 kr. 

för tjänstevikt mellan 75 och 160 kg samt eljest från 505 till 700 kr. 
(SFS 1969: 71). 

Inkomsterna på titeln redovisas av riksskatteverket och generaltull

styrelsen. 
I skrivelse till RRV beräknar riksskatteverket inkomsterna på ti

teln till 675 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1975/76 och 1976/77. 
Generaltullstyrelscn beräknar inkomsterna till 15 milj. kr. för budget
aret 1975/76 och 8 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Riksskatteverkct uppskattar nyregistreringen av personbilar till 

255 000 st. under budgetåren 1975/76 och 1976/77. 

RR V ansluter sig till riksskatteverkets och generaltullstyrelscns be
r~ikningar och beräknar således inkomsterna på titeln omsättningsskatt 
på motorfordon till 690 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och före

slår att titeln uppförs med 683 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Tobaksskatt 

De ber~iknadc och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 

budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 
l 673,0 
I 638,2 

1972/73 
l 638,0 
l 692,4 

1973/74 
l 817,0 
l 878,8 

1974/75 
l 847,0 
2 062,l 

1975/76 
2 010,0 

Tobaksskatt utgår efter varans vikt (SFS 1961: 394 med senaste änd
ring SFS 1975: 141). För cigarrer och cigariller samt cigaretter utgår 

skatt enligt följande sammanställning. 

Vikt för l st. 
gram 

Cigarrer och cigariller 
grupp I........ t. o. m. 1,7 
" 11........ över 1,7 

111. . . . . . . . )) 3,0 
IV........ » 5,0 

Cigarretter 
grupp I. ...... . t .o. m. 0,85 

t. o. m. 3,0 
)) 5,0 

.. Il ....... . över 0,85 t. o. m. 1,20 
111 •••••••• 
IV .....•.. 
V ....... . 

)) 1,20 )) 1,55 
)) 1,55 » 1,90 
» 1,90 

Skatt för 
1 st. 
öre 

12,0 
15,7 
18,6 
26,0 

15,9 
19,9 
24,4 
28,4 
32,4 
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Tobaksskatt för röktobak, tuggtobak och snus utgår med 64: 00, 
21: 60 resp. 9: 10 kr. för kilogram. För cigarrettpapper och cigarrett
hylsor utgår skatt med 5 öre för varje påbörjad längd av 100 mm av ett 
blad eller en hylsa för framställning av en cigarrett. 

Den som inom riket tillverkar tobaksvaror, cigarrettpapper eller 
cigarretthylsor för försäljning är skyldig att vara registrerad hos riks
skatteverket. Likaså skall den som för återförsäljning till riket inför 
tobaksvaror registreras hos riksskatteverket. Beskattningsmyndigheter 
är ifråga om vara som av annan än registrerad införts till riket general
tullstyrelsen och i övriga fall riksskatteverket. 

Rik s s katt ev er k e t (RSV) har i skrivelse till RRV anfört föl
jande angående sin beräkning av inkomsterna på titeln: 

"Tobaksskatt inflöt under budgetåret 1974/75 med 2 100 milj. kr., 
vilket är 10 milj. kr. mindre än RSV beräknade vid reviderad prognos 
i mars 1975. 

För budgetåret 1975176 beräknade RSV en skatteintäkt på 2 010 
milj. kr. varvid antogs att lagringsköpen inför skattehöjningen på cigar
retter i maj 1975 skulle öka intäkterna 1974/75 mer än normalt och 
inverka negativt på 1975176 års intäkter. De senaste månadernas skatte
utfall samt beräkningar gjorda av Svenska Tobaks AB tyder emellertid 
på att intäkterna för budgetåret 1975/76 kommer att bli större än vad 
som tidigare angavs. · 

Fördelningen av cigarrettkonsumtionen på skatteklasser framgår av 
nedanstående tabell. 

Budgetår 

1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 

Cigaretter av 
skatteklass I 
Antal 
(milj. st.) 

1 400 
2400 
3 300 
4100 
4 800 
5 200 
5 500 
5 900 

Procentuell 
andel av to-
tala konsum-
tionen 
15,6 
24,5 
31,7 
40,9 
47,1 
50,5 
51,4 
51,3 

Cigaretter av skatteklass 
Il och högre 
Antal Procentuell 
(milj. st.) andel av to-

tala konsum-
tionen 

7 600 84,4 
7 400 75,5 
7 100 68,5 
5 900 59,l 
5 400 52,9 
5100 49,5 
5 200 48,6 
5 600 48,7 

RSV beräknar inkomsten av tobaksskatt under budgetåret 1975176 
till 2 125 milj. kr. och under budgetåret 1976/77 till 2 300 milj. kr." 

Under budgetåret 1974/75 uppgick generaltullstyrelsens uppbörd av 
tobaksskatt till 507 000 kr. G en era I tu 11 s tyr e I s en beräknar 
uppbörden under vart och ett av budgetåren 1975176 och 1976177 till 
500 000 kr. Fr. o. m. år 1974 har viss tobaksimport från Danmark upp

hört. 

5 Riksdagen 1975176.1 saml. Nr 100. Bilaga I. Bil. 2 
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RRV ansluter sig till riksskattcverkets och generaltullstyrelsens be
räkningar och beräknar således inkomsterna på titeln tobaksskatt till 
2 125 500 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 
med 2 300 500 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Rusdrycksförsäljningsmedel av partihandelsbolag 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1971 /72 

30,0 
40,6 

1972/73 

30,0 
41,2 

1973/74. 1974/75 

40,0 35,0 
28,9 10,2 

i975/76 

30,0 

Inkomsterna från partihandelsbolag hänför sig i första hand till aktie
bolaget Vin- & Spritcentralen jämte vissa agentbolag. 

Riksskattevcrket har meddelat att AB Vin- & Spritcentralcn beräknar 

bolagets vinstinlevcrans till statsverkct under budgetåret 1975176 vlintas 
komma att uppgå till 25 milj .. kr. För budgetåret 1976/77 räknar bola
get preliminärt med 30 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln rusdrycksförsäljningsmedel av partihandelsbolag 
till 25 000 000 kr. för budgetåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs 
med 30 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Rusdrycksförsäljningsmedel av detaljhandelsbolag 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 
53,0 
50,4 

1972/73 
50,0 
50,7 

1973/74 

51,0 
56,5 

1974/75 ·1975/76 

51,0 51,0 
60,3 

Detaljhandeln med rusdrycker handhas av ett för hela riket gemen

samt företag, Systembolaget AB. 

Riksskatteverkct har meddelat att Systembolaget AB berliknar bo
lagets vinstinlevcrans till statsverket under såväl budgetåret 1975/76 
som under budgetåret 1976/77 till ca 50 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskattcvcrkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln rusdrycksförsäljningsmcdel av detaljhandelsbolag 
till 50 000 000 kr. för ·budgetåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs 

med 50 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 
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Skatt på sprit 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammansfällning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971 /72 

2000,0 
2100,0 

1972/73 

2170,0 
2178,2 

1973/74 

2 200,0 
2 244,1 

1974/75 

2 805,0 
2 885,8 

1975/76 

3 100,0 

Skatt utgår på sprit (SFS 1957: 209 med senaste ändring SFS 1975: 
140). För spritdrycker utgår omsättningsskatt dels med en grundavgift 
för liter dels med en procentavgift. Grundavgiften utgör 54,2 öre för 
varje hel volymprocent alkohol. Procentavgiften motsvarar 50 % av 
utminuteringspriset inklusive skatt. 

I skrivelse till RRV har riksskatteverket (RSV) anfört följande: 

"Vin & Spritcentralcns försäljning av sprit till systembolaget under pe
rioden maj-sep. utgör underlag för skatteinkomsten under perioden 
jul.-nov. För denna period kommer skatt att inflyta med 1 275 milj. 
kr. Jämfört med föregående års motsvarande försäljning, som inbringade 
1172 milj. kr. innebär det en ökning med 9 %. Den genomsnittliga 
skatten per liter har ökat med 10 % medan volymen minskat med 1 % . 

För de följande budgetåren får det antas att volymen ökar med 1,5 % 
per år vilket utgör den genomsnittliga ökningen under en längre period. 
Vidare får man räkna med en indirekt skatteeffekt som en följd av pris
ökningar och förändringar i konsumenternas preferenser mot dyrare 
varor. Denna indirekta skatteeffekt har uppskattats till 2 % per år. 

RSV beräknar inkomsten av skatt på sprit under budgetåret 1975/76 
till 3 150 milj. kr. och under budgetåret 1976/77 till 3 250 milj. kr." 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln skatt på sprit till 3 150 000 000 kr. för budgetåret 

1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 3 250 000 000 kr. för bud
getåret 1976/77. 

Skatt på vin 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971 /72 

265,0 
297,7 

1972/73 

335,0 
340,6 

1973/74 

390,0 
356,3 

1974/75 

430,0 
431,9 

1975/76 

500,0 

För vin utgår omsättningsskatt dels med en grundavgift för liter dels 
med en procentavgift (SFS 1957: 209). Grundavgiften utgår med 6 kr. 
15 öre för vin med en alkoholhalt överstigande 14 volymprocent (stark
vin) samt med 2 kr. 10 öre för annat vin (lättvin) (SFS 1975: 140). Pro
centavgiften motsvarar 36 % av utminuteringspriset, inklusive skatt. 

För vin som tillverkats inom landet utgår dessutom en särskild tillverk-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 1 Finansplanen 68 

ningsavgift, 50 öre för liter, om vinets alkoholhalt överstiger 14 volym
procent om vinet är mousserande eller därmed jämförligt, är avgiften. 
20 öre för liter. 

I skrivelse till RRV har riksskatteverket (RSV) i fråga om beräkning 
av skatt på vin anfört följande: 

"Vin- och Spritcentralens försäljning av vin till systembolaget under 
perioden maj-sep. utgör underlag för skatteinkomsten under perioden 
jul.-nov. För denna period kornmer skatt att inflyta med 202 milj. kr. 
Jämfört med föregående års motsvarande försäljning, som inbringade 
166 milj. kr. innebär det en ökning med 21 %. Den genomsnittliga 
skatten per liter har ökat med 14 % och volymen har ökat med 6,5 % . 

För de följande budgetåren har antagits en volymökning på 10 % per 
år och en indirekt skatteeffekt på 5 % per år. 

RSV beräknar inkomsten av skatt på vin under budgetåret 1975176 
till 530 milj. kr. och under budgetåret 1976/77 till 600 milj. kr." 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar in
komsterna på titeln skatt på vin till 530 000 000 kr. för budgetåret 
1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 600 000 000 kr. för budget

året 1976/77. 

Skatt på malt- och läskedrycker 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1971 /72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

Statsbudget 640,0 645,0 649,0 695,0 770,0 
Redovisat 607,8 631,1 680,7 677,6 
Därav 

Maltdrycker 508,3 533,3 578,1 582,2 
Läskedrycker 99,5 97,8 102,6 95,4 

Det utgår skatt på malt- och läskedrycker (SFS 1960: 253 med se
naste ändring SFS 1975: 142). Skatt utgår enligt följande sammanställ

ning. 

Dryck 

Lättöl 
Öl typ A 
Öl typ B 
Starköl 
Kolsyrade läskedrycker 
Övriga läskedrycker 

Viktprocent 
alkohol 
Över Högst 

1,8 
2,8 
3,6 

1,8 
2,8 
3,6 

Skatt per 
liter 
Kr. 

0:39 
1: 07 
1: 87 
2: 87 
0:52 
0:32 

I skrivelse till RRV har rik s skatteverket (RSV) i fråga om 
beräkningen av skatt på malt- och läskedrycker anfört följande: 
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"Den skattepliktiga utlämningen av malt- och läskedrycker under de 
fyra senaste tolvmånadersperioderna har uppgått till följande kvanti
teter i milj. liter. 

Tidsperiod Stark- Öl Öl Lagrat Kolsyrade Övriga 
öl typ B typ A lättöl lä ske- läske-

drycker drycker 
sep 71-aug 72 24,6 283,8 64,3 44,0 297,4 
sep 72-aug 73 23,1 280,4 55,9 64,9 303,8 
sep 73-aug 74 22,1 274,5 42,8 87,l 290,7 
sep 74-aug 75 22,1 277,4 33,8 97,5 290,1 14,5 

För prognosperioden har antagits att öl typ A fortsätter att minska 
medan lagrat lättöl ökar. Volymen övriga läskedrycker beräknas kom
ma att uppgå till 40 milj. liter per år." 

RSV beräknar inkomsten av skatt på malt- och läskedrycker under 
budgetåret 1975/76 till 820 milj. kr. och under budgetåret 1976/77 till 
865 milj. kr. 

Genera 1tu11styre1 sen redovisade under budgetåret 1974/75 
68,9 milj. kr. i skatt på maltdrycker och 1,2 milj. kr. i skatt på läske

drycker. Generaltullstyrelsen har i skrivelse till RRV beräknat sin upp
börd av skatt på malt- och läskedrycker till 65 milj. kr. under budget
året 1975/76 och 11 milj. kr. under budgetåret 1976/77. I skrivelsen an
för generaltullstyrclsen följande: 

"Enligt vad styrelsen under hand erfarit från AB Pripps Bryggerier 
kommer bolaget att 1976-01-15 påbörja licenstillverkning av danskt öl 
av fabrikat Tuborg och Carlsberg i Sverige. Följden av denna licenstill
verkning blir en motsvarande minskning av importen av öl från Dan
mark. Enligt bolagets beräkningar kommer importen av danskt öl av 
dessa fabrikat att till 90 % vara avvecklad 1976-04-15 och till 100 % 
1976-07-01. Styrelsen har grundat beräkningarna av uppbörden av malt
drycksskatt på dessa uppgifter." 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets och generaltuIJstyrelsens be
räkningar och beräknar således inkomsterna på titeln skatt på malt- och 
läskedrysker till 885 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår 
att titeln uppförs med 876 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Energiskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
Statsbudget 1116,0 1 078,0 1 255,0 1 945,0 3 160,0 
Redovisat 1 073,1 1 066,5 1 222,4 1 944,4 
Därav på 

Elektrisk kraft 326,7 369,3 392,8 492,5 
Bensin och gasol• 354,7 363,5 496,0 1110,0 
Andra bränslen 390,9 333,7 333,6 341,9 
1 Exklusive tullverkets uppbörd. 
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Allmän energiskatt skall erläggas för bensin och gasol, vissa bräns
len såsom kol, koks, motorbrännolja och eldningsolja samt elektrisk 
kraft (SFS 1957: 262, omtryckt SFS 1964: 350 med senaste ändring SFS 
1975: 272). Med bensin avses här samtliga i förordningen om bensin
skatt angivna skattepliktiga varuslag ·och med gasol vara, för vilken skatt 

skall erläggas enligt förordningen om gasolskatt. Energiskatt för bensin 
utgår med 34 öre per liter och för gasol med 26 öre per liter. Skatten 
utgår för elektrisk kraft med 2 öre per kilowattimme. 

För andra bränslen gällande skattesatser framgår av nedanstående 
sammanställning. 

Bränsle 
Stenkol 
Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter m. m. 
Brunkolsbriketter 
Koks och koksbriketter 
Koksstybb 
Fotogen med tillsats som möjliggör drift av snabb

gående dieselmotor 
Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor 

Skattesats 
12 kr. för ton 
6»»» 
6)))))) 

14 » » )) 
6»»» 

40 )) » m• 
40 » » » 

Beträffande energiskatt på be:nsin och gasol gäller i fråga om skatt

skyldighet och beskattni.ngsmyndighet samma bestämmelser som för 
bensinskatt och gasolskatt. övrig energiskatt redovisas av riksskattever

ket samt av generaltullstyrclsen beträffande skatt på bränsen som införts 
till riket av annan än den som är registrerad hos riksskatteverket. Re
geringen kan i konjunkturstimulerande syfte förordna om nedsättning 
eller befrielse från allmän energiskatt (SFS 1971: 928). Den tillfälliga 
nedsättningen av energiskatten upphörde vid utgången av år 1974. 

I regeringsförklaringen den 15 oktober 1975 lade regeringen fram för
slag om att, den efter prövning i varje särskilt fall, för tiden 1 juli 
1975-30 juni 1976 skall medge nedsättning av energiskatt på elkraft, 
eldningsolja och fasta bränslen för industriell tillverkning. 

I skrivelse till RRV har riksskatteverket anfört följande: 

"a) E n e r g i ska t t p å e l kr af t 
Uppbörden under budgetåret 1974/75 uppgick till 492,5 milj. kr. I 

mars 1975 beräknade RSV energiskatten på elkraft för budgetåret 
1975176 till 1.057 milj. kr. Hänsyn togs då till den omläggning av skat
ten på elkraft som hade föreslagits. Energiskatten tas numera ut med 2 
öre per kWh för i stort sett all clkraftförbrukning. Vid föregående in
komstberäkning antogs att skattenedsättningar skulle minska inkomsten 
med 25 milj. kr. Regeringen har nu genom dispens medgivit ytterligare 
skattenedsättningar som beräknas sänka inkomsten med 100 milj. kr. In
komsten för budgetåret 1975/76 beräknas därför till 957 milj. kr. 

Elkraftförbrukningen inom landet med undantag för jlirn- och spår
vägar uppgick under .budgetåret 1974175 till ca 70 TWh (1 
TWh= 1000000 000 kWh). För clkraftförbrukning vid t. ex. alumi-
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nium- och kloralkalicelcktrolys utgrir ingen energiskatt. Sammanlagt be
räknas 3,3 TWh förbrukas för skattefria ändamål. I riksdagens beslut om 
energipolitiken beräknas den årliga ökningen av elkraftförbrukningen 
uppgå till 6 % fram till 1985. Med ledning av nuvarande energiförbruk
ning och den angivna årliga ökningen beräknas inkomsten av energi
skatten på elkraft för budgetåret 1976177 uppgå till (1,06 X l,06 X 
66 700 000 000 X 0,02 :=:) 1 500 milj. kr. Från dessa beräknade inkomster 
får dras den skattenedsättning som regeringen medgivit vissa företag 
med industriell tillverkning. 

RSV beräknar inkomsten av energiskatt på elkraft till 957 milj. kr. 
under budgetåret 1975176, 1 500 milj. kr. under budgetåret 1976/77. 

b) Energiskatt på bensin och gas o I 
I detta sammanhang kan bortses från energiskatten på gasol. Energi

skatten på bensin höjdes den 1 juli 1975 från 27 öre till 34 öre per liter. 
Skatt hänförlig till juli betalas in först i oktober. Inbetalningarna under 
juli-september har därför skett efter den lägre skattesatsen. Inkomsten 
av energiskatt på bensin som förut mots~·arat 62,79 % (27/43) av in
komsten av bensinskatt kommer nu att motsvara 79,07 % (34/43). Med 
ledning av prognosen för bensinskatt och med tillägg av l milj. kr. för 
den energiskatt på lättbensin, som levereras in av gasverk och för vilken 
bensinskatt inte utgår, kan inkomsten under budgetåret 1975/76 beräk
nas till (0,6279 X 511+0,7907X1364+1 =) 1 400 milj. kr., under bud
getåret 1976/77 till 1 519 milj. kr. 

c) Energiskatt på andra b r än s 1 en än bensin och 
gasol 

Inkomsten under budgetåret 1974175 uppgick till 341,9 milj. kr. 
Energiskatten på motorbrännolja, eldningsolja och bunkcrolja utgår 

fr. o. m. den 1juli1975 med en enhetlig skattesats av 40 kr. per m3 . Den 
högre skattesatsen påverkar inkomsten först i oktober. 

Under tiden juli-september 1975 inflöt 96,1 milj. kr. Med ledning av 
uppgifter som inhämtats från några större oljeföretag kan inkomsten av 
energiskatt på bränslen under oktober-december 1975 beräknas till ca 
110 milj. kr. 

Den tillfälliga nedsättningen av energiskatten som upphörde vid ut
gången av 1974 medför att inkomsten av energiskatten under detta och 
tidigare år inte kan användas som grund för prognosen. Den särskilda 
beredskapsavgiften påverkas däremot inte av skattenedsättningen. In
komsten av denna avgift under första och andra kvartalet 1975 förhåller 
sig till inkomsten under fjärde kvartalet 1974 som 1,25 och 1,35 till 1. 
Inkomsten av energiskatt på bränslen under januari-juni 1976 kan 
därför beräknas till brutto (1,25X110+1,35X110 =) 286 milj. kr. Här
ifrån avgår dock den skattenedsättning vid industriell tillverkning som 
regeringen medgivit för innevarande budgetår. För energiskatten på 
bränslen beräknas nedsättningen bli ca 125 milj. kr. Med tillägg av 3 
milj. kr. för energiskatt på fasta bränslen kan skatteinkomsten under 
budgetåret 1975176 beräknas till (96+110+286+3-125 =) 370 milj. 
kr. Med ledning av regeringens beslut om den framtida energipolitiken 
har antagits en årlig ökning av oljeförbrukningen med 1,5 %. Inkomsten 
under budgetåret 1976177 beräknas till 500 milj. kr. 
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Den sammanlagda energiskatten skulle i enlighet med det anförda för 
budgetåret 1975176 uppgå till (957+1400+370 =) 2 727 milj. kr. för 
budgetåret 1976177 (1500+1519+500 =) 3 519 milj. kr." 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln energiskatt till 2 727 000 000 kr. för budgetåret 
1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 3 519 000 000 kr. för budget
året 1976177. 

Särskild beredskapsavgift för oljeprodukter 

En särskild beredskapsavgift för oljeprodukter tas ut fr. o. m. den 1 
juli 1974. Uppbörden under budgetåret 1974/75 uppgick till 113,1 milj. 
kr. Den 1 juli 1975 höjdes avgiften för bensin med 3 öre till 5 öre 

per liter och avgiften för motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja 
med 3 kr. till 5 kr. per kubikmeter. Dessutom skall avgiften tas ut under 
två år utöver de tre som förut bestämts. Avgiftsskyldighetcn följer 
samma regler som gäller för skattskyldighet för bensin respektive all
män energiskatt på flytande bränslen. 

Riksskattcverket har i skrivelse till RRV anfört följande: 

"Avgift efter den högre avgiftssatsen betalas in först i oktober 1975. 
Inkomsten av särskild beredskapsavgift för bensin har förut svarat mot 
4,65 % {2/43) av inkomsten av bensinskatt men höjs nu till 11,63 % 
(5/43). Med ledning av prognosen för bensinskatten beräknas inkomsten 
av den särskilda beredskapsavgiften för bensin under budgetåret 1975/76 
uppgå till (0,0465 X 511+0,1163X1 364 =) 182 milj. kr. och under 
budgetåret 1976/77 till 223 milj. kr. 

Under tiden juli-september 1975 inflöt särskild beredskapsavgift för 
motorbrännolja, eldningsolja och bunkerolja med 15,7 milj. kr. Under 
tiden oktober 1974-juni 1975 var inkomsten 51,8 milj. kr. Med stöd av 
riksdagens beslut i maj 1975 om den framtida energipolitiken beräknas 
den årliga ökningen bli 1,5 % . Inkomsten under tiden oktober 1975-
juni 1976 beräknas då bli (1,015 X 51,8 : 3 X 5 =) 87,6 milj. kr. Inkoms
ten under budgetåret 1975/76 skulle alltså bli (15,7+87,6 =) 103,3 
milj. kr. Under förutsättning av en fortsatt ökning med 1,5 % blir in
komsten under budgetåret 1976/77 (1,015X15,7 : 3X5+1,015 X 87,6 =) 
115,5 milj. kr. 

Den sammanlagda inkomsten av särskild beredskapsavgift för olje
produkter skulle i enlighet med det anförda bli för budgetåret 1975176 
(182+103 =) 285 milj. kr. och för budgetåret 1976/77 (223+116 =) 
339 milj. kr." 

Den 26 juni 1975 beslutade regeringen att behållningen av den sär
skilda bcredskapsavgiften för oljeprodukter ska överföras till en särskild 
oljelagringsfond hos riksgäldskontoret. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkningar. Eftersom avgif
terna skall fonderas föreslår RR V att titeln uppförs med formellt 1 000 

kr. för budgetåren 1975/76 och 1976177. 
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Särskild vägtrafikskatt 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1973/74 

25,0 
55,7 

1974/75 

166,0 
201,8 

1975/76 

175,0 

Fr. o. m. den 1 januari 1974 utgår särskild vägtrafikskatt i form av 
särskild fordonsskatt och särskild kilometerskatt (SFS 1973: 602). Skat
ten ersätter den särskilda skatten på motorbränslen. 

Särskild fordonsskatt utgår för trafiktraktor och registrerat motor
redskap, som inrättats för brännoljedrift. Vidare beskattas släpvagn 
över tre tons skattevikt, som drages av fordon som är kilometerskatte
pliktigt enligt vägtrafikskattelagen (SFS 1973: 601 med senaste ändring 
1974: 869) eller enbart av traktor eller motorredskap, om fordonet är 
fordonsskattepliktigt enligt nämnda förordning. 

Särskild kilometerskatt utgår för motorfordon, som är inrättat för 
brännoljedrift och som är kilometerskattepliktigt enligt vägtrafikskatte
lagen. 

Fr. o. m. den 1 juni 1976 utgår för släpvagnar särskild fordonsskatt 
endast för släpvagn över tre tons skattevikt, som dras av traktor eller 
motorredskap (SFS 1975: 277). 

För släpvagn som dras av kilometerskattepliktigt fordon erläggs sär
skild kilometerskatt. 

Särskild fordonsskatt utgår med ett grundbelopp och ett tilläggsbe
lopp. Tilläggsbeloppet bestäms av fordonsslag, totalviktsintervall samt 
för släpvagn om den är påhängsvagn som drages av kilometerskatteplik
tigt fordon eller annan släpvagn. Särskild kilometerskatt beräknas efter 
antal körda kilometrar och utgår med ett grundbelopp och ett tilläggsbe
lopp. 

Särskild vägtrafikskatt uppbärs på samma sätt som vägtrafikskatt 
(SFS 1973: 776). 

I statsbudgeten för budgetåret 1975/76 har titeln uppförts med 175 
milj. kr. 

Antalet brännoljedrivna personbilar utgör drygt 3 % av totala antalet 
bilar. För lastbilar och bussar är motsvarande procentandelar ca 57 
resp. 75 % . Antalet trafiktraktorer och registrerade motorredskap som 
berörs av den särskilda fordonsskatten är ca 4 500 st. Antalet släpvag
nar med totalvikt över 3 ton, som dras av kilometerskattepliktigt for
don, traktor eller motorredskap uppgår till ca 29 500 st. Med led
ning av dessa uppgifter har den särskilda vägtrafikskatten för bud
getåren 1975/76 och 1976/77 framräknats enligt nedanstående tablå 
(milj. kr.). 
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1975/76 1976{77 

Särskild fordonsskatt 17 2 
Därav släpvagnar 16 1 

Särskild kilometerskatt 194 210 
Därav lastbilar 148 151 

Summa 211 212 

RRV beräknar inkomsterna på titeln särskild vägtrafikskatt till 
211 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 
med 212 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Skatt på annonser och reklam 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 

48,0 
38,2 

197'2/73 

70,0 
48,4 

1973/74 

92,0 
87,8 

1974/75 

90,0 
120,5 

1975/76 

115,0 

Skatt utgår på annonser och reklam (SFS 1972: 266). Skatten beräk
nas på underlaget exklusive skatt. Den är 6 % för annons i allmän ny
hetstidning, annars 10 % . Skattskyldig är den som i yrkesmässig verk

samhet inom landet offentliggör skattepliktig annons eller skattepliktig 
reklam i annan form än annons eller framställer skattepliktig reklam
trycksak. Den som är skattskyldig skall anmäla sig för registrering hos 
riksskatteverket. Skatten redovisas vanligen för perioder om 2 måna
der. Den skattskyldige skall utan anmaning inge deklaration för varje 
redovisningsperiod. Till skattskyldig som redovisat reklamskatt för an
nonser i självständig periodisk publikation återbetalar riksskattcverket så 
stor del av den erlagda skatten för ett kalenderår som svarar mot en 
skattepliktig omsättning om högst 3 miljoner kronor för helt år. 

Beskattningsmyndighet för reklamskatt är riksskattcverket eller, i 
fråga om reklamskatt vid införsel, generaltullstyrclsen. 

I skrivelse till RRV har rik s skatteverket i fråga om beräk
ningen av skatt på annonser och reklam anfört följande: 

"Nettouppbörden uppgick under budgetåret 1974/75 till 115,6 milj. kr. 
och för tiden juli-september 1975 till 14,5 milj. kr. Den genomsnittliga 
ökningen ligger f. n. kring 20 % jämfört med motsvarande period före
gående budgetår. Det innebär en avmattning, eftersom ökningstaktcn 
tidigare legat kring 40 % . Avmattningen beräknas fortsätta i takt med 
den väntade lågkonjunkturen. ökningen kommer i stort sett endast 
att motsvara kostnadsfördyringen, dvs. ca 10 % . 

Den 1 maj 1975 trädde vissa ändringar i reklamskattclagen i kraft. De 



Bilaga 2 Riksrevisionsvcrkcts inkomstberäkning 75 

väntas innebära en minskning av skatten på reklamtrycksaker med någ
ra miljoner kr. 

Riksskatteverket beräknar nettoinkomsten av skatt på annonser och 
reklam under budgetåret 1975/76 till 125 milj. kr. och under budgetåret 
1976/77 till 140 milj. kr." 

G en c r a 1 tu 11 s tyr e I s c n beräknar sin uppbörd av skatt på an
nonser och reklam till 5,0 milj. kr. under budgetåret 1975/76 och 5,3 

milj. kr. under budgetåret 1976/77. 

RRV ansluter sig till riksskattevcrkets och gcneraltullstyrelsens beräk

ningar och beräknar således inkomsterna på titeln skatt på annonser och 
reklam till 130 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln 

uppförs med 145 250 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Skatt på spel 

De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under de senaste 
budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 
Statsbudget 
Redovisat 

1973/74 

50,0 
58,7 

1974/75 

60,0 
69,0 

1975/76 

75,0 

Fr. o. m. den 1 april 1973 utgår spelskatt (SFS 1972: 820) på sådant 
automat-, roulett- eller bingospel, som kräver tillstånd enligt la, lb eller 

3 § lotteriförordningen (1939: 207). Beskattningsmyndighet är riksskat
tevcrket. 

Skatten på automat- och roulettspel har formen av en fast avgift för 
varje kalendermånad då skattskyldighct råder. För automatspel utgår 
avgiften med 100 kr. per automat om automaten är konstruerad uteslu
tande för spel med tjugofemörcsmynt och med 500 kr. per automat i an
nat fall. I fråga om roulettspel utgår avgiften med 3 500 kr. per tillstånd 
som innebär rätt till spel minst tre dagar varje vecka och med 1 500 kr. 
för annat tillstånd. Skatt på bingospel utgår med 5 % av värdet av er
lagda spclinsatscr och entreavgiftcr. 

Riksskatteverket har i skrivelse till RRV beräknat inkomsterna av 
skatt på spel. 

Den 1 januari 1976 höjs spelskatten för automatspel med annan in
sats än 25-öringar från 500 kr. till 900 kr. per månad om spel bedrivs i 
samband med restaurangrörelse. I vissa fall höjs även skatten för rou
lettspel med 1 500 kr. till 5 000 kr. per månad (SFS 1975: 987). 

Under tiden oktober 1974-september 1975 inflöt 72,0 milj. kr. mot 
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62,6 milj. kr. under tiden oktober 1973-september 1974. ökningen ut
gör 15 %. Denna ökningstakt kan dock inte läggas till grund för prog
nosen eftersom tillståndsgivningen beträffande automatspel sannolikt 
inte kommer att öka i samma takt i fortsättningen. Dessutom kan höj
ningen av avgifterna medföra en minskning av antalet automater. Net
toeffekten av den höjda spelskatten kan beräknas till 8 milj. kr. under 
första halvåret 1976. För budgetåren 1975/76 och 1976/77 räknar riks
skatteverket med en ökningstakt av skatt på spel på cirka 8 % årligen. 

RSV beräknar inkomsten av skatt på spel under budgetåret 1975/76 
till 84 milj. kr. och under budgetåret 1976/77 till 100 milj. kr. 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln skatt på spel till 84 000 000 kr. för budgetåret 
1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 100 000 000 kr. för budget
året 1976/77. 

Il. Uppbörd i statens verksamhet 

RRV har erhållit uppgifter om nettoinkomster på flertalet inkomst
titlar under uppbörd i statens verksamhet. Uppgifterna har lämnats av 
de myndigheter som redovisar uppbörd i statens verksamhet. Vissa tit
lar har dock beräknats av RRV. Dessa är bidrag till kostnader för polis-, 
domstols- och uppbördsväsendet m. m., vattendomstolsavgifter och pen
sionsmedel m. m. 

Med stöd av dessa uppgifter beräknar RRV inkomsterna av uppbörd i 
statens verksamhet till 1 956 787 000 kr. för budgetåret 1975/76 och fö

reslår att dessa inkomster uppförs med 2 131 647 000 kr. för budgetåret 
1976177. Utfall, beräkning i statsbudget och RRVs beräkning framgår 
nedan (milj. kr.). 

Statsbudget 
Redovisat 
RRVs beräkning 

1972/73 

1 140,8 
1 288,2 

1973/74 

1 266,4 
1 313,1 

1974/75 

1 321,4 
1 403,6 

1975/76 

1 665,5 

1 956,8 

1976/77 

2 131,6 

Redovisade nettoinkomster under budgetåret 1974/75 på resp. upp
bördstitel framgår av bilaga A. I bilaga B redovisas RRVs beräkning för 
budgetåret 1975/76 och i bilaga C RRVs förslag till beräkning av upp
börd i statens verksamhet för budgetåret 1976/77. 

RRV har vid beräkningen funnit anledning göra särskilda uttalanden 
beträffande följande inkomsttitlar. 
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Bidrag till kostnader för polis-, domstols- och uppbördsväsendet 
m. m. På inkomsttiteln redovisas bidrag från kommuner till staten för 
kostnader för pensionering av personal inom det förstatligade polis-, 
domstols- och uppbördsväsendet m. m. (SFS 1966:681). För budgetåret 
1975176 beräknas bidragen för pensionering uppgå till 66,4 milj. kr. och 
för budgetåret 1976177 till 65,5 milj. kr. 

Fr. o. m. budgetåret 1970171 redovisas även kostnadsbidrag till lokal
hållningen för de allmänna underrätterna på titeln. Kommun som vid 

utgången av år 1970 hade lokalhållningsskyldighet för rådhusrätt skall 
betala kostnadsbidrag till staten (SFS 1970: 390). Kostnadsbidraget fast
ställs av byggnadsstyrelsen. För budgetåren 1975/76 och 1976177 beräk
nas de uppgå till 7,8 milj. kr. under resp. budgetår. RRV ansluter sig till 

byggnadsstyrelsens beräkning. 
RRV beräknar inkomsterna på titeln bidrag till kostnader för polis-, 

domstols- och uppbördsväsendet m. m. till 74 157 000 kr. för budgetåret 
1975176 och föreslår att titeln uppförs med 73 342 000 kr. för budget
året 1976177. 

Inkomster vid kriminalvården. I statsbudgeten uppfördes inkomsterna 
med 10 000 kr. för budgetåret 1975176. Kriminalvårdsstyrelsen räknar 
med att överskottet av jordbruks- och verkstadsdriften för budgetåret 
1975/76 kommer att uppgå till 1850000 kr. För budgetåret 1976177 
räknar kriminalvårdsstyrelsen med att jordbruks- och verkstadsdriften 
inte kommer att lämna något överskott. En av anledningarna härtill är 
den låga beläggningen på anstalterna. Dessutom kommer vissa kostnads
krävande förändringar att påverka resultatet som t. ex. utökade försök 
med marknadsanpassad lön. 

RRV ansluter sig till kriminalvårdsstyrelsens beräkning och beräknar 
inkomsterna på titeln inkomster vid kriminalvården till 1 860 000 kr. 
för budgetåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs med 10 000 kr. 
för budgetåret 1976177. 

Inkomster vid den statliga Iäkemedelskontrollcn. Kostnader för den 
statliga läkemedclskontrollen skall täckas genom avgifter enligt läkeme
delsförordningen (SFS 1962: 701). När ett läkemedel anmäls till regist
rering uttas en anmälningsavgift. Därefter erläggs årsavgift budgetårsvis. 
Sedan den 1 januari 1975 är anmälningsavgiften 6 500 kr. och årsavgif

ten 4 400 kr. Socialstyrelsens beräkning av inkomster vid den statliga lä
kemedelskontrollen bygger på antagandet att antalet nyanmälningar blir 

ca 150 för budgetåret 1976177. Socialstyrelsen har vidare räknat med en 
ytterligare ökning av anmälningsavgiften till 8 000 kr. samt en höjning 
av årsavgiften till 5 800 kr. Avregistreringarna väntas ligga på en kon
stant nivå. I förslaget till organisation, finansiering m. m. av socialsty
relsens Iäkemedelsavdelning förutsattes att läkemedelsproducenterna 
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skulle svara för 80 % av kontrollkostnaderna. Med dessa föruts~ittningar 
beräknar socialstyrelsen inkomsterna för budgetåret 1976/77 till 16 280 

milj. kr. Med ett antagande om oförändrade års- och registreringsav

gifter kan inkomsterna beräknas till 12 415 milj. kr. för budgetåret 

1976/77. 

RRV ansluter sig till socialstyrelsens beräkning för budgetåret 

1975176 och beräknar således inkomsterna på titeln inkomster vid den 

statliga läkcmedelskontrollen till 12 635 000 kr. I avvaktan på att rege

ringen tagit ställning till förslaget om höjda avgifter föreslår RRV att 

titeln uppförs med 12 415 000 kr. för budgetåret 1976177. 

Inkomster vid karolinska sjukhuset. Budgetåret 1974175 uppgick in

komsterna till 206,5 milj. kr. Direktionen för karolinska sjukhuset be

räknar inkomsterna under budgetåret 1975/76 till 396,3 milj. kr. In
komstökningen beror på att Stockholms läns landstingsavgifter till sjuk

huset ökade fr. o. m. den 1 januari 1975. Dessutom höjs ersättningen 

från allmänna försäkringen och patientavgifterna fr. o. m. den 1 januari 

1976. För budgetåret 1976177 beräknar direktionen inkomsterna till 

335,1 milj. kr. Vid beräkningen av vårdavgiftcrna har hänsyn inte tagits 

till den minskning av inkomsterna som kan följa av minskad sjukvårds

produktion i samband med den planerade upprustningen av sjukhusets 

lokaler. 
RRV ansluter sig till karolinska sjukhusets beräkning och beräknar 

således inkomsterna på titeln inkomster vid karolinska sjukhuset till 

396 300 000 kr. för budgetåret :I 975176 och föreslår att titeln uppförs 
med 335100 000 kr. för budgetåret 1976177. 

Inkomster aY arbetsgivaravgifter till arbetarskyddsstyrelsens och yr
kesinspektionens verksamhet. Fr. o. m. den 1 januari 1972 skall arbetar

skyddsavgift erläggas som bidrag till arbetarskydd (SFS 1971: 282). Den 
årliga avgiften höjdes fr. o. m. den 1 januari 1974 från 0,05 till 0,1 % 

av under året utgiven avlöningssumma (SFS 1973: 835). Den 1 januari 

1976 höjs den årliga avgiften med tre hundradels procent av lönesum

man (SFS 1975: 353). Höjningen giiller inte för kommun och Jands

tingskommun. Även de statliga arbetsgivarna skall betala arbetarskydds

avgift. En del av arbetarskyddsavgiftcn (25 %) används som bidrag till 

arbetarskyddsstyrclscns och yrkcsinspektionens verksamhet och redo

visas som inkomster på denna inkomsttitel. 

Riksförsäkringsverket har be6iknat inkomsterna på titeln till nedan 

angivna belopp i milj. kr. 

Budgetår Skattede bi- Direktdebi- Statliga Summa 
terade arbets- terade ar bets- avgifter 
givare givare 

1975(76 0,04 31,7 4,1 35,8 
1976/77 0,03 36,4 4,6 41,0 
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RRV ansluter sig till riksförsäkringsverkcts beräkning och beräknar 
således inkomsterna på titeln inkomster av arbetsgivaravgifter till arbc
tarskyddstyrelsens och yrkesinspektionens verksamhet till 35 800 000 kr. 
för budgetåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs med 41 000 000 
kr. för budgetåret 1976177. 

Körkortsavgifter. I början av år 1973 inrättades ett nytt centralt kör
kortsrcgister. Statens trafiksäkerhctsvcrk är central körkortsmyndighet. 
Gamla körkort skall utbytas mot nya före utgången av år 1976. Gamla 
trafikkort skulle bytas före utgången av år 1974. Vid utfärdande av kör
kort och trafikkort på grund av körkorts- eller trafikkortstillstånd samt 
förnyelse eller utbyte av körkort och trafikkort uttas avgift enligt taxa 
för statens trafiksäkerhetsverk (SFS 1972: 648 med senaste ändring SFS 
1975: 429). Avgifterna är av två slag, kortavgift och rcgisterhållnings

avgift. 
Utfallet för budgetåret 1974175 samt statens trafiksäkcrhetsverks be

räkning av inkomsterna av körkortsavgifter för budgetåren 1975176 och 

1976/77 framgår av följande tablå (tusental kr.). 

Redovisat Statens traf!ksäkerhctsverks beräkning 

1974/75 

58 449 

1975/76 

44 000 

1976/77 

17 000 

RRV ansluter sig till statens trafiksäkerhetsvcrks beräkning och be
räknar således inkomsterna på titeln körkortsavgiftcr till 44 000 000 kr. 
för budgetåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs med 17 000 000 

kr. för budgetåret 1976/77. 

Fyravgifter. Fyravgifterna är av tre slag: allmän, lokal och inrikes fyr
avgift. Den 1 januari 1975 höjdes allmän och inrikes fyravgift för an
kommande resor från 2: 40 kr. till 2: 70 kr. per ton netto av fartygets 
drI-iktighct eiler med 12,5 % (SFS 1974: 846). Samtidigt utökades anta
let avgiftspliktiga resor från 9 till 10 per år. Avgiftsnivån för allmän och 
inrikes fyravgift beräknas därmed ha höjts med ca 15 % . 

Sjöfartsvcrket förordar i sin anslagsframställning för budgetåret 
1976177 en övergång till nytt avgiftssystem för att verket skall nå kost
nadstäckning under anslaget Farlcdsverksamhet. Gcncraltullstyrelsen 
som är uppbördsmyndighet har här inte beaktat en eventuell ändring i 
avgiftssystemet. Beräkningarna bygger på gällande bestämmelser. 

Redovisat Gcneraltullstyrelsens 
beräkning 

1974/75. 1975/76 1976/77 
milj. kr. 

Allmän fyravgift 69,5 74,5 80,0 
Lokal fyravgift 14,7 14,0 14,5 
Inrikes fyravgift 2,6 2,5 2,5 

Fyravgifter, totalt 86,8 91,0 97,0 
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RRV ansluter sig till generaltullstyrelsens beräkning och beräknar så

ledes inkomsterna på titeln fyravgifter till 91 000 000 kr. för budgetåret 

1975176 och föreslår att titeln uppförs med 97 000 000 kr. för budget

året 1976/77. 

Pensionsmedel m. m. överskottet på denna titel uppgick till 325 milj. 

kr. för budgetåret 1974175, vilket var 32 milj. kr. högre än i statsbud

geten. 

Vid beräkning av titelns inkomster för innevarande budgetår och det 

nästkommande har uppgifter inhämtats från riksförsäkringsverket och 

statens personalpensionsverk. Inkomster och utgifter under inkomstti

teln redovisas fördelade på tre program. 

Programindelning 

Program 1 avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönekost

nadspåläggen är avsedda att täcka i de fall oreducerat lönekostnadspå

Iägg utgår. 

Program 2 avser lönekostnadspålägg och de sociala utgifter lönekost

nadspåläggen är avsedda att täcka i de fall reducerat lönekostnadspålägg 

utgår. 

Program 3 avser avsättningar till framtida pensioner och utbetalning 

av utgående personalpensionsförrnåner. 

Flertalet statliga myndigheter redovisar lönekostnadspålägg i program 

1. De myndigheter m. fl. och de anslag för vilka reducerat lönekostnads

pålägg utgår och som således redovisas i program 2 framgår av nedan

stående förteckning. 

Anslag med reducerat lönekostnadspålägg (LKP) budgetåret 1975/76 

Anslag Myndighet LKP 
Ill A Utrikesförvaltningen 

lokalanställd personal U tri kcsdepartementet 11 
Ill D 1 Svenska institutet Utrikesdepartementet 11 
Ill E 4 Bidrag till Stockholms 

internationella freds-
forskningsinstitut Utrikesdepartementet 11 

V K 5 Bidrag till driften av 
särskolor m m Skolöverstyrelsen 11 

Socialstyrelsen 
VII B 3 Statistiska centralbyrån: 

Uppdrags verksamhet Kammarkollegiet 11 
VII c 11 Revision av sparbankernas 

förvaltning Kammarkollegiet 
VII E 14 Lönekostnader vid viss om-

skolning och omplacering Dep. org. avd 
statens personalnämnd 

VIII B 10 Bidrag till Operan och 
Dramatiska teatern Kammarkollegiet 11 

VIII B 11 Bidrag till Svenska 
riksteatern Kammarkollegiet 11 

VIII B 13 Rikskonsertverksamhet Kammarkollegiet 11 
VIII B 44 Bidrag till vissa museer: 

Hallwylska museet Kammarkollegiet 10 000 kr 
Stiftelsen Dansmuseifonden Kammarkollegiet 19 000 kr 
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Anslag med reducerat lönekostnadspålägg (LKP) budgetåret 1975/76 forts. 

Anslag Myndighet LKP 
Stiftelsen Drottning-
holms teatermuseum Kammarkollegiet 21 000 kr 
Stiftelsen Musikhistoriska 
museet Kammarkollegiet 36000 kr 
Stiftelsen Thielska 
galleriet Kammarkollegiet 5 000 kr 

VIII B 51 Bidrag till Centraiför-
bundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning Skolöverstyrelsen 11 

VIII D 8 Bidrag till driften av 
grundskolor m m Skolöverstyrelsen 11 

Samtliga länsstyrelser• 
VIII D 16 Bidrag till driften av 

gymnasieskolor Skolöverstyrelsen 11 
Samtliga länsstyrelser• 

VIII D 20 Bidrag till driften av 
riksinternatskolor Skolöverstyrelsen 11 

VIII D 26 Bidrag till Bergsskolan i 
Filipstad Länsstyrelsen i Värmlands 

län 11 
VIII D 27 Bidrag till driften av 

vissa privatskolor Skolöverstyrelsen 11 
VIII E 62 Bidrag till Konung 

Gustaf V:s forsknings-
institut Kammarkollegiet 11 

VIII G 5 Bidrag till driften av 
kommunala skolor för 
vuxna Skolöverstyrelsen 11 

Samtliga länsstyrelser• 
VIII G 8 Bidrag till driften av 

folkhögskolor Skolöverstyrelsen 11 
IX D 2 Bidrag till Skogsvårds-

styrelserna Skogsstyrelsen 
IX G 18 Bidrag till Sveriges 

utsädesförcning Lantbrukshögskolan 11,6 
IX H 6 Stöd till idrotten: 

Organisationsstöd m m Kammarkollegiet 11,6 

Dessutom skall Statens 
Järnvägar tillföra titeln 
Pensionsmedel m m ett 
belopp motsvarande 16 ~~ 
av verkets lönesumma 

1 Lönekostnadspålägg beräknas i enlighet med tillämpliga bestämmelser om 
arbetsgivaravgift i lagen (1962: 381) om allmän försäkring. 

• Medlen utbetalas av dels samtliga länsstyrelser utom länsstyrelserna i 
Östergötlands och Västerbottens län dels universitetet i Linköping och universi
tetet i Umeå efter utbetalningsbesked från länsstyrelserna i Östergötlands resp 
Västerbottens län. 

• För personal vid skola med skogsvårdsstyrelse som huvudman beräknas ej 
lönekostnadspålägg. 

• Lönekostnadspålägg beräknas beroende på huvudman. 

De största redovisningsbeloppen i program 2 kommer från bidrags
anslagen till driften av grundskolor och gymnasieskolor samt från sta
tens järnvägar. 

För program 1 gäller att under inkomstposten personalsjukpenningar 

6 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1. Bil. 2 
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redovisas ersättningar från de allmänna försäkringskassorna på grund 
av statens arbetsgivarinträde enligt lagen om allmän försäkring. 

De olika arbetsgivaravgifterna på utgiftssidan fastställs för staten med 
undantag för de affärsdrivande verken, riksbanken och dess industrier 
samt riksdagens ledamöter. Beloppen som redovisas för budgetåret avser 
avgifterna för det kalenderår som avslutas under budgetåret. De löne
kostnadspålägg däremot som redovisas under budgetåret motsvarar den 
under samma tid utbetalade lönesumman. Vissa arbetsgivaravgifter 
omförs vidare till andra inkomsttitlar. Som exempel kan nämnas avgif
terna till den allmänna sjukförsäkringen som förs över till inkomsttiteln 
skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. 
och den allmänna arbetsgivaravgiften som förs över till titeln allmän ar
betsgivaravgift. 

Utgiftspostcrna avsättningar till framtida kompletteringspensioner ut
gör saldopostcr. Motsvarande medel redovisas som inkomst i program 3. 

Under utgiftsposten personalpensionsförmåner m. m. redovisas pen
sioner åt f. d. statstjänstemän m. fl. som utbetalas av försvarets civilför
valtning, riksförsäkringsverket, sjöfartsverket och statens personalpen
sionsverk. 

överskottet i program 3 är en saldopost och utgör det totala över
skottet på inkomsttiteln. 

För budgetåret 1975/76 uppgår det oreducerade lönekostnadspåläggct 
till 33 % vilket är fyra procentenheter högre än under det närmast före
gående budgetåret. Höjningen förorsakades av att socialförsäkringsav
gifterna till sjukförsäkringen, allmänna tilläggspensioneringcn och folk
pensioneringen höjdes fr. o. m. år 1975. Nettot på titeln beräknas till 
671 milj. kr. vilket är 197 milj. kr. högre än i statsbudgeten. 

I beräkningarna för budgetåret 1976/77 har lönekostnadspålägget an
tagits uppgå till 36 % . Höjningen föranleds av att socialförsäkringsav
gifterna till sjukförsäkringen och folkpensioneringen höjs år 1976. Dess
utom införs år 1976 nya socialförsäkringsavgifter för arbetsmarknadsut
bildningen, vuxenutbildningen och delpensionsförsäkringen. Nettot be
räknas till 841 milj. kr. för budgetåret 1976177. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln pensionsmcdel m. m. till 
671 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 
med 841 000 000 kr. för budgetåret 1976177. 
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Pensionsmedel (milj. kr.) 
1974/75 1975/76 1976/77 

Stats- Utfall Stats- Ny be- B~räkning 
budget budget räkning 

Program 1 
Inkomst e r1 

1 Lönekostnadspålägg 2 670 3 010 3 710 3 844 4 567 
2 Personalsjukpenningar m. m. 243 219 275 312 332 

Summa kr 2 913 3 229 3 985 4156 4 899 
Utgifter' 

1 Arbetsgivaravgifter till den allmänna 
tilläggspensioneringen 850 804 891 945 1070 

2 Arbetsgivaravgifter till den allmänna 
sjukförsäkringen 323 338 625 720 930 

3 Allmän arbetsgivaravgift 354 359 373 410 450 
4 Socialförsäkringsavgift till folkpensione-

ringen 280 293 375 430 720 
5 Arbetslöshetsförsäkring 33 36 35,5 42 48 
6 Lönegarantiavgift 1 2 2 2 2 
7 Delpensionsavgift 15 
8 Arbetsmarknadsutbildningsavgift 47 
9 Vissa yrkesskadeersättningar m. m. 8 11 10 11 · 12 

10 Ersättning från grupplivförsäkring 50 52 35 29 31 
11 Vuxenutbildningsavgift 17 
12 Arbetarskyddsavgift 8 9 9 10 15 
13 Avsättningar till framtida kompletterings-

pensioner 1 006 1 325 1 629,5 1 557 1 542 

Summa kr 2 913 . 3 229 3 985 4156 4 899 
Program 2 
Inkomst e r1 

l Lönekostnadspålägg 1178 913 914 l 136 1 350 
2 Personalsjukpenningar m. m. 2 0 0 

Summa kr 1180 913 914 1 136 1 350 
Utgifter' 

1 Arbetsgivaravgifter till den allmänna 
tilläggs pensioneringen 7 5 

2 Arbetsgivaravgifter till den allmänna 
sjukförsäkringen 3 2 

3 Allmän arbetsgivaravgift 3 2 
4 Socialförsäkringsavgift till folk-

pensioneringen 3 2 
5 Arbetslöshetsförsäkring 0,5 0,2 
6 Lönegarantiavgift 0,5 0 
7 Delpensionsavgift 
8 Arbetsmarknadsutbildningsavgift 
9 Vissa yrkesskadeersättningar m. m. 0,5 

l 0 Ersättning från grupplivförsäkring 0,5 18 0,5 7 7 
11 Vuxenutbildningsavgift 
12 Arbetarskyddsavgift 0,5 0 
13 Avsättningar till framtida kompletterings-

pensioner 1162 883 913,5 1129 1 343 
Summa kr 1180 913 914,0 1136 1 350 

Program 3 
Inkomster1 

l Avsättningar till framtida kompletterings-
pensioner 2168 2 208 2 543 2 686 2 885 

2 Vissa pensionsavgifter 15 16 15 17 17 
Summa kr 2183 2224 2 558 2 703 2 902 

Utgift e r1 

1 Personalpensionsförmåner 1 890 1 899 2 084 2032 2 061 
2 Överskott 293 325 474 671 841 

Summa kr 2 183 2 224 2 558 2 703 2 902 
1 Utöver angivna belopp redovisas över denna titel vissa personalpensionsförmåner med samma belopp 
på både inkomst- och utgiftstitlar. 
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Inkomster av myntning. Utfallet för budgetåret 1974175 och mynt
. verkets beräkning av inkomsterna under budgetåren 1975/76 och 1976/77 
framgår nedan (milj. kr.). 

Redovisat 
1974/75 

35,3 

Myntverkets beräkning 

1975/76 1976/77 

60,0 120,0 

Det i statsbudgeten uppförda beloppet är 65 milj. kr. för budgetåret 
1975176. Minskningen beror till största delen på att efterfrågan på 5-
kronemyntet varit dålig. Under budgetåret 1975/76 bedöms ingen pro
duktion av detta mynt vara erforderlig. Inkomsterna av medaljtillverk
ningen redovisas under särskilt anslag på myntverkets uppdragsverk
samhet. Detta innebär att under inkomsttiteln numera endast redovisas 
inkomst av myntning. Under budgetåret 1975/76 kommer myntverket 
att prägla ett minncsmynt i valören 50 kronor. Under förutsättning att 
hela upplagan på 500 000 mynt kan utväxlas ger detta en inkomst på ca 
10 milj. kr. Inkomsterna för budgetåret 1976/77 förutses öka beroende 
på att 5-kronemyntet beräknas präglas i 15 milj. st. mynt. 

RRV ansluter sig till myntverkets beräkning och beräknar således in
komsterna på titeln inkomst av myntning till 60 000 000 kr. för budget
året 1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 120 000 000 kr. för bud
getåret 1976177. 

Ersättnnig för ldlometerräknarapparatur. Släpvagn över tre tons skat
tevikt, som dras av kilometerskattepliktigt motorfordon är fr. o. m. den 
1 juni 1976 kilometerskattepliktigt (SFS 1973: 601 med senaste ändring 
SFS 1975: 276). Distribution av navmontcrade räknare sker under hös
ten 1975. Inkomsterna inkommer under budgetåret 1975/76 och beräk
nas till ll,7 milj. kr. 

RRV ansluter sig till statens trafiksäkerhetsverks beräkning och be
räknar således inkomsterna på titeln ersättning för kilomctcrräknarappa
ratur till 11 700 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln 
uppförs med 1 000 kr. för budgetåret1976/77. 

Inkomster vid patent- och rcgistreringsväsendct. Utfallet för budget
året 1974/75 samt patent- och registreringsverkets beräkning av inkoms
terna under budgetåren 1975/76 och 1976/77 framgår nedan (milj. kr.) 

Redovisat 

1974/75 

48,0 

Patent- och registrcrings
verkets beräkning 

1975/76 1976/77 

62,7 71,0 

I beräkningarna har verket tagit hänsyn till de avgiftshöjningar (SFS 
1974: 731) som trädde i kraft den 1 januari 1975 inom programmet 
namnärenden. Verket har dessutom räknat med ytterligare avgiftshöj
ningar fr. o. m. den 1 mars 1976. Verket har begärt att få höja vissa av-
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gifter med anledning av de senaste årens kraftiga kostnadsstegringar och 
för att kunna hålla full kostnadstäckning inom vissa program. Patent
och registreringsverket beräknar med dessa förutsättningar att inkoms
terna skall uppgå till 62,7 milj. kr. för budgetåret 1975/76 och 71,0 
milj. kr. för budgetåret 1976/77. Om avgifterna antas vara oförändrade 
under år 1976 kan inkomsterna i stället beräknas till 57,4 milj. kr. resp. 

59,2 för budgetåren 1975/76 och 1976/77. 
RRV beräknar i avvaktan på regeringens beslut om de föreslagna 

höjningarna av avgifterna inkomsterna på· titeln inkomster vid ·patent
och registreringsväsendet till 57 433 000 kr. för budgetåret 1975176 och 
föreslår att titeln uppförs med 59 155 000 kr. för budgetåret 1976177. 

Ersättning för komplementkostnader vid vissa myndigheter m. m. 
Vissa myndigheter, som deltar i försöksverksamheten med programbud
getering, får medel anvisade i programtermer. Kostnader för verksam
heten skall i princip täckas av intäkter. Kostnader för utrustning får 

emellertid periodiseras. Särskilda utrustningsanslag har införts vid dessa 
myndigheter. Avskrivning och förräntning på utrustning inlevereras till 

statsverket på denna inkomsttitel. 
Försöksverksamheten började budgetåret 1970171 vid statens bakte

riologiska laboratorium, lantmäteristyrelsen, rikets allmänna kartverk, 
statens provningsanstalt och statens skeppsprovningsanstalt. Budgetåret 
1971/72 tillkom styrelsen för teknisk utveckling och budgetåret 1972173 

arbetsmarknadsstyrelsen och statens väg- och trafikinstitut. Fr. o. m. 
budgetåret 1973/74 ingår även allmänna advokatbyråer och statens insti
tut för företagsutveckling bland dessa myndigheter. Budgetåret 1974175 
tillkom Sveriges geologiska undersökningar. Den 1 juli 1974 samman

slogs lantmäteristyrelsen och rikets allmänna kartverk till statens lant
mäteriverk. Statens institut för företagsutveckling integrerades fr. o. m. 
den 1 juli 1974 med statens industriverk. 

Utfallet för budgetåret 1974/75 och myndigheternas beräkning för 
budgetåren 1975/76 och 1976177 framgår av följande tablå (tusental 
kr.). 

Allmänna advokatbyråer 
Arbetsmarknadsstyrelsen 
Statens bakteriologiska 
laboratorium 
Statens industriverk 
Statens lantmäteriverk 
Statens provningsanstalt 
Statens väg- och trafikinstitut 
Statens skeppsprovningsanstalt 
Statistiska centralbyrån 
Sveriges geologiska undersökning 
Styrelsen för teknisk utveckling 

Totalt 

Redovisat 
1974/75 

378 
26 803 

1840 
173 

6 301 
997 
320 
930 
922 

2347 
2 806 

43817 

Myndigheternas beräkning 
1975/76 1976/77 

393 429 
19 950 23 925 

2 550 
295 

7 789 
1200 

510 
965 
992 

2 803 
4 300 

41 747 

2 650 
262 

7 805 
7000 

730 
1 232 
1 135 
3 837 
5 800 

54805 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln ersättning för komplementkcist
nader vid vissa myndigheter m. m. till 41747000 kr. för budgetåret 
1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 54 805 000 kr. för budget
året 1976/77. 

Il/. Diverse inkomster 

Bötesmedcl. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under 
de senaste budgetåren framgår av följande sammans.tällning (milj. kr.) 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 

90,0 85,0 87,0 95,0 109,0 
82,8 93,5 104,2 111,4 

Enligt av RRV från länsstyrelserna, rikspolisstyrelsen och generaltull
styrelsen infordrade uppgifter beräknas inkomsterna av bötesmedel för 
budgetåren 1975/76 och 1976/77 till 111,6 resp. 111,4 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln bötcsmedel till 111 605 000 kr. 
för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 111390000 
kr. för budgetåret 1976/77. 

Totalisatormedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln 
under de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning 
(milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971 /72 

103,0 
102,5 

1972/73 

103,0 
89,7 

1973/74 

90,0 
93,5 

1974/75 

95,0 
115,0 

1975/76 

117,0 

I skrivelse till RRV har riksskattevcrket uppskattat inkomsterna av to
talisatormedel till 120 milj. kr. för budgetåret 1975/76 och till 125 milj. 
kr. för budgetåret 1976/77. I skrivelsen anförs följande: 

"Under tiden januari-september 1975 inflöt 92,0 milj. kr. mot 77,6 
milj. kr. under motsvarande tid 1974. ökningen utgör 18,6 % varav ca 
15 % torde vara hänförligt till rikstotospelet V 65 som infördes i augusti 
1974. I prognosen beräknas inkomsterna av totalisatoravgiften öka med 
cirka 4 % per år." 

RRV ansluter sig till riksskatteverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln totalisatormedel till 120 000 000 kr. för budgetåret 
1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 125 000 000 kr. för budget

året 1976/77. 

Tipsmcdel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln under 
de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971 /72 

182,0 
265,3 

1972/73 

272,0 
285,5 

1973/74 

287,0 
291,8 

1974/75 

295,0 
302,5 

1975/76 

347,9 



Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 87 

Radpriset böjdes 1 april 1975 från 40 öre till 50 öre. Radskatt utgår 

med 5 öre. 
I skrivelse till RRV har AB Tipstjänst angett att inkomsterna på titeln 

tipsmedel för budgetåret 1975/76 kan beräknas till 312,3 milj. kr. Även 
under budgetåret 1976/77 beräknas inkomsterna till 312,3 milj. kr. 

RRV ansluter sig till Aktiebolaget Tipstjänsts beräkning och beräknar 

således inkomsterna på titeln tipsmedel till 312 291 000 kr. för budget

året 1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 312 291 000 kr. för bud

getåret 1976/77. 

Lotterimedel. De beräknade och redovisade inkomsterna på titeln un

der de senaste budgetåren framgår av följande sammanställning 

(milj. kr.). 

Budgetår 

Statsbudget 
Redovisat 

1971/72 

171,0 
181,1 

1972/73 

190,0 
195,3 

1973/74 

189,0 
185,4 

1974/75 

181,0 
216,6 

1975/76 

212,0 

I skrivelse till RRV har Svenska Penninglotteriet AB för budgetåret 
1975/76 angett att inkomsterna på titeln lotterimedel kan beräknas till 

220 milj. kr. Även under budgetåret 1976/77 beräknar penninglotteriet 
kunna inleverera 220 milj. kr. 

RRV ansluter sig till Svenska Penninglotteriet AB:s beräkning och 

beräknar således inkomsterna på titeln lotterimedel till 220 000 000 kr. 

för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 220 000 000 

kr. för budgetåret 1976/77. 

övriga diverse inkomster. De på denna titel redovisade inkomsterna 

uppgick för budgetåret 1972/73 till netto 81,2 milj. kr., för budgetåret 
1973/74 till 86,6 milj. kr. och för budgetåret 1974/75 till 91,2 milj. kr. 

De största inkomstposterna redovisas i följande tabell (milj. kr.): 

ÖHiga diverse inkomster 

Redovisade belopp 

1972/73 1973/74 1974/75 

Försäljningsmedel för lös egendom m. m. 4,1 
Särskild rättsverkan 1,9 
Expeditionsavgifter 1, 7 
Intressemedel 5,7 
Återbetalning av lån från anslag på driftbud-

geten 10,4 
Överskottsmedel på militärapotekets 

förrådstitel 
Outnyttjat belopp av för subvention av 

värnpliktsresor disponibla medel 
Återbetalning av kostnader för svenska 

FN-styrkor 21,0 
Ersättning för datamaskindrift m. m. 3,3 

5,1 
3,4 
1,7 
7,6 

14,6 

7,8 

2,4 

15,4 
2,0 

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

11,9 

18,2 
3,7 
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1972/73 1973/74 1974/75 
Allmän varuskatt 9,0 4,4 3,1 
Förlusttäckningsavgifter 1,4 1,1 1,2 
Återbetalning gällande U-landsundcrstöd 4,3 6,5 9,0 
Uppsala läns landsting enligt 

avtal om Akademiska sjukhuset 4,0 
Stiftelsen Oskar och Lili Lamms Minne 

4,0 3,2 

insatt belopp för tillsättande av en 
professur i ekologisk miljövård 1,7 

Inlevercring av vinstmedel från 
statistiska centralbyrån 8,2 

Kapitalnedsättning av Rysslands-
svenskarnas understödsfond 
enligt K.br. 1974-10-30 1,1 

Reglering av transakationer från 
föregående budgetår avseende 
datadriftledning 1,5 

Ersättning för försvarstandvård 
enligt K.br. 1974-04-05 l,8 

Diverse i övrigt 14,4 8,9 11,3 

Summa 81,2 86,6 91,2 

Titeln har i statsbudgeten för budgetåret 1975/76 uppförts med 85 
milj. kr. 

Sveriges fordran på FN för kostnader för svenska FN-trupper uppgår 
f. n. till 62 milj. kr. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln övriga diverse inkomster till 
85 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 
med 85 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 
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B. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens affärsverksfonder 

89 

De statliga affärsverken redovisar i skrivelser till RRV de beräknade 
inkomsterna för Statens affärsverksfonder. Enligt en av RRV upprättad 
PM som utgått till samtliga affärsverk anmodas dessa att följa en enhet
lig linje i sina prognoser. Konjunkturinstitutets senaste rapport bör tjäna 
som vägledning vad beträffar den allmänna utvecklingen för löner, pro
duktion, import, export, konsumtion och priser. Sambandet mellan den 

allmänna konjunkturutvecklingen och verkets ugifts- och intäktssitua
tion bör redovisas i resp. affärsverks inkomstberäkning. 

Affärsverken anmodas att presentera sina beräkningar på följande 
sätt. I en huvudtabell, som följer samma uppställning för samtliga af
färsverk, redovisas det förväntade resultatet av rörelsen, speciella bok
slutsdispositioner samt beräkning av överskott och inleveranser. Uppdel
ning av intäkter på rörelsegrenar och av kostnader på huvudgrupper 
redovisas i specialtabeller. övriga faktorer av väsentlig betydelse för be
dömning av det förväntade ekonomiska resultatet skall anges i noter. 

Nedan följer en sammanställning av affärsverkens skrivelser samt 
RRVs beräkningar och förslag till inkomster på affärsverksfonderna för 
budgetåren 1975/76 och 1976/77. Dessutom redovisas överskott och in
leveranser på inkomsttitlarna för den senaste femårsperioden. 

Postverket 

De till statsvcrket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud-
boken redovisade överskotten för postverket för de scna<;te fem budget-
åren framgår av efterföljande uppställning, i vilken även medtagits de 
i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Ränta Över- In leve- Beräk-
inkomster1 kostnader> på skott rerat till nat i 

postban- stats- stats-
kens verket budgeten 
stats-
verkslån 

1970/71 1 592,3 1 582,8 2,1 11,6 5,8 12,0 
1971/72 1 754,8 1 815,6 3,2 -57,6 12,7 13,1 
1972/73 2 060,0 1 938,4 4,8 126,4 95,0 11,5 
1973/74 2 245,3 2 231,7 6,0 19,6 47,6 68,8 
1974/75 2 853,2 2 852,l 0,0 1, 1 3,4 3,4 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av postverket 
redovisade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid upprättandet av 
statens bokslut. 
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överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 

11,6 
-57,6 
126,4 

19,6 
1,1 

1970/71 71/72 72/73 73/74 74/75 
2,1 9,5 

3,2 
95,0 31,4 

16,2 1,1 
0,0 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst av post
verket upptagits ett belopp 'av 25,5 milj. kr. 

Poststyrelsen har i skriv~lse till RRV den 12 november 1975 beräknat 
överskotten för budgetåren 1975/76 och 1976/77 till 1,0 milj. kr. resp. 

29,2 milj. kr. 
Beträffande de genomförda beräkningarna har poststyrelsen anfört 

följande: 

"För 1974/75 steg rörelseintäkterna i jämförelse med driftstaten med 
136 milj.kr. (+5%) och rörelsekostnaderna med 154 milj.kr. 
( +5,7 %), vilket innebär en försämring av rörelseresultatet, före av
skrivningar och bokslutsdispositioner, med 18 milj. kr. Av intäktsök
ningen svarade porton inkl tjänstepost för sammanlagt 101 milj. kr. Av 
beloppet motsvarar 44 milj. kr. de porton som fr. o. m. 1974/75 erläggs 
av PKbanken för försändelser i de rörelsegrenar som överförts från 
postverket till PKbanken. Trafikökningen blev totalt ca 2 t;>o bättre än 
vad som förutsetts. Portohöjningarn·a under år 1975 har beräknats höja 
intäktsnivån under budgetåren 1974/75 och 1975/76 med drygt 50 resp. 
275 milj. kr. För 1974/75 överensstämmer beloppet i stort med vad som 
i driftstaten hade upptagits som erforderlig intäktsförstärkning för bud
getåret. ökningen av rörelseintäkterna exkl. porton och tjänstepost upp
gick till 35 milj. kr. Därav faller 15 milj. kr. på höjda priser och ökad 
omsättning i centralupphandlingens verksamhet samt 13 milj. kr. på 
summan av ränteintäkter i Postgirot och ersättning från PKbanken. 

Av rörelsekostnadernas ökning under 1974/75 i förhållande till drift
staten, 154 milj. kr., svarade personalkostnaderna för 131 milj. kr., vil
ket innebär en ökning av dessa med ca 6 % . Drygt 1 % svarar mot en 
ökad löncvolym, som främst får ses mot bakgrunden av den förbättrade 
trafikutvecklingcn under budgetåret, medan knappt 1 % motsvarar av
sättningar under budgetåret för intjänade men ej uttagna semestrar och 
kompensationsledigheter. Resterande personalkostnadsökning, 4 % , 
sammanhänger med det oväntat kraftiga utfallet av den senaste avtalsrö
relsen. Sakkostnaderna ökade jämfört med driftstaten med 23 milj. kr., 
varav 15 milj. kr. faller på den ökade omsättning i centralupphandlingen 
som tidigare omnämnts. 

Den i jämförelse med driftstaten kraftigare kostnadsstegringen under 
budgetåret 1974175, framför allt när det gäller personalkostnaderna 
medförde att postverkcts överskott för budgetåret kom att uppgå till en
dast l,l milj. kr. 

Även för budgetåret 1975/76 förutsätts - liksom i driftstaten för 
budgetåret - ett överskott på 1 milj. kr. För budgetåret 1976177 har 
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Resultaträkningar budgetåren 1974/75-1976/77 (milj. kr.) 

Postvcrket 1974/75 1975/76 1976/77 
Beräk~ 

Drift- Utfall Drift- Ny be- ning 
stat1 stat• räkning 

Rörelseintäkter• 2 711,7 2 847,6 3 280,9 3 313,5 3 776,6 
Rörelsekostnader• -2 700,4 -2 853,9 -3 293,3 -3 319,0 -3 765,3 
Driftbidrag• 5,0 4,8 9,0 9,0 10,8 

Rörelseresultat 
före avskrivningar 16,3 -1,5 -3,4 3,5 22,1 

Avskrivningar enligt 
plan -37,7 -39,3 -49,4 -56,2 -71,6 

Rörelseresultat -21,4 -40,8 -52,8 -52,7 -49,5 
Finansiellt netto 
Vinst vid försäljning 

av anläggnings-
tillgångar• 0,2 0,8 0,3 0,5 0,5 

Resultat före bok-
slutsdispositioner -21,2 -40,0 -52,5 -52,2 -49,0 

Skillnad mellan kal-
kylmässig och 
bokförda avskriv-
ningar• 

Skillnad mellan 
faktisk pensions-
kostnad och bok-
förd pensionsut-
gift 

Övriga boksluts-
47,0 47,2 53,5 53,2 78,2 

dispositioner' -6,l 
Kommunala skatter 

Årets örerskott 25,8 1,1 1,0 1,0 29,2 

In leverans 3,4 1,1 21,5 
Därav: 

Fran föregående år 3,4 1, 1 1,0 
Av årets överskott 20,5 

Överskott i procent 
av i medeltal dispo-
nerat statskapital 0,4 0,3 8, 1 

Notförklari11gar 
1 Fastställda driftstater har omdisponerats bl. a. för att anpassas till redovisad 

uppställning. 
• Rörelseintäkterna specificeras i tabell 1. Vissa kommentarer lämnas i an

slutning därtill. 
3 Rörelsekostnaderna specificeras i tabell 2. Vissa kommentarer lämnas i 

anslutning därtill. Rörelsekostnaderna inkluderar här - till skillnad från 
Poslverkets officiella redovisning - en försäkringsmässigt beräknad pensions
kostnad, som motsvarar en ·genomsnittskostnad för.de närmaste åren. 

•Avser statliga och kommunala bidrag för olönsamma linjer i diligenstrafiken. 
1 Beloppen inkluderar ej Övriga kapitalmedel. Nämnda post, som ingår i 

investeringsstaten för Postverkets fond, redovisas ej i verkets resultaträkning, 
• Kalkylmässiga och bokförda avskrivningar anses beloppmässigt nära 

överensstämma. 
1 För att bygga upp en reserv för framtida valuta- och kapitalförluster har i 

bokslutet för 1974/75 årets kursvinster i Postgirots utlandsrörelse, 5,2 milj. kr., 
avsatts till värderegleringskonto för valutor och 0,9 milj. kr. avsatts till värdc-
regleringskonto för inlåning. · 
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Tabell 1 

Rörelseintäkter 1974/75 1975/76 1976/77 
(milj. kr.) Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny be- ning 
stat stat räkning 

Porton' 1 417,0 1 483,8 1 719,4 1 793,4 2128,1 
Tjänstepost• 257,9 292,4 335,l 354,5 396,8 
Tidningar• 176,4 192,4 198,8 219,8 238,2 
Transitersättning m. m. 21,3 17,4 17,2 19,6 21, 1 
Uppdrag åt staten 93,4 91,5 111,3 117,7 121,5 
Ränteintäkter i 

Postgirot• 404,8 433,S 414,0 410,3 
Ersättning från PK 592,4 

banken• 200,3 284,2 234,2 261,8 
Industrierna 3,5 4,6 5,4 6;4 7,9 
Diligenstrafiken 23,4 25,5 26,l 25,9 28,3 
Fastighetsförvaltningen 

m.m. 6,8 7,3 8,1 7,2 8,1 
Centralupphandlingen• 44,l 58,8 61,4 50,9 51,9 
Ersättning från Tid-

ningstjänst AB 5,9 4,6 5,3 5,4 6,1 
Övriga intäkter• 69,6 64,2 75,1 64,S 96,S 

Summa rörelseintäkter 2 7 ll ,7 2 847,6 3 280,9 3 313,5 3 776,6 

1 För 1974/75 inkluderar driftstatsbeloppet 49,2 milj. kr., som i en tidigare in
komstberäkning (mars 1974) förutsattes komma att anslås över statens drift
budget till en portoutjämningsfond. Uftallets högre nivå beror på en bättre 
trafikvolym än beräknat och på portohöjningar under budgetåret. Dessutom har 
under denna rubrik redovisats portointäkter för försändelser i de rörelsegrenar 
som överförts till PK-banken. Motsvarande har skett i nu gjord beräkning för 
1975/76, vilket i jämförelse med driftstaten medför en nivåökning för Porton 
och en motsvarande nivåminskning för posten Ersättning från PKbanken. För 
åren 1975/76 och 1976/77 har i övrigt en uppräkning skett med hänsyn till 
erforderliga intäktsförstärkningar. 

•För 1974/75 beror utfallets högre nivå på ökningen av portonivån samt .på 
att en större engångsersättning (för bensinransoneringsuppdrag under 1973/74) 
erhölls under året. Ökningarna för följande år följer i huvudsak portonivån. 

•I driftstaterna för 1974/75 och 1975/76 hade intäktsreserver för 1975 resp. 
1976 års tidnigsavtal inlagts under posten Övriga intäkter i avvaktan på resp. 
avtal. Ökningen under posten Tidningar sammanhänger således främst med 
avtalse!Tekterna. En minskning har samtidigt skett för Övriga intäkter avseende 
de nämnda reserverna. 

• I driftstaten för 1974/75 var det ej möjligt att specificera de intäktsposter 
som PKbankens bildande skulle medföra. Ränteintäkterna för 1975/76 och 
1976/77 har nedräknats med hänsyn till sänkt diskonto. Beträ!Tande posten 
Ersättning från PKbanken sammanhänger minskningen 1975/76 med att vissa 
intäkter numera redovisas under rubriken Porton (jämför not n. 

•Utfallet 1974/75 visar en större pris- och omsättningsökning än beräknat. 
För 1975/76 beror minskningen på att direktavrop av skrivpapper m. m. ej 
längre skall ombesörjas av Centralupphandlingen. Förändringarna svarar mot i 
stort samma ändringar på kostnadssidan (jämför tabell 2). 

Postverket tills vidare - efter erforderliga intäktsförstärkningar - räk
nat med ett överskott på 29,2 milj. kr., som motsvarar normal förränt
ning av det disponerade statskapitalet. 

De beslutade avgiftshöjningarna av mass- och gruppkorsband fr. o. m. 
den 1 januari 1976 har beräknats medföra en intäktsökning för åren 
1975/76 och 1976/77 på 13 resp. 26 milj. kr. Om man ej beaktar efter
frågebortfall p. g. a. portohöjningar efter den 1 januari 1976 väntas post
volymen, mätt i portointäkter i fast pris och bortsett från intäkter av en-



Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 93 

Tabell 2 

Rörelsekostnader 1974/75 1975/76 1976/77 
(milj. kr.) Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny.be- ning 
stat stat räkning 

Personalkostnader 
Löner m. m. 1 577,3 1 650,3 1 854,7 1 857,8 2 086,4 
Övriga avlönings-

förmåner 143,0 142,7 179,2 180,7 203,1 
Sjukförsäkringsavgift 62,6 93,9 146,3 146,9 175,6 
Utbetalade pensioner 

m.m. 98,2 106,2 116,4 117,8 113,8 
ATP-avgift 137,5 142,0 168,6 168,2 198,4 
Folkpensionsavgift 54,5 64,4 103,2 103,7 147,2 
Grupplivförsäkring 

m.m. 5,7 7,5 6,6 6,5 7,2 
Allmän arbetsgivar-

avgift m. m. 74,6 77,2 93,6 94,3 111,9 
Summa personal-

kostnader' 2 153,4 2 284,2 2 668,6 2 675,9 3 043,6 
Pålägg för försäkrings-

mässigt beräknad 
pensionskostnad 47,0 47,2 53,5 53,2 78,2 

Summa 2200,4 2 331,4 2 722,1 2 729,l 3121,8 

Sakkostnader 
Transporter 142,4 142,7 157,4 166,9 175,6 
Fastigheter och för-

hyrda lokaler 123,3 118,2 138,l 145,9 166,7 
Inventarier och för-

brukningsartiklar2 130,2 143,9 153,7 158,8 173,8 
Centralupphandlingens 

inköp för andra 
myndigheter• 37,2 52,0 52,1 45,0 46,0 

Övriga sakkostnader 66,9 65,7 69,9 73,3 81,4 

Summa sakkostnader 500,0 522,5 571,2 589,9 643,5 

Summa rörelsekost-
nader 2 700,4 2 853,9 3 293,3 3 319,0 3 765,3 

1 För 1974/75 ökade personalkostnaderna jämfört med driftstaten med 6 %. 
Av ökningen sammanhänger 4 ~-~ med att löneavtal och arbetsgivaravgifter år 
1975 blev dyrare än beräknat. Den prismässiga ökningen 1975 uppgick för 
Postverkets del till 20 ?~. I övrigt ökade lönevolymen med drygt 1 % mer än 
beräknat för budgetåret, vilket kan ses mot bakgrund av också en förbättrad 
trafikutveckling. För 1976 förutsätts en prismässig ökning med 12 1/2~~ och 
för 1977 med 15 ~~. 

• Beloppet 130,2 är reducerat med 30 milj. kr. för i driftstaten beräknad effekt 
av den aktivering av inventarier, som påbörjades under budgetåret. 

•Jämför kommentaren i not 5 till tabell 1. 

gångskaraktär, går ned med ca 1/2 % under 1975/76, medan en ökning 
på ca 2 % beräknats för _1976/77. De portohöjningar, som i nuläget kan 
förutses bli nödvändiga för att intäkter och kostnader skall kunna balan
seras under de två budgetåren, torde dock föranleda en volymminskning 
på ca 1 % under vart och ett av budgetåren. 

Lönekostnaderna beräknas volymmässigt öka med närmare 11/2 % 
under innevarande budgetår, medan ingen ökning väntas för budgetåret 
1976/77. Effekterna av beslutade och kommande löneavtal samt höjda 
socialförsäkrings- och arbetsgivaravgifter beräknas för postverket med-
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föra en prismässig ökning av personalkostnaderna med 20 % år 1975, 
121/2 % år 1976 och 15 % år 1977. Jämfört med utfal1et för budget-, 
året 1974/75 beräknas de bokförda personalkostnaderna totalt öka med 
392 milj. kr. under 1975176 och med ytterligare 368 milj. kr. under 
1976/77. Sakkostnaderna under budgetåren har uppräknats med hänsyn 
till utfallet under 1974/75 och till väntad volym- och prisutvcckling. Vi-
dare har räknats med en diskontonivå på 5 1/2 % under år 1976. . 

De portohöjningar som skedde under år 1975 har som nämnts beräk
nats öka portonivån under budgetåret 1975/76 med ca 275 milj. kr., var
till kommer effekten av den tidigare nämnda mass- och gruppkors
bandshöjningen den 1 januari 1976 med ca 13 milj. kr. för 1975/76. Por
tohöjningarna under år 1975 har dock nu visat sig otillräckliga mot bak
grunden av den oförutsett kraftiga effekten av den senaste avtalsrörel
sen. För att en avkastning på 1 milf kr. skall kunna redovisas för inne
varande budgetår behövs - sedan de nyss nämnda intäktsökningarna 
genom beslutade portohöjningar beaktats - en ytterligare intäktsför
stärkning för budgetåret på drygt 90 milj. kr. Postverkct har därför räk
nat med en ny allmän portohöjning i början av år 1976, som förutsätts 
ge en intäktsökning på 91 milj. kr. under 1975/76 och 225 milj. kr. un
der 1976/77. Av ökningarna fall.er 8 resp. 19 milj. kr. på höjda postgi-
roavgifter. . 

Med de angivna förutsättningarna kvarstår efter beslutade och beräk
nade portohöjningar under år 1975 resp. början av år 1976 ett ytterligare 
intäktsbehov på ca 190 milj. kr. för budgetåret 1976/77, för att normal 
avkastning då skall kunna redovisas. Detta nödv.ändiggör en ny porto
höjning omkring årsskiftet 1976-77, om den nödvändiga intäktsför
stärkningen inte kan erhållas på annat sätt." 

De ovan redovisade rörelseintäkterna för budgetåret 1976177 förut
sätter att postverket får regeringens tillstånd att höja taxorna. I av
vaktan på att ställning tas till den av postvcrkct berörda taxehöjningen 
omkring årsskiftet 1976177 godtar RRV postverkets beräkning och be
räknar inkomsterna på titeln postverkets fond till 1100 000 kr. för bud
getåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 21 500 000 kr. för 
budgetåret 1976/77. 

Televerket 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud
boken redovisade överskotten för televerket för de senaste budgetåren 
framgår av efterföljande uppställning. I denna har även medtagits de i 
statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott 
inkomster kostna?er 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 

2 857,5 
3 304,9 
3 835,6 
4047,l 
4 355,7 

-

2 707,5 
3 094,9 
3 540,6 
3 889,4 
4175,7 

150,0 
210,0 
295,0 
157,7 
180,0 

Inlevererat 
im · 
statsverket 
156,8 
230,0 
193,0 
237,0 
175,1 

·Beräknat i 
stats
budgeten 
145,0 
150,0 
230,0 
158,0 
159,3 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av televerket redo
visade belopp förklaras av att bruttoredovisning tillämpats vid upprättandet av 
statens bokslut. · 
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överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Över- Bal an- Netto Därav inlevererat till statsverket under 
skott serade att in- budgetåret 

överskott leverera 
av radioli- '1970 /71 71 /72 72/73 73/74 74/75 
censmedel 

1970/71 85,0 -65,0 150,0 112,5 37,5 
1971/72 249,5 39,5 210,0 192,5 17,4 
1972/73 355,3 60,3 295,0 175,6 119,4 
1973/74 213,2 55,5 157,7 117,6 40,1 
1974/75 257,7 77,7 180,0 135,0 

Den 1 juli 1975 återstod 45,0 milj. kr. av 1974/75 års överskott att in
leverera. 

I statsbudgeten för budgetåret 1975/76 har som inkomst av televerket 
upptagits ett belopp av 150,0 milj. kr. 

Televerket har i skrivelse till RRV den 4 november 1975 beräknat 
överskottet för budgetåret 1975/76 till 140 milj. kr. och för budgetåret 

1976/77 till 120 milj. kr. 
Beträffande de genomförda beräkningarna har televerket anfört föl

jande: 

"Televerkets beräknade intäkter, driftkostnader och överskott för 
ifrågavarande budgetår framgår av bifogad sammanställning med kom
mentarer. Sammanställningen omfattar äveri av regeringen fastställda 
driftstater för budgetåren 1974/75 och 1975/76 samt utfall för budget
året 1974/75. Beräkningarna bygger på budgeterade (realistiska) intäkter 
och kostnader under den aktuella perioden. Vid beräkning av intäkterna 
har hänsyn tagits till de. beräknade effekterna av införandet av utökade 
huvudortstaxor samt slopande av avståndsklass 6. Beträffande telever
kets utveckling hänvisas till verkets petita för budgetåret 1976/77, 
främst avsnitt 1 och 3 samt bilaga 4. 

Avskrivningarna för 1976/77 har anpassats till vad som angivits i tele
verkets petita för budgetåret 1976/77." 

De ovan redovisade rörelseintäkterna för budgetåret 1976/77 förutsät
ter en viss höjning av taxenivåerna. Det beräknade överskottet på 120,0 
milj. kr. kan alternativt uppnås genom en upplösning av reserver som ti
digare skapats genom avsättningar av överskottsmedel. 

RRV ansluter sig till televerkets beräkning och beräknar inkomsterna 
på titeln televerkets fond till 150 000 000 kr. för budgetåret 1975/76 och 
föreslår att titeln uppförs med 125 000 000 kr. för budgetåret 1976/77. 



Prop.1975/76:100 Bilaga 1 Finansplanen 96 

Televerkets driftstat (milj. kr.) 

1974/75 1975/76 . 1976/77 . 
Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny be- ning 
stat stat räkning 

Rörelseintäkter' 4 053,4 4 307,7 4 399,7 4 582,5 4 852,4 
Rörelsekostnader• 2 726,6 2 757,8 3 262,1 3 262,1 3 609,3-
Driftbidrag• 

Rore/seresultat f ore 
avskrivningar 1 326,8 1 549,9 1 137,6 1 320,4 1 243,1 

Kalkylmässiga av-
skrivningar 1129,0 1122,6 964,7 1 087,3 1 082,3 

Rore/seresu/tat 197,8 427,3 172,9 233,l 160,8 
Finansiellt netto -32,8 -9,4 -24,0 -27,0 -34,7 
Extraordinära 

poster• -5,0 -3,9 -8,9 -6,l -6,l. 

Resultat /Ore bok-
slutsdispositioner .160,0 414,0 140,0 200,0 120,0 

Skillnad mellan 
kalkylmässiga och 
bokförda avskriv-
ningar 

Skillnad mellan 
faktisk pensions-
kostnad och bok-
förd pensions-
UtgiftS 

Övriga boksluts-
dispositioner -234,0 -60,0 

Kommunala skatter 

Årets overskott I 
underskott 160,0 180,0 140,0 140,0 120,0 

Inleverans: 175,1 150,0 125,0 
därav från före-

gående år 40,1 45,0 35,0 
av årets överskott 

Överskott i procent 
135,0 105,0 90,0 

av i medeltal dis-
ponerat stats-
kapital 7,9~~ 8,8 ~~ 7,8 ~.-;; 8,4~~ 7,9% 

' Fördelning av rörelseintäkter på rörelsegrenar (milj. kr.). 

Telefon 3 526,2 3 721,3 3 777,8 3 902,t 4 176,2 
Telegraf 64,3 59,0 53,9 58,l 59,2 
Telex 93,7 98,4 120,8 122,5 133,3 
Rundradio 168,6 147,7 177,2 182,8 201,0 
Övrig radio 22,l 23,8 59,6 60,3 67,6 
Diverse inkomster 178,5 257,5 210,4 256,7 215,1 

S:a rörelseintäkter 4 053,4 4 307,7 4 399,7 4 582,5 4 852,4 

'I televerkets driftstat upptages sedan budgetåret 1972/73 endast de samlade 
rörelsekostnaderna, utan någon specificering på delposter. Anledningen härtill 
är att televerket internt budgeterar de samlade utgifterna uppdelade på utgifts-
slag för verksamheten inklusive anläggningsverksamheten. 

•Televerket har ej några driftbidrag. 
• Extraordinära poster redovisas exklusive övriga kapitalmedel eftersom dessa 

medel ej är resultatpåverkande. 
6 Televerket budgeterar ej särskilt den faktiska pensionskostnaden. Rörelse-

kostnaderna i tablan redovisas därför inklusive bokförd pensionsavgift. 
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Statens järnvägar 

De redovisade resultaten för statens järnvägar för de senaste fem bud
getåren framgår av följande uppställning. I denna har även medtagits 
de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster kostnader till stats- stats-

verket budgeten 

1970/71 12 469,1 '2 469,1 0,0 17,5 103,0 
1971/72 12 643,7 '2 643,7 0,0 0,0 80,0 
1972/73 12 810,9 12 810,9 0,0 0,0 0,0 
1973/74 3 257,0 3 130,0 127,0 100,0 15,0 
1974/75 3 657,0 3 523,0 134,0 66,7 35,0 

' Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av statens järn
vägar redovisade belopp förklaras av att vissa salderingar vidtagits vid upprättan
det av statens bokslut. 

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 

1970/71 71/72 72/73 73/74 74/75 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 

0,0 
0,0 
0,0 

127,0 
134,0 

100,0 26,7 
40,0 

Den 1 juli 1975 återstod 94,0 milj. kr. av 1974/75 års överskott att 
inleverera. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst av sta
tens järnvägar upptagits ett belopp av 22 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 3 november 1975 har järnvägsstyrelsen an
fört följande: 

"De prognoserade trafikintäkterna, som bygger på bl. a. konjunktur
institutets senaste bedömning av den ekonomiska utvecklingen i sam
hället, har beräknats vid taxenivån 75-07-01. Den statliga ersättningen 
för drift av olönsamma järnvägslinjer m. m. uppgår budgetåret 1975/76 
till 545 milj. kr. Med anledning av regeringens beslut om att SJ skall 
slopa snittaxan vid kombinerade tåg- och bussresor i relationer med 
alternativa SJ tåg/bussförbindelser har SJ i skrivelse 75-08-22 begärt 
tilläggsanslag med 2,3 milj. kr. för den resultatförsämring som blir 
följden av regeringens beslut. Prognosen förutsätter att detta anslag 
beviljas. För 1976/77 förutsätts ersättning för ekonomiska belastningar 
utan motsvarighet hos konkurrerande transportföretag komma att utgå 
med i årets anslagsframställning begärda belopp. 

Kostnaderna har beräknats med beaktande av föreliggande rationa
liseringsplaner. Personalkostnaderna har beräknats enligt gällande löne
avtal för 1975 och 1976 samt en antagen höjning av lönenivån med 
10 % 1977. Beslutade höjningar av arbetsgivaravgifter m. m. har be
aktats. Kostnaderna för kompletteringspension har kalkylerats på grund
val av nu gällande procentandel av den avgiftsgrundande löncsumman 

7 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1. Bil. 2 
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Statens järnvägars driftstat (milj. kr.) 

1974/75 1975/76 1976/77 

Rörelseintäkter' 
Rörelsekostnader• 
Driftbidrag 

Rörelseresultat före avskrivningar 
Kalkylmässiga avskrivningar 

Rörelseresultat 
Finansiellt netto 
Extraordinära poster• 

Resultat före bokslutsdispositioner 
Skillnad mellan kalkylmässiga och 

bokförda avskrivningar 
Skillnad mellan faktisk pensionskostnad 

och bokförd pensionsutgift 
Övriga bokslutsdispositioner 
Kommunala skatter 

Årets överskott/ underskott 
lnleverans: 
därav från föregående år 
av årets överskott 

Överskott i % av i medeltal disponerat· 
statskapital 

1) Specifikation 
Intäkter 
Järnvägs-, färje- och busstrafik 

Gods- och posttrafik 
Persontrafik 
Ersättning för drift av olönsamma 
järnvägslinjer, m. m. 
Ersättning för försvarsberedskap 
Övriga intäkter 

2) Specifikation 
Kostnader 

Driftstat• · Utfall 

3 558 
3227 

331 
288 

43 
12 
4 

59 

59 

3,1 

2 048 
988. 

438 
6 

78 

3657 
3 210 

447 
330 

117 
15 
2 

134 

134 
67 
27 
40 

7,1 

1 996 
1 105 

435 
5 

)] 6 

Driftstat• Ny be
räkning 

3 951 
3 723 

228. 
342 

:_114 
14 

2 

-98 

-98 

2102 
1 210 

545 
6 

88 

4 011 
3693 

318 
368 

-50 
14 
2 

-34 

-34 
94 
94 

2 111 
1 241 

547 
6 

106 

Beräkning 

4480 
4022 

458 
422 

36 
14 
;! 

52 

52 
40 

40 

2,4 

2223 
1 271 

869 
6 

111 

Löner för drift och underhåll 1 886 1 896 2 152 2 110 2 250 
Pensionskostnader inkl. ATP 473 461 538 515 559 
Andra personalkostnader 230 177 283 280 347 
Övrigt 638 676 750 788 866 

3) Övriga kapitalmedel redovisas i balansräkning, 74/75 utfall 13,0 mkr, 75/76 och 76/77 beräkn. 8 mkr 
4) Justerad med beaktande av taxehöjningen 74-11-01. 
5) Justerad med beaktande av taxchöjningen 75-07-01. 

(16,0 % ). Sakkostnadsnivån har antagits stiga med 8 % per år utom i 
de fall då priserna regleras genom särskilda avtal. 

Enligt beräkningarna skulle resultatet för 1975/76 efter planenliga 
avskrivningar bli ett underskott om ca 35 milj. kr. För 1976/77 väntas 
ett överskott om ca 50 milj. kr. under förutsättning att SJ erhåller be
gärda ersättningar för särskilda ekonomiska belastningar, som saknar 
motsvarighet hos konkurrerande transportföretag. överskottet motsva
rar 2,4 <i'o av det förräntningspliktiga statskapitalct. 

Jnleveranserna skulle komma att uppgå till 94 milj. kr. 1975/76 -
hela beloppet hänför sig till 1974/75 - och ca 40 milj. kr. 1976/77." 
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I avvaktan på att statsmakterna tar ställning till statens järnvägars 
begäran om tilläggsanslag, specificerad i skrivelsen, beräknar RRV in
komsterna på titeln statens järnvägars fond till 94 000 000 kr. för bud
getåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs med formellt 1 000 kr. 
för budgetåret 1976177. 

Luftfartsverket 

De i räkenskaperna och i rikshuvudboken redovisade resultaten för 
luftfartsverket för de sen~ste fem budgetåren framgår av följande upp
ställning (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift- Överskott Inlevererat Beräknat 
inkomster kostnader (-!-)resp. till stats- i stats-

underskott verket budgeten 
(-) 

1970/71 130,2 112,5 +17,7 15,0 17,0 
1971/72 157,0 138,l +18,9 13,7 23,9 
1972/73 177,7 152,6 +25,2 23,0 23,l 
1973/74 191,2 173,8 +17,4 11,5 25,5 
1974/75 228,0 202,2 +25,8 16,0 18,7 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har såsom inkomst av luft
fartsverket upptagits 25,8 milj. kr. 

Luftfartsverket har i skrivelse till RRV den 11 november 1975 be
räknat överskotten för budgetåren 1975176 och 1976177 till 28,4 milj. 
kr. resp. 19,0 milj. kr. I skrivelsen anför luftfartsverket följande: 

"Arbetskonflikten inom inrikesflyget under budgetårets första måna
der har bedömts medföra 4,8 milj. kr. i lägre intäkter. Verket har ge
nom skrivelse 1975-10-27 till regeringen hemställt om nedskrivning av 
förräntningskravet med motsvarande belopp. I driftstatsskrivelse för 
1975176 föreslog luftfartsverket en höjning av undervägsavgiften från 
28 kr. per avgiftsenhet till 55 kr. Genom beslut 1975-10-16 fastställde 
regeringen undcrvägsavgiften till 45 kr. per enhet fr. o. m. 1975-11-01. 
Detta innebär jämfört med driftstat för 1975/76 7 milj. kr. i fägrc in
täkter. Under förutsättning att verkets hemställan om nedskrivning av 
förräntningskravet med anledning av konflikten vid inrikesflyget bi
falles bör såvitt nu kan bedömas det för innevarande budgetår fast
ställda överskottsmålet- 31,4 milj. kr. - kunna uppnås. 

Som grund för intäktsbedömningen för 1976/77 har trafikvolymen 
uttryckt i antal landningar beräknats öka med ca 5 % och i antal pas
sagerare med ca 8 % . 

Som grund för kostnadsbcdömningen för 1976/77 gäller följande. 
Personalkostnaderna har antagits öka med drygt 32 % . Av denna 

kostnadsökning beror ca 8 % på generella löneökningar, ca 16 % på 
volymökningar och ca 8 % på ökade sociala kostnader. Volymökningen 
beror i huvudsak på ett ökat personalantal till följd av att Arlandas nya 
utrikesterminal tas i bruk samt att personal från televerket och den 
militära flygtrafikledningen övergår till luftfartsverket. Personalkost
nadsökningcn till följd av överföringen från televerket kompenseras 
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dock av att kostnader för från televerket köpta tjänster reduceras med 
motsvarande belopp. Lönekostnaderna för den militära trafikledarper
sonalen beräknas täckas av motsvarande intäkter. 

Sakkostnaderna har antagits öka med ca 15 % , varav beräknade 
prisökningar utgör 8 %. Volymökningen i sakkostnader beror bl. a. på 
att Arlandas nya utrikesterminal tas i bruk samt på ökade hyreskostna
der till följd av att verkets centralförvaltning under hösten 1976 flyttas 
till Norrköping." 

RRV ansluter sig till luftfartsverkets beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln luftfartsverkets fond till 25 800 000 kr. för bud
getåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 28 400 000 kr. för 

budgetåret 1976/77. 

Luftfartsverkets driftstat (milj. kr.) 

Rt"\relseintäkter 
Rörelsekostnader 

1974/75 

Drift- Utfall 
stat 

228,3 227,9 
174,8 178,9 

Rörelseresultat före avskril'lling 53,5 49,0 
Avskrivningar 23, 7 23,3 

Rörelseresultat 
Extraordinära poster 

Årets överskott 
Inleverans: 

därav från föregående år 
av årets överskott 

överskott i procent av 
disponerat statskapital 

Intäkter 
Flygplatserna 
Trafikintäkter: 

Landningsavgifter 
En route-avgifter 
Passageraravgifter 
Parkerings- och hangar-

avgifter 
Stationstjänstavgifter 

övriga intäkter 
Centralförvaltningen exkl. 

luftfartsinspektionen 
Luftfartsinspektionens 

avgifter 
Extraordinära intäkter 
Medel för omlokalisering 
Förseländr i luftfartstaxan 

Summa intäkter 

Kostnader 
Ledning och gemensamt 
Flygplatsavdelningen 
Trafikavdelningen 

29,8 25,7 
0,1 

29,8 25,8 

16,I 16,l 
10,0 

5,9 7,0 

53,4 53,9 
15,5 17,7 
74,9 70,7 

1,9 1,8 
20,0 17,8 
55,0 57,5 

2,7 3,5 

4,9 5,0 
0,1 

228,3 228,0 

1 "T ,. 2,0 

1975/76 1976/77 
Beräk-

Drift- Ny be- ning 
stat räkning 

286,9 
220,5 

275,l 
220,5 

66,4 54,6 
26,2 26,2 

40,2 28,4 

40,2 28,4 

. 25,8 25,8 

9,3 6,8 

59,2 57,3 
29,0 38,2 
82,2 81,2 

1,9 1,9 
23,5 23,l 
60,7 60,0 

6,5 6,5 

5,6 5,6 

1,3 1,3 
17,0 

286,9 275,l 

2,3 2,3 
21,4 21,4 
15,8 15,8 

324,4 
274,2 

50,2 
31,2 

19,0 

19,0 

28,4 

3,8 

62,2 
47,0 
88,8 

2,0 
29,0 
82,3 

3,5 

6,3 

3,3 

324,4 

2,5 
23,5 
21,4 
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1974/75 1975/76 1976/77 
Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny be- ning 
stat stat- räkning 

Driftavdelningen 21,2 27,9 
Flygplatserna 
Administration 6,5 5,9 8,4 8,4 9,1 
Flygtrafiktjänst 54,3 50,8 59,0 59,0 76,2 
Marktjänst 47,2 47,6 59,2 59,2 72,5 
Terminaltjänst 17,1 18,2 21,1 21,1 30,3 

Ekonomiavdelningen 3,6 3,7 4,3 4,3 4,7 
Administrativa avdelningen 9,5 8,0 9,5 9,5 10,6 
Luftfartsinspektionen 8,1 8,3 9,5 9,5 10,5 
Transport och planerings-

avdelningen 0,9 0,9 1,0 
Avskrivning 23,7 23,3 26,2 26,2 31,2 
Ersättning till kommunerna 5,3 5,8 6,8 6,8 7,5 
Ränta på rörlig kredit 0,3 0,7 1,0 1,0 1,1 
Kostnader för omlokalisc-

ring 1,3 1,3 3,3 

Summa kostnader 198,5 202,2 246,7 246,7 305,4 

Förenade fabriksverken 

De till statsvcrket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud

boken redovisade överskotten för förenade fabriksverken för de senaste 

fem budgetåren framgår av följande uppställning. I denna har även med

tagits de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Driftin- Drift- Över- In leve- Beräk-
koms ter kostna- skott rerat till nat i 

der stats- stats-
verket budgeten 

1970/71 1555,2 1 536,3 18,9 0,7 16,8 
1971 /72 1695,0 1 712,7 -17,7 0,6 10,6 
1972/73 1670,2 1684,6 -14,4 0,5 0,6 
1973/74 1720,9 1 720,6 0,3 0,3 0,5 
1974/75 856,4 855,1 1,2 1,2 0,5 

1 Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter samt överskott och av 
fabriksverken redovisade belopp förklaras av att fabriksverken vidtagit vissa salde-
ringar mellan diverse driftkostnader och särskilda uppbördsmedel. 

I statsbudgeten för budgetåret 1975/76 har inte någon beräknad in

komst för förenade fabriksverken upptagits. 

I skrivelse till RRV den 31 oktober 1975 har förenade fabriksverkcn 

anfört följande: 

"Beräkningarna för 1976/77 har gjorts i 1975/76 års penningvärde. 
Resultaten för 1975/76 och 1976/77 förväntas bli positiva. Den· nya 

beräkningen för 1975/76 bar uppgjorts mot bakgrund av ekonomisk rap
portering för budgetårets första kvartal. För 1976/77 är underlag hämtat 
från gällande längtidsplan. 

Den uppgång av rörelseintäkterna under 1975/76 som framgår av 
driftstaten kommer i stort sett att infrias. 
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Investeringarna har under de senaste åren begränsats i avvaktan på 
beslut om '1972 års FFV-utrcdning'. Under 1975176 och framför allt 
1976/77 sker en kraftig satsning på framtiden då FFV annars inte ansett 
det möjligt att kunna infria förväntad expansion. För 1975/76 har FFV 
erhållit 34 milj. kr. för investeringar. Dessutom har begäran om till
Iäggsanslag på 21 milj. kr. inlämnats. För 1976177 är motsvarande be
lopp ca 90 milj. kr. 

Antal anställda kommer att öka under 1975/76 med ca 350 personer, 
bl. a. med hänsyn till FFV orderläge." 

Förenade fabriksverkcns driftstat (milj. kr.) 

1974/75 1975/76 1976/77 
Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny beräk- ning 
stat stat ning 

Rörelseintäkter' 846,6 831,2 I 010,5 I 001,7 1071,0 
Rörelsekostnader 798,7 760,5 960,4 922,5 986,6 
Driftbidrag 
Rörelseresultat före 
avskrivningar +47,9 +70,7 -!-50,l +79,2 +84,4 
Kalkylmässiga avskrivningar -28,7 -26,4 -29,7 -28,7 -29,0 
Rörelseresultat +19,2 +44,3 +20,4 + 50,5 +55,4 
Finansiellt netto +0,4 +2,3 + 0,4 +0,4 -i-0,4 
Extraordinära poster -16,2 -15,2 -10,0 
Resultat före boksluts-
dispositioner + 19,6 +30,4 +20,8 +35,9 +45,8 
Skillnad mellan kalkylmässiga 
och bokförda avskrivningar +5,7 +4,0 +6,0 +5,0 +5,o 
Skillnad mellan faktisk pen-
sionskostnad och bokförd 
pensionsutgift 
Övriga bokslutsdispositioner -9,2 -14,0 -21,0 
Kommunala skatter -0,7 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 
Ärets överskott i underskott +24,6 -i-24,4 +26,0 -1-26,1 +29,0 
Inleverans: 0,8 26,0 26,I 29,0 
därav från föregående år av 
årets överskott 
Överskott i procent av i medel-
tal disponerat statskapital 7,25 7,25 7,5 7,5 7,5 

1 Fördelning av rörelse-
intäkterna per rörelsegren 
Försvarsmaterielsektor 284,4 280,4 359,0 350,3 389,0 
U nderhållssektor 324,0 310,0 367,5 365,5 382,0 
Tvätterisektor 161,0 161,1 191,5 193,4 200,0 
Överskottsförsäljning 63,0 57,5 77,5 77,5 85,0 
Diverse 14,2 22,2 15,0 15,0 15,0 

Summa 846,6 831,2 1 010,5 1 001,7 1071,0 

FFV har för budgetåret 1975176 redovisat ett överskott på 26,0 milj. 
kr. Bedömningen av detta överskott, sådant det framkommer: av FFV:s 
redovisning, bör enligt RRVs uppfattning göras med försiktighet. En _av 
orsakerna härtill är att vissa förluster på tvätterirörelscn inte belastat 
detta överskott. Tvätteriernas underskott har aktiverats som igångsätt-
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ningskostnader och redovisats som kortfristiga fordringar. De aktiverade 
igångsättningskostnaderna utgjorde vid 1974/75 års utgång 41,4 milj. kr. 
Mot detta belopp står endast 8,2 milj. kr. i värderegleringsreserv. Till
gångsposten är inte ostridig. I konsekvens härmed bör den enligt RRV 
nedskrivas. Nedskrivningsbehovet torde vara av storleksordningen över 
30 milj. kr. 

Bland övriga långfristiga skulder redovisar FFV en pensionsavsätt
ning på 26,3 milj. kr. Det är nu klarlagt att FFV inte har någon skuld 
för de pensioner för vilka reseryering har skett. Reserveringen är således 
inte längre behövlig. Huruvida pensionsavsättningen i sin helhet utgör 

en disponibel reserv för FFV beror på tolkningen av de avtal av själv
kostnadstyp som FFV har med vissa av sina kunder. 

Enligt RRVs mening bör de balanserade startkostnaderna för tvätte
rirörelsen och pensionsavsättningcn regleras i bokslutet för 1975/76. 

I avvaktan på att <lispositionsrätten till pensionsavsättningen klarläggs 
ser RRV nu ingen anledning till att frångå tidigare bedömning av inleve
ranscn av överskottsmedel på titeln förenade fabriksverkens fond för 
budgetåret 1975/76. 

RRV beräknar inga inkomster på titeln förenade fabriksvcrkens fond 
för budgetåret 1975/76, och föreslår att titeln uppförs med 29 000 000 

kr. för budgetåret 1976/77. 

Statens vattenfallsvcrk 

De till statsverket inlevererade samt i räkenskaperna och i rikshuvud· 
boken redovisade överskotten för statens vattenfallsverk för de senaste 
fem budgetåren framgår av följande uppställning. I denna har även 
medtagits de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Budgetår Drift- Drift· Överskott Inlevererat Beräknat i 
inkomster kostnader till stats· stats· 

verket budgeten 

1970/71 1 315,7 968,5 347,2 343,5 368,0 
1971 /72 1436,0 1 017,6 418,4 400,2 370,0 
1972/73 I 606,6 1 114,6 492,0 480,4 460,0 
1973/74 2 084,3 1 548,2 536,l 530,2 530,0 
1974/75 2 288,2 1 654,0 634,2 560,0 570,0 

överskotten har redovisats enligt följande (milj. kr.). 

Budgetår 

1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74 
1974/75 

Överskott Därav inlevererat till statsverket under budgetåret 

347,2 
418,4 
492,1 
536,1 
634,2 

1970/71 71/72 72/73 73/74 74/75 

240,0 107,2 
293,0 125,4 

355,0 137,2 
393,0 143,0 

417,0 
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Den 1 juli 1975 återstod 217,2 milj. kr. av 1974175 års överskott att 
inleverera. 

I statsbudgeten för budgetåret 1975/76 har inkomsterna av statens 
vattenfallsverk upptagits till 700 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 4 november 1975 har statens vattenfallsverk 
beräknat överskotten för budgetåren 1975176 och 1976/77 till 735 milj. 
kr. resp. 835 milj. kr. I skrivelsen anför statens vattenfallsverk bl. a. följ

ande: 

"I vattenfalls förslag till driftstat för innevarande budgetår anmälde 
verket att såväl intäkts- som kostnadsberäkningarna innefattade vissa 
osäkcrhctsfaktorer. Verklig utveckling av kostnaderna för såväl bränsle i 
värmekraftstationer som för tillfälliga kraftköp, vattentillrinningen lik
som kärnkraftaggregatens drifttillgänglighet m. m. kunde väsentligt 
ändra den framlagda kalkylen. Som framgår av det följande har de för
utsättningar, som driftstatens beräkningar byggde på också i stora delar 
förändrats. Den nu redovisade beräkningen innefattar fortfarande stora 
osäkcrhctsfaktorer dels med hänsyn till att verkligt utfall endast avser 
fyra månader, dels att utvecklingen under resterande del av budgetåret 
kan komma att väsentligt avvika även från nu gjorda antaganden. 

Budgetåret 1975176 

Försäljningsvolymen för fast kraft beräknas nu bli ca 850 GWh lägre 
än vad som förutsattes vid driftstatens upprättande. Nedjusteringen av 
försäljningsprognoscn avser huvudsakligen leveranser till basindustrierna 
och beror på att den svaga konjunkturen bedöms bestå under hela 
budgetåret. Även den tillfälliga kraftförsäljningen beräknas minska nå
got i volym samtidigt som priset genomsnittligt beräknas bli lägre än 
vad som förutsattes. En omräkning av underlaget för övriga rörelsein
täkter har också medfört en viss reducering. Totalt beräknas rörelsein
täkterna bli 60 milj. kr. lägre än vad som angavs i driftstaten. 

Den minskade försäljningsvolymen medför ett minskat behov av till
satskraft. Den försenade kommersiella idrifttagningen av block 1 i Ring
hals innebär emellertid att ett därav följande produktionsbortfall kom
penserats med andra och dyrare kraftslag. ökade kostnader för bränsle 
och inköpt kraft innebär att driftkostnaderna beräknas överstiga mot
svarande belopp i driftstaten med 10 milj. kr. 

Rörelseresultatet före avskrivningar, finansiella poster och kommu
nalskatter blir därigenom 70 milj. kr. lägre än som förutsattes i driftsta
ten. 

Det bedömda avskrivningsbehovet för budgetåret, 722 milj. kr. har 
reducerats med 20 milj. kr. med hänsyn till att kommersiell drift för 
block 1 i Ringhals senarelagts. 

Finansiella poster och skatter bedöms i stort komma att över
ensstämma med driftstatens beräkningar. 

Redovisat nettoöverskott skulle därmed bli 50 milj. kr. lägre än i 
driftstaten upptaget eller 700 milj. kr. vilket motsvarar ca 7,2 % för
räntning på nu beräknat disponerat statskapital. För att uppnå full för
räntning, 7,5 % krävs ett nettoöverskott om 735 milj. kr. En ytterligare 
reducering av avskrivningarna har därför gjorts med 35 milj. kr. utöver 
nämnda 20 milj. kr. till 667 milj. kr., som ändock överstiger 1974/75 års 
avskrivningar med 155 milj. kr. 
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För kanalrörelsen, som ingår i de redovisade siffrorna, beräknas in
täkterna bli lägre än i driftstaten beroende på nu bedömd lägre trans
portvolym, medan driftkostnaderna beräknas bli något högre. Samman
taget innebär detta att kanalrörelsen inte beräknas komma att ge något 
överskott för 1975/76. I beräkningarna har hänsyn ej tagits till verkets 
framställning om nedsättning av det förräntningspliktiga kapitalet med 
42 milj. kr. 

Budgetåret 1976177 

Beräkningen bygger på en i dagarna framtagen ekonomiprognos, 
grundad på vissa antagna förutsättningar, bl. a. 6 % inflation och 5 % 
försäljningsökning. Beräkningen pekar på att en förräntning om 7,5 % 
kan uppnås. Prisutvecklingen för olja och kärnbränsle, kärnkraftbloc
kens drifttillgänglighet liksom vattentillrinning, belastningsutveckling 
m. m. är faktorer som starkt påverkar det ekonomiska resultatet och gör 
beräkningarna osäkra." 

RRV ansluter sig till statens vattenfallsverks beräkning och beräknar 
inkomsterna på titeln statens vattenfallsverks fond till 685 000 000 kr. 
för budgetåret 1975/76 och förslår att titeln uppförs med 800 000 000 

kr. för budgetåret 1976177. 

Statens vattenfallsverks driftstat (milj. kr.) 

1974/75 1975/76 

Driftstat Utfall Driftstat 

Rörelseintäkter 2 460,6 2 288,2 2 648,2 
Driftkostnader -1 253,9 -I 157,0 -1138,9 
Rörelseresultat före avskrivning 1 206,7 1 131,2 1 509,3 
Avskrivningar -528,7 -511,3 -721,6 
Rörelseresultat 678,0 619,9 787,7 
Finansiella intäkter 22,0 24,9 32,3 
Finansiella kostnader -23,0 -34,0 -36,0 
Realisationsvinster 0,7 
Extra ordinära intäkter 1,9 
Extraordinära kostnader -1,2 
Resultat före bokslutsdispositioner 677,0 612,2 784,0 
Bokslutsdispositioner 50,0 
Resultat före skatter 677,0 662,2 784,0 
Kommunalskatt -32,0 -28,0 -34,0 
Arets överskott 645,0 634,2 750,0 
Årets överskott i % av i medeltal 

disponerat kapital 7,25 7,25 7,5 
In leverans 570,0 560,0 700,0 

därav från föregående år 143,0 143,0 217,2 
av årets överskott 427,0 417,0 482,8 

Specifikation: 
Kraftverken 
Rörelseintäkter 
Kraftförsäljning 

engrosförsäljning 2 031,4 1 901,7 2 156,8 
detaljförsäljning 241,8 209,9 287,0 

Transitering 143,5 140,8 156,8 
Övriga rörelseimäkter 28,3 21,4 30,0 

Summa 2 445,0 2 273,8 2 630,6 

1976/77 
Beräk-

Ny be- ning 
räkning 

2 588,1 3 080 
-1148,9 -1401 

1 439,2 1 679 
-666,5 -845 

772,7 834 
32,3 75 

-36,0 -35 

769,0 874 

769,0 874 
-34,0 -39 
735,0. 835 

7,5 7,5 
685,0 800 
217,2 267 
467,8 533 

2 104,4 
287,0 
156,8 
23,0 

2 571,2 3 059 
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1974/75 1975/76 1976/77 
Beräk-

Driftstat Utfall Driftstat Ny be- ning 
räkning 

Driftkostnader 
Drift och underhåll av förvaltnings-

objekt: 
fastigheter och bostäder 9,8 11,8 11,6 
vanenkrafcanläggningar 88,4 91,6 108,1 
värmekrafcanläggningar 81,8 71,9 116,0 
ledningar 400-50 kV 43,0 26,5 37,4 
transformatorstationer 400-
50 kV 39,8 44,2 46,0 oförändrat 
ledningar 40-20 kV, transfor-

matorstacioner 40-20 kV, för-
delningsledningar och detaljnät 54,8 55,6 62,0 

diverse distributionsanläggningar 3,8 3,9 3,4 
driftadministrativa kostnader 61,4 57,6 75,2 

Säger 382,8 363,1 459,7 459,7 500 

Stamnäts- och transiteringsavgifter 18,5 17,8 16,4 16,4 18 
Bränsle 372,9 150,1 172,8 141,0 300 
Inköpt kraft 288,0 435,3 260,7 302,2 327 
Projektering, utveckling och 

standardisering 70,3 70,8 76,1 76,1 84 
Administrativa kostnader: 

central administration 36,0 37,l 45,3 
lokal administration 14,3 15,2 17,5 
representation 0,3 0,3 0,3 
utbildning 12,3 10,8 18,6 
försvars- och säkerhetsverk- oförändrat samhet 3,6 3,9 6,0 
driftvärn 0,1 0,1 0,2 
idrotts- och fritidsverksamhet 0,2 0,2 0,3 
pensions kostnader 35,3 37,7 40,6 J 
övriga omkostnader 6,4 2,5 9,3 

Säger 108,5 107,8 138,1 138,1 155 

Summa 1 241,0 1 144,9 1 123,8 1 133,5 1 384 

Avskrivningar 
Bedömt behov av avsättning 

för förnyelse av anläggn. 518,0 500,8 710,0 654,8 830 
Avskrivning av inventarier 10,0 9,8 10,2 10,2 13 

Summa 528,0 510,6 720,2 665,0 843 

Finansiella intäkter 
Utdelning på aktier i dotterbolag 0,9 1,6 '" l Utdelning på aktier och andelar 

i utomstående företag 0,0 0,0 0,0 oförändrat 
Räntor från dotterbolag 16,l 17,4 24,7 
Övriga ränteintäkter 5,0 5,9 5,1 

Summa 22,0 24,9 32,3 32,3 75 

Finansiella kostnader 
Ränta på rörlig kredit 22,0 30,6 35,0} oförändrat Övriga räntekostnader 1,0 3,4 1,0 

Summa 23,0 34,0 36,0 36,0 35 

Realisatio11svi11ster Summa 0,7 

Extraordinära intäkter Summa 1,9 
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1974/75 1975/76 

Driftstat Utfall Driftstat 

Bokslutsdispositioner 
Förändring av lagerreserv Summa 50,0 

Kommunalskatt Summa 32,0 28,0 34,0 

Årets överskott Summa 643,0 633,8 748,9 

Kanalverken 
Rörelseintäkter 
Kanaltrafik 15,2 13,8 17, 1 
Övriga rörelseintäkter 0,4 0,6 0,5 

Summa 15,6 14,4 17,6 
Driftkostnader 
Farleden med anläggningar 6,2 6,3 7,1 
Lotsning 3,0 3,1 3,9 
Fastigheter och bostäder 0,1 0,3 0,2 
Driftadministrativa kostnader 1,0 1,0 1,1 

Säger 10,3 10,7 12,3 

Administrativa kostnader: 
central administration 0,1 0,1 0,1 
lokal administration 0,7 0,7 0,8 
pensionskostnader 1,7 0,6 1,7 
övriga omkostnader 0,1 0,0 0,2 

Säger 2,6 1,4 2,8 

Summa 12,9 12,1 15, 1 

Bedömt behov av avsättning/ör 
förnyelse av anläggningar Summa 0,7 0,7 1,4 

Extra ordinära kostnader Summa 1,2 

Kommunalskatt Summa 0,0 0,0 0,0 

Årets överskott Summa 2,0 0,4 l, l 

Domänverket 

De bokförda inkomsterna och utgifterna för domänverket samt över
skotten för de senaste fem kalenderåren jämte de i rikshuvudbokcn re
dovisade och de till statsverket inlevererade överskotten för motsvarande 
budgetår framgår av följande uppställning. I denna har även medtagits 
de i statsbudgeten beräknade överskotten (milj. kr.). 

Räken- Driftin- Drift· Över· Budgetår Över- Inleve- Beräk-
skapsår komster kost- skott skott rerat till nat i 

nader stats- stats-
verket budgeten 

1970 1740,9 1707,8 33,1 1970/71 34,8 34,2 23,0 
1971 1832,3 •804,1 28,2 1971/72 26,6 22,7 23,0 
1972 1792,2 '777,8 14,4 1972{73 21,8 21,8 23,0 
1973 670,5 582,1 88,4 1973/74 22,9 22,9 23,0 
1974 832,8 687,6 145,2 1974/75 158,2 11,5 23,0 

' Skillnaden mellan här upptagna inkomster och utgifter och av domänverket 
redovisade belopp förklaras av att vid upprättandet av statens bokslut brutto. 
redovisning tillämpats. 

1976/77 
Beräk-

Ny be- ning 
räkning 

34,0 39 

735,0 833 

16,4 
0,5 

16,9 21 

7,4 
3,9 
0,2 
1,1 

12,6 14 

0.1 
0,8 
1,6 
0,3 

2,8 3 

15,4 17 

1,5 2 

0,0 

0,0 2 
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Under budgetåret 1974175 inlevererades 11,5 milj. kr. I statsbudgeten 
för innevarande budgetår har som inkomst av domänverket upptagits ett 
belopp av 23 milj. kr. 

I skrivelse till RRV den 6 november 1975 har domänverket anfört 
följande: 

"Enligt 1968 års riksdagsbeslut skall regeringen fastställa ett avkast
ningskrav (inlevcrans av överskottsmedel) grundat på en flerårsbudget. 
För femårsperioden 1970-1974 har detta avkastningskrav fastställts till 
23 milj. kr. årligen. Domänverket har till regeringen resp. affärsverksde
legationen anmält att resultatförbättringen för 1974 var av sådan stor
leksordning att det fanns anledning att ompröva inleveranskravet för 
1974 men förordade att förändringen gjordes i samband med faststäl
lande av inleveranskravet för perioden 1975-79. 

För perioden 1975-79 har verket i november 1974 ingivit en ny eko
nomisk femårsplan. 

Regeringen har föreskrivit att domänverket som avkastning på do
mänfonden skall för vart och ett av åren 1975-79 till staten inleverera 
dels en fast del av 20 000 000 kr. dels en rörlig del motsvarande 30 % 
av den redovisade årsvinsten. 

Av den sammanlagda avkastningen skall 20.000.000 kr. inlcvercras 
under det löpande året, för år 1975 senast den 1 november och för åren 
1976-79 senast den 30 juni. Återstående del inlcvereras senast den 30 
april det följande året. Det slutligt framräknade beloppet skall avrundas 
till närmast liggande 1.000-tal kr. Den sammanlagda inleveranscn skall 
för varje år vara lägst 35.000.000 kr. 

Verksamheten under 1975 beräknades i femårsplanen ge en årsvinst 
av 148 milj. kr. (exkl. avsättning till arbetsmiljöfond). I den i september 
1975 utgivna delårsrapporten har årsvinsten beräknats till 100 milj. kr. 
Sistnämnda angivelse kommer enligt aktuell prognos dock sannolikt att 
överträffas. 

Resultatutvecklingen under 1976 och 1977 kommer enligt de förut
sättningar och bedömningar som ingår i den ingivna femårsplanen att 
bli sämre än under 1974 och 1975. Beträffande intäktssidan bedöms nu
varande prisnivå väl kunna hävdas. Den fortskridande kostnadssteg
ringen för såväl löner som maskiner kan dock icke kompenseras med 
rationaliseringsåtgärder. 

För investeringar i verksamheten har beräknats 105 milj. kr. under 
1976 och 83 milj. kr. under 1977. 

Antalet anställda var 1974 5.900 och väntas under de närmaste åren 
minska något från denna nivå." 

RRV ansluter sig till domänverkets beräkning och beräknar inkoms

terna på titeln domänverkets fond till 70 000 000 kr. för budgetåret 
1975176 och föreslår att titeln uppförs med 45 500 000 kr. för budget

året 1976177. 
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Domänverkets driftstat (milj. kr.) 

1974 1975 1976 1977 
Bcräk- Beräk-

Drift- Utfall Drift- Ny be- ning ning 
stat stat räkning 

Rörelseintäkter' 650,0 832,8 898,5 920,0 963,0 1 026,0 
Rörelsekostnader• 500,0 569,0 661,5 728,0 795,0 865,0 
Rörelseresultat före av-

skrivningar 150,0 263,8 237,0 192,0 168,0 161,0 
Bokförda avskrivningar 50,0 50,l 52,7 65,0 65,0 73,0 
Rörelseresultat 100,0 213,7 184,3 127,0 103,0 88,0 
Finansiellt netto 7,5 13,0 11,0 11,0 10,0 
Resultat efter fi11a11siellt netto 100,0 221,2 197,3 138,0 114,0 98,0 
Extraordinära intäkter och 

kostnader -18,0 
Resultatföre bokslutsdispo-

sitioner 100,0 203,2 
Bokslutsdispositioner -42,0 
Förändring av lagerreserv -4,8 
Resultat före skatter 100,0 198,4 155,3 
Kommunala skatter 25,0 53,2 39,3 38,0 29,0 25,0 
Årets överskott 75,0 145,2 116,0 100,0 85,0 73,0 
Avkastningskrav 23,0 22,9 50,0 45,5 41,9 
Inleverans 

under kalenderår 20,0 50,0 45,0 
under budgetår 70,0 45,5 

Kommentar till domänverkets överskottsberäkningar 

Utfall 1975 Beräkning av 
1974 

Drift- Ny be- 1976 1977 
stat räkning 

1. Rörelseintäkter 
Skog 773,2 826,9 850,0 890,0 950,0 
Nyttjanderätter 45,3 51,6 50,0 53,0 56,0 
Övr. verksamheter 14,3 20,0 20,0 20,0 20,0 

2. Rörelsekostnader 
Avverkningskostnader 381,7 446,9 490,0 550,0 610,0 
Drift- o. underhåll av 
nyttjanderätter 11,5 10,9 15,0 15,0 15,0 
Gemensamma förvaltnings 
o. andra kostnader 175,8 203,7 223,0 230,0 240,0 
Rörelseresultat före 
avskrivningar 263,8 237,0 192,0 168,0 161,0 

Il. Riksbanks/anden 
Denna inkomsttitel är i statsbudgeten för budgetåret 1975/76 uppförd 

med 350 milj. kr. Riksbanken har i skrivelse till RRV beräknat inkoms
terna på titeln till 350 milj. kr. för budgetåren 1975/76 och 1976/77. 

RRV ansluter sig till riksbankens beräkning och beräknar således in

komsterna på titeln riksbanksfondcn till 350 000 000 kr. för budgetåret 
1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 350 000 000 kr. för budget
året 1976i77. 
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111. Statens allmänna fastighets/ond 

Statens allmänna fastighetsfond omfattar sju delfonder, nämligen 
slottsbyggnadernas, kriminalvårdsstyrelsens, beskickningsfastigheternas, 
karolinska sjukhusets, akademiska sjukhusets, byggnadsstyrelsens och . 
generaltullstyrelsens delfond. Ersättning för till myndigheter upplåtna 
lokaler skall fr. o. m. 1 juli 1971 fastställas med ledning av de kalkyle
rade hyresvärdena för olika fastigheter. överskottet beräknas som skill
naden mellan de på delfonden upptagna inkomsterna och utgifterna. 
överskotten redovisas på statsbudgetens inkomstsida under statens all
männa fastighetsfond. 

I skrivelse den 21 november 1975 har RRV avgivit utlåtande över de 
särskilda förvaltningsmyndighetcrnas förslag till stater för de olika del
fonderna av allmänna fastighetsfonden. RRV har därvid framlagt för
slag till stat för fonden för budgetåret 1976/77. I enlighet med detta för
slag skulle överskotten på delfonderna upptas till de i följande samman
ställning angivna beloppen (tusental kr.). 

1975/76 1976/77 

Slottsbyggnadernas delfond 1 1 
Kriminalvårdsstyrelsens delfond 9968 6 556 
Beskickningsfastigheternas delfond 10490 11 023 
Karolinska sjukhusets delfond 39 901 37062 
Akademiska sjukhusets delfond 13 468 13130 
Byggnadsstyrelsens delfond 432195 478 205 
Generaltullstyrelsens delfond 163 250 

Summa 506186 546227 

RRV beräknar inkomsterna på titeln statens allmänna fastighetsfond 
till 506 186 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 
med 546 227 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

IV. Försvarets fastighetsfond 

Fonden består av tre delfonder, nämligen kasernbyggnaders och be
fästningars delfonder samt försvarets forskningsanstalts delfond. Enligt 
regeringens beslut skall fr. o. m. den 1 juli 1971 som överskott på var
dera delfonden redovisas det belopp som erfordras för balans i staten. 
överskotten för budgetåren 1975/76 och 1976/77 framgår av följande 

tabell (tusental kr.). 

Befästningarnas delfond 
Kasernbyggnaders delfond 
Försvarets forskningsanstalts delfond 

Summa 

1975/76 
Stat 

22050 
100 624 

7 680 

130 354 

1976/77 
RRVs 
beräkning 

21450 
108 698 

7 533 

137 681 
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RRV beräknar inkomsterna på titeln försvarets fastighetsfond till 
130 354 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 
med 137 681 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

V. Statens utlåningsfonder 

I skrivelse till RRV har nedanstående myndigheter beräknat inkoms
~cma på statens utlåningsfonder för budgetåren 1975/76 och 1976/77 en
!igt följande (tusental kr.). 

Utrikesdepartementet 
Styrelsen för internationell utveckling 
Kammarkollegiet 
Lantbruksstyrelsen 
Bostadsstyrelsen 
Riksbanken 

Summa 

1975/76 
150 
70 

76 995 
1 500 

2 331 810 
10 621 

2421146 

1976/77 
150 
90 

77995 
1 450 

2 522 270 
10 521 

2 612 476 

Bostadsstyrelsens inkomster hänför sig huvudsakligen till lånefonden 
för bostadsbyggande. Inkomsterna på denna fond beräknas för budget
året 1975/76 till 2 300 milj. kr. och för budgetåret 1976/77 till 2 480 
milj. kr. Räntan på statliga bostadslån är 8,25 % för år 1975 (SFS 
1974: 949). Denna räntesats ligger till grund för bostadsstyrelsens beräk
ning av inkomsterna på lånefonden för bostadsbyggande. 

RRV beräknar inkomsterna på titeln statens utlåningsfonder till 
2 421146 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 
med 2 612 476 000 kr.för budgetåret 1976/77. 

VI. Fonden för låneunderstöd 

Kammarkollegiet, arbetsmarknadsstyrelsen, bostadsstyrelsen, riksban
ken och riksgä!dskontorct har i skrivelser .till RRV beräknat avkast
ningen av resp. delfond för budgetåren 1975/76 och 1976/77 till följande 
belopp (tusental kr.). 

Kammarkollegiets delfond 
Arbetsmarknadsstyrelsens delfond 
Bostadsstyrelsens delfond 
Riksbankens delfond 
Riksgäldskontorets delfond 

Summa 

1975/76 
35 000 
90000 

240 
20 

770 

126 030 

1976/77 
40000 
95 000 

230 
10 

720 

135960 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning och beräknar således 
inkomsterna· på titeln fonden för låneunderstöd till 126 030 000 kr. för 
budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs med 135 960 000 kr. 
för budgetåret 1976/77. 
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VII. Fonden för statens aktier 

Utfallet för budgetåret 1974/75 samt beräknade inkomster (utdelning) 
för budgetåren 1975/76 och 1976/77 enligt aktiebolagens uppgifter 
framgår av nedanstående sammanställning (tusental kr.). 

Utfall Aktiebolagens beräkning 
1974/75 1975/76 1976/77 

AB Aerotransport 4 700 
Apoteksbolaget AB 1 500 1 500 1 500 
Cementa AB 600 
AB Företagskredit 120 240 240 
AB Industrikredit 560 1120 1120 
Lantbruksnäringarnas 

Primärkredit AB 150 300 300 
Lantbruksnäringarnas 

Sekundärkredit AB 150 300 300 
Post- och Kreditbanken 18 999 25 344 50 688 
Pripps bryggeri AB 5 000 
Statsföretag AB 36 000 
Statsföretag AB, 

Ränta på reverslån 2004 2004 2004 
Statskonsult AB 36 36 36 
AB Svensk Bilprovning 29 29 29 
AB Svensk Exportkredit 4000 4 500 4 500 
Svenska Penninglotteriet AB 4 5 5 
Sveriges Investeringsbank AB 30 000 35 000 35 000 
Systembolaget AB 25 25 25 
AB Tipstjänst 5 5 5 
AB Vin- och Spritcentralen 876 876 
Yärdepapperscentralcn AB 120 120 
Totalt 98281 71404 102 348 

AB Aerotransport har inte kunnat lämna uppgift om utdelning. Inle
vcransen till statsverket har av RRV beräknats till 4,7 milj. kr. för vart 
och ett av budgetåren 1975176 och 1976/77. 

I proposition 1975176: 26 föreslås att 316,8 milj. kr. anvisas på till
läggsbudgct I för budgetåret 1975/76 för teckning av ytterligare aktier i 
Post- och Kreditbanken, PK-bankcn, i samband med en planerad ny
emission. Genom nyemissionen ökas bankens aktiekapital till 633,6 milj. 

kr. PK-bankcn har beräknat utdelningen under budgetåret 1975/76 till 
25,3 milj. kr. och för budgetåret 1976/77 till 50,7 milj. kr. 

Statsföretag AB har i skrivelse till RRV angående utdelningen på sta
tens aktier i företaget framhållit följande: 

"Det i Statsföretagsgruppen ansträngda ekonomiska läget innebär att 
vi för närvarande inte ser någon möjlighet att lämna kontant utdelning 
till ägaren avseende Statsföretags verksamhetsår 1975. Med de konjunk
turutsikter som vi för närvarande ser för 1976 räknar vi även detta år 
med att ha ett mycket ansträngt finansiellt och ekonomiskt läge i grup
pen. Bedömningen på nuvarande stadium är därför att vi även detta år 
tvingas inställa utdelningen till ägaren. Om konjunkturutsikterna för 
1976 väsentligt skulle förändras innebär det självfallet att vi måste ta 
upp till omprövning ovan angivna utdelning. 



Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 113 

Vi vill i detta sammanhang också påpeka att vi för verksamhetsåret 
1975 från Statsförctag ger ett beskattat bidrag till Norrlandsfonden på 
15 milj. kr., vilket rimligen bör kunna ses som en del av utdelningen till 
ägaren. Vidare bör det också observeras att Statsföretag liksom tidigare 
år under 1975 har försett Svetab med en finansiell ram av beskattade 
medel på 20 milj. kr., vilken enligt tidigare överenskommelse med äga
ren skall ses som en del av utdelningen." 

RRV beräknar inkomsterna på titeln fonden för statens aktier till 
76 104 000 kr. för budgetåret 1975/76 och föreslår att titeln uppförs 

med 107 048 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Vill. Fonden för beredskapslagring 

Fonden består av två delfonder nämligen statens jordbruksnämnds 
delfond som förvaltas av statens jordbruksnämnd och överstyrelsens för 
ekonomiskt försvar delfond som förvaltas av överstyrelsen för ekono
miskt försvar. Som inkomst på vardera delfonden skall bokföras ett be

lopp motsvarande statens normalränta på kapitalbehållningen på resp. 
delfond vid budgetårets ingång. 

I skrivelse till RRV har statens jordbruksnämnd beräknat inkoms

terna från delfonden till 21,8 milj. kr. för budgetåret 1975176 och till 

22.9 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 
I skrivelse till RRV har överstyrelsen för ekonomiskt försvar beräknat 

inkomsterna från delfonden till 70,4 milj. kr. för budgetåret 1975/76 och 
till 73,4 milj. kr. för budgetåret 1976177. 

RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln fon.dcn för bercdskapslagring till 92 195 000 kr. 
för budgetåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs med 96 295 000 
kr. för budgetåret 1976/77. 

IX. Statens pensionsfonder 

l skrivelser till RRV har nedanstående myndigheter beräknat inkoms
terna på statens pensionsfonder för budgetåren l 975/76 och 1976/77 en
ligt följande (tusental kr.): 

Folkpcnsioneringsfonden 
(riksförsäkringsverket) 
Civila tjänstepensionsfonden 
(kammarkollegiet) 
Militära tjänstepensionsfonden 
(kammarkollegiet) 
Allmänna familjepensionsfonden 
(kammarkollegiet) 
Statens pensionsanstalts pensionsfond 
(statens personalpensionsverk) 
Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 
(riksgäldskontorct) 

1975/76 

72 900 

2 400 

275 

7 400 

16 300 

49 

Summa 99 324 
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1976/77 

74 600 

2 450 

280 

7 900 

17 000 

51 

102 281 
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RRV ansluter sig till myndigheternas beräkning och beräknar således 
inkomsterna på titeln staten pensionsfonder till 99 324 000 kr. för bud

getåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs med l 02 281 000 kr. för 

budgetåret 1976177. 

X. Diverse kapitalfonder 

Fonden för kreditgivning till utlandet. I skrivelse till RRV har riks

gäldskontoret beräknat avkastningen av denna fond till 2 360 tkr. för 
budgetåret 1975/76 och till 1994 tkr. för budgetåret 1976177. 

RRV ansluter sig till riksgäldskontorets beräkning och beräknar såle
des inkomsterna på titeln fonden för kreditgivning till utlandet till 
2 360 000 kr. för budgetåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs med 

1 994 000 kr. för budgetåret 1976177. 

övriga diverse kapitalfonder. I skrivelser till RRV har nedanstående 

myndigheter lämnat uppgifter om avkastningen av övriga diverse kapi
talfonder enligt följande sammanställning (tusental kr.). 

Fonden för förlag till statsverket (riksgäldskontoret) 
Statens vägverks förrådsfond (statens vägverk) 
Fonden för Södertälje kanalverk (sjöfartsverket) 
Sjöfartsverkets fond (sjöfartsverket) 
Statens datamaskinfond (statskontoret) 
Jordfonden (lantbruksstyrelsen) 
Förrådsfonden för ekonomisk försvarsberedskap 

(överstyrelsen för ekonomiskt försvar) 
Summa 

1975/76 

8 500 
14200 

100 
33 972 
12 229 
3 400 

928 

73329 

1976/77 

8 500 
15 350 

41426 
16 700 

3 500 

848 

86324 

RRV ansluter sig till myndigh(:ternas bedkning och beräknar sålecks 

inkomsterna på titeln övriga diverse kapitalfonder till 73 329 000 kr. för 
budgetåret 1975176 och föreslår att titeln uppförs med 86 324 000 kr. 

för budgetåret 1976/77. 
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KAPITALBUDGETENS INKOl\ilSTER 

För finansiering av viss del av investeringarna på kapitalbudg~ten an
vänds dels medel som blir tillgängliga genom årliga avskrivningar inom 
kapitalfonderna (avskrivningsmedel inom fonden) dels övriga inom fon
derna för rcinvestering disponibla medel (övriga kapitalmedel och övrig 
kapitalåterbetalning). Dessa medel redovisas på totalbudgetens inkomst
sida i statsbudgeten under rubriken C: Beräknad övrig finansiering. 

Avskrivningsmedel inom fonden (tusental kr.) 

Fond 1974/75 1975/76 1975/76 1976/77 
Utfall 

Stats- Enligt 
budget RRVs beräkning 

I. Statens aflärsverksfonder 

A. Postverkets fond 19 700 23 000 23 000 26 600 
B. Televerkets 

,. 
l 123 343 828 400 984100 894100 

C. Statens järnvägars 335 220 342 000 372 000 410 000 
D. Luftfartsverkets 23 324 24 000 26 200 31 200 
E. Fabriksverkens 22 071 24 000 23 700 24000 
F. Statens vattenfalls-

verks 501 461 700 000 656 300 832 000 

Summa 2 025 119 l 9414002085 300 2217 900 

IL Statens allmä1111a fastighets/ond 

Kriminalvårdsstyrclsens delfond 3 116 3 566 3 925 
Bcskickningsfastig-
heternas 973 985 l 273 
Karolinska sjukhusets 2 857 2 900 3 139 
Akademiska sjukhusets ,. 4 654 6 503 6 592 
Byggnadsstyrelscns 49 285 52004 61 641 
Gcneraltullstyrelscns 70 72 75 

Summa 60 957 66 331 66 030 76 645 

m. Försvarets fastiglzetsfond 

Kasernbyggnaders och 
befästningars delfonder 27 753 26 974 27 000 

Försvarets forsknings-
anstalts delfond 1 032 1 026 I 095 

Summa 28 785 27 746 28 000 28 095 

IX. Dil'erse kapitalfonder 

Statens vägverks förrådsfond 62 380 60 600 68 200 76 900 
Sjöfartsverkets fond 21 462 29 461 29 365 35 353 
Fonden för Södertälje kanalverk 890 
Statens datamaskinfond 42 074 53 500 51 500 59 500 
Förrådsfonden för eko-

nomisk försvarsbcrcd-
skap 6 938 l 062 . l 062 1 062 

Summa 132 854 144 623 150 127 173 705 

Totalt 2 247 713 2 180 100 2 329 457 2 496 345 
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Öuiga kapitalmedel (tusental kr.) 

Fond 1974/75 1975/76 1975/76 1976/77 
Utfall 

Stats- Enligt 
budget RRVs beräkning 

I. Statens ajfärsverksfonder 
A. Postverkets fond 1 384 1 1 1 
B. Televerkets 1 253 1 000 I 000 1 000 
C. Statens järnvägars 12 952 8 000 8 000 8 000 
D. Luftfartsverkets 24 1 1 1 
E. Fabriksvcrkens 
F. Statens vattenfalls-

verks 4 700 10 000 10000 10 000 

Summa 20 313 19 002 19 002 19 002 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 
Kriminalvärdsstyrelsens delfond 112 
Beskickningsfastig-
heternas 8 065 2 900 
Byggnadsstyrelscns 8 130 15 000 10000 
General tullstyrelsens 50 

Summa 16 307 15 050 17 900 10 050 

m. Försvarets fastighetsfond 
Kasernbyggnaders och 

befästningars delfonder 17 334 18 000 19 000 19 000 

Summa 17 334 18 000 19 000 19 000 

IV. Statens utlånings[ onder 
Statens sekundärlånefond 

för rederinäringen 1 500 

V. Fonden för låneunderstöd 
Kammarkollegiets delfond 14 286 16 000 17 000 
Arbetsmarknadsstyrel-

sens 65 640 85 000 88 000 
Bostadsstyrelsens 487 235 145 
Riksbankens 86 40 35 
Riksgäldskontorcts 2 263 2 565 2 655 

Summa 82 761 97 910 103 840 107 835 

VII. Fonden för förlag till statsrerket 67 084 65 000 64 000 47 000 

IX. Dil'erse kapitalfonder 
Statens vägverks förrf1dsfond 2 152 1 500 3 000 3 200 
Sjöfartsverkets fond 56 50 50 50 
Statens datanmskinfond 435 700 

Summa 2 643 . 1 550 3 750 3 250 

Totalt 207 941 216 512 227 492 206 137 

RRV har i skrivelser från myndigheterna inhämtat uppgifter om av

skrivningsmedel, övriga kapitalmedel och övrig kapitalåterbetalning un

der budgetåren 1975/76 och.1976177. 



Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 

Övrig kapitalåterbetalning (tusental kr.) 

Fond 

Statens utlåningsfonder 
Fonden för kreditgivning till 

1974/75 
Utfall 

utlandet 11 761 

Summa 11 761 

1975/76 1975/76 

Statsbudget Enligt RRVs 
beräkning 

23 875 

11 967 

12 116 

24 083 

117 

1976(77 

10470 

12 482 

22 952 

övrig kapitalåterbetalning på statens utlåningsfonder redovisas i 
RRVs budgetredovisning .som inkomst på investeringsanslag. De beräk
nade inkomsterna på kapitalbudgeten framgår av nedanstående sam
manställning (tusental kr.). 

Kapitalbudgetens 1974/75 1975/76 1975/76 1976/77 
inkomster Utfall 

Statsbudget Enligt RRVs 
beräkning 

Avskrivningsmedel inom 
fonden 2 247 713 . 2 180 100 2 329 457 2 496 345 

Övriga kapitalmedel 207 941 216 512 227 492 206137 
övrig kapitalåterbetalning 11 761 23 875 24083 22 952 

Summa 2 467 415 2420487 2 581 032 2 725434 

RRV beräknar kapitalbudgetens inkomster för budgetåret 1975/76 
till 2 581032000 kr. och föreslår att inkomsterna för budgetåret 1976/ 
77 uppförs med 2 725 434 000 kr. 

9 Riksdagen 197576. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 1. Bil. 2 
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Sammanfattning 

RRVs förslag till beräkning av drift- och kapitalbudgetens inkomster 
under budgetåret 1976/77 och den nu företagna uppskattningen av in
komsterna under innevarande budgetår har utförts under antagande av 
en uppgång av 17 ,5 % för den totala lönesumman under år 197 5 och av 
11 % under år 1976. För de första månaderna under 1977 har schablon~ 
mässigt räknats med en uppgång av 7 % . Bolagens taxerade inkomster 
förutses öka med 33 % mellan åren 1974 och 1975. Det följande året 
antas den statligt taxerade inkomsterna ligga kvar på samma nivå. 

Slutrcsultatet av RRVs beräkning av statsinkomsterna under budget
åren 1975176 och 1976177 framgår av bilaga B resp. bilaga C samt av 
<len sammanfattade tabellen ovan. I denna redovisas även inkomsterna 
under budgetåret 1974175 och statsbudgetssiffrorna för budgetåret 
1975/76 som jämförelse. 

Enligt de nu redovisade beräkningarna skulle inkomsterna på drift

hudgeten under budgetåret 1975176 komma att uppgå till 86 257 milj. 
kr., vilket är 3 804 milj. kr. mer än i statsbudgeten upptaget belopp. För 
budgetåret 1976177 skulle inkomsterna komma att uppgå till 94 531 
milj. kr., vilket skulle innebära en uppgång med 8 274 milj. kr. i jämfö
relse med de nu beräknade inkomsterna för budgetåret 1975176. 

Totalbudgetens inkomster (milj. kr.) 

1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Beräk-

Stats- Ny be- ning 
budget räkning 

Driftbudgetens inkomster 
Skatt på inkomst och förmö-

genheter samt socialförsäk-
ringsavgifter m. m. 28 091 33 800 38100 41100 

Övriga skatter på inkomst, 
förmögenhet och rörelse samt 
socialförsäkringsavgifter 963 979 1 077 l 124 

Automobilskattemedel 3 685 3 718 3 855 3 980 
Bensinskatt 1 754 l 818 1 875 1 920 

,., Vägtrafikskatt 1 931 1 900 1 980 2 060 
Allmän arbetsgivaravgift 5 360 5 900 6100 6 750 
Tullar och acciser 25 532 30 661 29 417 33 366 

Tullmedel 1 250 1 015 1 000 940 
Mervärdeskatt 14 681 18 500 17 400 20 250 
Särskilda varuskatter 393 508 409 410 
Omsättningsskatt på 

motorfordon 745 652 690 683 
Tobaksskatt 2 062 2010 2 .126 2 301 
'Skatt på sprit 2 886 3 100 3 150 3 250 
Skatt på vin 432 500 530 600 

Föränd- Föränd-
ring från ring från 
1974/75 ny ber. 
till ny 1975/76 
ber. till 
1975/76 1976/77 

+10 009 +3000 

-!- 114 + 47 
170 + 125 

+ 121 + 45 
+ 49 + 80 
+ 740 + 650 
+ 3 885 +3 949 

250 60 
+ 2 719 +2850 
+ 16 + 1 

55 7 
+ 64 + 175 
+ 264 + 100 
+ 98 + 70 
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1974/75 1975/76 1976/77 Föränd- Föränd-
Utfall Beräk- ring från ring frän 

Stats- Ny be- ning 1974/75 ny ber. 
budget räkning till ny 1975/76 

ber. till 
1975/76 1976/77 

Skatt på malt- och 
läskedrycker 678 770 885 876 ' 207 9 ' Energiskatt 1944 3 160 2 727 3 519 -. 783 + 792 

Särskild vägtrafikskatt 202 175 211 212 + 9 + 1 
Skatt på annonser och reklam 120 115 130 145 + 10 + 15 
Skatt på spel 69 75 84 100 + 15 + 16 
Övriga 71 81 75 80 + 4 + 5 

Uppbörd i statens verksamhet 1 404 1 665 1 957 2132 + 553 + 175 
Bidrag till kostnader för 

polis-, domstols- och 
uppbördsväsendet m. m. 80 74 74 73 6 

Inkomster vid karolinska 
sjukhuset 206 310 396 335 ' 190 61 T 

Pensionsmedel m. m. 325 474 671 841 -, 346 + 170 
Övriga 793 807 816 883 + 23 + 67 

Diverse inkomster 837 871 849 854 + 12 + 5 
Totalisatormedel 115 117 120 125 + 5 + 5 
Tipsmedel 302 348 312 312 + 10 
Lotterimedel 217 212 220 220 ·I- 3 
Övriga 203 .194 197 196 6 1 

Statens affärsverksfonder 834 946 1 026 1 049 + 192 + 23 
Televerket 175 150 150 125 25 25 
Statens järnvägar 67 22 94 1 + 27 93 
Statens vattenfallsverk 560 700 685 800 125 + 115 
Övriga 32 74 97 124 65 + 27 

Riksbanksfonden 350 350 350 350 
Statens allmänna fastighetsfond 414 506 506 546 + 92 + 40 
Försvarets fastighetsfond 145 130 130 138 15 + 8 
Statens utlåningsfonder 1 964 2434 2421 2 612 + 457 + 191 

Lånefonden för bostads-
byggande 1 854 2 320 2 300 2 480 + 446 + 180 

Övriga · 110 114 121 132 + 11 + Il 
Fonden för låneunderstöd 107 104 126 136 ' 19 + 10 T 

Fonden för statens aktier 98 123 76 107 22 + 31 
Fonden för beredskapslagring 78 88 92 96 + 14 + 4 
Statens pensionsfonder 98 98 99 102 + 1 + 3 
Diverse kapitalfonder 64 81 76 88 T 12 + 12 

Säger för driftbudgeten 70022 82453 86257 94531 +16235 +8274 

Kapitalbudgetens inkomster 
Avskrivningsmedel och övriga 

kapitalmedel inom fonderna 2 456 2 397 2 557 2 702 ' 101 + 145 ' Statens affärsverksfonder 2 045 1 960 2104 2 237 + 59 + 133 
Övriga kapitalfonder 410 437 453 465 + 43 + 12 

Övrig kapitalåterbetalning 12 24 24 23 + 12 1 
Säger för kapitalbudgeten 2467 2420 2 581 2 725 + 114 + 144 

Totalbudgetens inkomster 72490 84874 88 838 97 256 +16348 +8 418 

De totala inkomsterna på kapitalbudgeten beräknas uppgå till sam-

manlagt 2 581 milj. kr. under budgetåret 1975/76 mot 2 420 milj. kr. i 

statsbudgeten. För budgetåret 1976/77 skulle inkomsterna uppgå till 

2 725 milj. kr., vilket innebär en uppgång med 144 milj. kr. i jämförelse 

med de nu beräknade inkomsterna för budgetåret 1975/76. 
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Tota/budgetens inkomster beräknas för budgetåret 1975176 till 88 838 
milj. kr. mot i statsbudgeten upptagna 84 874 milj. kr. och för budget
året 1976177 till 97 256 milj. kr. 

Vid handläggningen av detta ärende har närvarit avdelningschefen 

Sanctl, byrådirektörerna Dalmo, Hansson och Vereidc, revisorerna 
Karlson och Rahmn samt byråassistenten Aronsson varjämte revisions

direktören Nilsson varit föredragande. 

Stockholm den 12 december 1975. 

G RUNE BERGGREN 

OVE NILSSON 



BILAGOR 





Bilaga 2 Riksrevisionsverkets inkomstberäkning 123 

Bilaga A 
Inkomster på driftbudgeten budgetåren 1970/71-1974/75 

Tusental kronor 

1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Skatter, avgifter, m. m. 

Skatter: 
Skatt på inkomst, förmögenhet och 

rörelse samt socialförsäkrings-
avgifter: 

Skatt på inkomst och förmögenhet 
samt socialförsäkringsavgifter m. m. 18 441 021 19 772 222 18 265 807 20 957 464 28 091 397 

Kupongskatt 20 540 17 296 29 017 18 105 28 194 
Utskiftningsskatt och ersättnings-

skatt 1 486 2091 829 1 941 899 
Skogsvårdsavgifter 9 609 11206 11 145 11 342 11 214 
Bevillningsavgifter för särskilda för-

måner och rättigheter 2 370 2 396 2 232 2 342 2 367 
Arvsskatt och gåvoskatt 235 093 262 080 269 489 286 491 309 024 
Lotteri vinstskatt 107 733 126 513 '137 187 142 210 164 998 
Stämpelskatt och stämpelavgift 252120 326 005 336 805 380 144 446 287 

Säger för skatt på inkomst, 
förmögenhet och rörelse 
samt socialförsäkrings-
avgifter 19069 974 20519810 19 052 513 21800038 29 054 378 

Automobilskattemedel: 
Fordonsskatt 1 231 971 1 278 431 1 356 778 299 952 
Bensin- och brännoljcskatt 1 990 548 2 050 491 2 093 491 2 009 089 1 753 857 
Vägtrafikskatt 1306597 1 930 791 

Säger för automobilskattemedel 3 222 520 3 328 921 3 450 269 3 615 638 3 684 648 

Allmän arbetsgivaravgift 1202428 1944143 3086464 4 554 627 5 360 008 

Tullar och acciser: 
Tullmedel 1 036 397 955 615 979 483 I 021 554 1 250 164 
Mervärdeskatt 9 088 346 11625767 13 095 953 13 929 574 14 680 618 
Särskilda varuskatter 388 866 373 490 342 685 401 314 393 137 
Omsättningsskatt på motorfordon 406 978 465 071 531 217 572 822 744 604 
Tobaksskatt 1650947 1 638 248 I 692 390 I 878 845 2 062 054 
Rusdrycksförsäljningsmedel av parti-

handelsbolag 40 123 40 570 41 248 28 872 10 178 
Rusdrycksförsäljningsmedel av de-

taljhamlelsbolag 52 634 50 397 50 702 56 509 60 324 
Skatt på sprit 1 971 784 2 100010 2 178 240 2 244103 2 885 760 
Skatt på vin 256 739 297 733 340 570 356 282 431 919 
Skatt på malt- och läskedrycker 580 181 607 786 631 091 680 708 677 557 
Energiskatt 1 011 288 1 073 071 1 066 534 1222408 1944372 
Särskild skatt på motorbränslen 422 481 744 336 776 480 715 660 -162 
Oljelagringsa vgift 268 
Särskild vägtrafikskatt 55 723 201 821 
Skatt på annonser och reklam 38 235 48 375 87 812 120 480 
Skatt på spel 58 669 68 994 
Investeringsavgift 4494 2 008 

Säger för tullar och acciser 16 911 259 20 012 337 21774968 23 310 857 25 532 088 

Säger for skatter 40 406 181 45 805 211 47 364 213 53 281 161 63 631 122 

UppbOrd i statens verksamhet: 
Expeditionsavgifter 69 908 68 972 108 283 102108 107 374 
Bidrag till kostnader för polis-, dom-

stols- och uppbördsväseridet m. m. 84 135 83 438 74 546 75 243 79 757 

1 Därav skatt på spel 8 984 tkr. 
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1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Vattendomstolsa vgifter 891 2 505 330 1 322 I 022 
Inkomster vid kriminalvården 7 787 4 634 15 586 -1943 9 236 
Inkomster vid flygtekniska försöksan-

stal ten 13 202 15 872 
Bidrag till riksförsäkringsverket och 

försäkringsrådet 8 451 11 271 13 895 15 408 18 325 
Inkomster vid statens farmacevtiska 

laboratorium 6170 
Inkomster vid den statliga 

läkemedelskontrollen 7 815 9 192 9 149 6 619 
Inkomster vid statens rättskemiska 

laboratorium 1296 l 245 1 589 I 444 l 555 
Inkomster vid karolinska sjukhuset 146 294 185 068 208 050 277 366 206 473 
Inkomster vid statens vårdanstalter 

för alkoholmissbrukare 519 470 589 2 015 -727 
Inkomster under anslaget kostnader för 

viss utbildning av handikappade 78 2 737 I 085 63 
Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 1 826 2 305 2 747 
Inkomster av arbetsgivaravgifter till 

arbetarskyddsstyrelscns och yrkes· 
inspektionens verksamhet 16 028 20 661 30 369 

Inkomster vid arbetsmedicinska insti-
tutet 567 779 

Inkomster till arbctarskyddsverkets och 
arbetsmedicinska institutets verksamhet 7 365 

Inkomster vid statens vägverk 1 875 1183 2 487 695 578 
Inkomster vid statens trafiksäkerhets· 

verk 18 669 18 536 20 797 25 700 27 936 
Körkort sa vgifter 5 044 36 296 58 449 
Avgifter för registrering av motorfordon 16 697 29 377 47 867 60 906 67 310 
Försäljning av sjökort m. m. 2 043 2157 2 291 2 465 2 770 
Fyravgifter (fyr- och båkmedel) 48 456 65 217 79 988 82 808 86 821 
Lotsavgifter (lotspenningar) 28 452 21 119 25 552 24 358 24 877 
Skeppsmätningsavgifter m. m. l 427 1 990 l 560 2 419 2 584 
Fartygsinspektionsavgifter m. m. 2 497 3 399 3 520 4 382 
Inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 16 117 18 543 17 672 16 380 22 028 
Inkomster vid statens geotekniska in-

stitut 2948 3 404 4 145 4109 3 557 
Pensionsmedel m. m. 237 627 251 372 316 449 218 I 86 324 669 
Inkomst av myntning m. m. 29 455 105 737 76 900 32 170 35 302 
Kontrollstämpelmedel 1 206 1 121 
Bidrag till statens bräns\ekontrolle·-

rande verksamhet - 31 
Bidrag till bankinspektionen 4 356 4 630 4 859 5 593 6 764 
Bidrag för revision av sparbankerna 882 895 934 917 922 
Bidrag till försäkringsinspektionen 2 335 2 836 3 093 3 497 3 709 
Ersättning för kilometerriiknarapparatur 34 509 2 992 
Avgifter för granskning av biograffilm 217 205 203 301 317 
Inkomster vid riksantikvarieämbetet 2 964 5 911 3 144 4 293 3 979 
Avgifter för särskild prövning och fyll· 

nadsprövning inom skolväsendet 473 566 527 
Inkomster vid statens maskinprov-

ningar 600 626 701 l 088 1 141 
.Inkomster vid lantbruksnämnderna. 2 972 3 594 3 697 4 562 4 932 
Inkomster vid statens hingstdepå och 

stuteri 910 974 1 172 
Inkomster vid statens jordbruksnämnd 696 889 1 041 1 204 I 147 
Inkomster vid statens centrala frökon· 

trollanstalt 5 034 5 962 5 613 6 395 7 697 
Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 1 627 1 907 2000 2 159 2 536 
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1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Inkomster vid statens lantbrukskemiska 
laboratorium (kontrollanstalt) 1 341 1 341 1 501 1 823 2 540 

Avgifter vid köttbesiktning 7 118 7 173 6 947 7 589 8 386 
Inkomster vid statens Iivsmedelsverk 658 1169 1447 1 022 
Inkomster vid statens institut för folk-

hälsan 1 435 777 
Inkomster vid statens veterinärmedi-

cinska anstalt 3 492 4067 4 841 5 297 5 971 
Inkomster vid veterinärhögskolan 1 346 1 558 2029 
Avgifter för statskontroll av krigsma-

terieltillverkningen 131 138 156 181 181 
Inkomster av statens gruvegendom 12 640 29 415 29 401 49 851 48 426 
Inkomster vid statens institut för kon-

sumentfrågor 1 305 1409 10 
Inkomster vid patent- och registrerings-

väsendet 37 716 37 798 44119 43 138 48 014 
Avgifter för registrering i förenings-

m. fl. register 1102 2 017 3 289 3 572 4197 
Exekutionsavgifter 15 440 17 718 . 14 769 14 008 13 785 
Restavgifter 46 365 53 372 53 460 53 260 57 558 
Inkomster vid statens planverk 1 308 796 503 2 318 1 555 
Inkomster vid Sveriges geologiska un-

dersökning 521 515 785 2102 
Inkomst av justering och ädelmetall-

kontroll 5 781 7 458 7 393 
Tillsyn av atomenergianläggningar m. m. 138 1 036 1 152 1 291 
Ersättning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m. m. 6 303 7 339 34 593 38 486 43 817 

Säger för uppbörd i statens verksamhet 904 455 1107 317 1288238 1313080 1403 586 

Diverse inkomster: 
Bötesmcdel 80 168 82 765 93 528 104 225 111 370 
Totalisatormedel 100 588 102490 89 738 93 533 114 955 
Tipsmedel 204 834 265 324 285 473 291 847 302 467 
Lotterimedel 167 459 181 135 195 310 185 361 216617 
Övriga diverse inkomster 76 749 55 454 81 221 86 620 91 245 

Säger för diverse inkomster 629 799 687 169 745 270 761 586 836 653 

Säger för skatter, avgifter, m. m. 41 940 434 47 599 696 49 397722 55 355 827 65 871360 

Inkomster av statens kapitalfonder 
Statens affärsverksfonder: 

Postverket 5 780 12 719 95 003 47 603 3 372 
Televerket 156 802 230 017 193 000 237 012 175 100 
Statens järnvägar 17 458 100 000 66 747 
Luftfartsverket 15 000 13 678 22 969 11 525 16 018 
Förenade fabriksverken 684 561 550 330 1 245 
Statens vattenfallsverk 343 495 400 240 480 401 530 174 560 017 
Domänverket 34166 22 725 21 843 22 889 11 500 

10 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1. Bil. 2 
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1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Säger för statens ajfärsverksfonder 573 385 679 940 813 766 949 533 833 998 

Riksbanks/ ond en 200 000 200 000 200000 250 000 350000 

Statens allmiinna fastighets/ond 125 634 117 545 286 384 345 588 413 566 

Försvarets fastighets/ond 94 417 93488 109 481 138 452 144 689 

Statens utld11ingsfonder: 
Utrikesförvaltningens lånefond 83 83 100 111 123 
Biståndsförvaltningens lånefond 22 30 33 30 46 
Statens bosättningslånefond 8 313 9 021 9 130 8 820 8 713 
Vattenkraftslånefonden 291 285 329 213 262 
Luftfartslånefonden 3 617 3 331 3 157 2 909 2 841 
Statens lånefond för den mindre 

skeppsfarten 2 239 1 857 2 447 2 756 2 724 
Statens lånefond för universitetsstudier 1 011 829 665 510 382 
Studicmedelsfonden 14 545 9086 39 825 33 775 42986 
Lånefonden för inventarier i student-

bostäder 1 705 
Lånefonden för studentkårlokaler 114 60 190 184 178 
Jordbrukets lagerhusfond 156 111 79 55 44 
Jord brukets maskinlånefond 733 557 292 234 111 
Statens sekundärlånefond för jordbru-

kare 22 18 14 7 
Fonden för supplementär jordbruks-

kredit 4 5 4 14 7 
Kraftledningslånefonden 116 102 89 76 63 
Egnahemslånefonden 1 614 1 468 1 191 970 782 
Statens avdikningslånefond 1 679 1 751 1 659 1 569 1 481 
Fiskerilånefonden 1 506 2 272 1 344 2 612 1 708 
Lånefonden till främjande av bered-

ning och avsättning av fisk m. m. 75 74 72 105 80 
Skogsväglånefonden 37 52 53 55 63 
Lånefonden för insamling av skogsfrö 82 
Statens hantverks- och industrilåne-

fond 19 926 19 640 17 880 19 058 24 362 
Statens sekundärlånefond för rederi-

näringen 28 8 
Lånefonden för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade, barnrika familjer 1 549 1 251 1 084 919 787 
Lånefonden för främjande av bostads-

byggande på landsbygden 5 2 1 0 0 
Lånefonden för bostadsbyggande 1 102 044 1 274 878 1 450 387 1 655 486 1 853 887 
Lånefonden för inventarier i vissa 

specialbostäder 2 036 2 308 2 269 1 614 
Lånefonden för maskinanskaffning in-

om byggnadsindustrin 1 513 2 079 1 441 1 096 883 
Lånefonden för kommunala mark-

förvärv 2 443 5 892 8 074 12004 17 193 
Lånefonden för allmänna samlingslo-

kal er 2097 2 328 2 347 1 881 2 475 
Övriga utlåningsfonder 22 144 140 105 294 

Säger för statens utldningsfonder 1167 591 1339248 1544 334 1747823 1964088 

Fonden för ldneunderstöd 46736 43038 52607 72178 106 811 

Fonden för statens aktier 18 291 19 787 28460 51947 98 281 

Fonden för beredskapslagring 66 558 65 485 70589 70 366 77 620 
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1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Statens pensions/ onder: 
Folkpensioneringsfonden 68 326 68 223 67166 70 896 73 538 
Civila tjänstepensionsfonden 2150 2173 2 026 2193 2 016 
Militära tjänstepensionsfonden 240 223 252 267 137 
Allmänna familjepensionsfonden 6 569 6 668 6 689 6 784 6 963 
Statens pensionsanstalts pensionsfond 14 609 14 654 15 046 15 598 15 353 
Pensionsfonden för vissa riksdagens 

verk 43 44 45 45 47 

Säger för statens pensionsfonder 91937 91986 91224 95 784 98054 

Diverse kapitalfonder 52 784 52849 52171 55122 63 778 

Säger för inkomster av 
statens kapitalfonder 2437 332 2 703 367 3 249 016 3776793 4150 884 

Summa 44 377 767 50 303 063 52 646 738 59132 620 70 022 245 
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Bilaga B 

Beräkning rörande utfallet av driftbudgetens inkomstsida 

·för budgetåret 1975/76 · 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

I. Skatter: 
1. Skatt på inkomst, förmögenhet och rörelse 

samt socialförsäkringsavgifter: 

a) Skatt på inkomst och förmögenhet samt 
socialförsäkringsavgifter m. m., bevillning 

b) Kupongskatt, bevillning 
c) Utskiftningsskatt och ersättningsskatt, 

bevillning 
d) Skogsvårdsavgifter, bevi/111i11g 
e) Bevillningsavgifter för särskilda förmå-

ner och rättigheter, bevillning 
f) Arvsskatt och gåvoskatt, bevillning 
g) Lotterivinstskatt, bevil/11i11g 
h) Stämpelskatt och stämpelavgift, bevill

ning 
2. Automobilskattemedel: 

a) Bensinskatt, bevillning 
b) Vägtrafikskatt, bevillning 

3. Allmän arbetsgivaravgift, bevillning 
4. Tullar och acciser: 

a) Tullmedel, bevillning 
b) Mervärdeskatt, bevillning 
c) Särskilda varuskatter, bevillning 
d) Omsättningsskatt på motorfordon, 

bevillning 
e) Tobaksskatt, bevillning 
f) Rusdrycksförsäljningsmedel av parti

handelsbolag, bevillning 
g) Rusdrycksförsäljniagsmedel av detalj-

handelsbolag, bevillning 
h) Skatt på sprit, bevillning 
i) Skatt på vin, bevillning 
j) Skatt på malt- och läskedrycker, be

villning 
k) Energiskatt, bevillning 
I) Särskild beredskapsavgift för olje

produkter, bevillning 
m) Särskild vägtrafikskatt, bevillning 
n) Skatt på annonser oc;h reklam, 

bevillning 
o) Skatt på spel, bevillning 

Säger för skatter 

I stats- Beräknat 
budgeten utfall 

.beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

33 800 000 38 100 000 
30 000 31 000 

1 500 1 500 
11 700 19 200 

2 500 2 500 
320 000 310000 
188 000 200 000 

425 000 513 000 

1 818 000 1 875 000 
1900000 1 980 000 
5 900 000 6 100 000 

1015000 1000000 
18 500 000 17 400 000 

508 000 409 000 

651 500 690 000 
2 010 000 2 125 500 

30 000 25 000 

51 000 50 000 
3 100 000 3 150 000 

500 000 530 000 

770 000 885 000 
3 160 000 2 727 000 

1 1 
175 000 211 000 

115 000 130 000 
75 000 84 000 

75 057 201 78 548 701 
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I stats- Beräknat 
budgeten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

Il. Uppbörd i statens verksamhet: 
1. Expeditionsavgifter 108 000 103 000 
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstols-

och uppbördsväsendet m. m. 74157 74 157 
3. Vattendomstolsavgifter l 000 1 000 
4. Inkomster vid kriminalvården 10 l 860 
5. Bidrag till riksförsäkringsverket och 

försäkringsrådet 19200 21 300 
6. Inkomster vid den statliga läkemedels-

kontrollen 12 635 12 635 
7. Inkomster vid statens rättskemiska 

laboratorium 1 612 ] 720 
8. Inkomster vid karolinska sjukhuset 310 000 396 300 
9. Inkomster vid statens vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare 250 250 
10. Inkomster under anslaget kostnader för viss 

utbildning av handikappade 65 60 
11. Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 2 065 3 474 
12. Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetarskydds-

styrelsen och yrkesinspektionens verksamhet 33 400 35 800 
13. Inkomster vid statens vägverk, art till/öras 

automobilskattemedlen 800 800 
14. Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, 

att tillföras automobilskattemedlen 28 500 30000 
15. Körkortsavgifter 44 000 44000 
16. Avgifter för registrering av motorfordon 66 350 69 000 
17. Försäljning av sjökort 2 630 2 830 
18. Fyravgifter 102 500 91 000 
19. Lotsavgifter 25 500 21 000 
20. Skeppsmätningsavgifter 2100 2100 
21. Fartygsinspektionsavgifter m. m. 3 700 4 060 
22. Inkomster vid Sveriges meteorologiska 

och hydrologiska institut 22 983 27 737 
23. Inkomster vid statens geotekniska institut 4000 4000 
24. Ersättning för visst värderingsförfarande 40 1 
25. Pensionsmedel m. m. 474 000 671 000 
26. Inkomst av myntning m. m. 65 000 60 000 
27. Bidrag till bankinspektionen 6 900 7 143 
28. Bidrag för revision av sparbankerna 975 1 001 
29. Bidrag till försäkringsinspektionen 3 753 3 947 
30. Ersättning för kilometerräknarapparatur 1 11 700 
31. Avgifter för granskning av biograffilm 285 285 
32. Inkomster vid riksantikvarieämbetet 4 958 5 002 
33. Avgifter för särskild prövning och fyllnads-

prövning inom skolväsendet 590 558 
34. Inkomster vid statens maskinprovningar 800 800 
35. Inkomster vid lantbruksnämnderna 5 000 6 200 
36. Inkomster vid statens jordbruksnämnd 1400 1200 
37. Inkomster vid statens centrala frökontroll-

anstalt 7 400 9 500 
38. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 3 895 2 690 
39. Avgifter vid köttbesiktning 9 500 10 000 
40. Inkomster vid statens livsmedelsverk 1 500 1100 
41. Inkomster vid statens veterinärmedicinska 

anstalt 5 700 6200 
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42. Avgifter för statskontroll av krigsmateriel-
tillverkningen 

43. Inkomster av statens gruvegendom 
44. Inkomster vid bergsstaten m. m. 
45. Inkomster vid patent- och registrerings

väsendet 
46. Avgifter för registrering i förenings- m. fl. 

register 
47. Exekutionsavgifter 
48. Restavgifter ' 
49. Inkomster vid statens planverk 
50. Ersättning för vissa komplementkostna

der vid vissa myndigheter m. m. 

Säger för uppbörd i statens verksamhet 

111. Diverse inkomster: 
1. Bötesmedel 
2. Totalisatormedel 
3. Tipsmedel 
4. Lotterimedel 
5. Övriga diverse inkomster 

Säger för diverse inkomster 

130 

I stats- Beräknat 
budgeten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr, kr. 

230 
40000 

3 000 

48 230 

3 698 
15 373 
55 212 

1 200 

41 393 

1665 490 

109 000 
117000 
347 900 
212000 

85 000 

870 900 

230 
30000 

7 200 

57 433 

4112 
14 872 
53 583 
1 200 

41 747 

1 956 787 

111 605 
120 000 
312 291 
220 000 
85 000 

848 896 

Säger för skatter, avgifter, m. m. 77 593 591 81 354 384 

8. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. Statens affärsverksfonder: 
1. Postverket 25 500 1 100 
2. Televerket 150 000 150 000 
3. Statens järnvägar 22 000 94 000 
4. Luftfartsverket 25 800 25 800 
5. Statens vattenfallsverk 700 000 685 000 
6. Domänverket 23 000 70000 

Säger för statens affärsverksfonder 946 300 1 025 900 

Il. Riksbanksfonden 350 000 350 000 

III. Statens allmänna fastighets/ond 506186 506 186 

IV. Försvarets fastighets/ond 130 354 130 354 

V. Statens utldningsfonder 2433626 2421146 

VI. Fonden för ldneunderstöd 104 035 126 030 

VII. Fonden / ör statens aktier 122 850 76104 

VIII. Fonden för beredskapslagring 87 599 92195 
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I stats- Beräknat 
budgeten utfall 
beräknat 
belopp 
Tusental Tusental 
kr. kr. 

IX. Statens pensionsfonder: 
1. Folkpensioneringsfonden 72 500 72 900 
2. Civila tjänstepensionsfonden 2 250 2 400 
3. Militära tjänstepensionsfonden 270 275 
4. Allmänna familjepensionsfonden 6 850 7 400 
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond 16 000 16 300 
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 47 49. 

Säger för statens pensionsfonder 97 917 99324 

X. Diverse kapitalfonder: 
1. Fonden för kreditgivning till utlandet 2 360 2 360 
2. Övriga diverse kapitalfonder 78 538 73 329 

Säger för diverse kapitalfonder 80898 75 689 

Säger för inkomster av statens kapitalfonder 4 859 765 4 902 928 

Tillsammans 82 453 356 86 257 312 
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Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för 
budgetåret 1976/77 

132 

Bilaga C 

Tusental Tusental 
kr. kr. 

A. Skatter, avgifter, m. m. 

I. Skatter: 
1. Skatt på inkomst, förmögenhet 

och rörelse samt socialförsäkrings
avgifter: 
a) Skatt på inkomst och förmö

genhet samt socialförsäkrings-
avgifter m. m., bevillning 41 100 000 

b) Kupongskatt, bevillning 33 000 
c) Utskiftningsskatt och er-

sättningsskatt, bevillning 1 750 
d) Skogsvårdsavgifter, bevill-

ning 19 200 
e) Bevillningsavgifter för sär

skilda förmåner och rättig-
heter, bevillning 2 500 

f) Arvsskatt och gåvoskatt, 
bevillning 3 15 000 

g) Lotterivinstskatt, bevillning 205 000 
h) Stämpelskatt och stämpel-

avgift, bevillning 548 000 42 224 450 

2. Automobilskattemedel: 
a) Bensinskatt, bevillning 1 920 000 
b) Vägtrafikskatt, bevillning 2 060 000 3 980 000 

3. Allmän arbetsgivaravgift, 
bevillning 

4. Tullar och acciser: 
a) Tullmedel, bevillning 
b) Mervärdeskatt, bevillning 
c) Särskilda varuskatter, 

bevillning 
d) Omsättningsskatt på motor

fordon, bevillning 
e) Tobaksskatt, bevillning 
f) Rusdrycksförsäljningsmedel 

av partihandelsbolag, be
villning 

g) Rusdrycksförsäljningsmedel 
av detaljhandelsbolag, be
villning 

h) Skatt på sprit, bevillning 
i) Skatt på vin, bevillning 
j) Skatt på malt- och läske

drycker, bevillning 
k) Energiskatt, bevillning 
I) Särskild beredskapsavgift 

för oljeprodukter, bevillning 
m) Särskild vägtrafikskatt, 

bevillning 
n) Skatt på annonser ocb 

reklam, bevillning 
o) Skatt på spel, bevillning 

940 000 
20 250 000 

409 800 

683 000 
2 300 500 

30000 

50000 
3 250 000 

600 000 

876 000 
3 519 000 

212 000 

145 250 

6 750 000 

100 000 33 365 551 86 320 001 
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Tusental Tusental 
kr. kr. 

11. Uppbörd i statens verksamhet: 
I. Expeditionsavgifter 106 000 
2. Bidrag till kostnader för polis-, domstols-

och uppbördsväsendet m, m. 73 342 
3. Vattendomstolsavgifter 1 000 
4. Inkomster vid kriminalvården 10 
5. Bidrag till riksförsäkringsverket och för-

säkringsrådet 23 800 
6. Inkomster vid den statliga läkemedels-

kontrollen 12 415 
7. Inkomster vid statens rättskemiska labora-

torium 1990 
8. Inkomster vid karolinska sjukhuset 335 100 
9. Inkomster vid statens vårdanstalter för 

alkoholmissbrukare 250 
10. Inkomster under anslaget kostnader för 

viss utbildning av handikappade 60 
11. Inkomster vid arbetarskyddsstyrelsen 4119 
12. Inkomster av arbetsgivaravgifter till arbetar-

skyddsstyrelsen och yrkesinspektionens 
verksamhet 41 000 

13. Inkomster vid statens vägverk, att till-
föras automobilskattemedlen 800 

14. Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, 
att tillföras automobilskattemedlen 31 000 

15. Körkortsavgifter 17 000 
16. Avgifter för registrering av motorfordon 72000 
17. Försäljning av sjökort 2930 
18. Fyravgifter 97 000 
19. Lotsavgifter 26 000 
20. Skeppsmätningsavgifter 1 800 
21. Fartygsinspektionsavgifter m. m. 4 360 
22. Inkomster vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 29 942 
23. Inkomster vid statens geotekniska institut 4 300 
24. Ersättning för visst värderingsförfarande 1 
25. Pensionsmedel m. m. 841 000 
26. Inkomst av myntning 120 000 
27. Bidrag till bankinspektionen 7 550 
28. Bidrag för revision av sparbankerna 1 050 
29. Bidrag till försäkringsinspektionen 3 958 
30. Ersättning för kilometerräknarapparatur 1 
31. Avgifter för granskning av biograffilm 300 
32. Inkomster vid riksantikvarieämbetet 5 459 
33. Avgifter för särskild prövning och 

fyllnadsprövning inom skolväsendet 566 
34. Inkomster vid statens maskinprovningar 1 200 
35. Inkomster vid lantbruksnämnderna 6 500 
36. Inkomster vid statens jordbruksnämnd 1 300 
37. Inkomster vid statens centrala frökontroll-

anstalt 9 500 
38. Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 2 695 
39. Avgifter vid köttbesiktning 12000 
40. Inkomster vid statens livsmeddsverk 1100 
41. Inkomster vid statens veterinärmedicinska 

anstalt 6 500 
42. A vgiftcr för statskontroll av krigsmateriel-

tillverkningen 258 
43. Inkomster av statens gruvegendom 28 000 
44. Inkomster vid bergsstaten 7 200 
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45. Inkomster vid patent- och registreringsvä
sendet 

46. Avgifter för registrering i förenings- m. fl. 
register 

47. Exekutionsavgifter 
48. Restavgifter 
49. Inkomster vid statens planverk 
50. Ersättning för vissa komplementkostnader 

vid vissa myndigheter m. m. 

111. Dfrerse inkomster: 
1. Bötesmedel 
2. Totalisatormedel 
3. Tipsmedel 
4. Lotterimedel 
5. Övriga diverse inkomster 

B. Inkomster av statens kapitalfonder 

I. State11s ajfärsverksfonder: 
1. Postverket 
2. Televerket 
3. Statens järnvägar 
4. Luftfartsverket 
5. Förenade fabriksvcrken 
6. Statens vattenfallsverk 
7. Domänverket 

Il. Riksbanbfonde11 

111. State11s allmänna fastighetsfo11d: 
l. Slottsbyggnadernas delfond 
2. Kriminalvårdsstyrelsens 
3. Beskickningsfastighetcrnas 
4. Karolinska sjukhusets 
5. Akademiska sjukhusets 
6. Byggnadsstyrelsens 
7. Generaltullstyrelsens 

IV. Forsvarets fastighets/ond 

V. Statens utldningsfonder: 
1. Utrikesförvaltningens lånefond 
2. Biståndsförvaltningens lånefond 
3. Statens bosättningslånefond 
4. Vattenkraftslånefonden 
5. Luftfartslånefonden 
6. Statens lånefond för den mindre skepps-

farten 
7. Statens lånefond för universitetsstudier 
8. Studiemcdelsfonden 
9. Lånefonden för studentkårlokaler 

10. Jordbrukets lagerhusfond 
11. Jordbrukets maskinlånefond 
12. K.raftledningslånefonden 
13. Egnahemslånefonden 
14. Statens avdikningslånefond 

Tusental 
kr. 

59 155 

4235 
15 366 
54 930 

800 

134 

Tusental 
kr. 

54 805 2 131 647 

I 11 390 
125 000 
312 291 
220 000 
85 000 

21 500 
125 000 

1 
28 400 
29 000 

800 000 
45 500 

1 
6 556 

l I 023 
37 062 
13 130 

478 205 
250 

150 
90 

10000 
240 

2 560 

3 400 
200 

43 000 
190 
30 
25 
30 

520 
1 450 

853 681 

89 3:J.5 329 

l 049 401 

350 000 

546 227 

137 681 
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15. Fiskerilånefonden 
16. Lånefonden till främjande av beredning 

och avsättning av fisk m. m. 
17. Skogsväglånefonden 
18. Statens hantverks- och industrilånefond 
19. Lånefonden för bostadsförsörjning för 

mindre bemedlade, barnrika familjer 
20. Lånefonden för bostadsbyggande 
21. Lånefonden för inventarier i vissa 

specialbostäder 
22. Lånefonden för maskinanskaffning inom 

byggnadsindustrin 
23. Lånefonden för kommunala markförvärv 
24. Lånefonden för allmänna samlingslokaler 
25. Övriga utlåningsfonder 

VI. Fonden för ldneunderstöd: 
l. Kammarkollegiets- delfond 
2. Arbetsmarknadsstyrelsens " 
3. Bostadsstyrelsens 
4. Riksbankens 
5. Riksgäldskontorets 

VII. Fonden för statens aktier 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

IX. Statens pensionsfonder: 
1. Folkpensioneringsfonden 
2. Civila tjänstepensionsfonden 
3. Militära tjänstepensionsfonden 
4. Allmänna familjepensionsfonden 
5. Statens pensionsanstalts pensionsfond 
6. Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 

X. Diverse kapitalfonder: 
1. Fonden för kreditgivning till utlandet 
2. Övriga diverse kapitalfonder 

Summa 

Tusental 
kr. 

l 900 

100 
45 

26000 

550 
2 480 000 

1 600 

320 
37 200 

2 600 
276 

40000 
95 000 

230 
10 

720 

74 600 
2 450 

280 
7 900 

17 000 
51 

1 994 
86 324 

135 

Tusental 
kr. 

2 612476 

135 960 

107 048 

96 295 

102 281 

88 318 

5 225 687 

94 531016 

Anm. I statsbudgeten upptas som lägsta belopp 1 000 kr. I specifikationerna 
(Bil. B och C) har beloppen uppförts i tusental kr. 
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Bil. 3 Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten 

Bilaga 3 

Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budgetåret 1976/77 

A Skatter, avgifter, m. m. 

I Skatter: 

1 Skatt på inkomst, förmögenhet 
och rörelse samt socialförsäk-
ringsavgifter: 
a Skatt på inkomst och förmö-

genhet samt socialförsäk-
ringsavgifter m, m. 41 800 000 000 

b Kupongskatt 33 000000 
c Utskiftningsskatt och er-

sättningsskatt 1750000 
d Skogsvårdsavgifter 19 200000 
e Bevillningsa".gifter för särskilda 

förmåner och rättigheter 2 500 000 
f Arvsskatt och gåvoskatt 315 000 000 
g Lotteri vinstskatt 205 000000 
h Stämpelskatt och stämpelavgift 548 000 000 42 924 450 000 

2 Automobilskattemedel: 
a Bensinskatt 1920000000 
b Vägtrafikskatt 2 060000000 3 980 000000 

3 Allmän arbetsgivaravgift 6 750 000000 

4 Tullar och acciser: 
a Tullmedel 940 000000 
b Mervärdeskatt 20 250 000 000 
c Särskilda yaruskatter 409 800000 
d Omsättningsskatt på motor-

fordon 683 000000 
e Tobaksskatt 2 300 500000 
f Rusdrycksförsäljningsmedel 

av partihandelsbolag 30 000 000 
g Rusdrycksförsäljningsmedel av 

detaljhandelsbolag 50000 000 
h Skatt på sprit 3 250 000 000 

Skatt på vin 600000000 
j Skatt på malt- och läske-

drycker 876 000000 
k Energiskatt 3 519 000000 
1 Särskild beredskapsavgift för 

oljeprodukter 1 ()()() 
m Särskild vägtrafikskatt 212000000 
n Skatt på annonser och 

reklam 145 250 000 
o Skatt på spel . 100 000000 33 365 551 000 87 020 001 000 

1 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1. Bil. 3 
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Il Uppbörd i statens verksamhet: 

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

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

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

missbrukare 
10 Inkomster under anslaget kostnader för viss ut

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

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

mobilskattemedlen 
14 Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, att 

tillföras automobilskattemedlen 
15 Körkortsavgifter 
16 Avgifter för registrering av motorfordon 
17 Försäljning av sjökort 
18 Fyravgifter 
19 Lotsavgifter 
20 Skeppsmätningsavgifter 
21 Fartygsinspektionsavgifter m. m. 
22 Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydro-

logiska institut 
23 Inkomster vid statens geotekniska institut 
24 Ersättning för visst värderingsförfarande 
25 Pensionsmedel m. m. 
26 Inkomst av myntning 
27 Bidrag till bankinspektionen 
28 Bidrag för revision av sparbankerna 
29 Bidrag till försäkringsinspektionen 
30 Ersättning för kilometerräknarapparatur 
31 Avgifter för granskning av biograffilm 
32 Inkomster vid riksantikvarieämbetet 
33 Avgifter för särskild prövning och fyllnadsprövning 

inom skolväsendet 
34 Inkomster vid statens maskinprovningar 
35 Inkomster vid lantbruksnämndema 
36 Inkomster vid statens jordbruksnämnd 
37 Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt 
38 Avgifter för växtskyddsinspektion m. m. 
39 Avgifter vid köttbesiktning 
40 Inkomster vid statens Iivsmedelsverk 
41 Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt 

106 000 000 

73 342 000 
1000000 

10000 

23 800 000 
15 500 000 
1 990000 

335 100000 

250 000 

60000 
4119000 

41000000 

800000 

31000000 
17 000 000 
72000000 

2 930000 
121 500 000 
30000 000 
2 200000 
4 360 000 

29 942000 
4 300000 

1 000 
791000000 
120000000 

7 550 000 
I 050 000 
3 958 000 

1 000 
300000 

5 459 öoo 

566 000 
1200000 
6 500 000 
1 300000 
9 500 000 
2 695 000 

12 000000 
1100 000 
6 500000 

2 



Bil. 3. Specifikation av inkomsterna pi driftbudgeten 3 

42 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltill-
verkningen 258 000 

43 Inkomster av statens gruvegendom 28 000000 
44 Inkomster vid bergsstaten m.m. 7 200 000 
45 Inkomster vid patent- och registreringsväsendet 61000000 
46 Avgifter för registrering i förenings- m. fl. register 4 235 000 
47 Exekutionsavgifter 15 366 000 
48 Restavgifter 54 930000 
49 Inkomster vid statens planverk 800000 
50 Ersättning för vissa komplementkostnader vid 

vissa myndigheter m. m. 54 805 000 2115 477 000 

III Diverse inkomster: 
1 Bötesmedel 111390000 
2 Totalisatormedel 125 000000 
3 Tipsmedel 312 291 000 
4 Lotterimedel 220000000 
5 Övriga diverse inkomster 85 000 000 853 681 000 

89 989 159 000 

B Inkomster av statens kapitalfonder 

I Statens ajfärsverksfonder: 
1 Postverket 21 500 000 
2 Televerket 125 000 000 
3 Statens järnvägar 20 000000 
4 Luftfartsverket 28 400000 
5 Förenade fabriksverken 29000000 
6 Statens vattenfallsverk 800 000 000 
7 Domänverket 45 500000 1069 400000 

Il Riksbanksfonden 350000000 

III Statens allmänna fastighets/ond: 
1 Slottsbyggnademas delfond 1000 
2 Kriminalvårdsstyrelsens " 6 556 000 
3 Beskickningsfastighetemas " 9 043 000 
4 Karolinska sjukhusets " 37 062 000 
5 Akademiska sjukhusets .. 13 130 000 
6 Byggnadsstyrelsens " 478 205 000 
7 Generaltullstyrelsens " 250 000 544 247 000 

IV Försvarets fastighets/ond 138 346 000 

V Statens utlåningsfonder: 
1 Utrikesförvaltningens lånefond 150 000 
2 Biståndsförvaltningens lånefond 90000 
3 Statens bosättningslånefond 10000000 
4 Vattenkraftslånefonden 240000 
5 Luftfartslånefonden 2 560000 
6 Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 3 400000 
7 Statens lånefond för universitetsstudier 200000 
8 Studiemedelsfonden 43 000 000 
9 Lånefonden för studentkårlokaler 190000 
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10 Jordbrukets lagerhusfond 30000 
11 Jordbrukets maskinlånefond 25 000 
12 Kraftledningslånefonden 30000 
13 Egnahemslånefonden 520000 
14 Statens avdikningslånefond 1450000 
15 Fiskerilånefonden 1900 000 
16 Lånefonden till främjande av beredning och 

avsättning av fisk m. m. 100000 
17 Skogsväglånefonden · 45000 
18 Statens hantverks- och industrilånefond 26 000000 
19 Lånefonden för bostadsförsörjning för mindre 

bemedlade, barnrika familjer 550 000 
20 Lånefonden för bostadsbyggande 2 755 000 000 
21 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 1 600000 
22 Lånefonden för ·maskinanskaffning inom bygg-

nadsindustrin 320000 
23 Lånefonden för kommunala markförvärv 37 200000 
24 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 2 600000 
25 Övriga utlåningsfonder 276 000 2 887 476000 

VI Fonden för låneunderstöd: 

1 Kammarkollegiets delfond 40000000 
2 Arbetsmarknadsstyrelsens 95 000 000 
3 Bostadsstyrelsens " 230 000 
4 Riksbankens " 10000 
5 Riksgäldskontorets 720 000 · 135 960 000 

VII Fonden för statens aktier 107 048 000 

VIII Fonden för beredskaps lagring 95 995 000 

IX Statens pensionsfonder: 

1 Folkpensioneringsfonden 74 600 000 
2 Civila tjänstepensionsfonden 2450000 
3 Militära tjänstepensionsfonden 280 000 
4 Allmänna familjepensionsfonden 7 900 000 
5 Statens pensionsanstalts pensionsfond 17 000000 
6 Pensionsfonden för vissa riksdagens verk 51000 102 281000 

X Diverse kapitalfonder: 

1 Fonden för kreditgivning till utlandet 1 994000 
2 Naturvårdsfonden 3 300000 
3 Övriga diverse kapitalfonder 86 324 000 91618000 

5 522 371000 

Summa kr. 95 511 530 000 

MARCUS BOKTR. STOCKHOLM 19 7 S 
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Bil. 4 Preliminärt förslag till investeringsplan och investeringsstatcr 

Bilaga 4 

Preliminärt förslag tiU investeringsplan för budgetåret 1976/77 

I Statens affärsverksfonder: 
A. Postverkets fond 
B. Televerkets fond 
C. Statens järnvägars fond 
D. Luftfartsverkets fond 
E. Fabriksverkens fond 
F. Statens vattenfallsverks fond 
G. Domänverkets fond 

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

VII Fonden för förlag till statsverket 
VIII Fonden för beredskapslagring 

IX Diverse kapitalfonder: 
A. Statens vägverks förrådsfond 
B. · Sjöfartsverkets fond 
C. Fonden för Södertälje kanalverk 
D. Statens datamaskinfond 
E. Jordfonden 
F. Naturvärdsfonden 
G. Förrådsfonden för ekonomiskt försvar 

Avgår kapitalåterbetalning: 
Avsättning till fonden för oreglerade kapitalmedels
förluster 
Övrig kapitalåterbetalning 

I Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bilaga l. Bil. 4 

27 398 000 
-18000000 

56 400 000 
235 498 000 

8 199 000 
1 143 999 000 

6 001 000 1459495 000 

348 916 000 
80 520000 

1876068 000 
559 168 000 

--.:27 000 000 
40 000 000 

2 499 000 
52 796 000 
2 109 000 

55 501 000 
1 000 

4 000000 
-1062000 115 844000 

Summa 4 453 011 000 

1 000000 
22 952 000 23 952 000 

Summa 4429059 000 
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PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL 
INVESTERINGSSTATER FÖR BUDGETÅRET 1976/77 

I. Statens affärsverksfonder 

A. Postverkets fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

B. Televerkets fond 

Avskrivningsmedel: Tele
anläggningar m. m. 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Avskrivningsmedel: Tele
visions- och 
ljudradioanläggningar 

inom fonden 
Övriga kapitalmedel: 
Teleanläggningar m. m. 
Investeringsbemyndigande: 
Teleanläggningar m. m. 

C. Statens järnvägars fond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

D. Luftfartsverkets fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

Investeri ngsanslag 
1 000 

26 600 000 
1000 

27 398 000 

54000 000 

6 000000 
838 100 000 

41 300 000 

1000 000 

-18 000 000 

868400000 

Investeringsanslag: 
Teleanläggningar m. m. 
Televisions- och 
lj udradioanläggningar 

I nvesteringsanslag 
50 300000 

410000 000 
8 000000 

56 400 000 

524700 000 

Investeringsanslag 
1 000 

31200000 
1 000 

235 498 000 

266 700000 

2 

54 000000 

54 000 000 

827 100 000 

41 300 000 

868 400 000 

524 700000 

524 700 000 

266 700000 

266 700 000 
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E. Fabriksverkens fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

F. Statens vattenfallsverks fond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

G. Domämerkets fond 

Investeringsbcmyndigande 

Summa im•esteri11gsbemy11di
gande11 för statens affiirs
verksfonder 

Investeringsanslag 
] 000 

24 000 000 
8 199 000 

32 200 000 

1 000 
832 000 000 

10000000 
l 143 999 000 

1986000 000 

Investeringsanslag 

6 001 000 Summa investeringsanslag 

1459495 000 

11. Statens allmänna fastighetsfond 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
lnvesteringsbemyndigande 

III. Försvarets fastighetsfond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investcringsbemyndigande 

318 640 000 
76 645 000 
10 050 000 

348 916 000 

754251 000 

239 167 000 
31 913 000 
19 000 000 
80 520000 

370 600 000 

Summa investcringsanslag 

Summa investeringsanslag 

3 

32 200 000 

32 200 000 

l 986 000 000 

1986 000 000 

6 001000 

754 251 000 

754 251000 

370 600 000 

370 600 000 
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IV. Statens utlåningsfonder 

U trikesfön·altningens lånefond 

Investerings bemyndigande 

Biståndsförvaltningcns l:inefond 

I nvestcringsbemyndigandc 

Statens bosättningslånefond 

Investerings bemyndigande 

400 000 Investeringsanslag 

300 000 Investeringsanslag 

5 000 000 Jnvesteringsanslag 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Investeringsbcmyndigande 

Studiemedelsfonden 

Avskrivningsmcdel 
från statsbudgeten 

Lånefonden för studentkårlokaler 

Investcringsbemyndigande 

Fiskerilånefonden 

Invcsteringsbemyndigandc 

1 000 Investeringsanslag 

455 000 000 Investeringsanslag 

l 000 Investeringsanslag 

l 000 Investeringsanslag 

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

Avskrivnings medel 
från statsbudgeten 

Investeringsbemyndigande 

Statens fiskredskapslånefond 

Investeringsbemyndigande 

Investeringsanslag 
338 000 
362 000 

700 000 

l 000 Investeringsanslag 

Statens hantverks-och industrilånefond 

Investerings bemyndigande 35 000 000 lnvesteringsanslag 

Lånefonden för bostadsbyggande 

Investeringsbemyndigande 1 660 000 000 Investeringsanslag 

Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 

Investeringsbemyndigande 1 000 lnvesteringsanslag 

Lånefonden för kommunala markförvärv 

Investerings bemyndigande 175 000 000 lnvesteringsanslag 

4 

400 000 

300 000 

5 000 000 

1 000 

455 000 000 

1 000 

1 000 

700 000 

700 000 

l 000 

35 000 000 

I 660 000 000 

1 000 

175 000 000 
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Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

Investerings bemyndigande 

Summa i11vesteri11gsbemy11di
ganden för statens 
utlå11i11gsfo11der 

V. Fonden för låneunderstöd 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

1 000 Investeringsanslag 

1876068 000 

31500000 
107 835 000 
559168 000 

698 503 000 

Summa investeringsanslag 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

47 000 000 Investeringsanslag 
-27 000000 

20000 000 

VIII. Fonden för beredskapslagring 

Investeringsbemyndigande 

IX. Diverse kapitalfonder 

A. Statens vägverks förrådsfond 
Avskrivningsmedel 

från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

B. Sjöfartsverkets fond 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investerings bemyndigande 

40 000 000 Investeringsanslag 

1000 
76 900000 
3 200 000 
2 499 000 

82 600 000 

Investeringsanslag 

Investeringsanslag 
1 000 

35 353 000 
50000 

52 796 000 

88 200000 

5 

1 000 

698 503 000 

698 503 000 

20 000 000 

20 000 000 

40 000000 

82 600 000 

82 600 000 

88 200 000 

88 200 000 
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Bil. 4 Preliminärt förslag till invcsteringsplan och investeringsstatcr 

C. Fonden för Södertälje kanalverk 

A vskrivningsmedel Investeringsanslag 
1 000 från statsbudgeten 

inom fonden 
Investerings bemyndigande 

D. Statens datamaskinfond 

Avskrivningsmedel 
inom fonden 

Investerings bemyndigande 

E. Jordfondcn 

Investeringsbemyndigande 

F. Naturvårdsfonden 

Investcringsbemyndigande 

890 000 
2109 000 

3 000 000 

Summa investeringsanslag 
59 500 000 
55 501 000 

115 001 000 

1 000 Invcsteringsanslag 

4 000 000 Investeringsanslag 

G. Förrådsfondcn för ekonomiskt försvar 

A vskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Investeringsbemyndigande 

Summa inresteringsbe
myndiganden för 
diverse kapitalfonder 

Investeringsanslag 
77 100 000 
1062000 

-1 062000 

77100 000 

115 844 000 

SUMMA INVESTERINGSSTATER 

Avskrivningsmedel 
från statsbudgeten 
inom fonden 

Övriga kapitalmedel 
Investeringsbemyndigande 

Summa investeringsanslag 
1178 052 000 
2 485 463 000 

206137 000 
4 453 011 000 

8 322 663 000 

6 

3 000 000 

3 000 000 

115 001 000 

115 001 000 

1 000 

4 000 000 

77 100 000 

77100 000 

8 322 663 000 

8 322 663 000 
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Tab. 1. Totalbudgetens uh·eckling 1967/68-1976/77 

Milj. kr. 

Inkomster 
Driftbudgeten 
Kapitalbudgeten 

Utgifter 
Driftbudgeten (exkl. avskriv-

ningar) 
Kapitalbudgeten (bruttoin-

1967/68 

33 416 
32 101 

1 315 

36 347 

31 724 

vestering) 4 466 
Rörliga krediter ( - = minskad 

disposition) 
Totalbudgetens saldo 

157 
-2931 

1968/69 

36 236 
34 836 

I 400 

38 883 

33 743 

5 068 

72 
-2 648 

1969/70 

40 404 
38 887 
I 516 

44 221 

37 487 

6 559 

175 
-3 817 

1970/71 

45 637 
44 378 

I 259 

48 269 

41 240 

7 413 

- 384 
-2 632 

I 97 l /72 

51830 
50 303 

I 527 

55 497 

47 992 

7 578 

73 
-3667 

1972/73 

54 513 
52 646 

I 867 

60 718 

53 475 

7 719 

- 476 
-6205 

' Beräkningsmässigt har förutsatts en minskning av anslagsbehållningarna med 500 milj. kr. 
:a '' '' '' ,, ., ,, ., " 400 ,. 

" ökning " " " 254 
" minskning " " " 755 

,. ,, " " 300 
700 

1973/74 

61489 
59 133 
2 356 

70 881 

62 746 

8 182 

-47 
·-9 393 

1974/75 

72490 
70 022 
2 467 

83187 

73 853 

9 061 

273 
. -10 698 

1975/76 

Stats
budget 

84 874 
82 453 

2 420 

95 467 

1 87 066 

•s 201 

200 
-10 593 

Ny 
ber. 

88 819 
86 238 

2 581 

99 790 

89 959 

•9 381 

450 
-10 971 

Bilaga 5 

1976/77 

98 226 
95 51 I 

2 715 

110 214 

•100 891 

•9 023 

300 
-11988 
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Tab. 2. Statsbudgetens realekonomiska utveckling 1970/71-1976/77 

Beloppen avrundade till närmaste 10-tal milj. kr. Löpande priser. 

1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976i77 
Statsbudget 

Inkomster 45 640 51830 54 510 61490 72490 84 870 98 230 
Direkta skatter 19 070 20 520 19 050 20 330 24 920 27 990 31 740 
Indirekta skatter 21 810 25 834 28 880 33 520 39 350 47 740 55 930 
Övriga inkomster 4 760 5 476 6 580 7 640 8 220 9 140 10 560 

Utgifter 48 270 55 500 60 720 70 880 83190 95 470 110 210 
Konsumtion 21 770 25 170 28 510 31 670 37 270 42 680 50 590 

Statlig 13 770 16 070 .17 460 19 330 22 390 26 730 30 500 
Kommunbidrag 8 000 9 100 11 050 12 340 14 880 15 950 20 090 

Investeringar 5 380 6 060 7 220 7 580 8 110 8 080 9 180 
Statliga 4 250 4 780 5 590 6 050 6 440 6 670 7 650 
Kommunbidrag 1 130 1 280 1 630 1 530 1 670 I 410 1 530 

Transfereringar 16 830 20 000 21 570 27 590 29 050 35 560 40 700 
Till hushåll inkl. social-

försäkringssektorn 12 560 14 970 15 960 20 570 22 550 25 410 28 970 
Övriga transfereringar 4 270 5 030 5 610 7 020 6 500 10 150 11 730 

övriga utgifter (inkl. rörliga 
krediter) 4 290 4 270 3 420 4 040 8 760 9 150 9 740 
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Tab. 3. Statsskulden under budgetåren 1964/65-1974/75 

Milj. kr. 

Budget- Fonderad Tillfällig Totala Därav placerat i 
år stats- stats- stats-

skuld skuld skulden Ränte- Premie- Stats- Lån hos Skatt-
Summa löpande obliga- skuldför- statsin- kam-
(2-3) obliga- tionslån bindelser stitu- mar-

tionslån tio ner växlar 
och fon-
der m. m. 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Totalt 
1964/65 16 141 3 110 19 252 14 246 2 425 1 207 679 181 
1965/66 15 967 3 655 19 622 12 853 2 425 1 152 777 2 073 
1966/67 17 029 4 406 21 435 13 005 2 724 1 117 819 3 120 
1967/68 18 420 6 614 25 034 14 915 2 925 1 102 861 4 115 
1968/69 21 256 5 745 27 001 16 640 3 375 1 065 854 3 148 
1969/70 24 380 6 580 30 960 18 249 3 550 1 225 902 5 243 
1970/71 25 800 7 602 33 402 18 122 3 850 1 355 963 7 573 
1971/72 28 511 8 698 37 209 22 992 4 050 1140 726 6 737 
1972/73 31 803 11 408 43 211 28 406 4 725 1 989 763 5 048 
1973/74 37 282 15 393 52 675 34 805 6 000 2109 928 6 095 
1974/75 43 443 20 237 63 680 36 980 7 740 2 264 1 086 12 259 

Förändr. 
under 
budget-
året 
1964/65 + 61 79 18 - 307 23 - 45 + 21 110 
1965/66 174 + 544 + 370 -1 393 - 55 + 97 +1 892 
1966/67 +l 062 + 751 + I 813 T 152 -!- 299 - 35 + 43 +1 047 
1967/68 +1 391 +2 208 + 3 599 +1 910 + 201 - 15 + 42 -!- 995 
1968/69 +2 836 - 869 + 1 967 +1 724 + 450 - 37 - 7 - 967 
1969/70 +3 124 + 835 + 3 959 +1 610 + 175 +160 + 48 -1-2 095 
1970/71 +1420 -f-1 022 + 2442 - 127 + 300 +130 + 61 +2 330 
1971/72 -!-2 711 -l-1 096 + 3 807 -!-4 870 + 200 -215 -237 - 836 
1972/73 +3 292 +2 710 + 6002 +5413 + 675 +849 + 38 -1 690 
1973/74 -!-5479 +3 985 + 9464 +6400 +1 275 +110 +165 +1 048 
1974/75 +6161 +4844 +11 005 +2 174 +1 740 +155 +158 +6163 
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Bil. 6 Allmänna pensionsfonden, fjärde fondstyrelsen: 
Redovisning för perioden den 1 januari-den 30 november 1975 

ALLMÄNNA PENSIONSFONDEN 
FJÄRDE FONDSTYRELSEN 

Redovisning för perioden 
1975.01.01-1975.11.30 

Vid årsskiftet uppgick anskaffningsvärdet för fondens aktieportfölj 
till 232,l mkr. 1975.11.30 var anskaffningsvärdet 404,6 mkr. vilket 
innebär en nettoökning med 172,5 mkr. Under perioden har aktieinne
haven i Cementgjuteriet, Bröderna Edstrand, lggesund och Sydkraft 
sålts. Vidare har innehavet i Corona bytts mot nya aktier i AGA. In
nehavet i Mölnlycke har bytts mot dels nya aktier i Cellulosa, dels 
konvertibla obligationer i Cellulosa. Nya företag i portföljen under pe
rioden är Astra, Billerud och Höganäs. Antalet företag har sålunda 
reducerats från 25 till 22. Försäljningarna och bytestransaktionerna un
der perioden har medfört realisationsvinster på 6,4 mkr. och realisa
tionsförlustcr på 0,9 mkr. 

Portföljens marknadsvärde 1975.11.30 uppgick till 421,9 mkr. och 
översteg därmed motsvarande anskaffningsvärde med 17,3 mkr. Juste
rat för köp och försäljningar har portföljens marknadsvärde sedan års
skiftet ökat med 30,6 %. Under samma period har Affärsvärldens ge
neralindex stigit med 27,6 %. 

Verksamhctsbcrättelse för hela året kommer att avlämnas i vanlig 
ordning. 

Resultaträkning 

Aktieutdelningar 
Ränteintäkter 
Förvaltningskostnader 

Rörelseresultat 

Realisationsvinster 
Realisationsförluster 

Skatt 

Nettoresultat 

1 Riksdagen 1975j76. 1 saml. Nr 100. Bilaga 1. Bil. 6 

./. 

./. 

./. 

10 536 880 
Il 679 850 

1 268 887 

20 947 843 

6 412 506 
857 083 

26 503 266 

10 375 108 

16128158 

1 
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Balansräkning 1975.11.30 

Tillgångar 
Kassa och bank 
Fordringar 
Aktier och konvertibla obligationer (bil) 
Summa tillgångar 

Skulder 
Lcverantörsskulder 
Skatteskuld 
Övriga skulder 
Fondkapital 
Resultat för perioden 1975.01.01-1975.11.30 

Summa skulder 

Förvaltningsberättelsc 

2 

117 246 626 
8 223 064 

404 587 907 

530 057597 

3 622 462 
6 287 193 

248 484 
503 771 300 

16 128 158. 

530 057 597 

Från riksförsäkringsverket har fjärde fondstyrelsen under perioden 
1975.01.01-1975.11.30 erhållit 200 mkr. Härav utgöres 58,2 mkr. av 
avgifter erlagda av staten, kommuner och därmed jämförliga samfäl- . 
ligheter samt av bolag, föreningar och stiftelser, i vilka staten, kommun 
eller därmed jämförlig samfällighet äger ett bestämmande inflytande. 
104,4 mkr. är avgifter erlagda av enskilda arbetsgivare, som i genom
snitt för det år, varå avgifterna belöper, sysselsatt minst 20 arbetstagare. 
I avgifter från enskilda arbetsgivare med färre anställda än 20 arbets
tagare samt i avgifter, som erlägges jämlikt 34 § lagen om försäkring 
för allmän tilläggspension, kommer 37,4 mkr. Genom överföringen har 
fonden disponerat alla de medel riksdagen ställt till fondens förfo
gande. 

De av fondstyrelsen förvaltade medlen har placerats på sätt som 
framgår av balansräkningen och särskild specifikation över styrelsens 
aktieinnehav per 30 november 1975. Enligt fondens reglemente är ak
tierna bokförda till anskaffningsvärdet. 

Resultatet av förvaltningen samt styrelsens tillgångar och skulder 

per 30 november 1975 framgår av ovanstående resultaträkning samt 
balansräkning. 

Stockholm 1975.12.08. 

Albert Aronson 
Lennart Dalzlström 
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Redovisning för perioden den 1 januari-den 30 november 1975 

Aktieinnehav per den 30 november 1975 

Företag Antal Anskaffningsvärde Marknadsvärde 

per st. totalt per st. totalt 
kr. kr. kr. kr. 

AGA 271 455 139 37 686 980 182 49 404 810 
Asea 55100 106 5 846 570 118 6 501 800 
Astra 104 250 163 16 970 265 187 19 494 750 
Atlas Copco 11 000 147 1 616 610 180 1980000 
Bahco 8 570 193 1 651 450 203 1 739 710 
Billerud 12 833 138 1 771 566 189 2 425 437 
Cellulosa 55 737 10 185 761 13 711 302 
A 13 965 207 246 
B 41 773 175 246 
Fläkt 59 624 388 23 137 866 349 20 808 776 
Fortia 83 862 17 250 190 19 204 398 
A 1 994 212 229 
B 81 868 206 229 
Grängcs 11 750 153 1 798 074 119 1 398 250 
Höganäs 11 010 236 2 599 135 248 2 730 480 
lncentive 85 200 218 18 548 371 264 22 492 800 
lncentive pref C 7 000 42 296 740 50:50 353 500 
Iro 80 650 176 14173395 159 12 823 350 
LM Ericsson 342 951 73913528 66 345 635 
A 78 046 211 195 
B 264 905 217 193 
MoDo 53 627 8 694 284 10 733 130 
A 600 152 193 
Al 34 556 162 195 
B 18 471 163 210 
Nife Jungner B 50 000 148 7 405 921 274 13 700 000 
Perstorp 76 900 123 9 445 409 130 9 997 000 
Promotion 52 937 193 10 227 499 180 9 528 660 
Ratos 33 700 7 291 086 6 773 700 
A 1 638 195 201 
B 32 062 217 201 
Sand vik 52 700 183 9 648 396 248 13 069 600 
Tändstickor B 16 700 96 1 603 463 87:50 1 461 250 
Volvo 807 254 122 342 789 114 630 068 
A 396 884 149 142 
B 410 370 154 142 
Konvertibla obligationer: 
Cellulosa nom kr. 516 500 482 559 619 800 

Totalt 404 587 907 421928 206 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1975 





Innehållsförteckning 
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S~. Kr. 

82 KAPITALBUDGETEN 

82 Il Statens a//mii1111t1 fiistighct.1:fimd 

82 Inköp, uppförande och istandsättande av fastigheter för 
utrikesrepresentationen 

83 IV Statens utli/11i11g.~fi111dcr 

83 Utrikesförvaltningens lanefond 
84 Bisti\ndsförvaltningens lånefond 

85 Bilaga5.l 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1976 

Summa för kapitalhudgctcn 

Totalt för utrikesdepar1emt:ntet 

I 000000 

I 000000 

400000 
300000 

700000 

1700000 

3443571000 

88 
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Register 

Sid. 

Översikt 

4 DRIFTBUDGETEN 

4 A. Utrikesdepartementet rn. m. 

4 
5 
5 
5 
6 
6 

6 
7 
7 
7 

Ut1ikesförvaltningcn 
Utlandstjänstemännens representation 
Inventarier för beskickningar. delegationer och konsulat 
Kursdifferenser 
Ersiittning at olönade konsuler 
Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internatio-

nell organisation 
Kostnader för vissa nämnder m. m. 
Kommitteer m. m. 
Extra utgifter 
Kostnader för officiella besök m. m. 

8 B. Bidrag till vissa internationella organisationer 

8 Förenta Nationerna 
8 Organisationen rör ekonomiskt samarbete LH:h utveckling 

(0ECD) ~ 
9 Europeiska frihandclssammanslutningen tEFfA) 
9 Europar!tdet 

JO Övriga internationella organisationer m. m. 

C. Internationellt utvccklingssamarbcte 

Bidrag till internationella bistnndsprogram 
Bilatcralt utvecklingssanwrbete 
Information 
Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 
Bisti\ndsutbildningsnämnden (BU N) 

72 D. Information om Sverige i utlandet m. m. 

72 Svenska institutet 
73 Sveriges Radios programverksamhet för utlandet 
74 Övrig information om Sverige i utlandet m. m. 

76 E. Diverse 

Kr. 

205 957000 1 

5 150000 
7300000 

I 000 
2808000 

12 000000 
200000 
200000 
345 000 

1400000 

235361000 

24500000 

9065000 
4400000 
6500000 

65000 

44530000 

I 050000000 
1986973000 

14300000 
54024000 

7673000 

3112970000 

15 353 000 
16440000 
5 862000 

37655000 

76 
76 

Ekonomiskt bistånd till swnska medborgare i utlandet m. m. 
Best ridande av resekostmidcr för inom Förenta Nationerna ut

sedda svenska stipendi;tter 

500000 

34000 
76 

78 
79 

Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska 
frågor 

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 
Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

Summa för driftbudgeten 

' Beräknat belopp 

2422000 
4847000 
3 552000 

11355000 

3441871000 

87 
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Moskva 
( Ulan Bator) 

Nairobi 
(Hujumbura. Kampala. Kigali) 

New Delhi 
<Colombo. Dacca, Kathmandu) 

Oslo 
Ottawa 
Paris 
Peking 

<Phnom-Penh, Pyongyang) 
Prag 
Pretoria 

<Maseru. Mbabane) 
Pyongyang* 
Quito* 
Rabat 

<Banjul, Dakar, Nouakehott) 

11. Delegationer 

Reykjavik 
Rom 

(Valletta) 
Santiago de Chile* 
Seoul** 
Singapore** 
Sofia 
Teheran 

(Kabul) 
Tel Aviv 
Tokio 

(Seoul) 
Tripoli 
Tunis 
Warszawa 
Washington 
Wellington 
Wien 

Sveriges ständiga representation vid Fön"lla Nationerna i New York 
Sveriges ständiga delegation hos de internationella organisationerna 
Geneve 

86 

Sveriges delegation hos Organisationen för ekonomiskt samarbete och ut
veckling (OECD) i Paris 
Sveriges delegation hos de Europeiska gemenskaperna i Bryssel 

111. Lönade konsulat 

a) Generalkonsulat 
Antwerpen 
Bareelona 
Berlin 
Chicago 
Genua 
Hamburg 
Hongkong 
lstanbul 
Leningrad 
Minneapolis 
Montreal 
New York 
Rio de Janeiro 
San Francisco 

b) Konsulat 
Houston 
Las Palmas 
Mariehamn 
Marseille 
Palma de Mallorca 
Rotterdam 
Santa Cruz de Tenerife 
Sydney 
Szczecin 

I V. Olönade konsulat med utsänd lönad tjänsteman i icke-chefsställning 
(gk =generalkonsulat. k =konsulat) 
Frankfurt a. M., k 
Los Angeles, k 
Mlinchen, k 

Säo Paulo. gk 
Stuttgart. k 
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Bilaga 5. I 

Förteckning över Sveriges lönade utlandsmyndigheter och olönade 
konsulat med utsänd lönad tjänsteman den I januari 1976 

I. Beskickningar med angivande inom parentes av sµbsjdiära ackredite
ringsorter 

Addis Abeha 
(Adcn. Tananarive) 

Alger 
(Bamako) 

Ankara 
Athen 
Bagdad 
Bangkok 

( Kuala Lumpur. Rangoon. 
Singapore. Vientiane) 

Beirut 
(Amman. Damaskus) 

Bel grad 
(Tirana) 

Berlin 
Bern 
Bogotä 

(Panarmi. Quito) 
Bonn 
Brasilia 
Bryssel 

(Luxemburg) 
Hudapest 
Bucnos Aircs 
Bukarest 
Canbcrra 
Caracas 

(Gcorgetown. Port-of-Spain. 
Sanlo Domingo) 

Colombo** 
Dacca* 
Damaskus** 
Dar es Salaam 

(Mogadiscio) 
Dublin 
Gaborone* 
Guatemala 

( Managua. San Jose. San Salva
dor. Tcgucigalpa) 

Haag 

Hanoi 
!Saigon) 

Havanna 
! Kingstonl 

Helsingfors 
I~lamabad 

J<1karta 
(Manila) 

.ledd ah 
(Abu Dhabi. Poha. Dubai. 
Kuwait. Mam1ma. Muscat. 
Sana) 

Kaini 
( Khartoum. Nicosia) 

Kinshasa 
(8razzaville. L.ibrevillc. 
Malabo. Yaoundc) 

Kuala Lumpur* 
Kuwait* 
Köpenhamn 
Lagos 

(A~cra. Niamey. 
Ouagadougou. 
Porto N ovo) 

Lima 
(La Paz) 

Lissabon 
London 
Lourern;o Marques* 
Lusaka 

(Gaborone, Lilongwe) 
Madrid 
Manila** 
Mexico 
Monrovia 

(Abidjan, Bissa4, 
Conakry, Freetpwn) 

Montcvideo 
(Asuncion) 

Med * betecknad beskickning förestås av en t. f. charge d"affaires. 
Med** betecknad myndighet avses ambassadkansli. 
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2. Biståndsförvaltningens lånefond 

Fondens medel används främst för långivning till SIDA:s bilaterala ex

perter. Fondens kapitalbelopp uppgår f. n. till I 300 000 kr. 

Enligt SIDA:s bedömning behövs ett kapitaltillskott på 300000 kr. för 

budgetåret 1976/77. 

föredraganden 

Jag fön1rdar att fondens kapitalbelopp ökas med 300 000 kr. till I 600 000 

kr. 
Jag h.::rnstii\kr att regeringen föreslår riksdagen 

att till 8iS11/1ul.1fi'irrnltninf(e11.1· lål/lfond för budgetåret 1976/77 anvi

sa ett investeringsanslag av 300000 kr. 
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Anslagsberäkning ( I 000-Lal kr.) 

Medelstillgftng Beräknad medelsförbrukning 

Behållning 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
Anslag för 1976/77 (förslag) 

14538 
7000 
I 000 

22538 

1975/76 
1976/77 

Jag hemställer att regeringen föresli\.r riksdagen 

10376 
12 162 

22538 

att till lnkiip. uppfi_irwule och islåndsiittande lll' .fastigheter j'iir 111rikesre

prese11tatio11c11 för budgetnret 1976/77 anvisa ett investeringsan

slag av 1 000 000 kr. 

IV. Statens utlåningsfonder 

I, Utrikesförvaltningens lånefond 

Fonden uppgår f. n. till 2 125000 kr. (prop. 1975: 1 bil. 5 s. 93. UU 

1975: I. rskr 1975: 40). Av fonden disponeras 1825000 kr. förs. k. allm~in

na lån på högst 15 000 kr. i samband med tjänstemans förflyttning. Om sär

skilda omständigheter föreligger kan lån beviljas med högre belopp. Då 

synnerliga skäl föreligger fär lrm beviljas även för medels behov som upp

kommit under löpamlc statiom:ring utomlands utan samband med förflytt

ning. Länen skall amorteras inom tre år. 

Återstoden av fonden. dvs. 300000 kr .. disponeras för särskilda lån pft 

högst 5 000 kr. till tjänstemän i utrikesförvaltningen för inköp av möbler 

och andra inventarier (möbellån). Längsta amorteringstid är fem år, men i 

övrigt gäller samma villkor som för de s. k. allmänna länen. 

Utlandslönesystemet förutsätter att tjänstemännens behov av kredit i 

samband med omstationering skall kunna tillgodoses genom lånefonden 

(prop. 1963: 75 s. 100, SU 1963: 125, rskr 1963: 298). 

Det ökade antalet låneberättigade jämte pris- rn.:h kostnadsutve1.:klingen 

har medfört ett växande lånebehov vilket inte kan tillgodoses med nu till

gängliga medel. Med hänsyn härtill bör fonden tillföras ytterligare 400 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrikcsförl'{1/111i11Re11.1· ltlm'.fond för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett investeringsanslag av 400 000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

S. Inköp, uppförande och iståndsättande av fastigheter för 

utrikesrepresentationen 

82 

Ambassadanläggningen i Kairo har försenats på grund av vissa leverans

svårigheter. Inträffade prisstegringar nödvändiggör en höjning av kost

nadsramen från 7.2 milj. kr. till 7.9 milj. kr. 

I Hanoi har avtal träffats om upplåtelse av tomt som erbjudits av den vi

etnamesiska sidan för uppförande av en ambassadanläggning. Regeringen 

har den '20 november 1975 uppdragit åt byggnadsstyrelsen att projektera 

ambassadanläggningen fram till färdiga bygghandlingar. Anläggningen av

ses omfatta en totalarea av 3 460 m2 omfattande kanslilokaler. chefsbostad 

och bostäder för personal utsänd av utrikesdepartementet och SIDA. An

läggningen planeras iivcn inrymma gemensamma utrymmen för bl. a. 

representation samt anordningar för rekreation. Kostnaderna för objektet 

har beräknats till 21 milj. kr. 

Under 1974/75 har en personalbostad förvärvats i Nairobi. 

Fiirl!draganden 

I investeringsplancn bör föras upp en kostnadsram av 21 milj. kr. för ny

byggnad av ambassadanläggning i Hanoi. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investe

ringsplan och anslagsberäkning. 

Under rubriken Diverse projekt har medel beräknats för bl. a. mindre 
upprustningsarbeten och förvärv av bostäder för personal utsänd av utri

kesdepartementet och SIDA. Visst utrymme har också beräknats för att 
möjliggöra att ytterligare angelägna projekt påbörjas. I den mån sådana 

projekt kräver riksdagens godkännande återkommer jag härtill. 

Investeringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 

1974-04-01 i975-04-0I 1974/75 1975/76 1976/77 

Kairo. amb.anl. 7200 7900 4580 2500 820 
Hanoi, amb.anl. 21000 2000 6000 
FärJigstälkla, ej slut-
redovisade projekt 27495 27495 24324 2426 
Diverse projekt 16500 9100 259 3450 5 342 

Summa 51195 65495 29163 10376 12162 

Bygg- Färdig-
start ställande 

73-03 76-03 
76-10 78-10 
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f-'iiredmgt111dc11 

För pris- och löneomräkning beriiknar jag 380000 kr. samt därutöver 

100000 kr. för utökad verksamhet vid den seismologiska multipelstationen 

i Hagfors avseende bättre seismologisk övervakning av södra halvklotet. 

Engi\.ngsanvisningen om I 200000 kr. för budgeti\.ret 1975/76 avräknas. An

slaget kan saledes minskas med ( +380000+ 100000-1 200000) 720 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förcsltir riksdagen 

att till Visst1 åtgiircla fiir rust11i11gsbcgrii11.rni11g och kontroll för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 3 552 000 kr. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Anslag FOA Fön .. >draganden 

I. Seismologiska multipel-
stationen i Hagfors 3 357000 -327000 -720000 , Radiakövervakning 570000 + 55000 

3. Teknisk-vetenskapliga 
utredningar 345000 +285000 

4272000 + 13000 -720000 

V crksamhcten avser forskning och utredningar i samband med förhand

lingar om rustningsbegränsningar och kontroll samt övervakning av kärn

laddningsprov. Verksamheten leds och bedrivs av försvarets forsknings

anstalt för utrikesdepartementets räkning. 

Den seismologiska multipelstationen i Hagfors har till uppgift att bedriva 

detektionsseismologisk forskning och internationellt datautbyte samt 

övervakning av förekommande kärnladdningsprov. 

Radiakövcrvakningen avser bl. a. förekommande kärnladdningsprov 

samt provstoppskontroll. Teknisk-vetenskapliga utredningar avser s. k. 

A-. 8- och C-krigföring samt satellitspaning. som underlag för nedrust
ningsförhandlingar. 

Fiirs1·are ts j(1rsk11i11gsa 11sta/t 

Personal 

1-fandliiggandc personal 
Ovrig personal 

1975/76 

6 
5 

Il 

Beräknad ändring 1976/77 

FOA Föredraganden 

+2 

+2 

F 0 A begär för budgetåret 1976/77 ett anslag pä 4 285 000 kr.. vilket 

skulle innebära en nominell ökning med 13 000 kr. i förhållande till inneva

rande budgetår för vilket ett särskilt engängsbelopp av I 200 000 kr. har an

visats. 

Äskandet avser beträffande Hagforsobservatoriet en beräknad pris- och 

löneomräkning om 380000 kr. Därutöver begärs 650000 kr. för bl. a. upp

rättande av ett centrum för internationellt seismologiskt datautbyte. för se

ismologiska mätningar på södra halvklotet, för driften av en mätstation i 

Kalix samt för en ny tjänst för mätdataanalys i Hagfors. 

För tekni~k-vetenskapliga utredningar begärs 250000 kr. i ökade medel 

avseende främst utredningar om s. k. A- och C-stridsmedel samt om mil

jökrigföring och satellitspaning. 
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Stiftelsen leds av en styrelse. Hos stiftelsen finns en institutsdirektör 

m:h andra tjänstemän i enlighet med en personalförteckning som regering

en fastställer samt. som rädgivande organ, ett vetenskapligt råd. 

Personal enligt personalförteckning 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Handläggande personal 
Övrig personal 

4 
6 

10 

Institutet Föredraganden 

SI PRI begär ett statsbidrag med 5 348 000 kr .. vilket innebär en ökning 

med I 181 000 kr. i förhftllamle till budgetåret 1975/76. Av det begärda an

slaget utgör 3 490 000 kr. kostnader för avlöningar. 710 000 kr. administrati

va kostnader samt I 250 000 kr. särskilda projektkostnader. Resterande 
del. 98 000 kr.. utgörs av Iönekostnadspåfagg och vissa kostnadsersättning

ar. Institutets intäkter frän försäljning av publikationer beräknas till 

200000 kr. 
Av den äskade ökningen anges pris- och löneomräkning uppgå till 

542 000 kr. För tre nya arvodestjänster beräknas 320 000 kr. medan särskil

da projektkostnader och administrativa kostnader föreslås ökade med 

319000 kr. 

Fiirl'drag1111den 

Med hänsyn till pris- och löneökningar förordar jag att anslaget räknas 

upp med 500 000 kr. För en ytterligare arvodesbefattning beräknar jag 
80 000 kr. Därutöver bör STPRJ beviljas ett särskilt engångsbidrag om 

100000 kr. för att täcka extra kostnader till följd av 1975 års löneuppgörel-

se. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Stockholms inta11arionclla fredsf11rskningsi11stitut 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 4 847 000 

kr. 

E 5. Vissa åtgärder för rustningsbegränsning och kontroll 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2823 000 

4272000 

3552000 
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överstyrelsen. Begärda medel avses bl. a. användas för kontakt med andra 

organisationer såväl inom som utanför Sverige. 

F.11roparörelsen.1· .1Ten.1·karild anhåller om ett bidrag över tredje huvudti

teln med 50000 kr.. vilket skulle innebära en höjning av innevarande bud

getårs bidrag med 28 000 kr. Den äskade ökningen motiveras av allmänna 

kostnadsstegringar samt expanderande verksamhet. 

S1·1·11ska scktion1·11 m· A11111esty lnternational begär för informations

vcrksamhct om förhållanden rörande de mänskliga rättigheterna i andra 

länder ett anslag för budgetåret 1976/77 på 40 000 kr. Medlen avses anviin

das för fortlöpande utgivning av skrifter. utställningsverksamhet. Amnes

ty-bulletinen. faktablad samt diabildserie och ljudband. 

Fiir('(/ra ga lllle n 

För Utrikespolitiska institutet beräknar jag en ökning av anslaget för 

1976/77 med 200 000 kr. Bidraget till Svenska FN-förbundet bör öka med 

125 000 kr. vilket ger täckning för stigande löne- och administrationskost

nader. För Svenska UNICEF-kommitten beräknar jag ett med 3000 kr. 

förhöjt anslag. Bidraget till Svenska sektionen av Internationella Kvinno

förbundet för Fred och Frihet bör höjas med 2 000 kr. Anslagen till Svens

ka Freds- och Skiljedomsföreningen och Utrikespolitiska föreningarnas 

FN-förbund anser jag bör höjas med 3 000 kr. vardera. För Europarörelsen 

Svenska Råd beräknar jag ett oförändrat bidrag. Jag har härvid tagit hän

syn till att rådet innevarande budgetår beviljats ett engångsanslag av 7 000 

kr. Svenska sektionen av Amnesty International bör beviljas ett med 

15 000 kr. förhöjt anslag. 

Med hänvisning till den inledande sammanstiillningcn hemställer jag att 

regeringen föreslär riksdagen 

att till Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitis
ka frågor för budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 2 422 000 kr. 

E 4. Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 867000 

4167000 

4847000 

Stockholms internationella frcdsforskningsinstitut (SJPR/) är en stiftel

se. för vilken Kungl. Maj:t fastställt stadgar den 29 juni 1966. Stiftelsen har 

till ändamål att i enlighet med de grunder för bidrag riksdagen godkänt med 

anledning av prop. 1966: 76 (SU 1966: 88. rskr 1966: 203) bedriva veten

skaplig forskning i konflikt- och samarbetsfrågor av betydelse för interna

tionell fred och säkerhet i syfte att söka ge bidrag till förståelsen av beting

elserna för fredliga lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil 

fred. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Anslag Anslags- Före-
framställning draganden 

Utrikespolitiska institutet 1382000 +412000 +200000 
Svenska FN-förbundet 540000 +385000 +125000 
Svenska UNICEF-kommitten 37000 + 10000 + 3000 
Svenska sektionen av Interna-

tionella kvinnoförbundet 
för fred och frihet 25000 + 60000 + 2000 

Svenska freds- och skiljedoms-
föreningen 25000 + 35000 + 3000 

Utrikespolitiska föreningarnas 
FN-förbund 15000 + 15000 + 3000 

Europarörelsens svenska råd 22000 + 28000 
Svenska sekcionen av 

Amnesty lnternational 25000 + 15000 + 15000 

2071000 +960000 +351000 

Utri/.:espolitis/.:a institutet begär statsbidrag från tredje huvudtiteln med 
sammanlagt I 794 000 kr. Av detta belopp avser 977 000 kr. lönekostnader 
och 562 000 kr. kostnader för lokalhyror. Vidare äskas 26000 kr. för insti
tutets bibliotek och 25 000 kr. för tidskriften "Internationella studier". 

Därutöver begär institutet 50000 kr. i engångsbidrag för vissa inventarier 
samt medel för två nya tjänster och bidrag till föredragshållare om sam
manlagt 154000 kr. 

S1·enska FN~fi'irb1111det. som enligt sin stadga är det centrala organet för 
FN-information i Sverige. beräknar kostnaderna för sin verksamhet un
der budgetåret 1976/77 till 1265000 kr. Inkomster utom statsbidrag beräk
nas till 340000 kr. medan återstoden. 925000 kr .. begärs som statsbidrag. 
Av den föreslagna bidragsökningen avser 106000 kr. ökade löne-. hyres-. 
kanslikostnader o. d. 

För publikationer. informationsmaterial. medlemskontakter m. m. har 
beräknats en ökning av 15 000 kr. Inkomsterna anges i budgetförslaget 
komma att stiga med 23 000 kr. 

S1·e11ska V N/CEF-/.:ommitte11 begär för budgetåret 1976/77 ett statsbi
drag av 47000 kr. 

Sl'e11slw sektionen av lnternationella hi1111oförbu11det för fred odzfrihet 

beräknar sina utgifter under budgetåret 1976/77 till 125 000 kr. Härav äskas 
85 000 kr. i statsbidrag. varav 20 000 kr. avser kostnader för planerade in

formationsprogram. 
Svenska frl'd.1·- och ski(il'domsfiirn1in{:e11 begär ett statsbidrag på 60000 

kr. för sin informationsverksamhet. Den föreslagna anslagsökningen. 
35 000 kr .. motiveras främst av allmänna kostnadsstegringar och expande

rande verksamhet. 
Utri/.:espoliti.1'/.:aföre11i11garnas FN-förbund äskar för budgetåret 1976/77 

ett anslag om 30 000 kr. vilket innebär en ökning med 15 000 kr. i förhållan

de till anslaget för innevarande budgetår. Visst bidrag erhålls från skol-
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E. DIVERSE 

E J. Ekonomiskt bistånd till svenska medborgare i utlandet m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

794622 

500000 

500000 

76 

Från anslaget bestrids bl. a. vissa kostnader för sjöfolk. andra svenska 

medborgare och vissa statslösa som blivit nödställda utomlands. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ekonomiskt bistånd till s1•enska medborgare i utlandet 111. m. 

för budgetfiret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 500000 kr. 

E 2. Bestridande av resekostnader för inom Förenta Nationerna utsedda 

svenska stipendiater 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

33 900 

10000 

34000 

Anslaget bör höjas med 24 000 kr. 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

() 

att till Bestridande il\' resekostnader j("ir inom Fiirenta Nationerna 

lltsedda s\'enska stipendiater för budgetåret 1976/77 anvisa ett re

servationsanslag av 34 000 kr. 

E 3. Information om mellanfolkligt samarbete och utrikespolitiska frågor 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 705 000 

2 071 000 

2422000 
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Fifredraganden 

Det är utrikesdepartementets uppgift att utöva den samordnande och le

dande funktionen vad gäller den samlade, med statsmedel finansierade all

männa informationsverksamheten om Sverige i utlandet. Denna verksam

het har som en följd av den snabba utvecklingen av Sveriges internationel

la förbindelser kommit att fä allt större betydelse. Vikten av ett ökat infor

mations- och erfarenhetsutbyte över gränserna framh:'.tlls bl. a. i slutdoku

mentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (ESK). Öka

de krav ställs därför pf1 utrikesdepartementets informationsverksamhet. 
Jag beräknar 625 000 kr. i ökning under detta anslag. Av detta belopp bör 

Svensk-internationella pressbyrån tillföras 100000 kr. och lngenjörsvcten

skapsakademien 50 000 kr. För den samordnade informationsverksam

heten beräknar jag 475 000 kr. i ökning. 

Bidraget till Bernadottemuscct i Pau bör utgå med oförändrat belopp, 

10000 kr. 

Anslaget bör alltså räknas upp med ( 100 000 +50 000+475 000) 625 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förcsl:'.lr riksdagen 

att till Övrig information om S1·eri,;e i utlandet m. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 5 862 000 kr. 
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F iiredrai;amlen 

Inom Sveriges Radios utlandsprogram pågår arbete med att sammanvä

ga och utvärdera de lyssnimmdersökningar beträffande utlandsprogram

men. som har genomförts. När resultatet av detta arbete föreligger kom

mer en bättre grundval att finnas för bedömning av effekterna av ifrågava

rande programverksamhet. 

Under det senaste året har utlamlsprogrammet fätt vidkännas kraftigt 

ökade kostnader. särskilt för löner. Jag har beaktat detta vid min anslags

beräkning. Anslaget bör räknas upp med I 893 000 kr. varav 50000 kr. av

ser ersättning till televerket. Jag har härvid tagit hänsyn till att sammanlagt 

175 000 kr. av det för innevarande budgetår beviljade anslaget utgör en

gfmgsanvisning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sl'eriges Radios programl'erksamlzet för utlandet för budget

året 1976/77 anvisa ett anslag av 16 440 000 kr. 

D 3. Övrig information om Sverige i utlandet m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

4492000 

5 237 000 

5 862000 

1975/76 

Anslag 

I. Samordnad informations-
verksamhet 3857000 

") Bidrag till Svensk-inter-
nationella pressbyrån 880000 

3. Bidrag till lngcnjörsvelen-
skapsakademicn 500000 

5237000 

Reservation I 193 406 

Beräknad ändring 1976/77 

Anslags- Före-
framställning draganden 

+475000 

+182000 +100000 

+200000 + 50000 

+382000 +625000 

Föreningen Bernadotte museets vänner har begärt ett bidrag på 10 000 kr. 

för Bernadotfl•museet i Pa11. vilket är samma belopp som utgår innevaran

de budgetår. 

l11ge1~ji.ir.1·1·etenskapsakademicn begär bidrag med sammanlagt 700 000 

kr. för forskarutbyte mellan Sverige och nationella vetenskapsakademier i 

östeuropeiska länder och Kina. innch~irande en ökning med 200 000 kr. 

S1·ensk-i11ternationella pressbyrån (SIP) distribuerar nyhetsbulletiner på 

ett tiotal spri'lk till cirka 7 000 utländska tidningar och facktidskrifter. Bulle

tinerna innehåller dels produkt- och företagsinformation. dels allmänna 

nyheter från Sverige. Sveriges allmänna exportförening begär för budget

året 1976/77 ett bidrag till Svensk-internationella pressbyrån med I 062 000 

kr. 
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För ökade lönekos!n<ider vid Stockholmskontoret beriiknarjag I 370000 

kr. oeh för övriga kostnadsökningar samt utökad verksamhet I 033 000 kr. 

varav 105 000 kr. avser ökade kostnader för kulturhuset i Paris. 

Av det föreslagna anslaget för 1976/77 har jag beriiknat att I 770 000 kr. 

hör avsiittas inom institutets program för stöd at studier och forskning för 

att tiieka hL'rtiknade kostnader for gäststipendieverksamheten. Vidare har 

jag heriiknat att utrymme hör finnas inom detta program för en höjning av 

bidraget till lektoratet i Reykjavik. 

Anslaget bör således riiknas upp med (I 370 000 +I 033 000) 2 403 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föresli\r riksdagen 

att till Srl'11.1kt1 i11S1it11t1·1 för hudgett1rL'l 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av 15 353 000 kr. 

D 2. Sveriges Radios programverksamhet fi.ir utlandet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

12 177000 

14 547 000 

16440000 

Sveriges Radio. Ut lands programmet ( UTPL iir den enhet inom Sveriges 

Radio som omhänderhar rubricerade verksamhet. UTP skall dels själv 

siinda radioprogram. dels producera för utfandska radio- oeh TV-stationer 

avsedda bandade program. 

Ersiittning för Sveriges Radios 
programverksamhct för utlandet 

Sveriges Radios kostnader 
Televerkets kostnader 

1975/76 

Anslag 

14 547 000 
(10~47000) 
( 4300000) 

Beräknad iindring 1976/77 

Sveriges Radio Före-
och Tdeverket Jraganden 

+4 717000 
( +4667000) 
(+ 50000) 

+1893000 
( +1843000) 
(+ 50000) 

Av den begärda bidragsökningen till Sveriges Radio avser 2 068 000 kr. 

pris- och löncomräkning. Därutöver äskas 1 367 000 kr. för inrättande av 12 

nya tjänster inom utlands programmet, IOOOOO kr för uppföljning av en ge

nomförd lyssnarundcrsökning samt sammanlagt 371 000 kr. för utökad pro

gramexport av radio och film m. m. 

frle1-erk.et begär en uppräkning av anslaget med 50000 kr. för att kunna 

täcka ökade driftskostnader. 

t> RiksJ'1g<n 197)/7t>. I saml. Nr IOO. Bilaga.< 
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D. INFORMATION OM SVERIGE I UTLANDET M. M. 

D I. Svenska institutet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

15032773 

12950000 

15353000 

Reservation 

72 

23 743 

Svenska institutet är en statlig stiftelse som enligt sina stadgar skall 

främja kultur- och erfarenhetsutbyte med andra länder samt genom upp

lysningsarbete i utlandet sprida kännedom om svenskt samhällsliv. Institu

tet får inom sitt verksamhetsområde mot ersättning utföra uppdrag och till

handahålla produkter och tjänster. 

lnstitukt leds av en styrelse bestt1ende av institutets direktör samt tio 

ytterligare ledamöter som utses av regeringen. Bland ledamöterna ingår fö

reträdare för utrikes- rn.:h utbildningsdepartementen samt för kulturlivet. 

För kontakt med samhällsinstitutioner och andra organ som har beröring 

med institutets verksamhet finns rådgivande referensgrupper som tillsätts 

av styrelsen. Institutet administrerar det svenska kulturhuset i Paris. 

S1·e11ska institutet begär för budgetåret 1976/77 ett anslag av 19201000 

kr. varav 273 000 kr. avser kostnader för omhändertagande av FN-stipen

diater. för vilka medel anvisas över anslaget 111 C 2. Det begärda anslaget 

skulle innebära en ökning under lll D I. med 6 251 000 kr. i förhållande till 

innevarande budgetår. Pris- och löneomräkning beräknas till 2 766 000 kr. 

Återstående del av den begärda ökningen avser främst institutets tre hu

vudprogram. Bl. a. äskas I 339000 kr. för utökad verksamhet inom pro

gram 3 (information om det svenska samhället). 635 000 kr. för program 4 

(stöd åt presentation av svensk konstnärlig verksamhet) samt I 116 000 kr. 

för program 5 (stöd :it studier och forskning). Av sistnämnda belopp avser 

I 05 000 kr. bilaterala stipendier och 500 000 kr. utökad gäststipendieverk

samhet. Vidare begärs medel för administrationskostnader. 

Fiirl'draga mle 11 

En viktig förutsättning för att den svenska informationsverksamheten i 

utlandet skall fungera tillfredsställande är att basdokumentation om Sveri

ge finns tillgänglig i lämpliga språkversioner. Enligt rådande arbetsfördel

ning åvilar detta Svenska institutet som en av dess huvuduppgifter. Kost

naderna för denna verksamhet har under det senaste året ökat till följd av 

allmänna prisstegeringar. 

Detsamma gäller institutets av riksdagen ålagda uppgift att svara för den 

s. k. gäststipendieverksamhetcn. 
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hittills hest ridits med s. k. löneplansmedel. För att man även i fortsättning
en skall kunna lösa dessa uppgifter på ett tillfredsställande sätt föreslår 

nämnden att en tjänst inrättas som amanuens/byråsekreterare i bcford
ringsgång FS-9 och en tjänst som cxpeditionsvakt i lönegrad FI. 

Civilförsvarsstyrclsen har under de första verksamhetsåren mot ersätt

ning ställt en skolvaktmästare till nämndens förfogande. Erfarenheten har 

visat att det är mer ändamålsenligt om skolvaktmästaren är anställd av 

nämnden. Ersättningen till civilförsvarsstyrelsen slopades därför under 

budgetåret 1975/76. Nämnden har av dessa medel i stället anställt en skol

vaktmästare på arvodesbasis. Nämnden föreslår nu att en tjänst inrättas 

som skolvaktmästare i lönegrad FI. 
Nämnden anser också att en ökning av elevantalet från 100 till 125 elever 

medför krav på en ökning av antalet lärare. Nämnden föreslår därför att 

tvä nya tjänster inrättas som lärare i befordringsgång FI0-12. 

Nämnden har vidare hittills erhMlit medel för arvodesanställning av tre 

lärare i allmän biståndsutbildning, en lärare I språk och en övningslärare i 
fysisk träning och motorkunskap. Nämnden finner det nödvändigt att 

dessa arvodestjänster nu inrättas som fasta tjänster. Nämnden föreslår 

därför att fyra tjänster inrättas som lärare i befordringsgång FI0-12 och en 
tjänst som övningslärare i lönegrad F9. 

Totalt föreslår nämnden en anslagsökning på 2 106000 kr. 

FÖREDRAGANDEN 

Elevantalet vid skolan bör inriktas på 125 elever budgetåret 1976/77 och 

därefter på 150 elever under vart och ett av budgetåren t. o. m. budgetåret 
1980/81. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av ansla

get med I 819 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bistånd.rntbilclning.rniinmden (BUNJ för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 7 673 000 kr. 
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1975/76 Beräknad ändring 

BUN Föredraganden 

Personal 
Handläggande personal J + I of. 
Liiraq1ersonal 8.5 + 7 of. 
Arvodesanställd lärar-

personal 6 5 of. 
Övrig personal 4.5 + 2 of. 

22 + 5 0 

Anslag 
Lönckostnadt!r 1905640 + 743 235 + 556 235 
Sjukvård. anställda 4000 + 500 + 500 
Värnpliktskostnadcr 949250 + 295 875 + 295 875 
Sjukvård. värnpliktiga 40000 + 10000 + IOOOO 
Lokalkostnader m. m. 2 175000 + 848000 + 848000 
Resekostnader 305 I JO + 29890 70110 

därav utrikes resor (30000) (+ 5000) (-) 
Expenser 475000 + 118500 + 118500 

däniv representation (2500) (-) (-) 
Övriga kostnader + 60000 + 60000 

5 854000 +2106000 +1819000 

BUN 

Bistf111dsutbildningsnämnden framhåller i sin anslagsframställning att an

talet sökande till utbildningen f. n. uppgår till ca 800 personer per år. Efter

frf1gan i Sverige på bistånds- och katastrofpersonal har under senare år 

varit konstant och väntas enligt en av nämnden nyligen genomförd under

sökning inte förändras under de närmaste åren. Nämnden anser därför att 

150 elever per utbildningsår svarar mot en förväntad efterfrågan. Regering

en har angett att elevantalet skall ökas till 125 elever budgetåret 1976/77 

och därefter till 150 elever under vart och ett av budgetåren 1977/78 t. o. m. 
budgetåret 1979/80. Nämnden föreslår att elevantalet skall inriktas pi\ att 

öka i enlighet med dessa planer. 
Utbildningen har hittills varit förlagd till tillfälliga lokaler utanför Sandö. 

Fr. o. m. utbildningsaret 1976/77 flyttas utbildningsarbetet till särskilt iord

ningställda lokaler på Sandö. Kostnaderna för hyror ökar därmed samti

digt som transportkostnaderna minskar. 

Organisationen för det administrativa arbetet är enligt nämndens upp

fattning utbyggd för att svara mot en utbildningskapacitet på 150 elever. 

Nämnden menar dock att detta förutsätter att de två arvodestjänster som 

f. n. finns vid nämnden kan inrättas som fasta tjänster. Härutöver kommer 

den planerade ökningen av elevantalet emellertid att medföra ett ökat be

hov av lärarpersonal. 

Omfattningen av arbetsuppgifterna inom ansvarsområdet intern ledning 

och administration har medfört att arvodestjänster för en handläggande 
tjänsteman och en expeditionsvakt inrättats av nämnden. Kostnaderna har 
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med medel ur reservationen för detta iindamål på anslaget C3. Information 

och {1tcrstoden 12 110000 kr. genom att nya medel anvisas. 

SIDA har i samarbete med Statskonsult AB och representanter för per

sonalorganisationerna utrett situationen ifrftga om arvodes- och extra an

ställningar inom SIDA. Inom SIDA finns f. n. anställda 40 medarbetare ut

över fastställd personalplan. Jag har tagit fasta på SIDA:s avsikt att bidra 

till att avveckla en del av denna övertalighet genom naturlig personalom

sättning. För att underlätta avvecklingen bör regeringen tillföra SIDA fyra 

nya extra ordinarie tjänster budgctftrct 1976/77 som ersättning för extra an

ställningar. Jag har inte därutöver funnit det rimligt att för allmänna upp

gifter tillföra SIDA ny kapacitet. Medel beräknas dock för inrättande av en 

tjänst som bokbindare. 

Med hänvisning till sammanställningen i övrigt beräknar jag en ökning 

av anslaget med 21 230 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Styrelsen fl)r internationell utveckling (SIDA) för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 54 024 000 kr. 

C 5. Histandsuthildningsnämndrn (HUN) 

1974/75 utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

5 045 000 

5 854000 

7 673 000 

Bistandsutbildningsn1imnden leder och samordnar bistånds- och kata

strofutbildning för värnpliktiga och andra som bedöms lämpliga för sådan 

utbildning. Nämnden prövar urval och antagning till utbildning. Nämnden 

sköter vidare administrationen av en bercdskapskär för bistl\.ndsinsatser 

samt biträder vid planering för att komplettera den s. k. teknikcrkontingen

tcn i beredskapsstyrkan för FN-tjänst. 

Till nämndens förfogande sti\r ett kansli. Chef för kansliet är en avdel

ningsdirektör. Verksamheten är organiserad på tre enheter. varav en skö

ter samordning och planering av olika verksamheter. en svarar för urvals

prövning och personaladministration och en har ansvaret för nämndens ut

bildningsarbete. 

Frän anslaget utbetalas löne-. sjukvl\.rds- och resekostnader för personal 

samt ersättningar till elever enligt de bestämmelser som gäller för ersätt

ningar åt viirnpliktiga m. fl. Till civilförsvarsstyrelsen betalas hyra för lo

kaler och utbildningsmateriel samt ersättning för tjänster och transporter. 

Frän anslaget bekostas vidare inköp av utbildningsmateriel m. m. 
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Omkring 400 utresande biståndsarbetare skall genomgå förberedelse

kurs i Uppsala budgetåret 1976/77. Språkutbildningen vid Lövudden kom

mer att 'Jmfatta kurser i engelska. swahili. amharinja. m. fl. lokala språk. 

Därntövcr tillkommer ytterligare språkutbildning i internatform och indivi

duell träning. 
För utbildning beräknar SIDA ett totalt medelsbehov budgetåret 1976/77 

om 10550000 kr.. vilket innebär en ökning med 850000 kr. 

FÖREDRAGANDEN 

I enlighet med SIDA:s förslag överförs samtliga kostnader för rekryte

ring och utbildning av fältpersonal fr. o. m. budgetåret 1976/77 till anslaget 

C4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). 

SIDA har begärt att extra ordinarie tjänster skall inrättas för all utsänd 

personal vid biståndskontoren. 

Jag är medveten om de problem som nuvarande anställningsform för bi

ståndskontorspersonalen medför. Det var därför som SIDA redan inneva

rande budgetår beviljades medel för att inrätta tio extra ordinarie tjänster 

för anställda vid bisH'mdskontoren. För att medverka till att lösa dessa 

trygghetsproblem avser jag att för budgetåret 1976/77 föreslå regeringen 

att föra upp ytterligare 15 extra ordinarie tjänster på SIDA:s personalför

teckning avsedda för personal vid biståndskontoren. Medel härför har be

räknats under detta anslag. En lösning av hela detta problem måste emel

lertid anstå till dess att förhandlingarna om översyn av utlandslönesyste

met avslutats så att SIDA:s utsända personal kan inordnas i detta system. 
Samtidigt måste frågan om förtlyttningsplikt för SIDA:s personal prövas. 

När ökad klarhet vunnits i dessa frågor är jag beredd att medverka till en 

snar lösning av här berörda problem. 
Under budgetåret 1975/76 har ett biståndskontor inrättats i Mrn;ambique 

och ambassadkanslier i Guinea-Bissau och Sri Lanka. Ramen för antalet 

utsända personer vid kontoren har som en följd av detta höjts från 62 till 

68. Detta innebär ett bemyndigande för SIDA att utöver 25 i personalsta

ten uppförda tjänster tills vidare ha 43 utsända tjänstemän vid biståndskon

toren. 
Under de senaste åren har 400- 500 personer nyanställts varje år för fält

tjänst. Flera av mottagarländerna för svenskt bistånd har planer på att göra 

sig oberoende av personalbistånd inom en tioårsperiod. Trots detta och 

trots de principiella problemen i samband med personalbistånd som SIDA 

berör i sin anslagsframställning har den faktiska efterfrågan på personal

bistånd bibehållits på en åtminstone konstant nivå. Jag avser låta statskon

toret i samråd med SIDA utreda anställningsformema för den administrati

va personalen vid kursgårdarna där utbildning av utsänd personal sker. Jag 

beräknar de totala kostnaderna för rekrytering och utbildning av fältperso

nal till ca 16 milj. kr. budgetåret 1976/77. Härav bör 3 887 770 kr. best ridas 
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rikesutskottets betänkande ( UU 1975: 4) där utskottet bl. a. förutsätter att 

regeringen 1ir beredd att medverka till att återstående problem med anställ

ningstryggheten inom SIDA kan lösas. 

SIDA har under år 1975 låtit Statskonsult AB utreda arvodes- och extra

anställningarna inom verket. I utredningsarbetet har representanter för 

personalen och för verket ingått. Utredningen har kommit fram till att det 

inom SIDA finns ett 40-tal extra anställda som saknar egen tjänst. SIDA 

föreslår att denna övertalighet skall lösas genom att verket får 16 ersätt

ningstjänster och att fltcrstäende arvodesbefattningar avvecklas under de 

närmaste fyra åren inom ramen för naturlig personalomsättning. 

SIDA har arvodesanställd personal vid de kursgårdar där biståndsperso

nal får utbildning. En utredning har gjorts om denna personals trygghets

problem. SIDA föreslår att tio extra ordinarie tjänster inrättas för den ad

ministrativa personalen vid kursgårdarna. 

För att problemen med ett stort antal vikariat inom SIDA skall kunna lö

sas. upprepar SIDA sin framställning från innevarande budgetår om att 

samtliga tjänster skall extra ordinariesättas vid biståndskontoren. Utöver 

de tio tjänster för ändamålet som tillfördes SIDA budgetåret 1975/76 be
hövs enligt SIDA ytterligare 61 tjänster. Förslaget inneb1ir en ökning av nu

varande ram för antalet utsända personer vid biståndskontori:n från 68 till 

71. Ökningen avser anställningar i nya mottagarländer. 

Biståndskontoren är en viktig del av biståndsadministrationen. För att fä 

önskvärd flexibilitet i organisationen vill SIDA fä rätt att flytta tjänster 

mellan hemmamyndigheten och biständskontoren. 

SIDA begär härutöver fyra nya tjänster. En tjänst avser en avdelningsdi
rektör i lönegrad F2 l/22 vid utredningsbyrån. För en ny tjänst som chef för 

SIDA:s bibliotek föreslås lönegrad Fl5. En tjänst i befordringsgång 

F5-FI I avser en förstärkning av personaladministrativa byrån. För att 

öka verkets kapacitet att i egen regi producera trycksaker begärs en tjänst 

som bokbindare i lönegrad F2. 
SIDA upprepar föregående års framställning att sektionen för hälso

och näringsfrägor inom befolkningsbyrän skall få ställning som egen 

byrå. Som följd härav förstås att en tjänst för en byråchef i lönegrad F23/24 

skall inrättas mot att en tjänst som avdelningsdirektör i lönegrad F2 l/22 

dras in. 
SIDA framhäller att an slagsposten för resor ökat i betydligt långsamma

re takt än priserna på resor under de senaste åren. För att inte kvaliteten 

på biståndsarbetet skall äventyras föreslår SIDA att posten för resor skall 

höjas från 2 000 000 kr. innevarande budgetår till 2 600 000 kr. budgetåret 

1976/77. SIDA föreslår vidare bl. a. att anslagsposten för intern utbildning 

skall ökas från 380 000 kr. till 470 000 kr. budgetåret 1976/77 och att medel 

skall beviljas för förhyrning av ytterligare arbetslokaler. 

SIDA beräknar att kostnaderna för rekrytering av fältpersonal skall öka 

från 5400000 kr. innevarande budgetår till 5950000 kr. budgetåret 

1976/77. 
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ambassadkanslierna i Sri Lanka och Guinea-Bissau. Därutöver driver 

SIDA kursgårdar för utbildning av biståndspersonal. Sekretariatet för be

redningen för u-landsforskning är förlagt till SIDA. 

1975/76 Beräknad lindring 1976/77 

SIDA Föredraganden 

Personal 

Handläggande personal 170 + 3 of. 
Övrig personal 151 + I + I 
Ersättningstjänstcr + 16 + 4 
Biståndskontor 10 + 61 + 15 
Personal vid kursgardarna + 10 

331 2 + 91 + 20 

Anslag 

Lönekostnader 23 065000 + 7710000 + 5497000 
Sjukvttrd 55000 + IOOOO + 10000 
Resekostnader 2000000 + 600000 + 400000 
Lokalkostnader 4492000 + I 288000 + 1285000 
Expenser 1602000 + 308000 + 150000 
Intern utbildning 380000 + 90000 + 38000 
Rekrytering och 

utbildning av 
fältpcrs11nal +16500000 +12110000 

Bistandskontor 1200000 + 640000 + I 740000 

Summa 32794000 +27146000 +21230000 

SIDA 

Inom SIDA pågår utredningar dels om personalpolitiken. dels om ett 

pers11naladministrativt plancringssystem. Ett principförslag till plancrings

system har diskuterats inom olika enheter på SIDA. I detta samn1anhang 

har behovet av en ny tjänstestruktur vid SIDA aktualiserats. Införandet av 

ett system för individuell personalplanering försvåras av uppsplittring av 

tjiinsterna på ett stort antal karriärer. SIDA avser att Himna förslag till sta

tens avtalsverk (SA V) om höjning av vissa tjänster frän en karriär till en 

annan och om inrättandet av högst-tjänster för handHiggare med spännvidd 

mellan lönegraderna F5 och r 17. 

I anslagsframställningcn ingår förslag till lösning av återstående problem 

med anstiillningstryggheten för personalen vid SIDA liksom av problem 

som uppstått genom att SIDA har ett stort antal anställda utan fast och i 

SIDA:s lönestat intagen tjänst. I detta sammanhang hänvisar SIDA till ut-

2 SIDA äger härutöver att inrätta 6 tjänster vid hemmamyndigheten. Vidare tillkom
mer av arbetsmarknadsstyrelscn anställda vapenfria tjänstepliktiga, praktikanter 
från social- och journalisthögskolorna samt viss personal som avlönas med medel 
som anvisats för expertis. 
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getåret 1976/77 har jag beräknat 9 milj. kr. i bidrag till de enskilda organisa

tionernas u-landsinformation. 

Som jag anförde i prop. 1975: I (bil. 5 s. 76) finner jag det riktigt att stö

det till folkrörelsernas u-landsinformation i första hand utgår som bidrag 

för självständig verksamhet. De generella bidrag som nu utgår till löntagar

organisationer och studieförbund för information och opinionsbildning i 

u-landsfrågor möjliggör u-landsinformation med god geografisk och be

folkningsmässig spridning. Flertalet folkrörelser och organisationer har 

kontakter med något av studieförbunden. Genom studieförbunden eller di

rekt från SIDA har de möjlighet att söka bidrag för särskilda informations

projekt. 

Jag delar bedömningen att skolan är en viktig målgrupp för SIDA:s egen 

information och välkomnar att SIDA medverkar i internationaliseringen av 

undervisningen i olika delar av skolväsendet liksom av förskolan. I samar

betet med skolan bör SJ DA tillämpa en fördelning av kostnadsansvaret 

som i så stor utsträckning som möjligt motsvarar fördelningen av ansvaret 

för verksamheten. Jag beräknar 5,3 milj. kr. för SIDA:s egen information 

budgetåret 1976/77. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till /11jim1111tio11 för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservations

anslag av 14 300 000 kr. 

C 4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

33 249123 1 

32 794000 1 

54024000 

SIDA är central myndighet för det direkta utvecklingssamarbete som 

Sverige bedriver med u-länderna. I den omfattning regeringen föreskriver 
samarbetar styrelsen dessutom med mellanstatliga organisationer. SIDA 

leds av en styrelse. Chef för SIDA är en generaldirektör. Verksamheten i 

Stockholm bedrivs inom tio byråer: länderbyrån, industribyrån, lantbruks

byrån. undervisningsbyrän. befolkningsbyrän med sektionen för hälso

och näringsfrägor. utredningsbyrän, ekonomibyrån. rekryterings- och ut

bildningsbyrån, personaladministrativa byrån samt informationsbyrån. 

SIDA har biständspersonal vid ambassader i elva mottagarländer samt vid 

1 Fr. o. m. budgetåret 1976/77 redovisas utgifter för rekrytering och utbildning av 
fältpersonal tillsammans med SIDA:s övriga administrationskostnader. Budgetåret 
1974/75 uppgick utgifterna för rekrytering och utbildning till 11 109493 kr. Förre
krytering och utbildning av fältpersonal anvisades 15 100000 kr. budgetåret 1975/76 
under reservationsanslaget 111 C3. Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt 
informations verksamhet. 

5 Riksdagen 1975/76. I saml. Nr IOO. Bilaga 5 
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Från anslaget finansieras information i Sverige om u-landsfrågor. 

SIDA 

SIDA föreslår att sammanlagt l 6 milj. kr. skall anvisas under budgetåret 

1976/77 för informationsverksamhet. Härav beräknar SIDA 9,3 milj. kr. 

för information genom enskilda organisationer, 2, 1 milj. kr. för informa

tion genom SIDA i samarbete med enskilda organisationer samt 4,6 milj. 

kr. för information direkt genom SIDA. 

Inom u-landsinformationen har folkrörelserna sedan år 1971 fått en väx

ande roll. Studieförbund. löntagarorganisationer och, när det gäller enskil

da informationsprojekt, andra folkrörelser fär bidrag frän SIDA för en u

landsinformation som de själva utformar. Beredningen för u-landsinforma

tion, i vilken ingår representanter för olika folkrörelser, ger synpunkter på 

den statliga u-landsinformationen och folkrörelsernas roll i detta arbete. 

Bidragen för u-landsinformation till studieförbund och löntagarorganisa

tioner har ökat från 1,6 milj. kr. budgetåret 1972/73 till 6,7 milj. kr. budget

året 1975/76. Den nuvarande bidragsnivån gör det enligt SIDA möjligt för 

dessa organisationer att systematiskt inordna u-landskunskap och interna

tionella utvecklingsfrågor i sin ordinarie verksamhet . 
Den höjning SIDA föreslår av bidragen till dessa organisationer och av 

stödet för särskilda informationsprojekt avser främst kompensation för 

kostnadsökningar. Höjningen tillmötesgår också i viss utsträckning organi

sationernas önskemål om att efter uppbyggnadsperioden ytterligare kunna 

utöka och förbättra sin u-landsinformation. 

Vid sidan av bidragsgivningen har SIDA också ett direkt samarbete med 

folkrörelserna i informationsfrågor. Konferenser. föreläsarutbildning och 

informationsprojektet KARIBU om Tanzania är exempel på sådant samar

bete. En del av medlen för samarbete med organisationer avser stöd till 
Svenska FN-förbundet. Sveriges ungdomsorganisationers landsråd (SUL) 

och Swedish Cooperative Center. SIDA föreslår en avsevärd ökning av 

detta samarbete. 

SIDA har hittills sökt bidra till internationalisering av undervisningen i 

skolan genom medverkan i lärarutbildningen. Bl. a. har u-landsseminarier 
anordnats för ca 200 lärarutbildare. En särskild utvärdering har understru

kit betydelsen av dessa seminarier. SIDA vill i samband med utbyggnaden 

av den allmänna förskolan medverka till att ge denna ett internationellt in

nehåll. 

FÖREDRAGANDEN 

Bidragen till de enskilda organisationerna för deras u-landsinformation 

har budgetåret 1975/76 ökat kraftigt - från 6 milj. kr. till 8 milj. kr. I prop. 

1975: 1 (bil. 5 s. 76) anförde jag att dessa bidrag därmed nått en nivå som 

med mindre ökningar var försvarlig också i ett längre perspektiv. För bud-
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För övrig utbildningsverksamhct beräknar jag högst 13 milj. kr. under 

budgetl'lrct 1976/77. 

För Särskilda program m. m. jämte SIDA:s kostnader för förberedelse 

och kontroll av projekt och den del av de totala kostnaderna om ca 18 milj. 

kr. för biståndskontoren som inte beräknas på anslaget C 4. Styrelsen för 

internationell utveckling (SIDA> beräknar jag för budgetåret 1976/77 ett 

sammanlagt medelsbchov på 193 milj. kr. 

För det bilaterala utvecklingssamarbetet beräknar jag ett samlat medels

behov om ca 1987 milj. kr. för budgetåret 1976/77. Därav beräknar jag en 

reserv på 183 milj. kr. för katastrofinsatser. 
Den slutliga fördelningen av medlen inom ramen för anslaget torde få 

ske genom regeringens beslut. Under hänvisning till det anförda hemställer 

jag att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig i det föreg:'lendc angivna riktlinjerna för bila

teralt utvecklingssamarbete. 

2. att bemyndiga regeringen att göra utfästelse om avskrivning. in

om ramen för internationell överenskommelse, av återstående ka

pitalskuld och förfallna räntor på utvecklingskrediter avseende 

samtliga u-länder, som enligt FN:s definition rubriceras som 

minst utvecklade eller som drabbats hårdast av den internatio

nella prisutvecklingen. 

3. att bemyndiga regeringen att utfästa svensk medverkan i den in
om EFTA planerade industrialiseringsfonden för Portugal till ett 

högsta belopp om 150 milj. kr .. 

4. att till Bilateralt llll'ecklings.rnmarhete för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservationsanslag av I 986 97 3 000 kr. 

C3. Information 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

21780617 1 

27920000 1 

14300000 

Reservation 47240162 

1 T. o. m. budgetåret 1975/76 har utgifter för rekrytering och utbildning redovisats 
under anslaget 111 C3. Rekrytering och utbildning av fältpersonal samt informations
verksamhet. Utgifter för dessa ändamål överförs fr. o. m. budgetåret 1976/77 till an
slaget C4. Styrelsen för internationell utveckling (SIDA). Av de totala utgifterna för 
budgetåret 1974/75 under anslaget C3. Rekrytering och utbildning av fältpersonal 
samt informationsverksamhet avser 11 109493 kr. rekrytering och utbildning av fält
personal. Anslaget för denna verksamhet för budgetåret 1975/76 är 15 100000 kr. 
2 Av detta belopp avser 836 246 kr. informationsverksamhet och 3 887 770 kr. rekry
tering och utbildning av fältpersonal. 
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Huvuddelen av den av SIDA finansierade kurs- och seminarieverksam
heten genomförs i samarbete med FN-organ, främst FAO, UNESCO, 

ILO, UNIDO och UNCTAD. Budgetåret 1974/75 uppgick kostnaden till 
15,6 milj. kr. för denna verksamhet, som omfattade över l 000 personer 
från närmare 100 u-länder. Innevarande budgetår utnyttjas ca 24 milj. kr. 

för denna verksamhet. Jag beräknar samma belopp för budgetåret 1976/77. 
Sverige lämnar innevarande budgetår ungefär 12 milj. kr. i bidrag till 

projekt avsedda att förstärka ett fackorgans verksamhet på enskilda områ
den. Dessa projekt har vanligen regional inriktning. Ca 5,4 milj. kr. avser 
verksamhet som genomförs av FAO. medan 2,6 milj. kr. ställs till ILO:s 

förfogande. De viktigaste områdena för verksamhet som planeras under 
innevarande budgetår är ökad och förbättrad livsmedelsproduktion, ut
bildningsplanering, kvinnors utbildning och deltagande i utvecklingspro
cessen. genetisk förbättring av boskap samt teknologiöverföring till u-län
der. Preliminärt beräknar jag 15 milj. kr. för detta bistånd under budgetåret 

1976/77. 
Med tanke på att Sveriges bidragsgivning till fackorganen för enskilda 

projekt bör vara väl samordnad med de allmänna riktlinjerna för Sveriges 

medverkan i FN:s biståndsarbete kommer en översyn av denna verksam
het att göras i samarbete mellan U D och SIDA. Även berörda fackdeparte

ment kommer att medverka i översynen. Denna skall ha som sin utgångs

punkt att Sveriges finansiella bidrag till FN :s bistånds verksam het liksom 
tidigare huvudsakligen bör utgå i form av allmänna bidrag till FN-organen, 
medan projektstöd till fackorgan bör förekomma endast då särskilda skäl 
talar härför. Översynen bör ge underlag för riktlinjer för planeringen av 

vårt framtida niultibi-samarbete m_ed FN:s fackorgan. 

Öl'rig utbildningsverksamhet 

Fönitom den kurs- och seminarieverksamhet som genomförs i samarbe
te med FN-organen. används biståndsmedel även för att bekosta kurser 
och seminarier som företas i samarbete mellan SIDA och svenska institu
tioner och organisationer. Viktiga ämnesområden för denna kursverksam
het är skogsbruk och kooperation. Därtill förekommer en viss enskild sti
pendiering som administreras av svenska institutet och viss bidragsgiv
ning från SIDA till svenska institutioner som medverkar i utvecklingssam
arbetet. 

Med början innevarande budgetår pågår vidare begränsad försöksverk

samhet rörande utbildningssamarbete med vissa u-länder. Denna verksam

het har sitt sekretariat i utbildningsdepartementet och avser länder med 
vilka Sverige har samarbetsavtal. Den syftar främst till att underlätta pla

neringen av kommersiellt finansierade utbildningsprojekt. Fr. o. m. inne

varande budgetår tas begränsade biståndsmedel i anspråk för att inom ra
men för denna verksamhet underlätta ett samarbete med Algeriet på ut
bildningens område. 
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budgetfir får 25 milj. kr. Samma belopp har utfästs för vart och ett av de ef

terföljande två budgetåren. Världskyrkorådets befolkningsprogram har se

dan budgetåret 1969/70 erhållit svenskt stöd. Programmet syftar till att i 

kyrkornas verksamhet inom hälsovård och undervisning inlemma famil

jeplam:ring och sexualundervisning. I enlighet med SIDA:s förslag har 

Världskyrkorådet fått utfästelse om ett stöd på 7,2 milj. kr. till detta pro

gram under budgetåren 1975/76-1977/78. Under innevarande budgetår 

förbereds nya familjcplaneringsinsatser utanför programländernas krets, 

däribland i Mexico. För stöd till enskilda internationella och regionala or

ganisationers program inom befolkningsområdet och för bilaterala insatser 

i andra länder än programländer beräknar jag 43 milj. kr. för budgetåret 

1976/77. 

BiclraR till enskilda organi.rntiona 

Det statliga stödet till svenska enskilda organisationers utvecklingssam

arbcte har ökat från 11 milj. kr. budgetåret 1972/73 till 35 milj. kr. för inne

varande budgetttr. I detta belopp inräknas inte bidrag frtm biståndsansla

gen till enskilda organisationer för katastrofbistånd, stöd till offren för ras

förtryck och kolonialism i södra Afrika samt för informationsverksamhet i 

Sverige. Av de tillgängliga medlen utnyttjas huvuddelen för bidrag till 

missionssamfundens verksamhet. 

För budgeti\.ret 1976/77 beräknar jag i enlighet med SIDA:s förslag 50 

milj. kr. för de enskilda organisationernas biståndsverksamhet. Inom ra

men för denna verksamhet förutser jag framför allt en ökning av stödet till 

de fackliga organisationernas och den kooperativa rörelsens internationel
la arbete. 

Samarbete med FN:s fackorgan 

Förutom det stöd som Sverige lämnar till FN :s biståndsverksamhet ge

nom allmänna bidrag, främst till UNOP och UNICEF, pågår sedan åtskilli

ga år ett omfattande samarbete med FN:s fackorgan i form av bidrag till 

projekt som genomförs av dessa organ. En del av dennas. k. multibi-verk

samhet avser verksamhet i enskilda länder. Den bekostas inom ramen för 

de resurser som ställs till dessa länders förfogande. Sedan landprogramme

ring införts och mottagarländerna därmed fått bättre möjlighet att avgöra 

de svenska resursernas utnyttjande har landinriktad multibi-verksamhet 

fått minskad omfattning. Samtidigt har samarbetet med fackorganen fort

satt och även utvidgats i fråga om kursverksamhet och tillhandahållande 

av biträdande experter samt finansiering av projekt som inte avser enskil

da länder. 

Budgetåret 1974/75 finansierade Sverige 115 biträdande FN-experter i 43 

länder. Kostnaden för programmet var 12 milj. kr., medan 17 milj. kr. be

räknas för innevarande budgetår. Jag räknar med samma belopp för bud
getåret 1976/77. 
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För budgetåret 1976/77 har jag tidigare på anslaget Bidrag till internatio

nella biståndsprogram beräknat dels högst 50.8 milj. kr. för påfyllnad av 

det svenska katastroflagret av livsmedel. främst vete. dels 50 milj. kr. för 

övrigt multilateralt katastrofbistånd. På anslaget Bilateralt utvecklingssam

arbete beräknar jag 183 milj. kr. 

Katastrofreserven är i första hand avsedd för hjälp åt människor i u-län

der som drabbas av naturkatastrofer och krig eller jämförbara konflikter. 

Medlen bör också kunna utnyttjas för extra bistånd till länder som erhåller 

svensk utvecklingshjälp och vars försörjning och utveckling hotas av oför
utsedda händelser. Åtgärder för att förebygga katastrofer och förbättra ka

tastrotberedskap i u-Iänder kan vidare bekostas med katastrofmedel. 

Katastrofreserven har beräknats med hänsyn till att den kan behöva tas i 

anspråk för skaderegleringar på s. k. u-garantier. Hittills har biståndsmc

dcl inte i något fall behövt utnyttjas för sådana skaderegleringar. Med tan
ke på den ökade omfattningen av garantigivningen viixer risken för skade

fall. Utnyttjandet av katastrofreserven kommer därför att ske med beak

tande av behovet av medelsutrymme för eventuella skaderegleringar. 

SÄRSKILDA PROGRAM M. M. 

Medel för samarbete med enskilda länder och för katastrofhjälp har be

räknats i det föregående. Övrig verksamhet avsedd att finansieras ur ansla

get för bilateralt utvecklingssamarbete samlas här under rubriken Särskil

da program m. m. En betydande del av dessa medel är avsedda för insatser 
på ämnesområden som av SIDA bedöms av särskild betydelse för u-län

dernas utveckling. bl. a. familjeplanering. hälsovård, utbildning. koopera

tion och facklig verksamhet. Detta bistånd koncentreras inte såsom den 

länderinriktade verksamheten till ett mindre antal länder utan nflr en be
tydligt större länderkrets. Huvuddelen av verksamheten utförs av intema

tilmella och svenska organisationer. medan SIDA normalt begränsar sin 

medverkan till projektbedömning och finansiering. Jag finner det angeläget 

att denna ordning bibehålls. då den ger SIDA möjlighet att ägna huvudde

len av sina administrativa resurser åt samarbetet med programländerna. 

Verksamhet på bej(i/kninxsområJet 

Det totala stödet till verksamhet inom befolkningsområdet uppgår för in

nevarande budgetår till ca 142 milj. kr. Härav lämnas från anslaget C I. Bi

drag till internationella biståndsprogram sammanlagt 55 milj. kr. till FN:s 

befolkningsfond <UNFPA) och WHO:s program för fortplantnings

forskning. Av medel som står till programländers förfogande utnyttjas ca 

49 milj. kr. för familjeplanering. Återstoden. 38 milj. kr., används för verk

samhet i andra länder och bidrag till program som genomförs av enskilda 

internationella och regionala organisationer. Det största bidraget går till 

det internationella familjeplaneringsförbundet (IPPF), som innevarande 
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Budgetåret I juli-31 
1974/75 december 1975 

milj. kr. milj. kr. 

Indien 
Vete 46,7 
Katastrofbistånd genom Lutherhjälpen 0,6 0,5 

Libanon 
Vete genom WFP 2,7 
Katastrofbistånd genom Röda korset 0,2 

Pakistan 
Vete 8,4 

Portugisiska Timor 
Katastrofbistånd genom Röda korset 0.4 

Sri Lanka 
Vete 14,7 

Turkiet 
Katastrofbistånd genom Röda korset 0,3 

INDOKINA 

Bidrag till UNHCR:s lndokinaprogram 2,0 3,5 

Syd1•ietnam 
Vete 5,3 
Mediciner, livsmedel. papper 6,0 
Bidrag till UNTCEF för katastrofinsatser 3,0 
Bidrag till UNHCR för katastrofinsatser 7,0 
Extraordinärt bistånd efter befrielsen 75,0 
Humanitärt bistånd genom Frikyrkan hjälper 

och Röda korset 2,0 

Laos 
Humanitärt bistånd: mediciner, livsmedel 

och redskap 10,0 

LATINAMERIKA 

Humanitärt bistånd bl. a. genom 
Lutherhjälpen och Röda korset 2,0 4,5 

Honduras 
Katastrofbistånd genom Pingstmissionen 

och Röda korset 0,3 

PORTUGAL 

Hjälp ät flyktingar frän Angola: 
filtar, kläder, vete 9,9 

Katastrofhjälp genom Röda korset 0.4 

Summa 278,8 136,0 
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Katastrofinsatser beslutade under tiden I juli 1974-31 december 1975 

Bidrag till FN :s särskilda konto för de 
hårdast drabbade u-Iänderna 

Bidrag till UNDRO 

AFRIKA 

A111:ola 
Bidrag till Röda korsets verksamhet 
Humanitär hjälp genom Frikyrkan hjälper 

Egypten 

Bidrag till UNDP för planering av återuppbyggnad 
av Suezkanalområdet 

Etiopien 
Vete 
UNDRO för lastbilar 
EPID:s katastrofprogram 
Katastrofberedskap 
Bistånd i samband med jordreform 

Kap Verde 

Vete 
Fiskkonserver 
Program mot jordförstöring m. m. 
Katastrofhjälp genom Röda korset 

Mo(amhique 
Vete 
Bidrag till UNHCR för flyktinghjälp 

Principe/Saö Tome 

Katastrofhjälp genom Röda korset 

Sa hel 

Bistånd genom FN-organ till torkdrabbade 
områden 

Somalia 
Vete 
Katastrofkost 
Transport av mediciner 
Katastrofhjälp genom Röda korset 
Bistånd till bosättningsprogram 

Tanzania 
Vete 

ASIEN 

Bangladesh 
Vete 
Katastrofbistånd p. g. a. översvämning genom 

Budgetåret 
1974/75 

milj. kr. 

50,0 
1,0 

0,8 
0,5 

9,7 
0.2 
4,3 

1,6 
0.5 

26,3 

2.0 

15,0 
1,2 

0,1 

14,7 

38.4 

Röda korset • Lutherhjälpen och Frikyrkan hjälper 4,0 

Cypern 

Bidrag till Röda korsets program för 
krigsdrabbade 0,5 

I juli-31 
december 1975 

milj. kr. 

4,0 

0,9 
10.0 

3,7 
0.5 
3.0 
0.2 

1.0 

0,2 

0,1 

15.0 

58 
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veckling ställer krav på en omfattande omvandling av det portugisiska 

samhället och betydande sociala reformer. Portugal har vädjat om interna

tionellt stöd och regeringen har besvarat denna begäran positivt. Jag finner 

det angeläget att tills vidare ta i anspråk biståndsmedel för att stödja Portu

gals utveckling mot demokrati. 

I mars 1975 undertecknades en gemensam deklaration om svensk-portu

gisiskt samarbete. En första insats från svensk sida gjordes i samband med 

valen i april i år, då Sverige tillhandahöll papper bl. a. för valsedlar. Hittills 

under budgetåret 1975/76 har nära 10 milj. kr. använts för kläder, filtar och 

livsmedel till flyktingar från Angola. 

Svenskt utvecklingsbistånd till Portugal har diskuterats dels inom 

EFTA. dels direkt med den portugisiska regeringen. Inom EFT A har träf

fats en principöverenskommelse att bilda en fond för utveckling och om

stmkturering av Portugals industri. Fonden avses uppgå till ett belopp 

motsvarande ca 450 milj. kr. och beröra i synnerhet mindre och medelstora 

företag. Den svenska andelen av den planerade fonden skulle vara 30 '/(.el

ler omkring 140 milj. kr. över en femårsperiod. Stadgar för fonden håller 

på att utarbetas. 

Genom direkt utvecklingssamarbete vill Portugal ta del av svenska erfa

renheter av yrkes- och vuxenutbildning. Den portugisiska regeringen ön

skar bl. a. stöd till ett program genom vilket fyra miljoner portugiser skall 

fä lära sig läsa och skriva. Bostadskooperation. planering av bostadsområ

den och konsumentkooperation är andra områden som föreslagits för bila

teralt utvecklingssamarbete. Under innevarande budgetår tas 5 milj. kr. i 

anspråk för samarbete på dessa områden. 

För budgetåret 1976/77 räknar jag med ett medclsbchov av 40 milj. kr.. 

varav preliminärt 30 milj. kr. beräknas för EFT A:s industrialiseringsfond. 

Vidare föreslår jag att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att 

utfästa svensk medverkan i EFT A:s industrialiscringsfond för Portugal till 

ett totalt belopp om högst 150 milj. kr. 

KAT ASTROFBIST ÅND 

Under budgetåret 1974/75 utbetalades 219 milj. kr. från bilaterala ansla

get för katastrotbistånd och extraordinära biståndsinsatser. Därav svarade 

upphandling och transport av vete för 189 milj. kr. Utbetalningarna för ka

tastrofinsatser från multilaterala anslaget uppgick under budgetåret 

1974/75 till ca 109 milj. kr. 

För budgetåret 1975/76 har totalt 253 milj. kr. avsatts för katstrofända

mål m. m .. varav 203 milj. kr. redovisas på anslaget Bilateralt utvecklings

samarbete och återstoden som en multilateral katastrofreserv. Därutöver 

disponeras under budgetåret 50 milj. kr. för uppbyggnad av ett katastrofla

ger på upp till 40 000 ton svenskt vete och vissa andra livsmedel. Hittills 

under budgetåret har 136 milj. kr. disponerats för katastrofinsatser. 
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tjänster inom hälsovård och utbildning. Stödet till hälsovårdens utbyggnad 
innefattar främst utrustning till nio nya regionsjukhus samt för Cubas möd
ra- och barnavårdsprogram. Undervisningssektorn stöds genom utrustning 
till bl. a. sekundärskolor, ett skolbokstryckeri och en fabrik för framställ
ning av utbildningsmateriel samt laboratorieutrustning. 

En mindre del av det svenska biståndet kanaliseras genom UNESCO. 
F AO och ITC. Genom UNESCO lämnas utrustning och undervisningsma
teriel till två tekniska institut. Genom F AO bidrar Sverige till ett institut 
för utveckling av den kubanska köttindustrin. ITC-insatsen avser att stöd
ja Cubas ansträngningar att öka sin export av andra varor än det hittills do
minerande råsockret. 

Såsom anmäldes i prop. 1975: I (bil. 5 s. 70) utgör industriutveckling 

ett nytt område för utvecklingssamarbetet med Cuba. Detta omfattar kon
sulter för industrisektorn samt utrustning och tjänster till ett institut för 
livsmedelsindustrins utveckling. Denna insats kompletterar det genom 
FAO kanaliserade stödet till institutet för köttindustrin. 

Humanitärt bistånd. Latinamerika 

Budgetåret 1975/76: 9 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77: 12 milj. kr. 

Biståndsmedcl har utnyttjats för humanitära insatser till fönnån föi: män
niskor i och utanför Chile som drabbats av utvecklingen i landet efter mili
tärkuppen år 1973. Medlen har kanaliserats genom bl. a. Världskyrkorå

det, Internationella Rödakorskommitten och FN :s flyktingkommissarie, 
vilka lämnat medicinsk, juridisk. ekonomisk och social hjälp. En del av 

medlen har använts för stipendieprogram för studerande och forskare. 
Kostnaderna för biståndet till flyktingar i Latinamerika och Europa samt 
för de humanitära insatserna i Chile uppgick till omkring 5 milj. kr. under 
budgetåret 1974/75. 

Under innevarande budgetår fortsätter den tidigare inledda bidragsgiv
ningen. Osäkerhet råder dock om möjligheterna att stödja humanitär verk
samhet i Chile. Flyktingstödet har vidgats genom ökade bidrag till verk
samhet för flyktingar som befinner sig i Latinamerika. Den i Latinamerika 
stödda verksamheten omfattar inte endast flyktingar från Chile utan avser 
även andra flyktinggrupper i regionen. Kostnaden för programmet inneva

rande budgetär väntas uppgä till ca 9 milj. kr. För budgetåret 1976/77 be

räknar jag 12 milj. kr. för ändamålet. 

PORTUGAL 

Budgetåret 1976/77: 40 milj. kr. 

När den fascistiska diktaturen föll i Portugal år 1974 skapades förutsätt

ningar för en utveckling mot en modem demokratisk stat. En sådan ut-
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Laos 

Under budgetåret 1974/75 inleddes ett biståndssamarbete med unionsre
geringen i Laos. Humanitärt bistånd till ett värde av 10 milj. kr. förinedla

des till de grupper och områden som drabbats hårdast av kriget. Biståndet 
har bestått av mediciner och hälsovårdsutrustning, livsmedel, jordbruks
redskap samt verktyg och materiel för husbyggnad. Innevarande budgetår 
tas 20 milj. kr. i anspråk för en fortsättning av programmet. Därutöver 
kommer fiskkonserver ur det svenska katastroflagret att levereras. 

Under kriget utsattes stora delar av Laos för långtgående förstörelse. 
Särskilt gäller detta landets nordöstra områden. Av Laos 3,4 milj. invånare 

lever alltjämt omkring 700000 som flyktingar. Myndigheterna håller nu på 
att genomföra ett återanpassningsprogram för dessa människor. 

Landets fattigdom, de svåra krigsskadorna och de stora återuppbygg

nadsbehoven motiverar ett ökat bistånd. Mot denna bakgrufd räknar jag 
med en höjning av den svenska medelsramen för Laos till 30 milj. kr. för 
budgetåret 1976/77. 

Pakistan 

Budgetåret 1974/75 utbetalades ca 23 milj. kr. i svenskt bistånd till Paki

stan. Ca 1,5 milj. kr. användes för en insats inom televäsendet och återsto
den för svenskt vete, varav nära 13 milj. kr. som en särskild katastrofin
sats. Inom ramen för en internationell överenskommelse har Sverige där
till avskrivit de räntor och amorteringar på utvecklingskrediter som skulle 
ha förfallit till betalning under perioden 1974/75-1977/78. Sverige avskri
ver härigenom ett belopp om ca 1,7 milj. kr. 

Medelsramen för innevarande budgetår uppgår till 20 milj. kr., varav 
hälften utgör varubistånd. Medlen används huvudsakligen för finansiering 
av import av bl. a. järnvägsutrustning samt verktyg och maskiner för in
dustrin. Ett belopp om 700 000 kr. tas i anspråk för stöd till en underhålls
organisation för landets televäsende. För budgetåret 1976/77 beräknar jag 

en medelsram på 20 milj. kr. 

LATINAMERIKA 

Cuba 

Budgetåret 1975/76: 60 milj. kr. 
Budgetåret 1976/77: 70 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budaetåret 1974/75 uppgick till 45 milj. kr. 

Den ingående reservationen var 27 ,6 milj. kr. Utbetalningarna uppgick till 

70 milj. kr. För innevarande budgetår utgör ramen 60 milj. kr., varav 20 

milj. kr. utgår som kredit och 25 milj. kr. som varubistånd. Planeringsra
men för budgetåret 1976/77 är 70 milj. kr. 

Cuba använder huvuddelen av det svenska biståndet för utrustning och 
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Provisoriska Revolutionära Regering (PRR) i form av mediciner och livs

medel, medan 10 milj. kr. lämnades via FN:s flyktingkommissarie och 

FN:s barnfond samt I milj. kr. vardera genom Svenska röda korset och 

Frikyrkan hjälper. 

För innevarande budgetår uppgår biståndet till Sydvietnam till 125 milj. 

kr. varav 75 milj. kr. i form av katastrofhjälp. Det reguljära biståndet an

vänds för import av utrustning för jordbruket och för det fortsatta arbetet 

att avminera och göra jorden brukbar. Katastrofmedlen utnyttjas för vete, 

torrmjölk, pappersmassa och plastråvaror samt råvaror för medicintill

verkning. Av det totala biståndet är 55 milj. kr. bundna till upphandling i 

Sverige. 

Den ekonomiska planeringen i Sydvietnam tar sikte på att under de när

maste åren återställa landets infrastruktur samt skapa självförsörjning på 

livsmedelsområdet. Stora delar av landets kommunikationer, näringsliv, 

skolor och hälsovård har skadats svårt av kriget. Behovet av återuppbygg

nadsinsatser är stort. De omedelbara uppgifterna för den sydvietnamesis

ka administrationen innefattar åtgärder för att skapa sysselsättning för ca 4 
miljoner arbetslösa samt för att klara försörjningen av råvaror och halvfa

brikat till industrin. För budgetåret 1976/77 beräknar jag en finansiell ram 
på 75 milj. kr. för långsiktigt utvecklingssamarbete med Sydvietnam. Där
till föreslår jag att regeringen redan nu avsätter 25 milj. kr. ur katastrofre

serven som en uppföljning av innevarande budgetårs katastrofhjälp. 

ÖVRIGA LÄNDER I ASIEN 

Afglzanis ta 11 

Sverige har sedan budgetåret 1973/74 bidragit till en ITC-insats för att 
främja Afghanistans export. Innevarande budgetår uppgår bidraget till I 

milj. kr. I samarbete med FAO fortgår vidare en insats för integrerad 
landsbygdsutveckling, det s. k. Pacca-projektet, som väntas pågå till och 
med år 1978. Sveriges kostnad under perioden 1968-1978 uppgår till 27 

milj. kr. Härav har hittills drygt 17 milj. kr. utbetalats. Åtagandet för inne

varande budgetår utgör 3,4 milj. kr. För budgetåret 1976/77 beräknar jag 

ett medelsbehov av totalt 4.5 milj. kr. för biståndet till Afghanistan. 

Kambodja 

Kambodja har i likhet med övriga länder i Indokina drabbats hårt av kri

get och den svenska regeringen har uttalat att den är beredd att inleda hu

manitärt bistånd till landet. Medel för ändamålet finns tillgängliga inom ka

tastrofreserven. Några konkreta diskussioner har dock ännu inte kommit 
till stånd. 
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hällsinvesteringar som bostäder, sjukstugor, skolor och vägar. Den kombi
nerade massa- och pappersindustrin beräknas vid full utbyggnad produce

ra 55 000 ton papper. huvudsakligen av skriv- och tryckkvalitet. Större de
len av produktionen kommer att användas inom skolväsendet. Inom 
projektets skogsplanteringsprogram har bl. a. en plantskola startats. Inven

teringen av projektets råvarubas har visat att bambu och lövträd kommer 
att finnas i tillräcklig utsträckning för massafabrikens behov till dess att 
bambun kan ersättas med planterad tall. 

Skogsindustriprojektet rymmer ett stort mått av teknisk kunskapsöver
föring. Ca 200 svenska experter kommer att anställas. Ett 30-tal svenskar 

tjänstgör f. n. vid projektet. En omfattande utbildning har under hösten 

1975 inletts bl. a. av vietnamesiska instruktörer, yrkesarbetare och före
tagslcdare. 

Under budgetå-ret 1974/75 påbörjades anläggningsarbetena för det till 
Hanoi lokaliserade barnsjukhuset. Det svenska bidraget har beräknats till 

ca 55 milj. kr. Sjukhuset, som beräknas stå klart år 1977, kommer att få 375 
vårdplatser och ha en kapacitet av 400 poliklinikbesök per dag. 

Allmänsjukhuset är beläget i ett kolgruveområde norr om hamnstaden 
Haiphong. Detta sjukhus kommer att utgöra ett centrum för landets yrkes

medicin och blir speciellt utrustat för vård av gruvarbetare. Arbetena be
räknas -vara avslutade under år 1977. Det svenska bidraget har beräknats 
till ca 45 milj. kr. Antalet bäddar uppgår till 320 och polikliniken får en ka

pacitet av 350 patientbesök per dag. 
Inom hälsovårdssektorn fortsätter vidare det redan under budgetåret 

1971/72 inledda stödet till DRV:s familjeplaneringsprogram, främst i form 
av preventivmedelsleveranser. Budgetåret 1975/76 beräknas ca 6 milj. kr. 
för ändamålet. 

En huvuddel av det svenska biståndet till DRV tas i anspråk av nyss re
dovisade projekt. Resterande medel utnyttjas för importstöd. Detta uppgår 
innevarande budgetår till 60 milj. kr., varav 30 milj. kr. för varubistånd i 
form av bl. a. stål och konstfibergarner. Ett fortsatt importstöd väntas un
der de närmaste åren komma att komplettera det hittills inledda samarbe
tet av projektkaraktär. 

Republiken Sydvietnam 

Budgetåret 1975/76: 50 + 75 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77: 75 +25 milj. kr. 

De svenska utbetalningarna för budgetåret 1974/75 uppgick till 31 milj. 

kr. Dessa medel har använts för att bekosta varor med användning bl. a. i 
jordbruk, vägbyggnad och hälsovård. I biståndet har också ingått utrust
ning för att avminera bombade områden. Därutöver lämnade Sverige un
der budgetåret 1974/75 ett extra bistånd till Sydvietnam på 24 milj. kr. Här
av användes 12 milj. kr. för direkt bistånd till Republiken Sydvietnams 
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centrum för familjehälsovård. År 1975 avtalades om svenskt stöd till ett 

husdjursprojekt som syftar till ökad mjölkproduktion. kontroll av hus

djurssjukdornar och utveckling av seminavelverksamhet. Samma år in

gicks avtal om svenskt stöd genom ILO till upprättandet av ett yrkesut

bildningscentrum. Härutöver fortsätter tidigare påbö1jade multibi-insatser 

avseende exportfrämjande åtgärder. marknadsföring av fisk och utbildning 

av ledare för kooperationen. 

Sri L<rnkas regering har uttryckt önskemålet att även i det framtida sam

arbetet utnyttja huvuddelen av medlen för importfinansiering. medan pro

jektverksamheten kommer att begränsas till områden som redan fär 
swnskt stöd. 

VIETNAM 

Efter 30 års krig har Vietnam nu fått fred. Diskussioner om landets åter

förening har ägt mm mellan delegationer från DRV och Sydvietnam och 

överenskommelse har träffats om val till en gemensam nationalförsamling. 

Denna förväntas sedan besluta i återföreningsfrågan. Med tanke härpå 

kan det redan för budgetåret 1976/77 bli aktuellt med en sammanslagning 

av biståndsprogrammen för Nord- och Sydvietnam. I detta perspektiv an

ser jag det inte motiverat att nu ta upp frågan om att göra Sydvietnam till 

programland. 

Demokratiska Repuhlikcn Vietnam (DRV) 

Budgetåret 1975/76: 225 milj. kr. 

Budgeti'iret 1976/77: 225 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1974/75 uppgick till 170 milj. kr. 

och reservationen vid budgetårets ingång till 200 milj. kr. Utbetalningarna 

var 124 milj. kr. För innevarande budgetår ställs 225 milj. kr. till förfogan

de. Planeringsramen för budgetåret 1976/77 är 225 milj. kr. 
Den år 1971 inledda planeringen av Sveriges bistånd till återuppbyggna

den av DRV resulterade under budgetåret 1974/75 i avtal om ett skogsindu

striprojekt och ett barnsjukhus samt förprojektering av ett allmänsjukhus. 

Avtal om det sistnämnda projektet ingicks hösten 1975. Utöver dessa tre 
insatser består det svenska biståndet till DRV av stöd till landets familje

planeringsprogram samt av importstöd. 

Det svenska bidraget till skogsindustriprojektet beräknas uppgå till 770 

milj. kr. Av detta belopp är 150 milj. kr. en reserv för prisökningar. Projek

tet avses bli genomfört under en femårsperiod och beräknas vara avslutat 

under budgetåret 1978/79. Värdet av ingångna kontrakt för upphandling av 

varor och tjänster uppgick vid slutet av budgetåret 1974/75 till ca 200 milj. 

kr .. varav ungefär 160 milj. kr. avser upphandling i Sverige. 

I projektet ingår en industri för framställning av pappersmassa och pap

per. ett program för skogsplantering, avverkning och transporter samt sam-
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För innevarande budgetår har avtal ingåtts om 230 milj. kr. varav 115 

milj. kr. som obundet importstöd, 70 milj. kr. för varubistånd samt 45 milj. 

kr. för projektbistånd. Liksom föregående år avskrivs skuldtjänsten - ca 

4,5 milj. kr. - på tidigare lämnade utvecklingskreditcr. 
Planeringsramen för budgetåret 1976/77 är 230 milj. kr. Inom gällande 

treårsavtal har utfästelser redan gjorts för budgetåren 1976/77 och 1977/78 

om sammanlagt 335 milj. kr. som importstöd. varav 150 milj. kr. i varubi

stånd. Vid 1975 års förhandlingar underrättades Indien om att biståndet 

fr. o. m. budgetåret 1975/76 lämnas som gåva. 

Det obundna importstödet utnyttjas av den indiska regeringen för import 

av bl. a. maskiner. reservdelar. halvfabrikat och stål till småindustrin och 

exportinriktade företag. Varubiståndet består huvudsakligen av vete. 

konstgödsel och industriprodukter. 

Projektbiståndet till Indien är bl. a. inriktat på befolknings- och hälso

vårdsprogram. Fortsatt stöd lämnas till ett med IDA samfinansierat be

folkningsprojekt. Sveriges andel av finansieringen uppgår till 51 milj. kr. 

för sexårsperioden 1972/73- 1977 /78. Stöd utgår också till det indiska fa

miljeplanerings programmet i form av preventivmedelsleveranser. Vidare 
har Sverige bidragit till WHO:s kampanj för utrotande av smittkoppor. 

Som ett resultat av detta program har Indien i juni 1975 kunnat förklaras 

fritt från smittkoppor. Övrigt projektbistånd avser insatser inom yrkesut

bildning. kooperation. landsbygdsutveckling som genomförs av ILO och 

F AO samt ett program för exportfrämjande åtgärder för vilket Sverige 

lämnat bidrag till ITC. 

Sri Lanka 

Budgetåret 1975/76: 35 milj. kr. 
Budgetåret 1976/77: 50 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1974/75 uppgick till 28 milj. kr. 
Vid ingången av budgetåret förelåg därtill en rese1vation på 8 milj. kr. Ut

betalningarna uppgick till 25 milj. kr.. vartill kom katastrofbistånd i form 

av vete för 21 milj. kr.· 

Sri Lanka blev genom riksdagens beslut programland för svenskt bi

stånd fr. o. m. budgetåret 1975/76. För detta budgetår uppgår det svenska 

biståndet till 3·5 milj. kr. För budgetåret 1976/77 föreslås i anslutning till 

SIDA:s förslag en planeringsram på 50 milj. kr. 

Sri Lanka har valt att använda huvuddelen av resurserna för finansiering 

av import. Av ett totalt importstöd på 22.7 milj. kr. utgör 15 milj. kr. 

svenskt varubistånd bestående främst av kraftpapper. 

Projektbiståndet omfattar direkt stöd till Sri Lankas familjeplanerings

program samt ett antal multibi-insatser. För budgetåren 1974/75-1976/77 

beräknas sammanlagt 13 milj. kr. för en familjeplaneringsinsats bestående 

bl. a. av preventivmedelsleveranser samt bidrag till uppförandet av ett· 
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guljära utvecklingsbiståndet till 100 milj. kr.. vartill kommer en reservation 
på 17 milj. kr. Sverige har därutöver avskrivit de räntor som under budget
året förfaller till betalning på två utvecklingskrediter. För budgetåret 
1976/77 planeras ett bistånd på I 00 milj. kr. Situationen i Bangladesh gör 
dock förutsättningarna för ett utvecklingssamarbete av denna omfattning 
osäkra. 

Det löpande avtalet omfattar importstöd och projektinsatser. Av import

stödet på 75 milj. kr. utgör 35 milj. kr. varubistånd. Bangladesh avser att 

använda det obundna importstödet till bl. a. import av handelsgödsel, rå

varor och reservdelar för industrin samt till finansiering av spannmåls
transporter. Varubiståndet består av pappersmassa och andra råvaror för 
pappersindustrin samt rapsolja. 

Projektbiståndet avser främst landsbygdsutveckling. hälsovård och yr
kesutbildning. Enligt ett avtal från år 1972 lämnar Sverige en kredit på to

talt 29.6 milj. kr. till ett med IDA samfinansierat projekt avseende rörbrun

nar för konstbevattning. Hittills har endast omkring en tredjedel av detta 
belopp utbetalats. Bidrag lämnas vidare till två projekt på jordbruksforsk

ningens område avseende växtförädling m. m. Från och med innevarande 

budgetår lämnas bidrag till ett befolkningsprojekt som också stöds av IDA 
och en rad andra givarländer. Det svenska bidraget uppgår till samman
lagt 15 milj. kr. under tre år. Sedan år 1974 medverkar Sverige i finansie
ringen av ett program för utrotning av smittkoppor i landet som genomförs 
med stöd av WHO. Avtal har också träffats om stöd till en ITC-insats för 
att främja Bangladeshs export. Stöd planeras till projekt avseende skogs
utveckling. kooperativ utbildning, yrkesskolor samt småindustri. Efter
hand som dessa insatser kommer igång kan personalbiståndet väntas få 

ökad omfattning. 
Under de närmaste åren kan projektbiståndet i huvudsak väntas bli be

gränsat till nu pågående eller planerade insatser. Den övervägande delen 
av resurserna kommer liksom hittills att utnyttjas för finansiering av im
port för såväl investeringar som konsumtion. 

Indien 

Budgetäret 1975/76: 230 milj. kr. 
Budgetåret 1976/77: 230 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1974/75 uppiick till 175 milj. kr. 

Därutöver lämnades katastrofbistånd i form av allmänt importstöd för 25 
milj. kr. och veteleveranser för ca 50 milj. kr. Vid ingången av budgetåret 
förelåg en reservation på 162 milj. kr. Utbetalningarna under budgetåret 

uppgick till 258 milj. kr. Liksom under föregående budgetår deltog Sverige 
i en ettårig internationell överenskommelse om skuldkonsolidering för In
dien genom att skriva av räntor på utvecklingskrediter till ett belopp av ca 
3.5 milj. kr. 
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hjälp till deras familjer har beriiknats sammanlagt 11 milj. kr. 

Genom förmedling av FN:s flyktingkommissarie lämnar Sverige vidare 

under innevarande budgetår ett bidrag om 4 milj. kr. till uppförande av en 

sekundärskola i Tunduru. Tanzania. Projektet har tillkommit för att under

lätta för Tanzania att ge flyktingar utbildning på sekundärskolenivå. För 

de närmaste två budgetåren förutses ytterligare bidrag om sammanlagt 3.5 

milj. kr. till detta projekt. 

Den namibiska befrielserörelsen SWAPO har erhållit ett bidrag om 2 
milj. kr. för humanitära insatser inom och utom Namibia. Ytterligare bi

drag förutses under året till SWAPO:s civila verksamhet. Genom FN:s Na

mibiafond stöder Sverige bl. a. det nyligen upprättade Namibia-institutet i 

Lusaka. 

Den sydafrikanska befrielserörelsen ANC har erhållit livsmedel och 

andra förnödenheter till ett värde av I milj. kr. för medlemmar i Tanzania, 

Zambia och Botswana. Ytterligare insatser kan komma att aktualiseras un

der budgetåret. 

De sydrhodesiska befrielserörelser. ZAN U och ZAPU, som tidigare er

hållit svenskt stöd. uppgick för ett år sedan i den nybildade enhetsfronten 

ANC. De problem som uppstått vid upprättandet av denna nya organisa

tion har medfört att Sverige under det senaste året kunnat lämna endast 

mycket begränsade bidrag. Beredskap finns att 1lteruppta ett mer omfattan

de bistånd så snart förutsättningarna härför föreligger. 

Sedan de portugisiska kolonierna blivit självständiga kommer avkoloni

seringen i Namibia och Sydrhodesia ytterligare i förgrunden. Situationen 

inom Sydafrika ställer vidare fortsatta anspråk pfi aktiv solidaritet med 

apartheidpolitikens motsti\ndare och offer. Preliminärt beräknar jag en 

ram på 30 milj. kr. för stöd till befrielserörelserna och till befolkningen i de 

minoritctsstyrda fändcrna i södra Afrika under budgetåret 1976/77. 
Det bilaterala stödet till flyktingar och befrielserörelser i södra Afrika 

kompletteras såsom jag redovisat under anslaget C I. Bidrag till internatio

nella biståndsprogram med extra bidrag till FN-organ för verksamhet på 

detta område. 

ASIEN 

Bangladesh 

Budgetflret 1975/76: 100 milj. kr. 

Budgetåret 197l!/77: 100 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1974/75 uppgick till 80 milj. kr. 

Vid ingången av samma budgetår förelåg därtill en reservation på 28 milj. 

kr. Utbetalningarna uppgick till 97 milj. kr. Som katastrotbistånd utanför 

landramen utbetalades omkring 42 milj. kr., varav huvuddelen användes 

för leverans av 41500 ton vete. För innevarande budgetår uppgår det re-

4 Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 100. Bilaga 5 
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rande budgetår har överenskommelse träffats med UNESCO om förlängt 

stöd till en sekundärskola. I övrigt finansierar Sverige förvaltningspersonal 

som tillhandahålls av UNDP och FAO-insatser avseende utbildning i hus

djursskötsel och huslig ekonomi. 

Under de senaste åren har den ekonomiska tillväxten i Swaziland varit 

snabb. Medel inkomsten i landet är nu en av de högsta i Afrika. Tillväxten 

har nästan helt åstadkommits inom den moderna exportinriktade sektorn 

av ekonomin som i stor utsträckning domineras av sydafrikanskt kapital. 

Swazilands speciella situation i södra Afrika. som varit ett viktigt motiv för 

svenskt bistånd till landet. har också förändrats genom Mrn;:ambiques 

självständighet. Dessa omständigheter kan med tiden komma att föranleda 

en omprövning av utvecklingssamarbetet. 

Östafrikanska gemenskapen (EAC) 

Sverige har sedan flera år stött den Östafrikanska gemenskapen (EACl. 

Det har skett genom en kredit till Östafrikanska utvecklingsbanken och ge
nom kredit- och personalbistånd till Östafrikanska post- och telebolaget. 

Dessutom har Sverige ställt konsulter till förfogande för uppgifter i sam

band med utbyggnaden av gemenskapens centrala förvaltning i Arusha. 

Under år 1975 har ett nytt avtal slutits med Östafrikanska utvecklingsban

ken, denna gång om en kredit på 30 milj. kr. under tre budgetår. Sverige 
avser att till Östafrikanska järn vägsbolaget leverera personvagnar till en 
kostnad av 35 milj. kr. under budgetåren 1975/76 och 1976/77. Därtill för

bereds en förlängning av personalbiståndet till Östafrikanska post- och te

lebolaget. 

De svenska utbetalningarna till EAC beräknas innevarande budgetår 

uppgå till 21.8 milj. kr. Budgetåret 1976/77 förutses kostnader för planerade 

insatser på 22,3 milj. kr. varav en del täcks med reserverade medel. Jag 
räknar med ett medelsbehov på 15 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

De slitningar som de senaste åren rått mellan gemenskapens medlems
länder har tidvis lett till svårigheter för deras gemensamma företag. Under 
år 1975 har de tre medlemsländerna inlett en utredning om det framtida 

samarbetets utformning. Förutsättningarna för svenskt bistånd till gemen
samma EAC-institutioner kan därför komma att förändras. 

SÖDRA AFRIKA: Flyktingar och befrielserörelser 

Budgetåret 1975/76: 30 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77: 30 milj. kr. 

För stöd till befrielserörelser i södra Afrika och utbildning av afrikanska 

flyktingar har för innevarande budgetår avsatts 30 milj. kr. Medlen förde

las efter rekommendation av beredningen för studiestöd och humanitärt bi
stånd till afrikanska flyktingar och nationella befrielserörelser. För utbild

ningsstöd samt för bidrag till försvar av politiska fångar i södra Afrika och 
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Lesotho 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Lesotho uppgick budgetåret 

1974/75 till ca 6 milj. kr. För innevarande budgetår beräknas ett medelsbe
hov av 8 milj. kr. För budgetåret 1976/77 räknar jag med ett oförändrat me
delsbehov av 8 milj. kr. 

Biståndet till Lesotho kanaliseras huvudsakligen genom FN-organ. Un
der innevarande budgetår har avtal tecknats om stöd till ett handclgödsel

program genom F AO och om en ettårig förlängning av samarbetet med 
ILO avseende ett kooperativt hantverkscentrum i Thabana-li-Mele. Sveri

ge lämnar vidare personalbistånd genom UNDP och stöder ett markvårds
projekt genom F AO. 

Två överenskommelser om direkt bistånd ingicks budgetåret 1974/75. 

De avser stöd till Lesothos televäsende och kartläggning av landets vatten

resurser. 

Somalia 

Med anledning av den försörjningskatastrof som har hotat Somaiia efter 

de senaste årens torka har landet under budgetåret 1974/75 filtt katastrof
bistånd från Sverige i form av 16 000 ton vete och 500 ton katastrofkost. 
Mindre bidrag har också Järnnäts via Svenska röda korset och FN:s kata
strofhjälpskontor. Det sammanlagda värdet av de svenska insatserna upp
går till 16,7 milj. kr. Under innevarande budgetår har Sverige bidragit med 
15 milj. kr. till den somaliska regeringens program för att ge sysselsättning 
och försörjning åt den del av befolkningen som av ekologiska och ekono

miska skäl inte längre kan fortsätta som boskapsuppfödande nomader. Un
der budgetåret 1976/77 räknar jag med att ta i anspråk ytterligare katastrof
medel för stöd till detta rehabiliteringsprogram. 

Sudan 

Under budgetåret 1974/75 anvisades JO milj. kr. som en forts;ättning på 
tidigare lämnat humanitärt bistånd till södra Sudan. Medlen som väntas bli 
utnyttjade under innevarande och nästa budgetår är avsedda för konsult

tjänster. stipendier och leveranser av utrustning för att tillgodose några av 
de mest akuta behoven hos den regionala administrationen i södra Sudan. 

UNDP svarar för genomförandet av insatserna. 

Swaziland 

Utbetalningarna av svenskt bistånd till Swaziland uppgick budgetåret 

1974/75 till ca 11 milj. kr. För innevarande budgetår har medelsbehovet be
räknats till 8 milj. kr. För budgetåret 1976/77 räknar jag med ett oförändrat 

medelsbehov. 
Biståndet till Swaziland lämnas i nära samarbete med FN. Under budget

året 1974/75 tecknades avtal om stöd till ett kooperativt utvecklingscen
trum genom ILO och om ett program för småindustriutveckling. Inneva-
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och till ett kooperativt centrum i Lusaka. Kooperationen stöds också ge

nom omfattande personalbistånd och finansiella bidrag. 

Större insatser görs vidare inom sjukvården samt inom utbildningssek

torn. bl. a. för en yrkeslärarskola. I oktober 1975 slöts avtal om stöd till en 

gruvfakultet vid universitetet i Lusaka. Verksamhet har redan påbörjats i 

provisoriska lokaler. Fakultetens uppgift är att utbilda zambier. som skall 

kunna ta ansvar för landets viktiga kopparindustri, och att utgöra ett afri

kanskt forskningsccntrum på gruvområdet. Sedan flera är tillbaka stöder 

Sverige vidare utbyggnaden av kraftförsörjningen och telekommunikatio

nerna i Z~tmbia. 

Personalbiståndet är jämförelsevis stort. Ett hundratal svenskar tjänst

gör i landet inom ramen för det svensk-zambiska utvecklingssamarbetct. 

En viss del av biståndet utgi'lr i form av varubistånd. varvid Zambia ger 

förtur åt svenska lastbilar. telemateriel och järnvägsvagnar. 

ÖVRIGA LÄNDER I AFRIKA M. M. 

Angola 

1 Angola. som blev självständigt den 11 november 1975. har befrielserö

relsen MPLA under en följd av är fått svenskt stöd. Det senaste beslutet 

om bistånd till MPLA fattades i februari 1975. Det avsåg ett belopp mot

svarande 6,2 milj. kr.. varav 2,2 milj. kr. utgjorde reservationer frän tidiga

re budgetår. Biståndet omfattade främst livsmedel. medicinsk utrustning, 

ambulanser och tidningspapper. Huvudparten av detta bistånd levereras 

under innevarande budgetår. 

Genom UNESCO lämnas under budgetåret 1975/76 ett bidrag om 1.5 
milj. kr. till MPLA:s skola i Dolisie i Kongo. Under budgetåret 1976/77 

kommer Sverige enligt avtal med UNESCO att lämna ett ytterligare bidrag 

om drygt 1 milj. kr. För det särskilda studiestödsprogrammet för angolesis

ka flyktingar i Zaire som genomförs av UNDP beräknas 200000 kr. för 

budgetåret 1975/76. 

Under innevarande budgetår har hittills 1,3 milj. kr. lämnats i bidrag ur 

katastrofreserven för humanitära hjälpinsatser. som genomförs av Interna

tionella Röda Kors-kommitten och av Frikyrkan hjälper i samarbete med 

nationella angolesiska kyrkor. 

Det pågående kriget i Angola medför att förutsättningarna för en plane

ring av ett långsiktigt utvecklingssamarbete inte föreligger. Regeringen föl

jer utvecklingen i landet och är beredd att lämna bistånd till en utvecklings

ansträngning som främjar oberoende och social och ekonomisk rättvisa. I 

det aktuella läget prövar regeringen aktivt möjligheterna att öka det huma

nitära biståndet för att lindra akut nöd och samtidigt stödja det angolesiska 

folkets strävanden mot fred och självbestämmande. 
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exportinstitutet om marknadsföring i Sverige av vissa tunisiska exportva

ror. 

Det svenska biståndet till Tunisien har under budgetåret främst avsett 

fortsatt stöd till landsbygdsutveckling, utbildning, industri, vattenförsörj

ning och bostadsbyggande. 

I samarbete med F AO lämnas stöd till en rad olika projekt och program: 

skogsplantering, markvård, integrerad Iandsbygdsutveckling samt kredit

givning till småbönder. Avtal har under innevarande budgetår vidare teck

nats om direkt bistånd till ett byutvecklingsprogram i nordvästra Tunisiens 

skogsregioner. 

Samarbetet på utbildningsområdet inrymmer två lärarhögskolor och tre 

tekniska gymnasier. Ett nytt skolfartyg har levererats till den svenskstöd

da fiskeskolan i Kelibia. 

Sedan budgetåret 1967/68 stöds en tunisisk utvecklingsbank med svens

ka utvecklingskrediter. Sammanlagt 60 milj. kr. kommer att ha ställts till 

förfogande när avtalet upphör vid utgången av innevarande budgetår. 

Medlen har främst gått till turistnäringen och industriutveckling. 

En utbyggnad av landets vattenförsörjning finansieras i samarbete med 

Världsbanken. Sveriges bidrag uppgår till sammanlagt 44,5 milj. kr. Den 

tunisiska bostadssektorn stöds bl. a. genom bistånd till ett bostadsprogram 

för lägre inkomsttagare. Nya insatser förbereds avseende landsbygdselek

trifiering. dricksvattenprogram på landsbygden samt avloppsutbyggnad i 

vissa städer. 

Zambia 

Budgetåret 1975/76: 55 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77: 62 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1974/75 uppgick till 45 milj. kr. 

medan den ingående reservationen för samma budgetår var 16 milj. kr. Ut

betalningarna uppgick till 32 milj. kr. För innevarande budgetår utgör ra

men 55 milj. kr., varav 11 milj. kr. utgår som kredit. Planeringsramen för 

budgetåret 1976/77 är 62 milj. kr. 

Sveriges bistånd till Zambia utgör ett bidrag till strävandena att öka lan

dets politiska och ekonomiska oberoende i förhållande till i första hand de 

vita minoritetsregimerna i södra Afrika. Fortfarande utgör den stängda 

gränsen till Sydrhodesia en betydande ekonomisk belastning för Zambia 

som tvingats söka andra vägar för sin utrikeshandel. Den pågående ut

vecklingen i södra Afrika bör så småningom kunna bidra till att förbättra 
landets situation och möjliggöra större egen finansiering av utvecklingsar

betet för den del av befolkningen som bor på landsbygden. 

Det svenska biståndet avser främst landsbygdsutveckling, bl. a. stöd till 

ett utvecklingsprogram i den östra provinsen. Bidrag lämnas också till ett 
lantbruksinstitut. där ca 200 jordbruksinstruktörer årligen skall utbildas, 
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råde. Det sker bl. a. genom personal och finansiella bidrag till vuxenunder
visning och en läskunnighetskampanj. År 1974 nådde denna ca 3.5 miljoner 
människor genom 50000 frivilliga lärare. De svenska insatserna beräknas 
tillsammans med stöd till ett korrespondensinstitut kosta ca 60 milj. kr. 
Planering pägär av svenskt stöd till uppbyggnaden av folkhögskolor pä 

landsbygden. Ett mera allmänt sektorstöd till Tanzanias undervisningsvä

sende förbereds också. 
För att underlätta den decentralisering av utvecklingsarbetet som Tan

zania eftersträvar lämnar Sverige sedan är 1974 bidrag till en regional ut
vecklingsfond samt personalbistånd till planeringsmyndigheterna i tvä re

gioner. Moderniseringen av jordbruket och utvecklingen av småindustri pä 

landsbygden stöds vidare bl. a. genom en bank för landsbygdsutveckling 

och Tanzanias investeringsbank. 
Under innevarande budgetår omfattar personalbiståndet ca 140 perso

ner. Därtill ställer Sverige. som ett nytt inslag i programmet. medel till 

Tanzanias förfogande för konsulttjänster och utländsk personal som Tan

zania upphandlar i egen regi. 

Tunisien 

Budgetåret 1975/76: 40 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77: 40 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1974/75 uppgick till 40 milj. kr. 
Därtill föreläg en reservation vid budgetärets ingäng pä 36 milj. kr. Utbe

talningarna uppgick till 47 milj. kr. För innevarande budgetår har avtal 

tecknats om 40 milj. kr.. varav 13 milj. kr. som kredit. Planeringsramen för 
budgetåret 1976/77 är 40 milj. kr. 

Under första delen av 1970-talet upplevde den tunisiska ekonomin en 
rad gynnsamma är. Jordbruket gav i allmänhet goda skördar. Industrin och 
handeln präglades av kraftig expansion i kustområdena. medan den ekono
miska tillväxten endast i mindre utsträckning medfört förbättringar för re
dan eftersatta regioner och befolkningsgrupper. Utländskt kapital attrahe
rades av fördelaktiga investeringsvillkor och landets behov av finansiella 
överföringar kom i allt större utsträckning att tillfredsställas genom kom
mersiella krediter. 

Sverige har mot denna bakgrund inlett diskussioner med den tunisiska 

regeringen om en gradvis minskning av biständsinslaget i det svensk
tunisiska samarbetet. Det svenska biständsprogrammet beräknas kunna 
avslutas omkring är 1980. I samband med avvecklingen av det reguljära bi

ståndet planeras en av Sverige finansierad fond avsedd att underlätta för 

Tunisien att utnyttja svenska konsulttjänster och att fä till stånd samarbete 
mellan utbildnings- och forskningsinstitutioner i de tvä länderna. Som ett 
led i det bredare samarbete som de båda länderna eftersträvar har vidare 
avtal ingåtts mellan Importkontoret för u-landsprodukter och det tunisiska 
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Mrn;ambique blev självständigt i juni 1975. Efter att i mer än tio år ha 

kämpat för landets befrielse fick FRELIMO då regeringsansvaret i den nya 
staten. 

För innevarande budgetår ställs 50 milj. kr. till förfogande för Sveriges 

utvecklingssamarbetc me<l den nya regeringen. Denna har föreslagit att en 

del av resurserna används för att bekosta import av jordbruksredskap och 

fordon. Därtill skulle medel utnyttjas för att bidra till finansieringen av en 

damm- och bevattningsanläggning och för konsulter inom områdena pap

pers- och massaindustri. varvsindustri, järnmalmsbearbetning och kom

munikationer. 

Mrn;ambique står nu inför uppgiften att befästa sin självständighet. Man 

strävar till att befria landet från dess koloniala struktur, öka och bredda 

produktionen för att garantera försörjningen och skapa fler arbetstillfällen 

samt bygga ut samhällsservicen avseende bl. a. utbildning och hälsovård. 

I linje med FRELIMO:s tidigare politik är målsättningen en utveckling 

mot ekonomisk och social jämlikhet. Dessa mål stämmer väl överens med 

riktlinjerna för Sveriges bistånd. Jag föreslår därför att Mo~ambique blir 

programland för svenskt bistånd och beräknar för budgetåret 1976/77 en fi

nansiell ram om 70 milj. kr. Om Mrn;ambiques regering så önskar. kan 

medel inom denna ram användas för någon nordiskt samordnad insats. 

Tan-;,ania 

Budgetåret 1975/76: 250 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77: 250 milj. kr. 

De svenska åtagandena för budgetåret 1974/75 uppgick till 185 milj. kr., 

medan den ingående reservationen för samma är var ca 33 milj. kr. Utbe

talningarna var 197 milj. kr. För innevarande budgetår har avtal tecknats 

om 250 milj. kr. Planeringsramen för budgetäret 1976/77 är likaledes 250 

milj. kr. Skuldtjänster under budgetåret 1976/77 - ca 3, I milj. kr. - kom

mer att avskrivas. 
Det svenska biståndet till Tanzania kommer liksom hittills att vara inrik

tat på landsbygdens utveckling. Vattcnförsörjning för hushållen särskilt i 

ujamaabyarna har under en följd av år getts högsta prioritet i Tanzanias 

utvecklingspolitik. Målet är att minst hälften av landets befolkning redan 

är 1981 skall ha tillgäng till vatten inom rimligt gängavstånd. Sveriges stöd 

till vattenförsörjningen uppgår för perioden 1965-1975 till sammanlagt 196 

milj. kr. Hittills har över 2,5 miljoner människor fått tillgång till dricksvat

ten genom programmet. 

Sedan år 1970 används svenskt bistånd också till insatser inom skogs

sektorn omfattande skogsplantering, utbildning, forskning och informa

tionsverksamhct. Det svenska stödet till denna sektor beräknas uppgä till 

70 milj. kr. under perioden 1975/76-1977/78. 

Sverige stöder ett flertal projekt på vuxen- och yrkesutbildningens om-
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De svenska åtagandena för budgetåret 1974/75 uppgick till 60 milj. kr., 
medan den ingående reservationen för samma budgetår var 54 milj. kr. Ut

betalningarna var 80 milj. kr. För innevarande budgetår har avtal ingåtts 

om 65 milj. kr., vartill kommer 34 milj. kr. i reservationer. Planeringsra
men för budgetåret 1976/77 är 70 milj. kr. 

Fr. o. m. budgetåret 1975/76 lämnas allt nytt bistånd till Kenya som gå

va. Skuldtjänsten under budgetåret 1976/77 - ca 1,2 milj. kr. - kommer 

att avskrivas. 
Liksom tidigare kommer en huvuddel av de svenska resurserna att avse 

stöd till landsbygdens utveckling. Sedan år 1973 pågår ett program för be

kämpning av boskapssjukdomar. varigenom bl. a. 3.5 miljoner djur vacci
nerats. Totalt beräknas Sverige bidra med drygt 40 milj. kr. till verksamhe

ten. Ett annat exempel på bistånd till landsbygdens utveckling är Sveriges 

bidrag till utbyggnaden av vattenförsörjningen i byar. Detta program. till 

vilket Sverige under perioden 1970- 78 väntas bidra med totalt 150 milj. 

kr., beräknas ge över 2 miljoner människor förbättrad vattentillgång. 
På undervisningsområdet läggs tonvikten i samarbetet på yrkesinriktad 

undervisning i tekniska ämnen. Den största svenska insatsen inom denna 

sektor har avsett en högskola i Nairobi för utbildning av sekundärskolelä

rare i naturvetenskapliga ämnen. Hittills har Sverige bidragit med ca 40 

milj. kr. Fr. o. m. budgetåret 1974/75 bidrar Sverige vidare till uppbyggnad 

och utrustning av verkstäder i ett trettiotal sekundärskolor. Kostnaderna 

för de nya insatserna beräknas uppgå till sammanlagt 53 milj. kr. under 

fyra budgetår. 
Sverige bidrar sedan är 1973 till uppbyggnaden av industribyar för små

företag inom läder-, textil-. metall- och fiskförädlingsbranscherna. Totalt 

kommer det svenska stödet att uppgå till ca 19 milj. kr. 

Tillgängliga medel •mder budgetåret 1976/77 beräknas motsvara kostna
derna för redan överenskomna insatser. I takt med att en del mindre pro

jekt avslutas kommer det svenska biståndet att koncentreras till ett antal 
större insatser med fortsatt tonvikt på landsbygdsbefolkningens behov. 
Det svenska personalbiståndet omfattar ett 80-tal personer. 

Mo('amhique 

Budgetåret 1975/76: 50 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77: 70 milj. kr. 

Sverige har sedan år 1964 stött befrielserörelsen FRELIMO. Under bud

getåret 1974/75 uppgick biståndet till drygt 40 milj. kr. Medlen användes 

till en del för en fortsättning av tidigare lämnat stöd till FRELIMO:s pro

gram för utbildning, hälsovård och landsbygdsutveckling. Återstoden läm

nades med hänsyn till den allvarliga försörjningssistuationen i Mrn;am

bique och bestod av 32 000 ton vete. 

\ 
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ligga till grund för planeringen av hela den etiopiska skogssektom. Sverige 
stöder också vattenförsörjningen i provinsen Harrarghe i sydöstra Etiopi
en. 

Guinea-Bissau och Kap Verde 

Budgetåret 1975/76: 40 milj. kr. 
Budgetåret 1976/77: 50 milj. kr. 

Guinea-Bissau blev självständigt i september 1974 och Kap Verde i juli 
1975. De två länderna utgör tills vidare två oberoende statsbildningar med 

den tidigare befrielserörelsen PAJGC som statsbärande parti i båda. Dis

kussioner beträffande en framtida federation mellan de två länderna pågår. 
Under budgetåren 1969/70-1974/75 stödde Sverige PAIGC med sam

manlagt ca 50 milj. kr., som huvudsakligen utnyttjades för undervisnings

och hälsovårdsmateriel och förnödenheter till de s. k. folkaffärerna i de be
friade delarna av Guinea-Bissau. Genom riksdagsbeslut år 1975 blev Gui

nea-Bissau programland för svenskt bistånd. 
De svenska åtagandena för budgetåret 1974/75 uppgick till 22 milj. kr. 

och utbetalningarna till 16 milj. kr. För innevarande budgetår har avtal 
tecknats om 4!) milj. kr. varav en fjärdedel skall utgå som varubistånd. Pla

neringsramen för budgetåret 1976/77 är 40 milj. kr. 

Överenskommelse har träffats med Guinea-Bissau om att fr. o. m. bud
getåret 1975/76 utforma samarbetet enligt principerna för tandprogramme

ring. Årsavtal och proceduravtal tecknades för första gången i Bissau i no
vember 1975. Av innevarande års ram används 38 milj. kr. för importstöd 
till i huvudsak telekommunikationer, energi- och vattenförsörjning, utbild
ning, hälsovård och jordbruk. Återstående 2 milj. kr. har avsatts för stöd 
till småindustriutveckling. 

Sverige lämnade under budgetåret 1974/75 katastrofbistånd för 2,5 milj. 
kr. till Kap Verde. Innevarande budgetår har 3 milj. kr. lämnats som stöd 
till ett katastrofprogram, som syftar till att hindrajordförstöring och ta till
vara tillgängliga vattenresurser. Vidare har landet erhållit 4 000 ton vete 

och 100 ton fiskkonserver ur det svenska katastroflagret. 
Livsmedelsproduktionen på Kap Verdeöarna räcker under normala för

hållanden endast till en femtedel av befolkningen. Behovet av livsmedels

import har ökat ytterligare på grund av dåliga skördar förorsakade av torka 
samt av att tusentals kapverdianer i Angola återvänt till ö-gruppen. Jag 
föreslår att 10 milj. kr. avsätts för bistånd till Kap Verde under budgetåret 

1976/77. Fortsatta katastrofinsatser kan också bli aktuella. 

Kenya 

Budgetåret 1975/76: 65 milj. kr. 
Budgetåret 1976/77: 70 milj. kr. 
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Under åren 1974 och 1975 inleddes stora förändringar i det etiopiska 
samhället. Jordreformen är en viktig del av den nya politiken. Vidare har 
banker, större industrier och fast egendom i städerna nationaliserats. Man 
avser organisera om den centrala och lokala förvaltningen. Reformarbetet 
är särskilt inriktat på att förbättra de sociala och ekonomiska förhållande
na för de stora fattiga folkgrupperna på landsbyggden. Mot denna bak

grund beräknar jag enligt SIDA:s förslag en planeringsram på 70 miljoner 
kronor för budgetåret 1976/77. Det är emellertid ännu för tidigt att bedöma 
vilka långsiktiga resultat reformerna kan medföra. Motsättningarna mellan 

olika krafter i det etiopiska samhället skapar osäkerhet om den framtida ut
vecklingen. Detta kan påverka förutsättningarna för ett utvecklingssamar

betc av den föreslagna omfattningen. 
Liksom tidigare är det svenska biståndet koncentrerat till insatser på 

hälsovårdens. utbildningens och landsbygdsutvecklingens områden. Det 

svenska personalbiståndet omfattar f. n. ett sjuttiotal personer. 
Samarbetet avseende hälsovård omfattar stöd till ett institut för närings

frftgor <ENll. som bl. a. bedriver upplysningsverksamhet rörande närings
frågor samt tillverkar och säljer proteinrik barnmat. En stor del av denna 
barnmat levereras till de torkdrabbade områdena i landet. Svenskt stöd till 

utbyggnaden av sjukstugor och hälsovårdscentraler på landsbygden kom

mer att inledas under innevarande budgetår. 
Det svenska biståndet till skolbyggnadsprogrammet. ESBU. har för

längts med två år. Under innevarande budgetår beräknas 19 milj. kr. i 

svenskt bidrag till verksamheten. Under åren 1974 och 1975 drabbades 

ESBU av konflikter på arbetsmarknaden och kunde därför bara genomföra 
en del av det planerade skolbyggnadsprogrammet. Efterfrågan på lands
bygdsskolor från de nyupprättade bondeföreningarna är nu mycket stor 
och medför att verksamheten beräknas fä en allt större omfattning. 
ESBU :s arbetsuppgifter har också vidgats till att omfatta uppförande av 
hälsovärdscentraler på landsbygden och förråd för spannmä.I. 

Ett nytt femårigt avtal har tecknats beträffande stödet till den enhet 
inom jordbruksministeriet, EPID. som varit ansvarig för bl. a. de inte
grerade jordbruks projekten på landsbygden. I samband med jordreformen 
har EPID:s verksamhet alltmer inriktats på att stödja bondeförening
arna med rådgivning, utsäde, handelsgödsel och lagring. EPID är också 

ansvarig för rehabiliteringsarbete i de torkdrabbade områdena. Stödet till 
landsbygdsutveckling i Chilaloprovinsen genom CADU fortsätter under 
innevarande budgetår. En långtidsplan för CADU:s framtida verksamhet 

utarbetades under hösten 1975 och kan väntas resultera i en framställning 
om fortsatt svenskt stöd. 

Avtal har tecknats om bistånd under tre år till den etiopiska skogsför

valtningen. Denna skall genomföra ett brett upplagt program som bl. a. in
nefattar skogsinventeringar, skogsplantering och markvård samt utbild

ning av tekniker och skogvaktare. Erfarenheterna av programmet skall lig-
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De svenska åtagandena för budgetä.ret 1974/75 uppgi<.:k till 30 milj. kr. 

och utbetalningarna till 32 milj. kr. varav ca 10 milj. kr. i form av tidigare 

beviljade krediter. För innevarande budgetår har avtal tecknats om 45 milj. 

kr. Planeringsramen för hudgeti\.ret 1976/77 är 45 milj. kr. Sverige är inne

varande budgetä.r Botswanas störste biståndsgivare - före Världsbanken 

och Storbritannien. Bots\vana är det land som erhallcr mest svenskt bi
stånd per capita. 

Tyngdpunkten i det svenska biståndsprogrammet ligger pi\. undervis

ning, vattenförsörjning. viigbyggen, byutve<.:kling och boskapsskötsel. 

År 1973 pf1bör:jades ett vattenförsörjningsprogram för stora o<.:h mellan

stora byar pa landsbygden. Sveriges finansiella stöd till detta program be

räknas uppgå till sammanlagt 28 milj. kr. för perioden 1972/73-1977/78. I 

samfinansiering med IDA lämnas en kredit på 20.5 milj. kr. för förbättring 

av vägen mellan Gaborone o<.:h Lobatse. Denna kredit heräknas komma att 
utnyttjas helt under innevarande budgetår. Likaså i samarbete med IDA 

stöder Sverige ett projekt avseende boskapsskötsel. Under budgetåret 

1973/74 inleddes insatser avseende elektrificring av landsbygden. byut

veckling i Kalahariöknen, utnyttjande av Okavango-deltats vattenresurser 

samt stöd till smaindustrisektorn. 
En väsentlig insats för att stödja landets strävanden till ökat ekonomiskt 

och politiskt oberoende. i första hand i förhållande till Sydafrika och Syd

rhodesia. görs pa utbildningsområdet. Sveriges bidrag har hittills avsett yr

kesutbildning. utbyggnad av bibliotcksfilialcr och planering och utbyggnad 

av primär- och sekundärskolor. Dessutom finansieras vidareutbildning av 

botswanier i andra afrikanska Hinder. De sv.o'nska insatserna på detta om

råde kommer i framtiden allt mer att fä karaktären av brett sektorstöd. 

Även stödet till småindustriutve<.:kling innehåller ett viktigt undervisnings

mornent i form av utbildning av botswanska företagsledare. Det svenska 
personalbiståndet uppgår f. n. till ett 50-tal personer. 

Etiopien 

Budgetåret 1975/76: 50 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77: 70 milj. kr. 

Budgetåret 1974/75 utbetalades 42 milj. kr. i svenskt biständ till Etiopien, 

varav ca 3 milj. kr. avsäg utbetalningar under tidigare ingångna kreditav

tal. Katastrotbiständ för ca 13 milj. kr. lämnades därtill under budgetåret 

1974/75 med anledning av torkan och hungersnöden i landet. 
För innevarande budgetår har avtal tecknats om 50 milj. kr. Dessutom 

har 10 milj. kr. av katastrofmedel utgått till insatser avsedda att motverka 

en minskning av livsmedelstillgången i samband med genomförandet av 

denjordreform som fastställdes i mars år 1975. Ca I milj. kr. av katastrof

medel har vidare anslagits för att förbättra katastrotberedskapen inom lan

det. 
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som enligt FN :s definition rubriceras som de minst utvecklade eller som 

drabbats hårdast av den internationella prisutvecklingen. En sådan åtgärd 

skulle omfatta samtliga länder som numera får sitt bistånd frän Sverige i 

form av gåva. 

VARUBJSTÅND 

Varubistånd ingår sedan flera år såväl i det långsiktiga utvecklingssam

arbetet som i katastrofinsatser. Med varubistånd avses gåvobistånd i form 

av varor eller tjänster som genom beslut av regeringen - eller i vissa fall av 

SJ DA - är förhandsbestämt till upphandling i Sverige. I varubistånd inräk

nas även katastrofbistånd i form av livsmedel eller andra svensktillverkade 

prod1· kter samt svenska naturabidrag till internationella livsmedelspro

gram. 

Enligt SIDA:s redovisning uppgick utbetalningarna budgetåret 1974/75 

till 471 milj. kr., vilket motsvarar 21 % av de totala utbetalningarna. För 

budgetåret 1975/76 är målet 500 milj. kr., alltså 18% av de totala bistånds

anslagen. Härav väntas ca 200 milj. kr. utgöra katastrofbistånd och bidrag 

till internationella livsmedelsprogram. 

Varusortimentet har vidgats avsevärt under de senaste åren. Numera in

går i varubiståndet bl. a. handelsgödsel, papper, pappersmassa, stål, verk

stadsprodukter, fordon, livsmedel, undervisningsmateriel och sjukhusut

rustning. Det lämnas främst till Bangladesh, Cuba. DRV, Guinea-Bissau, 

Indien, Sri Lanka, Sydvietnam. Tanzania och Zambia. 

Varubiståndet har hittills huvudsakligen använts för att finansiera av be

rörda u-länder prioriterad import från Sverige. Endast i undantagsfall har 

dessa medel tagits i anspråk för tjänster av svenska konsulter och institu

tioner. Det finns emellertid anledning påminna om denna möjlighet. I den 

män det hos de länder som mottar svenskt bistånd finns ett intresse fö!" ett. 

bredare samarbete med Sverige. inte minst för att underlätta överföringen 

av tekniskt kunnande, kan varu bistånds medel användas för finansiering av 

konsulttjänster och liknande. 

Vad avser riktlinjer för utnyttjande av varubiståndet hänvisar jag för öv

rigt till vad riksdagen tidigare fastställt (UU 1973: 3, rskr 1973: 139). 

För budgetåret 1976/77 föreslår jag en målsättning för varubiståndet på 

600 milj. kr. 

AFRIKA 

Bots 11•mza 

Budgetåret 1975/76: 45 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77: 45 milj. kr. 
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Jag föreslår vidare att Mo~ambique blir programland för svenskt utveck

lingssamarbete. Det tidigare biståndet till FRELI MO övergår därmed till 
ett långsiktigt samarbete inom en vidgad finansiell rain. Vidare föreslår jag 

att medel tas i anspråk för en fortsättning av det bistånd till Portugal som i 

begränsad skala inletts under budgetåret 1975/76. 

BISTÅNDSVILLKOR OCH SKULDA VSKRIVNING 

Under innevarande budgetår lämnas 93 % av det länderinriktade bistån

det som gåva. Återstoden ges som räntefria 50-årskrediter med JO års 

amorteringsfri period. Samtliga programländer utom Cuba, Tunisien och 

Zambia får numera allt nytt svenskt bistånd i form av gåva. 

En snabbt ökande skuldbörda har blivit ett allvarligt hinder för åtskilliga 

u-länders utveckling och strävan efter oberoende. Allt starkare krav på en 

allmän uppmjukning av biståndsvillkoren har därför rests från u-landshåll 

under de senaste åren. 

l det handlingsprogram som antogs av FN:s sjätte extra generalförsam
ling våren 1974 understryks vikten av mjuka kreditvillkor för att förebygga 
skuldkriser. Om svårigheter uppstår bör i-länderna vidta åtgärder som av

skrivning av skulder. betalningsanstånd eller räntesubventioner. Program

met understryker att skuldavskrivning är det enklaste och snabbaste sättet 

att lämna bistånd till de berörda länderna. 
Vid FN:s sjunde extra generalförsamling hösten 1975 betonades nöd

vändigheten av att snabbt genomföra rekommendationerna i 1974 års 

handlingsprogram. Sverige förordade en internationell överenskommelse 
om skuldreglering omfattande offentliga utvecklingskrcditer till de u-län

der som är minst utvecklade eller som drabbats hårdast av den internatio
nella prisutvecklingen. Sverige förklarade sig berett att inom ramen för en 

sådan överenskommelse avskriva de utvecklingskrediter som lämnats till 
dessa länder. I den av generalförsamlingen enhälligt antagna resolutionen 

uppdrogs åt UNCT AD IV att ta ställning till frågan om att sammankalla en 

konferens rörande u-ländcrnas skuldproblem. 
Efter beslut av 1972 och 1974 års riksdagar har regeringen möjlighet att 

efter prövning i varje enskilt fall bevilja avskrivning av skuldtjänsterna på 

utvecklingskrediter. i första hand inom ramen för internationella överens

kommelser avseende enskilda länder. Med stöd i dessa bemyndiganden 

avskriver Sverige för innevarande budgetår skuldtjänster för Bangladesh. 

Indien, Pakistan. Sudan och Tanzania. I avvaktan på en internationell 

överenskommelse avser regeringen att även nästa budgetår avskriva 

skuldtjänsterna för dessa länder jämte Kenya. 
Med hänsyn till de nu aktuella förhandlingarna om mer generella åtgär

der beträffande u-ländernas skuldbörda föreslår jag att regeringen inhäm

tar riksdagens bemyndigande att göra utfästelse om avskrivning inom ra
men för en internationell överenskommelse av återstående kapitalskuld 

och förfallna räntor på utvecklingskrediter avseende samtliga de u-länder. 
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katastrofdrabbade länders ansträngningar att förbättra sin beredskapspla

nering. 

FÖREDRAGANDEN 

Anslaget till bilateralt utvecklingssamarbete ökar enligt mitt förslag från 
I 736 milj. kr. budgetåret 1975/76 till I 987 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 
Huvuddelen av medlen tas i anspråk för redan utfäst bistånd till enskilda 
länder. Därutöver har medel beräknats för befrielserörelser i södra Afrika. 
humanitära insatser i Latinamerika, katastrofhjälp och vissa övriga ända
mål. Utöver de utfästelser som tidigare gjorts ökar biståndet i enlighet med 

SIDA:s förslag till Etiopien, Sri Lanka och Sydvietnam. 

Bilateralt bistånd budgetåren 1975/76 och 1976/77 

Fördelning pi\ mottagarländer och andra ändami\I 

Land 

Bangladesh 
Botswana 
Cuba 
Etiopien 
Guinea-Bissau och Kap Verde 
Indien 
Kenya 
Moc;ambique 
Sri Lanka 
Taniania 
Tunisien 
Demokratiska Republiken 
Vietnam !DRV) 
Sydvietnam 
Zambia 
Övriga länder m. m. 
Flyktingar och be
frielserörelser i 
Afril.:a m. m. 
Humanitärt bisti\ml, 
Latinamerika 
Katastrofer m. m. 
Enskilda organisationer 
Särsli.ilda program m. m. 
Projt1kt och resultatvär
dering 
Biständskontor 

1 Avser endast Guineau-Bissau. 

Summa 

Beräknat 
medelsbehov 
1975/76 

milj. kr. 

100 
45 
60 
50 
40 1 

230 
65 
50 
35 

250 
40 

225 
125 2 

55 
55 

30 

9 
120 
35 
95 

10 
12 

1736 

Planeringsram 
1976/77 

milj. kr. 

100 
45 
70 
70 
50 

230 
70 
70 
50 

250 
40 

225 
1003 

62 
1364 

30 

12 
183° 
50 

118 

Il 
15 

1987 

2 50 milj. kr. belastar posten 13. Övriga länder och 75 milj. kr. posten 16. Kata
strofer m. m. i regleringsbrevet för budgetåret 1975/76. 

3 l)ärav utgör 25 milj. kr. extra bistånd utöver planeringsramen. 
4 övriga länder m. fl}. avser här bl. a. Afghanistan, Laos, Lesotho. Pakistan, Por

tugal. Swaziland och Ostafrikanska gemenskapen (EAC). 
• Katastrofposten bör bl. a. kunna belastas med kostnader för bistånd till Angola, 

Kambodja och Somalia. Den ka!.1 komma att justeras som följd av slutliga ställnings
taganden beträffande posterna Ovriga länder m. m. och Särskilda program m. m. 
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Av anslaget för bilateralt utvecklingssamarbete utnyttjades budgetåret 

1974/75 11 % eller 157 milj. kr. för personalbistånd. SIDA:s totala rekryte

ring, således inkl. för FN-tjänst, omfattade omkring 500 personer. Trots 

att många programländer medvetet söker minska antalet utländska rådgi

vare och anställda ökar enligt SIDA efterfrågan på svensk personal. SIDA 

ser svårigheter att möta denna efterfrågan och redogör för pågående arbete 

med att finna nya metoder för kunskapsöverföring till u-länder. Åtgärder 

som diskuterats är stöd till mottagarländernas egna rekryteringsorgan, ut

bildning i konsultupphandling. ett mer flexibelt lönesystem för bistånds

personal samt ökad svensk finansiering av personal som mottagarländerna 

själva rekryterar internationellt, bl. a. från andra u-länder. 
SIDA konstaterar att utbetalningarna avseende varubistånd budgetåret 

1974/75 uppgick till 471 milj. kr. och därmed avsevärt översteg den föror

dade volymen på 330 milj. kr., främst beroende på omfattande veteleve

ranser. Även under budgetåret 1975/76 räknar styrelsen med att utbetal

ningarna skall överstiga målsättningen på 500 milj. kr. SIDA förutsätter att 

volymen av varubiståndet budgetåret 1976/77 motsvarar samma andel av 

biståndsanslaget som under budgetåret 1975/76. 

SIDA noterar att varubiståndet tidigare var inriktat på stapelvaror men 

att mottagarländerna enligt statsmakternas beslut numera erbjuds att inom 

en överenskommen finansiell ram fritt välja svenska varor. Därigenom har 

enligt styrelsen varubiståndet kommit att vidgas till varugrupper för vilka 

priserna är svårare att jämföra med priserna på världsmarknaden. Styrel

sen avser även i fortsättningen lägga stor vikt vid att varubiståndet ges i 

former som gör att riskerna för ogynnsamma priser blir så små som möj
ligt. 

Utöver insatserna i programländerna och annan länderinriktad verksam

het samt katastrofbistånd förekommer insatser som är avsedda att stödja 

vissa program eller sektorer snarare än något visst land. I nsatsema kon

centreras enligt SIDA till ämnesområden som bedöms vara av särskild be

tydelse för u-ländernas utveckling eller inom vilka Sverige har särskilda 

förutsättningar att verka. Styrelsen konstaterar att detta bistånd även går 

till flera u-länder med vilka Sverige ingått avtal om ekonomiskt. industriellt 

och tekniskt samarbete. Kurser för att främja teknologiöverföring och ex

portansträngningar har gern:,mförts med deltagande från sådana länder. 

bl. a. i Nordafrika och Mellanöstern. 

Styrelsen anför att biståndet till programländerna på flera områden lett 

till ett samarbete utanför biståndets ram. Styrelsen betonar vikten av 

svenska ansträngningar för att på detta sätt bredda förbindelserna med 

mottagarländerna. De områden som styrelsen särskilt framhåller är kultur

utbyte, institutionssamarbete och handel. 

SIDA föreslår att 231 milj. kr. avsätts för katastrofbistånd. Medlen bör 

enligt styrelsen i första hand användas i akuta katastrofsituationer men bör 

också kunna utnyttjas för insatser av mer långsiktig karaktär. bl. a. stöd till 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 34 

Bidrag till internationella biståndsprogram budgetåren 1973/74-1976/77 (milj. kr.) 

1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 
Anslag An.slag Anslag Förslag 

UNDP, FN:s kapitalutvecklingsfond 157,4 175,0 227,0 255.0 
UNICEF 45,0 50,0 65.0 75.0 
IDA 177,7 274.8 252.1 252.1 
Regionala utvecklingsbanker 7,4 5.0 32.5 40,4 
Internationellt livsmedelsbiständ 56.0 85,0 136,5 136,5 
Övriga organisationer m. m. 1 41,2 80,4 115,0 129.4 
U-landsforskning2 75.0 85.0 
Övriga multilaterala bidrag 65,3 79,8 146.9 76.6 

550,0 750,0 I 050,0 I 050,0 

1 Bidragen till Övriga organisationer m. m. beräknades under anslagsposten Övri
ga multilaterala bidrag t. o. m. budgettlret 1974/75. 

2 Bidragen till U-landsforskning t~duvisades under anslagsposten Övriga multila
terala bidrag resp. anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete t. u. m. budgetåret 
1974/75. 

Under hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för multilateralt utvecklingssamarbete 

som jag har förordat i det föregående, 

.., godkänna den gjorda utfästelsen om bidrag till Afrikanska ut

vecklingsfonden (ADF) för budgetåren 1976/77-1978/79 i enlig

het med vad jag tidigare har förordat. 

3. till Bidrag till internationl'/la his1ä11dsprogra111 för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av I 050000000 kr. 

C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

SIDA 

1460383 154 

1736331000 

1986973000 

Reservation 620404293 

SIDA föreslår ett bistånd under budget:iret 1976/77 på 3 400 milj. kr.. vil

ket enligt styrelsen beräknas motsvara I, I % av bruttonationalprodukten 

år 1976. Styrelsen anför att förslaget får ses mot bakgrund av att en höjning 

av biståndsanslaget motsvarande utvecklingen av bruttonationalprodukten 

knappast är tillräcklig för att bibehålla biståndsinsatsernas realvärde. An

slaget för bilateralt utvccklingssamarbcte föreslås av styrelsen uppgå till 

2 046 milj. kr. 

För att stödja återuppbyggnaden i Sydvielnam och Mo~ambique beräk

nar SIDA tämligen stora hiijningar av de finansiella ramarna för dessa län

der. SIDA föresl:'.'ir ocksa ökningar utöver redan gjorda utfästelser av bi

ståndet till Etiopien m:h Sri Lanka. Diirtill räknar SIDA med ett generellt 

påslag om rn 12 ~+ för samtliga programländer. 
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går till ca 8 %. Det har bedömts som angeläget att tillämpa en lägre ränte
sats för de fattigare u-ländernas lån. Beslut har därför fattats om att i an
slutning till 1975 års facilitet upprätta ett särskilt räntesubventionskonto 
till förmån för de u-länder som FN bedömt som hårdast drabbade. 

I likhet med många andra länder har Sverige förklarat sig villigt att bidra 
till subventionskontot förutsatt att även övriga av valutafonden föreslagna 
bidragsgivare gör detta i enlighet med en av IMF angiven bidragsskala. Det 
bidrag som för Sveriges del kan bli aktuellt uppgår till sammanlagt ca 15 
milj. kr. Det svenska åtagandet skall därvid fördelas över en fyraårsperiod. 

De två första utbetalningarna faller under budgetåret 1976/77 och härför 

beräknar jag ca 7 .5 milj. kr. 

Inom Världsbanken har ett liknande räntesubventionskonto inrättats. 
det s. k. tredje fönstret, vilket avser att möjliggöra viss utlåning på villkor 

som ligger mellan de fördelaktiga IDA-villkoren och Världsbankens mera 
marknadsmässiga villkor. Sverige har godtagit inrättandet av denna utlå
ningsform men beslutat att inte lämna något bidrag. Tveksamheten till den 
nya utlåningsformen motiveras främst av att den kan komma att konkurre
ra med IDA om de knappa biståndsresurserna och att detta i så fall skulle 
kunna innebära en skärpning av världsbanksgruppens genomsnittliga utlå

nings villkor. Hittills har endast ett begränsat antal länder förklarat sig villi
ga att bidra till denna nya utlåningsform. 

Jag har här redogjort för några av de initiativ som tagits i internationella 
organ i syfte att skapa nya kanaler för resursöverföringar till u-länderna, 
antingen i form av nya fonder eller arrangemang inom ramen för existeran
de finansiella organ. Det är vidare angeläget att Sverige har en viss finan
siell beredskap att medverka även i andra internationella lösningar som 
kan bli aktuella i syfte att öka resursflödet till u-länderna, i första hand de 
u-länder som drabbats hårdast av den internationella krisen. Det kan också 
bli nödvändigt att med extra bidrag hjälpa multilaterala biståndsorgan över 
akuta likviditetskriser. Medel kan också komma att behövas för en ökning 
av det svenska bidraget till Afrikanska utvecklingsfonden. 

Liksom under tidigare budgetår bör också vissa andra multilaterala bi
drag kunna belasta denna anslagspost. Som jag tidigare nämnt lämnades 

under år 1975 ett extra bidrag om 2 milj. kr. till UNDP för att underlätta fi
nansieringen av särskilda insatser till förmån för befrielserörelserna i södra 
Afrika. Den fortsatta utvecklingen kan motivera ytterligare FN-bidrag un

der budgetåret 1976/77 för detta ändamål. Andra exempel på bidrag som 
kan komma att belasta denna anslagspost är stöd till internationella organ 
för verksamhet med anknytning till FN :s strategi för det andra utveck
lingsårtiondct och till handlingsprogrammet om den nya ekonomiska 
världsordningen. Jag beräknar anslagsposten Övriga multilaterala bidrag 
till 76 643 000 kr. 

Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 100. Bilaga 5 
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UNITAR om 400000 kr. 

Sverige har utfäst sig att under treårsperioden 1974/75-1976/77 lämna 

finansiellt stöd om sammanlagt 360 000 kr. till en ~·ärldsbanksstudie m• ar

betsintensiva metoder vid anläggningsarbeten. För budgetåret 1976/77 be

räknas medelsbehovet för detta ändamål till 120 000 kr. 

Övriga multilaterala bidrag 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

146900000 

76643 000 

Världslivsmedclskonfercnsen ar 1974 fattade principbeslut om att upp

rätta en jordbruksut1·eckli11g~:fi111d. FN :s sjunde extra generalförsamling 

uppställde ett bidragsmål för fonden pa ca 5 miljarder kr. för en flerårspe

riod. sannolikt tre år. 

Förutsättningarna för att fonden skall fä ett brett stöd från såväl i- som 

oljeländer kan idag. särskilt i jämförelse med andra multilaterala fondpro

jekt. bedömas som relativt goda även om överenskommelse ännu inte har 

nåtts i vissa centrala fri'lgor som t. ex. fondens plats i FN-systemet. Det är 

emellertid svart att med bestämdhet förutse när fonden kommer att kunna 

inleda sin verksamhet. 

Sverige avser medverka till upprättandet av jordbruksutvecklingsfon

den. Det svenska bidraget fär slutligt fastställas när klarhet nåtts om storle

ken av bidragsutfästelscrna från de stora givarländerna. Om det uppställda 

bidragsmålct uppnås bör Sverige bidra med 100 milj. kr. till fonden under 

den aktuella bidragsperioden. För detta ändamål kan utnyttjas det belopp 

om 110 milj. kr. som under innevarande budgetär anvisats för svensk me<J

verkan i nya biståndsfonder. 

Som jag tidigare har redovisat har Sverige i samband med den sjunde 

extra generalförsamlingen verkat för upprättandet av ett xlohalt system för 
stabilisering ar 11-/iinderna.1· exportinkomster frcln råvaror. Enligt svensk 

mening finns det mycket som talar för att systemet bör innehålla element 

av resursöverföring till de fattigaste u-länderna. Det är f. n. svårt att uttala 

sig om när ett sådant system kan komma till stånd och svensk medverkan 

aktualiseras. Frågan kommer att behandlas både i samband med UNC

T AD I V och Paris-konferensen om internationellt ekonomiskt samarbete. 

FN :s sjätte extra generalförsamling hes löt att upprätta en särskild foml 

för all bistå de 11-liimler som drabbats hårdast av den ekonomiska krisen. 

Sverige har förklarat sig berett att bidra till fonden om denna får ett så brett 

stöd att den synes kunna bli en betydande kanal för multilateralt bistånd. 

Som riksdagen (UU 1975:4 s. 42) framhållit är en förutsättning härför att 

bade de stora i-länderna och oljeländerna bidrar. Detta är f. n. inte fallet. 

Internationella valutafonden <IMF) har för åren 1974 och 1975 beslutat 

upprätta en särskild lånemöjlighet för de länder som drabbats hårdast av 

prisstcgringarna på olja. Denna lånemöjlighet. den s. k. o(icfaci/itetcn, fi

nansieras genom av IMF särskilt upplånade medel. Utlåningsräntan upp-
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hetsåret 1977 (budgetåret 1976/77). 

Regeringen har. som jag förutski1:kade i prop. 1975: I (bil. 5. s. 35). un

der året träffat avtal med WHO om stöd till organisationens program 

inom 1"im11e.rnmräde11a niiringsfors/.:ning, parasitära sjukdomar samt 11t

rec/.:li11g a1· lziilso- och .1ju/.:vtlrdssyste111i11-liinder. Enligt avtalet har Sveri

ge åtagit sig att under hudgetåren 1974/75 01.:h 1975/76 hidra med samman

lagt 10 milj. kr. Med förbehåll för riksdagens godkännande har regeringen 

vidare utfäst sig att bidra med 5 milj. kr. under buJgetaret 1976/77. Me

dclshehovet för detta ändamål för budgetåret 1976/77 beräknas följaktligen 

till 5 milj. kr. 

Den /.:1111s11ltath·a gruppen F>r i11ternatio11ell jorilhm/.:.1:fl1r.1·/.:11i11g inriktar 

huvudsakligen sin verksamhet på växtförädling bl. a. av vete. ris. majs. 

baljväxter tKh potatis. Medlemsländernas totala bidrag till verksamheten 

uppgår till ca 40 milj. dollar ftr 1975. Det svenska stödet uppgår till 10 milj. 

kr. för budget1trct 1975/76. Sverige lämnade under år 1975 finansiellt stöd 

till verksamheten genom bidrag till baljväxtinstitutet lCRISAT i Indien. 

potatisinstitutet Cl Pi Peru. husdjursinstitutet I LC A i Etiopien samt till in

tt:rnationelfa styrelsen för genetiska resurser. För budgetåret 1976/77 be

räknas ett mcdt:>lshehov för internationdl jordbruksforskning om 10 milj. 

kr. 

I l.0:.1 l'iirlilssyssdsiitt11i11gsprogra111 ( WEPJ omfattar såväl forsknings

vcrksamhL't som biståndsinsatser. Sverige har hidragit med 4 milj. kr. un

der hudgctftrct 1975/76 till ett program avseende sambanden mellan sysscl

sät tning 01.:h teknologi Lll:h mellan sysselsättning och inkomstfördelning. 

samt för ett nyligen påbö1:iat projekt avseende sysselsättning på landsbyg

den. Fortsatt svenskt stöd till programmet under hudgetäret 1976/77 förut

ses med 4 milj. kr. 

FN:s ./ilfs/.:11ingsinstit11t }i'ir social u11·1•dli11g ( U NR/SDJ bedriver forsk

ning framför allt inriktad pft att kartlägga samspelet mellan ekonomiska. 

sociala och andra faktorer i utvecklingspn11:essen. Man strävar bl. a. efter 

att fä fram användbara m5.tt på so1:ial utveckling. Vidare pågår fortsatt ar

bete heträffande de ekonomiska och sociala effekterna av att högavkastan

de sädesslag införs samt en studie över traditionella former för social 

trygghet i fattigajordbruksområden. Sverige har under budgetåret 1975/76 

bidragit med 1.3 milj. kr. För budgetåret 1976/77 förutses ett bidrag om 1,3 

milj. kr. 

FN:s 11thild11ings- och j(1rs/.:11ingsi11stit11t ( U NIT AR) bedriver forskning 

inom olika områden av betydelse för FN:s verksamhet samt svarar för ut

bildningsprojekt för personal från u-länder och för FN-personal. Bland 

forskningsprojckt av särskilt intresse frftn u-landssynpunkt kan nämnas 

studier om utflöde av utbildad personal från u-länderna. Sverige har under 

budgetftret 1975/76 bidragit med 400000 kr. Dessutom har ett särskilt bi

drag om 200000 kr. utgått som stöd till UNITAR:s kommission för fram

tidsstudier. För budgetåret 1976/77 förutses ett medelsbehov för stöd till 
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U-landsfiirskning 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 
varav 

75 000000 

85 000000 

WHO-forskning om fortplantning 

WHO-forskning om parasitära sjukdomar m. m. 

Konsultativa gruppen för jordbruksforskning 

WEP 

UNRISD 

UNITAR 

Världsbanksstudic om arbetsintensiva metoder 

JO 

30000000 

5000000 

10000000 

4000000 

1300000 

400000 

120000 

Fr. o. m. budgetåret 1975/76 anvisas medel för sådant svenskt stöd för 

u-landsforskning som utgår utanför de bilakrala landprogrammen på en 

särskild anslagspost under anslaget C I. Bidrag till internationella bistånds

program. För budgetärct 1975/76 har anslagits 75 milj. kr. Riksdagen be

slöt våren 1975 (prop. 1975: I bil. S, UU 1975: 4, rskr 1975: 106) om riktlin

jer för det svenska stödet för u-landsforskning. Beredningen för u-lands

forskning tillsattes den I juli 1975 med uppdrag att såsom rådgivande organ 

till utrikesdepartementet och SIDA verka för en aktiv och samordnad poli

tik för svenskt stöd till u-landsforskning. 

Utbetalningarna utanför landramarna för forskningsinsatser uppgick 

budgetåret 1974/75 till 45,2 milj. kr. För budgetåret 1975/76 tas närmare 60 

milj. kr. i anspråk för redan beslutade insatser och för beredningens admi

nistration. Härmed återstår omkring 15 milj. kr. för nya insatser under in

nevarande budgetår. En del av detta belopp kan komma att tas i anspråk 

för insatser som förberetts innan beredningen trädde i funktion. För att be

reda utrymme för de insatser utöver redan beslutade som kan komma ifrå
ga under budgetåret 1976/77 beräknar jag medelsbehovet för u-lamlsforsk

ning till 85 milj. kr. 

l det följande redovisas det medelsbehov som, inom den nyss angivna 

ramen för budgetåret 1976/77, avser pågående forskningsinsatser genom 

internationella (rrganisationer. Beredningen för u-landsforskning avser att 

under budgetåret redovisa sin syn på dessa insatser samt på den allmänna 

inriktningen och prioriteringen av Sveriges stöd till u-landsforskning. 
Världshiilsm'tlrdsorganisationens ( WHO) program for forskning på den 

mänskliga fi1rtplantni11gens område syftar till att utveckla prevcntivme

delstcknik som främst skall lämpa sig för användning i u-länderna. Vid b1:

fölkningskonferensen år 1974 uttrycktes brett stöd från u-landshåll för 

forskning inom detta område. Totalt uppgår projektets kostnad för perio

den 1972-1976 till ca 40 milj. dollar. varav Sverige svarar för drygt hälf

ten. WHO verkar för en breddning av bidragsgivarkretsen. För verksam

hetsåret 1976 (budgetåret 1975/76) uppgår det svenska stödet till 30 milj. 

kr. I överensstämmelse med den i prop. 1975: I (bil. 5. s. 35) förordade ut

fästelsen beräknar jag det svenska bidraget till 30 milj. kr. för verksam-
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finner jag det motiverat att öka det svenska bidraget för verksamhetsåret 
1976 (budgetftret 1976/77) till 30 milj. kr. 

Jag avser föreslå regeringen att Sverige lämnar utfästelser om bidrag 

med 30 milj. kr. för vart och ett av verksamhetsåren 1977 och 1978 (bud

getåren 1977/78 och 1978/79). 

Förutom Sveriges bilaterala stöd till programländernas exportfrämjande 

verksamhet lämnas även ett multilateralt bidrag till UNC1AD/GATT:s In

tcrnationdla ha11dd1·ce11tru111 (/TCJ avseende exportfrämjande projekt av 

global och regional karaktär. Bidraget till ITC uppgår till 7 milj. kr. budget

året 1975/76. Jag förordar att bidraget för budgetåret 1976/77 utgår med 

oförändrat belopp. 

/111portkontorct j('ir 11-landsprodukter har till uppgift att främja import till 

Sverige från u-länderna. Kontoret startade sin verksamhet i februari 1975. 

Hittills har cl! större samarbetsavtal ingålls med den tunisiska statens or

gan för exportfrämjande åtgärder. 

Budgetäret 1975/76 har I 010000 kr. anvisats från förevarande anslag till 

kontorets verksamhet. Hiirtill kommer uppdrag om högst 600000 kr. som 

SIDA lämnat till kontoret. För budgetåret 1976/77 beräknar jag. efter sam

råd med chefen för handelsdcpartementet. mcdelsbehovet för importkon

torets samlade verksamhet till 2 355 000 kr. Genom denna kraftiga ökning 

bör importkcintoret med egna medel även kunna finansiera sådan verksam

het som kan komma att utföras i samarbete med SIDA. Inom ramen för 

dessa medel finns utrymme för flera större samarbetsprojekt av det slag 

som har inletts med Tunisien. 

För budgetåret I 975/76 uppgår medel anvisade för multilateralt kata

stn~fbistånd till 50 milj. kr. Jag har tidigare redovisat mcdelsbehovet för 

det särskilda katastroflagret av livsmedel samt angett att i bidragen till 
UNJCEF och UNHCR inrymts vissa belopp för deras organisationers 

verksamhet med karaktär av katastrothjälp. Med hänsyn till detta räknar 

jag med ett oförändrat medelsbl.'hov för multilateralt katastrofbistånd om 

50 milj. kr. för budgetåret 1976/77. Bidrag till FN:s katastrothjiilpskontor 

(UNDRO) kan vid behov lämnas av dessa medel. 

Liksom under tidigare budgetår bör katastrofreserven kunna utnyttjas 

med flexibilitet. Den bör således kunna tas i anspråk inte endast för åtgär

der i syfte att lindra akut nöd som förorsakats av naturkatastrofer eller 

väpnade konflikter utan även för att stödja internationella organisationers 

ansträngningar att bistå u-länder vars försörjning och utveckling hotas av 

oförutsedda händelser. 

Medelsbehovet för denna anslagspost. dvs. bidragen till UNHCR. 

UNRWA. UNFPA, ITC. importkontoret för u-landproduktcr samt multila

teralt katastrofbistånd. uppgår till 129 355 000 kr. 
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FN:s l(jiilpprowam ,fi"fr Palestilu~flyktinRar ( UN RWAJ inriktas på livs

medelshjälp, hälsovård och utbildning. För verksamhetsåret 1975 beräk

nas det totala programmet ha uppgått till ca 122 milj. dollar. vilket innebär 

en fördubbling under de senaste två åren. huvudsakligen på grund av öka

de livsmedelspriser. UNRWA har under flera års tid haft finansiella svårig

heter och organisationens reserver är sedan länge uttömda. Underskottet 

för år 1975 beräknades kring halvärsskiftet till 30 milj. dollar men kunde 

nedbringas till ca 10 milj. dollar tack vare omfattande extra bidrag frän 

bl. a. Förenta staterna och Saudiarabien. Endast genom en samlad an

strängning från traditionella och nytillkomna bidragsgivare mot slutet av år 

1975 kunde den fortsatta verksamheten säkras. 

Sveriges ordinarie bidrag till UN RW A uppgick för verksamhetsaret 1975 

till 20 milj. kr.. vilket motsvarar ca 4 % av det totala programmet. Därut

över lämnades ett extra bidrag om 3 milj. kr. som ett led i en samlad lös

ning av UNRWA:s akutaproblem. Mot bakgrund av att UNRWA fortfaran

de befinner sig i en besvärlig finansiell situation har Sverige för verksam

hetsåret 1976 (budgetåret 1976/77) med förbehåll för riksdagens godkän
nande utfäst ett svenskt bidrag på 25 milj. kr. Jag beräknar dlirför bidraget 

till UNRWA för budgetåret 1976/77 till 25 milj. kr. 

FN:s hc:fiilk11i111<.1Jimd !UNFPA) finansierar huvudparten av FN-syste

mets bistt1nd p{1 befolkningsområdet. Verksamheten bygger på frivilliga bi

drag fr{111 FN :s medlemsländer. Nästan hälften av aktiviteterna avser fa

miljcplaneringsprojekt. Dessutom finansierar fonden folkräkningar, de

mografisk forskning och utbildning i befolkningsfrågor. Projekten verk stäl

les i allmänhet av FN:s fackorgan. men på senare är har mottagarländerna 

själva gemimfört en ökande andel av projekten. Sedan år 197.3 är fonden 

underställd UNDP:s styrelse. Styrelsen har godkänt en verksamhetsnivi'I 

på 80 milj. dollar för år 1975. Detta representerar omkring en tredjedel av 

allt bistånd inom befolkningssektorn och gör fonden till den dominerande 

biståndsgivaren på detta område. 

Världsbefolkningsåret och befolkningskonferensen år 1974 har lett till en 

ökad medvetenhet om befolkningsfrågorna och dessas samband med so

cial och ekonomisk utveckling samt miljö- och resursfrågor. U-ländernas 

framstiillningar om bistånd till fonden har ökat markant. Trots den snabba 

resursökningen kan fonden inte längre finansiera alla projekt som uppfyller 

fondens krav för godkännande. Det är en angelägen uppgift för styrelsen 

att fastställa riktlinjer för hur fondens framtida resurser skall fördelas mel

lan mottagarländerna. 

Under år 1975 uppgick de frivilliga bidragen till ca 60 milj. dollar, en ök

ning med :!5 ~;-, i förhållande till föregående års nivå. Sveriges bidrag till 

fonden år 1975 var 25 milj. kr .. vilket representerar 8 % av de sammanlag

da bidragen. Med tanke på u-ländernas önskemål om ökat multilateralt bi

stånd pfl bcfolkningsomrädet och på den betydelsefulla roll som FN-syste

met och UNFPA har tilldelats i befolkningskonferensens handlingsplan 
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Öl'riga organisalioner m. m. 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 
varav 

UNHCR 
UNRWA 
UNFPA 

ITC 

115000000 

129355 000 

I mportkontorct för u-landsprodukter 

katastrofreserv 

27 

15000000 

25 000000 

30000000 

7000000 

2 355 000 

50000000 

FN:s flyktingkommissarie (UNHCRJ har till uppgift att ge internatio

nellt skydd åt flyktingar, medverka till frivillig repatriering samt underlätta 

flyktingars bosättning och integrering i asyllandet. Kommissarien samar

betar med regeringar och frivilliga organisationer. Kostnaderna för det re

guljära programmet beräknas för verksamhetsåret 1976 uppgå till nära 14 

milj. Jollar. Programmet kompletteras med vissa utbildningsprojekt m. m. 

som likaså bekostas med frivilliga bidrag. 

Utöver de ordinarie uppgifterna har UNHCR fått ett växande antal upp

Jrag att som ombud för hela FN-systemet svara för ledningen av omfattan

de katastrofoperationer och andra program till förmån för flyktingar eller 

sådana folkgrupper som till följd av bl. a. väpnade konflikter blivit hemlösa 

i sitt eget land. Sålunda samordnar UNHCR FN-hjälpen till flyktingar på 

Cypern, leder repatriering och bosättning av återvändande flyktingar och 

hemlösa i Guinea-Bissau och M0<;ambique samt driver en betydande bi
stånd~verksamhct i Vietnam och Laos. De särskilda hjälpaktionerna, som 

finansieras med frivilliga bidrag, belöper sig numera till flerdubbelt större 

bekipp än det ordinarie programmet. 
Denna utveckling bekräftar vad jag framhöll i prop. 1975: 1 (bil. 5 s. 48), 

nämligen att de särskilda hjälpaktionerna har kommit att bli ett nästan per

manent inslag i UNHCR:s verk~amhet och tenderar att sträcka sig över 

allt längre perioder. Fr. o. m. år 1976 lämnar Sverige inom ramen för sitt 

årliga bidrag till UNHCR även ett belopp till flyktingkommissariens sär

skilda verksamhet för att underlätta en långsiktig planering av organisatio

nens totala verksamhet. 

Sverige lämnar treåriga utfästelser till UNHCR. Enligt riksdagens be

myndigande uppgår utfästelserna för verksamhetsåren 1976 och 1977 (bud

getåren 1975/76 och 1976/77) till 12 resp. 12,5 milj. kr. I enlighet med vad 

jag nyss anfört om storleken och arten av UNHCR:s särskilda verksamhet 

och med tanke på den effektivitet organisationen visat i sitt arbete föreslår 

jag att bidraget för verksamhetsåret 1977 (budgetåret 1976/77) höjs till 15 

milj. kr. Jag avser föreslå regeringen att Sverige lämnar utfästelser om bi

drag med 15 milj. kr. för vart och ett av verksamhetsåren 1978 och 1979 

(budgetåren 1977 /78 resp. 1978/79). 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 26 

Sveriges utfästelser till WFP uppgår enligt riksdagens bemyndigande 

till 43 milj. kr. för vart och ett av budgetåren 1974/75-1976/77. Bidraget 

utgår enligt WFP:s bestämmelser till två tredjedelar i form av svenska livs

medelsprodukter och till en tredjedel i kontanta medel. För budgetåret 

J 976/77 är s:'tledes medelsbehovet för det ordinarie svenska bidraget till det 

internationella livsmedelsprogrammet 43 milj. kr. Jag avser föreslå rege

ringen att Sverige lämnar utfästelser om bidrag med 43 milj. kr. för vart 

m:h ett av verksamhetsåren 1977 och 1978 (budgetåret 1977/78 och 

1978/79). 

Med riksdagens bemyndigande har Sverige inom ramen för 1971 års 

konvention om livs111edelslzjii/p (FAC) åtagit sig att under treårsperioden 

1975/76-1977/78 ställa 35 000 ton svenskt vete per år till WFP:s förfogan

ck. Detta ;'\tagande kanaliseras i sin helhet genom WFP. För budgetåret 

1976/77 beräknas i\tagandet om 35 000 ton svenskt vete inkl. frakt och ad

ministration medföra ett medelsbehov av 33,2 milj. kr. Under de senaste 

tre budgetåren har ett extra bidrag utgått för proteinberikning av F AC

leveranserna. Med tanke pä de positiva erfarenheterna av proteinberikning 

föreslärjag att 9.5 milj. kr. anslås till detta ändamål budgetåret 1976/77. 

Sverige har med riksdagens bemyndigande härutöver under treårsperio

den 1975/76-1977/78 åtagit sig att årligen hålla i beredskap ett katastrofla

ger på upp till 40 000 ton svenskt vete och vissa kvantiteter andra svenska 

livsmedelsprodukter för internationella katastrofaktioner. Det svenska 

lagret är att se som en del av den internationella katastrofreserv på 500 000 

ton livsmedel. som enligt FN :s sjunde extra generalförsamling skall ställas 

till WFP:s förfogande. För inköps-. lagrings- och fraktkostnader för nöd

vändig påfyllnad av den svenska katastrofreserven förutses ett medelsbe

hov på högst 50.8 milj. kr. Om kostnader för upphandling och frakt så med

ger. kommer metlel också att utnyttjas för proteinberikning av det vete 
som levereras. 

Sverige har efterlevt världslivsmedelskonferensens rekommendation 

om fleråriga och volymmässiga biståndsåtaganden på livsmedelsområdet. 

De kraftigt varierande spannmftlspriserna under de senaste åren har skapat 

svårigheter vid beräkningen av rnedelsbehovet för de svenska utfästelser

na. Jag fäster därför vikt vid att överenskommelse träffas mellan SIDA och 

Svensk Spannmålshandel om en bestämd procedur för att fastställa det 

pris som skall ligga till grund för de årliga inköpen av svenskt vete för bi

ståndsändamål. 

Det samlade medelsbehovet för internationellt livsmedelsbistånd under 

budgetåret 1976/77 beräknas härmed uppgå till 136.5 milj. kr. Skulle kost

naderna för här angivna veteleveranser komma att överstiga dessa beräk

ningar bör ytterligare medel utöver det här angivna beloppet kunna dispo

neras från katastrofreserven under detta anslag. 
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Afrikanska 1111·ccklingsfo11de11 fADFJ. ADF:s verksamhet ptibör:jaucs i 

augusti 1973. Dess utlåning. som sker på IDA-villkor. har i första hand in

riktats på de länder i Afrika som har drabbats hårdast av den ekonomiska 

krisen och av svår torka. Lånen har framför allt avsett projekt inom jord

bruks- och transportsektorerna. 

ADF:s ursprungliga resurser uppgick till ca 100 milj. dollar. D<i det visa

de sig att ADF:s verksamhet kom igtlng snabbt och dess kapacitet översteg 

tillgängliga finansiella resurser. beslöt årsmötet år 1974 att öka bidragen till 

fonden redan under den första verksamhetsperioden 1973-75. Förhand
lingarna med givarländerna resulterade i att bidragen till ADF ökade med 

sammanlagt ca 50 milj. dollar. Det svenska bidraget till ADF höjdes i sam

band härmed frän ursprungliga 25 milj. kr. till 45.6 milj. kr. 

Förhandlingar har därefter ägt rum om påfyllnaden av ADF:s resurser 

för trearsperioden 1976- 78. I slutet av är 1975 nåddes en principöverens

kommelse enligt vilken de deltagandc ländernas regeringar åtog sig att 

föreslå sina lagstiftande församlingar nya bidrag till ADF på totalt ca 242 

milj. dollar under åren 1976-78. Även om ytterligare ett antal länder be

räknas lämna bidrag till ADF kommer de totala tillgängliga resurserna un

der perideon 1976-78 troligen att ligga på en betydligt lägre nivå än det 

planerade utläningsprogrammet om 385 milj. dollar. 

Med hänsyn till inriktningen av ADF:s verksamhet och dess behov av 

nya medel. de afrikanska staternas allmänna uppslutning kring fonden 

samt röstfördelningen i fonden - där jämvikt råder mellan bidragsgivare 

och ltrntagare - har jag bedömt det som angeläget att Sverige ger fortsatt 

stöd till ADF. Sverige deltog därför aktivt i påfyllnadsförhandlingarna och 

utfäste sig med förbehåll för riksdagens godkännande att lämna ett bidrag 
pä 91.2 milj. kr. till ADF för treårsperioden 1976-78 (budgetären 

1976/77- 1978/79). Jag förordar att regeringen begär att riksdagen godkän

ner denna utfästelse. Medelsbehovet för budgetåret 1976/77 uppgår till 

30.4 milj. kr. 

In ternatit 111ellt /frs111edelshis I å nd 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

varav 

WFP 

FAC 

proteinberikning 

katastroflager 

136500000 

136500000 

43 000000 

33 200000 

9500000 

50800000 

lnternationdla livsmede/sprogra111met ( WFPJ lämnar biständ i form av 

livsmedel till utvecklingsprojekt och till katastrofdrabbade omräden. Sve

rige. som f. n. är medlem av WFP:s styrelse, har på olika sätt verkat för att 

både administrativt och resursmässigt stärka WFP:s kapacitet för engage

mang på katastrofomrädet. 
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hoven i andra sammanhang - den internationella jordbruksutveck
lingsfonden. ett eventuellt system för stabilisering av u-ländernas export
inkomster, en ny biståndsfond inom Internationella valutafonden och initia

tiv som kan komma att tas inom ramen för Paris-konferensen. Man tende
rar också att göra sina bidrag beroende av väsentliga tillskott från de olje

exporterande u-länderna. Särskilt för Förenta staterna. som svarar för en 

tredjedel av IDA:s resurser. är utgångsläget för de nya förhandlingarna 

svårbedömt. Till den allmänt sviktande biståndsviljan kommer att man 

släpar efter i förhållande till IDA:s övriga bidragsgivare med inbetalningar

na till organisationen. Kongressen har ännu inte anslagit medel för den 
första inbetalningen av Förenta staternas bidrag under den fjärde påfyllna

den. De nämnda faktorerna gör att det idag inte är möjligt att förutsäga re

sultatet av påfyllnadsförhandlingarna. Jag räknar dock med att kunna re

dovisa resultatet för riksdagen i 1977 års budgetproposition. 

Regionala 11tveckli11gsba11ker 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 
varav 

ADB 

ADF 

32 500000 

40400000 

10000000 

30400000 

A.fi"ikanska 11tveckli11gsba11kc11 (ADB). Medlemskap i ADB är förbehållet 

regionens länder. Detta skiljer ADB från övriga regionala utvecklingsban

ker i vilka även i-11inder är medlemmar. Banken har f. n. 41 medlemmar. 
Bankens tecknade kapital, varav hälften skall utgöras av inbetalt kapital. 

uppgår till ca 470 milj. dollar. 

Sedan 11.r 1966. då ADB påbörjade sin verksamhet, har närmare 300 milj. 
dollar lånats ut till 33 medlemsländer. Mellan åren 1973 och 1974 ökade 

den årliga utlåningen från 43 milj. dollar till 88 milj. dollar och målsättning

en är att fortsätta den snabba utlåningsexpansionen även under åren 1975 
och 1976. 

ADB:s utlåning är främst inriktad på transportsektorn.landsbygdssektorn 
samt offentliga nyttigheter såsom vallen- och avloppssystem. kraftverk 
och telekommunikationer. 

För att ADB skall kunna fullfölja sin planerade utlåningsverksamhet 

krävs att nya medel ställs till dess förfogande. ADB har placerat lån på den 

internationella kapitalmarknaden och undersöker f. n. möjligheterna att ffi 
offentliga lån från sina medlemsländer. Sverige lämnade under budgetåren 
1974/75 och 1975/76 en kredit till ADB på sammanlagt 25 milj. kr. Med hän

syn till bankens alltjämt trängda finansiella läge m:h vikten av att stödja de 

afrikanska ländernas strävan att bygga upp banken till en stark institution 

är ett fortsatt svenskt finansiellt stöd till ADB motiverat. Jag har för detta 

ändamål beräknat ett bidrag till ADB på I 0 milj. kr. under budgetåret 

1976/77. 
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siella villkor. vilket medför att u-Hindcrna nu erlägger stora ränte- och 

amorteringsbctalningar till banken. 

IDA:s utlåning sker däremot på synnerligen mjuka villkor. Lånen har en 

löptid på 50 är varav 10 är amorteringsfria. och löper utan ränta men med 

en administrationsavgift pt1 3/4~L Till skillnad från vad som giiller för 

Världsbanken är IDA:s utlåning begränsad till länder vars bruttonational

produkt per innevånare understiger 375 dollar. Verksamhetsäret 1974/75 

gick 84 1.1, av IDA:s utlaning till u-länder med en bruttonationalprodukt un

der 200 dollar per inncvänare. Försök görs att förbättra de fattigaste grup

pernas situation genom insatser för bl. a. landsbygd.rntveckling, utbildning 

och hälsovård. 

Röstfördclningen i IDA bestiims i princip av bidragens storlek. De stora 

i-länderna har genom sina stora kapitalinsatser en dominerande del av 

röststyrkan. U-ländcrna har endast 31 q av rösterna. Sverige har länge 

verkat för att u-länderna skall fä ett ökat inflytande över organisationens 

verksamhet. Vid FN :s sjätte och sjunde extr;i generalförsamlingar stödde 

Sverige därför aktivt u-ländernas krav på ökat inflytande i världsbanks

gruppen. Dessa krav återspeglades också i de resolutioner som dessa gene

ralförsamlingar antog. 

IDA:s medel tillhandahålls genom bidrag från i första hand de industria

liserade medlemsländerna. Som redovisades i prop. 1974: 1 (bil. 5 s. 30) 

innebar överenskommelsen om den tjiirde pil.fyllnaden av IDA:s resurser 

att de deltagandc fanderna skulle bidra med totalt 4 500 milj. dollar under 

treårsperioden 1')74/75-1976/77. Pft grund av Förenta staternas svårighe

ter att g:odk~inna överensk<Hnmdsen kunde denna triida i kraft först i ja

nuari 1975. 

Det totala svenska bidraget till den fjärde påfyllnaden uppgår till drygt 

756 milj. kr. Mcdelsbehovel för budgetåret 1976/77. som är det sista bud

getår som täcks av den nu gällande överenskommelsen. är 252 102 000 kr. 

Av IDA:s resurser svarar Sverige f. n. för 4 C'·i. Denna bidragsandel kom 

till stånd genom att svenska extrabidrag under 1960-talet lämnades till 

IDA. som då var en av de fä utbyggda multilaterala kanalerna med hög bi

ståndskapacitet. IDA:s verksamhet har på vissa områden gett goda resul

tat. Vårt fortsatta bidrag till IDA måste emellertid avvägas mot andra bi

ståndsinsatser. En sådan prövning bör, som jag angav i prop. 1975: 1 (bil. 5 

s. 40). naturligen ta hänsyn till hur målen för den svenska biståndspolitiken 

bäst främjas. Prövningen kommer att göras inom ramen för den nu inledda 

förhandlingsomgången om en femte påfyllnad av lDA:s resurser vilken 

siktar till att en principöverenskommelse skall uppnås till hösten 1976. 

Dessa förhandlingar kan förväntas bli än mer komplicerade än tidigare 

påfyllnadsförhandlingar. De stora i-länderna kommer härvid att ha en av

görande roll. Dessa länder. som i allmänhet befinner sig långt från 

0,7 %-målet i sin biståndsgivning. har hittills ställt sig avvaktande till IDA:s 

resurskrav. Härtill bidrar bl. a. de samtidiga diskussionerna om resursbe-
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70%· av UNICEF:s inkomster. medan nationalkommilleer och övriga en

skilda bidragsgivare svarade för återstoden. 

UNICEf har på senare år i växande omfattning planerat och genomfört 

s. k. särskilda hjälpinsatsa och speciella projekt utanför den reguljära bud

geten. Dessa insatser, som godkänns av styrelsen och genomförs under 

förutsättning att finansieringsfrågan löses. har ökat från 9 milj. dollar är 

1970 till 30 milj. dollar år 1975. Ett exempel på sådana särskilda hjälpinsat

ser är UNICEF:s resurskrävande åtaganden i samband med återuppbygg

naden av de krigshiirjade länderna i Indokina. Hiirutöver deltog UN ICEF 

aktivt i den katastrofhjälp som under våren 1975 lämnades till Sydvietnam. 

Under verksamhetsåret 1975 bidrog Sverige med 65 milj. kr. till UNI

CEF, varav 8 milj. kr. utnyttjades för UNlCEF:s särskilda hjälpinsatser i 

lndohna och södra Afrika. Den f>Venska andelen av de totala regeringsbi

dragen cill U N IC E F utgjorde år 1975 ca 20 t;'(. Sverige var därmed. efter 

Förenta staterna, den största bidragsgivaren. De nordiska länderna svara

de för ca 30 t;{ av bidragen. Utöver det ordinarie bidraget lämnade Sverige 

ett extrabidrag på 3 milj. kr. till UNICEF:s katastrofinsats i Sydvietnam. 

Förutom det statliga bidraget överförde den svenska UNICEF-kommitten 

år 1975 ca 2 milj. kr. till UNICEf. Dessa medel kom till största delen från 

behållningen av julkortsförsäljning men också från privata donationer. I 

enlighet med riksdagens bemyndigande har Sverige utfäst sig att bidra 

med 65 milj. kr. för verksamhetsåret 1976. Med hänsyn till de stora hjälpin

satser som behövs till förmån för barn och mödrar i u-länderna och till 

UNICEF:s kapacitet att förmedla ett väsentligt ökat bidragsflöde finner 

jag det motiverat att höja utfästelsen för verksamhetsåret 1976 (budgetåret 

1976/77) till 75 milj. kr. Jag inbegriper i detta belopp medel om högst 5 milj. 

kr. för särskilda hjälpinsatser. 

Jag avser föreslå regeringen att Sverige lämnar utfästelser om bidrag 

med 75 milj. kr. för vart och ett av verksamhetsåren 1977 och 1978 (bud

getåren 1977 /78 och 1978/79). 

I ntemationel la 11 t1·eckli ng.~fimde 11 ( IJ)A J 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

252102000 

252 102000 

Under verksamhetsåret 1974/75 ingick Världsbanken/IDA avtal om utlå

ning till u-länderna på sammanlagt 5.2 miljarder dollar. Härav svarade IDA 

för ca 1,6 miljarder. De totala utbetalningarna till u-länderna uppgick un

der samma tid till ca 2.8 miljarder dollar varav ca I miljard dollar kom från 

IDA. Nettobetalningarna från Världsbanken/IDA, dvs. utbetalningarna 

minus räntor och amorteringar, uppgick emellertid till endast ca 1,7 miljar

der dollar. Härav svarade IDA för huvudparten eller ca I miljard dollar. 

Världsbankens nettoutbetalningar begränsades således till 0.7 miljarder 

dollar. Detta är en följd av att världsbankslånen lämnas på nästan kommer-
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FN:s kapitalut1·ec-k/ingsfond är underställd UNDP:s styrelse. Syftet 
med fonden var ursprungligen att finansiera investeringsprojekt i u-länder

na på förmånliga villkor eller i gåvoform. Hösten 1973 beslöt FN :s general

församling att ändra fondens inriktning. Fonden utnyttjas numera för in
vesteringsinsatser som direkt kommer folkflertalet till del, främst i de 

minst utvecklade u-ländema. I första hand kommer fonden att stödja 

landsbygdsutveckling och småindustri. Hittills har fonden godkänt ett tju

gotal projekt som samtliga har en klart social prägel. Flertalet projekt ge
nomförs i samarbete med UNDP. 

Under åren 1974 och 1975 uppgick de frivilliga bidragen till fonden till 

5,9 resp. 7.3 milj. dollar. De största bidragsgivarna har hittills varit Dan

mark. Nederländerna och Norge. Sverige lämnade under år 1975 ett första 

bidrag om 10 milj. kr. Med tanke på fondens syfte och inriktning finner jag 

det önskvärt att Sverige lämnar fortsatta bidrag till de.ss verksamhet. För 

verksamhetsåret 1976 (budgetåret 1976/77) förordar jag ett bidrag om 15 
milj. kr. 

Totalt beräknar jag således för budgetåret 1976/77 255 milj. kr. under 

denna anslagspost, varav 225 milj. kr. utgör det ordinarie bidraget till 

UNDP, 15 milj. kr. avser bidrag till programmet för de minst utvecklade 

u-länderna, och 15 milj. kr. är bidrag till FN :s kapitalutvecklingsfond. I en

lighet med riksdagens bemyndigande har regeringen lämnat en utfästelse 

om ett ordinarie bidrag till UNDP om 230 milj. kr. för verksamhetsåret 
1977 (budgetåret 1977/78). Jag avser föreslå regeringen att Sverige lämnar 

utfästelse om ett lika stort bidrag för verksamhetsåret 1978 (budgetåret 

1978/79). Jag avser vidare föreslå regeringen att Sverige lämnar utfästelser 
om bidrag till FN :s kapitalutvecklingsfond med 15 milj. kr. för vart och ett 

av verksamhetsåren 1977 och 1978 (budgetåren 1977/78 och 1978/79). 

FN:s barnfond (UN!CEF) 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

65 000000 
75 000000 

UNICEF:s verksamhet är huvudsakligen inriktad på långsiktigt utveck

lingsarbete för barn och mödrar i u-länder. Den största delen av fondens 

resurser används för sjukdomsbekämpning och till program för att 

fä fram dricksvatten. Utbildningsinsatser och åtgärder för att förbättra 
barns och mödrars näringsstandard har ökat de senaste åren. UNICEF:s 

verksamhet bidrar på ett direkt och påtagligt sätt till att förbättra barnens 

levnadsförhållanden i de fattiga länderna. UNICEF har också en väsentlig 

uppgift som förmedlare av katastrofbistånd. Utgifterna för katastrofbi

stånd motsvarar vanligtvis omkring en femtedel av fondens programverk
samhet. 

År 1975 nådde UNICEF det bidragsmål om 100 milj. dollar. som uppsat

tes år 1970. Bidragen från medlemsregeringama svarade för nästan 
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förändringar kommer Sverige att arbeta för en fortsatt ökning av program

mets resurser. Samtidigt är det viktigt att åstadkomma en mera rättvis för

delning av bidragsbördan mellan olika bidragsgivare. 

Det sammanlagda svenska bidraget till UNDP:s verksamhet under år 

1975 (budgetåret 1975/76) uppgår till 227 milj. kr. Härav iir det ordinarie bi

draget 200 milj. kr. Bidraget till UNDP:s åtgärder för de minst utvecklade 

u-länderna uppgår till 15 milj. kr. Vidare fämnas 10 milj. kr. till FN:s kapi

talutvecklingsfond och 2 milj. kr. i form av ett extra bidrag till stöd för 

UN DP:s verksamhet till förmån för befrielserörelserna i södra Afrika. 

Sverige är därmed. efter Förenta staterna. UNDP:s största bidragsgivare. 

Det ordinarie svenska bidraget under år 1975 utgjorde ca 12 'X· av de sam

manlagda ordinarie bidragen. De nordiska ländernas sammanlagda andel 

av bidragsflödt!t uppgil:k till ca 28 o/r. 

J enlighet med riksdagens bemyndigande utfäste sig Sverige vid UNDP:s 
bidragskonferens i år att under verksamhetsåret 1976 (budgetåret 1976/77) 

bidra med 215 milj. kr. till UNDP:s ordinaiie verksamhet. Som tidigare 

nämnts har under det gångna året omfattande i'ttgärder vidtagits för att öka 

UNDP:s kapacitet att lämna bistånd. Mot denna bakgrund finner jag det 

motiverat att ytterligare höja det ordinarie svenska bidraget för verksam

hetsö.ret 1976 till 225 milj. kr. 

De tidigare nämnda särskilda åtgärderna för de minst ut1·ccklade u-lii11-

der1111 genomförs i avvaktan på att de nya principerna för UNDP-bistån

<lcts l~inderfördelning skall träda i kraft år 1977. Under den femåriga pro

gramperiod som då inleds kommer en betydande omfördelning att äga rum 

till förmån för de fattigaste länderna. Det nu aktuella 11.tgärdsprogrammet 

finansieras genom särskilda frivilliga bidrag och överföringar från UN DP:s 

ordinarie resurser. Målet för detta program - 35 milj. dollar - har upp

nåtts. Även om finansieringen av det ursprungliga programmet därmed har 
säkerställts. är det motiverat att lämna fortsatt svenskt stöd åt denna verk

samhet under ännu ett år. Jag föror<lar därför ett bidrag på 15 milj. kr. un

der verksamhetsåret 1976 (budgetärct 1976/77). 

UNDP:s stöd till befrielserörelserna och de nya självständiga staterna i 

Afrika har aktiverats under år 1975. För Angola, Kap Verde. Guinea-Bis

sau. Mrn;ambique. Namibia samt Saö Torne och Principe har styrelsen un

der året fastställt landrnmar och programmeringsarbetet har inletts. Kon

kreta projekt till ett värde av ca 5 milj. dollar har vidare godkänts eller är 

under beredning för befrielserörelser som erkänts av Afrikanska enhetsor

ganisationen (OAU). Dessa projekt avses skola finansieras av dels den sär

skilda frivilliga fond som upprättats för ändamålet. dels UNDP:s ordinarie 

resurser. Sverige har i UNDP:s styrelse verkat för att UNDP:s stöd åt de 

af1ikanska befrielserörelserna snarast inordnas i programmets ordinarie 

verksamhet. För att underlätta för UNDP att påbörja och genomföra sin 

verksamhet till stöd åt befrielserörelserna har Sverige. som jag tidigare 

nämnt. under är 1975 utbetalat ett extra bidrag till UNDP om 2 milj. kr. 
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FN:s utvecklingsprogram (UNDP) 

1975/76 Anslag 227000000 

1976/77 Förslag 255 000 000 
varav 

ordinarie bidrag 

minst utvecklade u-länder 

FN :s kapitalutvecklingsfond 

19 

225 000000 

15 000000 

15 000000 

UN DP:s verksamhet syftar till att främja de fattiga ländernas utveckling 

genom tekniskt bistånd i vid mening. främst kunskapsöverföring och förin

vcstcringsverksamhet. UN DP:s finansiella resurser utgörs av frivilliga bi

drag från FN-medlemmarna. De av UN DP och mottagarländerna gemen

samt finansierade insatserna genoniförs i allmänhet i samarbete med PN :s 

fackorgan och andra institutioner inom FN-systemet. 

Den reformverksamhet som inleddes i början av 1970-talet fortsätter. 

UNDP:s styrelse har i år bl. a. utarbetat nya riktlinjer för programmet 

som gör det möjligt att i ökad utsträckning kombinera tekniskt bistånd 

med kapitalbistånd från andra finansieringskällor. UN DP kommer i framti

den dessutom att kunna lämna tekniskt bistånd under hela genomförandet 

av större investeringsprojekt och inte som tidigare enbart deltaga i förin

vesteringsskedet. Vidare kommer regeringar och institutioner i mottagar

länderna att i ökad utsträckning själva ansvara för formulering. genomfö

rande och utvärdering av UNDP-finansierade projekt. UNDP:s styrelse 

har under år 1975 ocksä kritiskt granskat det hittillsvarande landprogram

mcringsarbctct och funnit vissa brister i systemet. Landprogrammciingcn 

kommer som ett resultat därav att förenklas och tillämpas med större flexi

bilitet. 
Det långsamma projektgenomförandet har under senare år utgjort ett all

varligt problem. På bl. a. svenskt initiativ har åtgärder vidtagits inom 

UNDP och FN:s fackorgan för att genomföra UNDP-projekten snabbare 

och påskynda och förbättra expertrekryteringen. Utvecklingen går nu mot 
ett väsentligt snabbare projektgenomförande. 

De ordinarie frivilliga bidragen till UNDP har ökat från 340 milj. dollar 

år 1974 till ca 405 milj. dollar år 1975. UNDP:s sekretariat räknar med att 

bidragen för år 1976 kommer att uppgå till ca 450 milj. dollar. Trots detta 

står UNDP inför en likviditetskris främst beroende på att de ameri

kanska bidragen för år~n 1974 och 1975 skurits ned med drygt 20% i för

hållande till gjorda utfästelser. Härtill kommer att vissa andra utfästa bi

drag inte in bet alts samt att projekten nu genomförs väsentligt snabbare. 

Under år 1976 skall UNDP:s styrelse besluta om den finansiella ramen 

för planeringen av UNDP:s verksamhet under nästa femåriga program
period ( 1977-81). Med hänsyn till UNDP:s vidgade biståndskapacitet, 

omfördelningen av programmets resurser till förmån för de fattigare. 
befolkningsrika u-länderna och u-länder som strävar mot sociala struktur-
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Av de 9 650 milj. kr. som enligt förslaget utgör Jen samlade plancringsra

mcn för perioden 1976/77 -- 1978/79 beräknas 3 240 milj. kr. disponeras för 

bidrag till internationella biståndsprogram medan 6 140 milj. kr. utgör pla

neringsram för det direkta samarbetet med i första hand programländerna. 

För förvaltning. utbildning. rekrytering och information beräknas 85 milj. 

t.:r. för budgetåret 1976/77 och 90 resp. 95 milj. kr. för budgetåren 1977/78 

och 1978/79. 

Fördelningen av planeringsramama på anslag är liksom tidigare år att 

anse som preliminär. Förskjutningar i den ena eller andra riktningen mel

lan andelarna för anslagen Bidrag till internationella biståndsprogram och 

Bilateralt utvecklingssamarbete måste nämligen kunna ske för att hänsyn 

skall kunna tas till omständigheter som inte !lU kan förutses. 

De av riksdage:i fastställda planeringsramarna har utgjort grunden för 

treårsplaneringen av biståndet till enskilda länder och internationella orga

nisationer. I samband med att avtal träffats om utvecklingssamarbete un

der det budgetår för vilket riksdagen beviljat medel har regeringen till pro

gramländerna framfört preliminära planeringsramar för de två efterföljan

de budgetåren. I fråga om ett flertal mellanstatliga organisationer har rege

ringen med riksdagens bemyndigande vidare gjort utfästelser om bidrag 

som på samma sätt omfattar en treårsperiod. St'ldana bemyndiganden för 

regeringen att göra utfästelser för en treårsperiod är en förutsättning för 

mottagande länders och organisationers möjlighet att effektivt planera ut

nyttjandet av det svenska biståndet. Med hänsyn till att biståndsanslagen 

nu kan fömtses öka långsammare än tidigare bör emellertid regeringens 

rätt att göra formella utfästelser avse bidrag eller landramar som är oför

ändrade i förhållande till vad som föreslås för det kommande budgetåret. 

Jag kommer i det följande att ange för vilka internationella organisationer 

långtidsutfästelser är aktuella. För programländerna är som bekant utfäs

telser för en treårsperiod regel. I de fall regeringen vill föreslå under treårs

perioden successivt ökade land ramar eller bidrag till ett visst programland 

eller internationellt biståndsorgan färdetta redovisas för riksdagen i va1je 

särskilt fall. Liksom hittills bör emclle11id regeringen i enlighet med av 

riksdagen fastställda riktlinjer kunna utnyttja katastrofmedel för att lämna 

extra bistånd under löpande budgetår. 

SIDA anför i sin anslagsframställning för budgetåret 1976/77 att vi~sa 
kostnader för rekrytering och uthi!dning samt för histåndskontoren som ti

digare belastat andra anslag skall föras till anslaget C4. Styrelsen för inter

nationell utveckling (SIDA). Jag tillstyrker SIDA:s förslag. Kostnaderna 

för informationsverksamheten skall liksom tidigare 1iedovisas på. ett sär

skilt anslag som fr. o. m. budgetåret 1976/77 betecknas C3. Information. 

C 1. Bidrag till internationella bistllndsprogram 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

815 338 304 

I 050000000 

I 050 000 000 

Reservation 586804045 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 5 Utrikesdepartementet 17 

vårdens område, inte minst mödra- och barnavård. Sveriges omfattande 

bistånd till familjeplanering har som ett viktigt motiv att stödja kvinnans 

frigörelse. Likaså tjänar projekt för yrkesutbildning. hantverk och småin

dustri som får svenskt stöd bl. a. syftet att förbättra kvinnors möjligheter 

till yrkesarbete. 

Utvecklingen i mfmga länder ökar kraven på åtgärder för att förbättra 

kvinnans situation. Sedan dessa krav fött ytterligare stöd från kvinnokon

fen:nscns rekommendationer finns det anledning räkna med ett växande 

intresse hos u-länderna för internationellt bistånd på detta område. 

A11slag.rn11·ec/.:li11g, pla11eri11gsmmar 111. m. 

För budgetåret 1976/77 förordar jag en total ökning av biståndsanslagen 

med 262 milj. kr. eller med drygt 9 % . De samlade anslagen för internatio

nellt utvccklingssamarbctc skulle därmed uppgå till 3 122 milj. kr .. vilket 

beräknas motsvara 10-· av 1976 års bruttonationalprodukt till marknads
pris. 

Den övervägande delen av den föreslagna an slagsökningen faller på an

slaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. som föreslås uppgå till I 987 

milj. kr. Anslaget C 1. Bidrag till internationella bisH111dsprogram föreslås 

bli oförändrat. dvs. I 050 milj. kr. Anledningen härtill är att den stora ök

ningen av detta anslag för budgctaret 197.'i/76 beräknas medföra en bety

dande ointecknad reservation som. i enlighet med vad jag senare kommer 

att föreslå. kan disponeras under budgetåret 1976/77. 

De svenska biståndsanslagen ligger. relativt sett. på e·n högre nivfl än för 
nägot annat i-land. Sverige nådde också år 1974 som första i-land FN

mftlet att i mitten av 1970-talet betala ut 0.7 r.·I av bruttonationalprodukten 

till marknadspris i bis tänd. Nederländerna och Norge ligger f. n. närmast 

att nå detta mäl. 

Planeringsramarna för biståndslagen bör i förht'lllande till nuvarande 

förslag till anslag schablonmässigt kunna ökas med 3 <:'<· per år. Jag för

ordar därför att planeringsramarna för budgetä.ren 1977 /78 m:h 1978/79 be

räknas till 3 21 o milj. kr. resp. 3 312 milj. kr. Härigenom erhålls ett tillfreds

ställande underlag för planeringen av vtvecklingsbistilndet. 

Planeringsramar för budgetåren 1976/77- 1978/79 

Bidrag till internationella 
bis tänds program 
Bilateralt utvecklings-
samarbete 
förvaltning. utbildning. 
rekrytering och informa-
tionm.m. 

Totalt 

Budgetar milj. kr. 1976/77-
-------------- 1978/79 
1975/76 
Anslag 

I 050.0 

I 763 .3 

73.7 
2860,0 

1976/77 J 977 /78 1978/79 
Förslag Planeringsramar Summa 

I 050.0 I 080.0 I l IO.O 3 240,0 

1987.0 2046.0 2107.0 6140.0 

85.0 90.0 95.0 270.0 
3122,0 3216,0 3312,0 9650,0 

kibJ:.tgcn l'J7.'/7h. I sam!. Nr 1011. Rilaga '.' 
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la biståndet gä till de fattigaste u-länderna. Detta är emellertid inte tillriick

ligl för alt förverkliga de svenska biståndspolitiska målen. För att medver

ka till en internationell resursomfördelning måste biståndet ocksä nä ut till 

de falligastc folkgrupperna. Detta förutsätter ett samarbete med länder 

som sjiilva aktivt försöker åstadkomma en jämnare fördelning av resurser

na. Denna princip har länge varit vägledande för utformningen av Sveriges 

bistfmdspolitik på såväl det multilaterala som bilaterala området. Under 

senare itr har denna tankegång - i takt med den ökande insikten om den 

oriitt!1irdiga fördelningen av inkomster och förmögenhet inom flertalet u

fänder - vunnit likad anslutning både bland de internationella biståndsor

ganen och i nera givarländer. 

Under 1970-talcl har ett ökat samarbete med programländerna vuxit 

fram i fråga om t. ex. handel. forskning, kulturutbyte och institutionssam

arbete. Flera av programländerna har uttalat intresse för att ytterligare vid

ga detta samarbete. Från svensk sida finns det anledning att välkomna det

ta intresse. 

En samordnad u-landspolitik framstår som en betydelsefull del av den 

svenska utrikespolitiken. Mot bakgrund härav kommer regeringen i sam

band med att histåndspolitiska utredningen ( U D 197:!: 03) behandlas att ta 

upp frägan om hur arbetet med en svensk u-landspolitik skall föras vidare. 

lntl'l'lllllio11l'i/<1 k1·i111101'ret 

Ar 197.'i fastställdes av FN som det internationella kvinnottret. Det opi

nionsbildande arbete. som har hedrivits under året. har bidragit till alt fä 

frägan om jfönstiilldhet mellan män och kvinnor erkänd som en angelägen 

uppgift inom varje nation och som en viktig ekonomisk och social fråga 

inom FN. 

Vid FN:s kvinnokonferens i Mexico City antogs en världsaktionsplan 
med rekommendationer för hur bl. a. regeringar och internationella organi

sationer skall arbeta för att uppnå jiimställdhet mellan män och kvinnor. 

Vidare antogs på initiativ av u-länderna en deklaration. den s. k. Mexico

deklarationen. 

K vinnokonfcrensen fastslog att ätgärder för att förbättra kvinnans situa

tion iir en del av kampen mot underutveckling. Ekonomisk utveckling 

medför emellertid inte automatiskt jiimställdhet. Därför behövs också ett 

omfattande reformarbete inriktat på en förbättring av kvinnans situation. 

Det ankommer nu på världens regeringar och på FN att omsätta Mexi

co-konferensens rekommendationer i praktisk handling. Sverige kommer 

att verka för att FN-organen inom sina resp. områden arbetar för en för

bättring av kvinnans situation. 

Sveriges bilaterala bistånd riktar sig redan i betydande utsträckning till 

eftersatta grupper. inte minst på landsbygden. där den fattiga kvinnans si

tuation är särskilt svår. Som exempel på insatser som direkt ger lättnad i 

kvinnans arbete kan nämnas de vattenförsörjningsprogram som med 

svenskt stöd genomförs i de flesta afrikanska programländerna. Viktiga för 

en förbättring av kvinnans situation är också de insatser som görs på hälso-
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medborgare samhällen präglade av solidaritet och trygghet. Det är knap

past någon tillfällighet att det kraftigaste motståndet mot en ny ekonomisk 

världsordning kommer från i-länder där ländernas egna medborgare idag 

upplever stor arbetslöshet och ekonomisk otrygghet. 

U-la11dspolitik 

För ett u-land är det naturligt att betrakta relationerna till ett industri

land som en helhet. Så har u-länderna som grupp också kommit att uppfat

ta förbindelserna med den rika världen. Det är denna u-ländernas syn på 

de internationella relationerna som kommer till uttryck i deras samlade 

krav på en ny ekonomisk världsordning. 

Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) tar upp denna fråga i sin 

anslagsframställning. SIDA framhåller att det nu är angeläget att precisera 

och vidareutveckla en aktiv svensk u-landspolitik. 

En strävan till solidaritet med de fattiga folken angavs i prop. 1962: 100 

som ett tillräckligt motiv för ökade svenska biståndsinsatser. Denna in

ställning motiverar också en aktivare svensk u-landspolitik. Därtill kom

mer emellertid skäl som mer direkt låter sig identifieras med Sveriges lång

siktiga intressen av att samarbeta med ucländerna. 

En rättvisare ekonomisk världsordning måste utformas i nära samarbete 

mellan rika och fattiga länder för att resultat skall kunna uppnås. En del åt

gärder kräver internationella överenskommelser för att komma till stånd. 

Andra åtgärder på t. ex. handelsområdet kräver normalt bred anslutning 

frän i-himlerna för att de skall få effekt. När det gäller åtgärder av detta 

slag kommer Sveriges ansträngningar att inriktas på att fä till stånd samla
de internationella lösningar som i största möjliga utsträckning tar hänsyn 

till u-landsgruppens krav på en ökad andel av världens resurser. 

I detta sammanhang bör framhållas att åtskilliga u-landspolitiska åtgär

der som nu står i förgrunden i den internationella debatten i första hand 

gynnar de mer utvecklade u-länderna. Det blir sålunda de u-länder som re
dan har byggt upp en industri och nått framgångar på exportmarknaderna 

som främst drar nytta av generella liberaliseringsåtgärder på handelsområ

det. Detsamma gäller verkningarna av vissa system för exportintäktsstabi

lisering. Detta slag av åtgärder får ses som ett stöd till u-länderna som 
grupp. 

För de fattigaste u-länderna kommer däremot flertalet u-landspolitiska 

åtgärder att ha begränsad betydelse. Till en bö1jan kan generella åtgärder 

t. o. m. fördjupa klyftan mellan olika u-länder. För de fattigaste och minst 

utvt:cklade länderna kommer biståndet därför att spela en stor roll även i 

framtiden. Detta har under senare år böi:iat uppmärksammas av bistånds

givarna. Alltjämt gäller dock att OECD-länderna ger mer bistånd per invå

nare till de rikare u-länderna än till de fattigare. För Sveriges del är bilden 

en annan. Det svenska biståndet är sedan länge mycket klart inriktat på de 

fattigare u-länderna. För budgetåret 1976/77 beräknas ca 85 q. av det direk-
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Generalförsamlingen slog vidare fast att ökningar av jordbruksproduk

tionen i u-länderna måste förenas med ekonomiska och sociala reformer. 

Denna passus. som kom till på nordiskt initiativ, har särskilt intresse. ef

tersom den i en resolution som i övrigt bara handlar om relationerna stater 
emellan utgör en viktig anknytning till kraven i FN :s utvecklingsstrategi på 

strukturella reformer i u-länderna för att de fattiga folkgrupperna skall bli 

delaktiga i utvecklingen. 

Förhandlingsviljan mellan i- och u-länderna har förbättrats. Om detta 

kan leda till verkliga framsteg i arbt:tet på att förändra de ekonomiska 

maktrelationerna mellan fattiga och rika länder l\terstl\r emellertid att se. 

Mycket tyder på att viljan att ge konkret innebörd lit generalförsamlingens 

rekommendationer är begränsad i i-landskretsen. Flera av de stora i-län

derna inriktar sig i stället på att ge de multinationella företagen. de utländs

ka privata investeringarna och den internationella kapitalmarknaden en 

ökad roll i u-fändcrna. 

Det kan llcksi1 konstateras att de östeuropeiska staternas roll i vad avser 

arbetet pä en ny t:konomisk världsordning är tiimligen passiv. Frtm u

landshidl vänder man sig mot dessa staters uttalanden av innebörd att de 

inte har ntigra förpliktelser när det giiller att solidariskt bistå u-fänderna 

med hänsyn till att de inte har nt1got kolonialt förflutet eller för en imperia

listisk politik. 

Det framgår av vad jag nu har sagt att mänga av rekommendationerna 

f"rftn FN:s sjunde extra generalförsamling iir allmänt hällna och kompro

missbetonade. De löser inte de internationella utvecklingsproblemen. Men 

de utgör en ram för fortsatta ml\linriktade och mera konkreta förhandlingar 

och ansträngningar även om en del i-länder. främst Förenta staterna. gjor

de förbehtdl på flera viktiga punkter. 

Härigenom har en grund lagts för såväl UNCTAD IV som för Paris-kon

ferensen om internationellt ekonomiskt samarbete. Den senare har nu in

letts och bcdiknas p;)gå under större delen av är 1976 i form av förhand

lingar i fyra l.'i-statskommissioner för energi, råvaror, utvecklingssamar

bete och finansiella frågor. 

Ett resultat av den sjunde extra generalförsamlingen iir att FN :s roll som 

förhandlingsforum stärkts. Med hänsyn till u-liindcrnas starka stämma i 

PN-organisationen är denna utveckling tillfredsställande. 

Det ~ir angeläget att Sverige aktivt medverkar i det förestående arbetet 

på en reform av FN :s organisation. Den sjunde extra generalförsamlingen 

beslöt att tillsätta en särskild kommitte med uppgift att under år 1976 kom

ma med förslag om hur FN:s roll på det ekonomiska och sociala området 

bäst kan stärkas och effektiviseras. 

Framgångarna i arbetet ptl en ny ekonomisk världsordning beror i stor 

utsträckning ptl om regeringarna i de rika länderna lyckas skapa opinion i 

sina hemländer för en rättvisare m:h mer demokratisk värld. En förutsätt

ning för framgång i detta arbete är att de rika länderna kan erbjuda sina 
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u-liindernas r:ivaruexport och priserna pfi deras importvaror från i-liinder

na. s. k. indexering. väckte motstånd från hela i-landsgruppen. Försam

lingen kunJe endast enas om att ge UNCTAD:s generalsekreterare i upp

drag att studera frågan vidare för att lägga fram förslag till UNCTAD IV. 

Invändningarna mot indexering var av både praktisk och politisk natur. 
När det gäller rcsur.1"<frer.föri11gar och valutafrågor uppdrog generalför

samlingen fit UNCTAD IV att ta ställning till frägan om en särskild konfe

rens om u-ländernas skuldbörda. Denna rekommendation går bl. a. tillbaka 

på ett svenskt förslag som siktar till att fä till stånd en samlad internatio

nell överenskommelse om avskrivning eller anstånd med betalning av de 

fattigaste och hårdast drabbade u-Hindernas skuldtjänster på offentliga ut

vecklingskrediter. Frfln svensk sida hävdades att en sådan åtgärd skulle ha 

en omedelbar positiv effekt pfi dessa länders akuta betalningsbalanssi

tuation. Flertalet övriga i-länder motsatte sig emellertid tanken på generel

la skuldlättnader. 

Trots motstånd frän några av de större i-ländernas sida kunde bl. a. på 

svensk tillskyndan FN :s biståndsmål för offentliga överföringar om 0.7 0f 

av bruttonationalprodukten bekräftas. Utvecklingsstrategins tidpunkt för 

att uppnä målet. nämligen mitten på 1970-talct. försköts dock till slutet på 

årtiondet. Förenta staterna reserverade sig helt mot detta åtagande. Vissa 

andra i-liinder. bl. a. Storbritannien och Italien. förklarade att de på grund 

av interna ekonomiska svårigheter inte kunde garantera att de. skulle nå 

mfilet under 1970-talet. 

Generalförsamlingen enades ocksä om vissa allmänt hållna riktlinjer för 

en reform av valutasystemet. Internationella valutafonden uppmanades att 

när nya särskilda dragningsrätter nästa gäng skall utfärdas övervUga att 

uppriltta en fänk mellan dessa och utvecklingsbistånd. När u-länderna år 

1970 i FN :s utvel!klingsstrategi beg~rde att frfigan skulle studeras reserve

rade sig nästan hela i-landsgruppen. Nu framförde endast Förenta staterna 

en reservation. 
I i1ul11strialiseri11g4rågorn<1 bygger extra generalförsamlingens rekom

mendationer på kompromisserna från 1975 års industrialiseringskonferens 

i Lima. Behovet av industriell strukturanpassning och arbetsmarknadspoli

tik i i-länderna understryks med siktet inställt pi!l lokalisering av vissa in

dustrier till u-länderna. Samtidigt medges att i-länderna har rätt att av eko

nomiska. sociala och beredskapsmässiga skäl skydda vissa branscher. 

Pä jordbruks- och lh·smedel4örsiirj11i11gso111rådet förordar extra gene

ralförsamlingen att ett internationellt system för livsmedelsberedskap 

(spannmålslager) upprättas. Vidare bekräftade generalförsamlingen 

vlirldslivsmedelskonferensens beslut om att upprätta en internationell 

jordbruksutvecklingsfond. Församlingen accepterade också ett av Sverige 

framfört förslag om att skapa ett internationellt katastroflager om 500 000 

ton vete att administreras av Internationella livsmedelsprogrammet (WFP). 
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förde också omfattande reservationer till deklarationen och handlingspro
grammet. 

Alltsedan dess har oavbrutna diskussioner och förhandlingar pågått om 
en ny ekonomisk världsordning. Världslivsmedelskonferensen i Rom, in
dustrialiseringskonferensen i Lima, kvinnokonferensen i Mexico City, de 
alliansfria u-ländemas samråd i Dakar och Lima sam~ FN :s generalförsam

lings och ekonomiska och sociala rådets (ECOSOC) ordinarie möten präg
lades alla av u-ländernas krav på en omprövning av de ekonomiska relatio

nerna mellan i- och u-länder. De stora i-ländernas ovilja mot att företa en 
sådan samlad genomgång var hela tiden påtaglig. 

FN :s sjunde extra generalförsamling i är innebar emellertid en ändring. 

De stora i-länderna förklarade sig nu villiga att i princip behandla de 
globala ekonomiska och politiska relationerna mellan rika och fattiga län
der. Denna attitydföränd1ing blev av stor betydelse för att skapa ett gynn

samt förhandlingsklimat. Generalförsamlingen enades om riktlinjer för 
fortsatta. mer målinriktade förhandlingar. Jag vill i det följande ge en över

siktlig redovisning av några av de viktigaste resultaten av församlingens 

arbete. 
Pä det handelspolitiska området koncentrerades arbetet framför allt till 

ett förslag från FN:s handels- och utvecklingskonfcrens (UNCTAD) om 
ett s. k. integrerat program för råvaror av intresse för u-ländernas export. 
Enligt generalförsamlingen skall den fjärde världshandelskonferensen 

(UNCTAD IV) som äger rum i Nairobi i maj år 1976 ta ställning till bl. a. 
följande i programmet ingående element: lämpliga internationella lagrings
och marknadsarrangemang för att åstadkomma stabila, lönsamma och rätt
visa priser för u-ländernas råvaror samt åtgärder för att öka förädling och 
bearbetning av råvarorna i producentländerna. U-ländema krävde ur

sprungligen en särskild internationell fond för lagetlinansiering. Försam
lingens rekommendation blev vagare och förordar endast att man vid 
UNCTAD IV söker ta ställning till lämpliga internationella finansierings
former för lagrings- och marknadsarrangemang. 

Församlingen behandlade vidare olika förslag att stabilisera u-ländemas 
exportinkomster. Sverige lade fram ett förslag som bygger dels på det avtal 
om stabilisering av exportinkomster som länderna i den Europeiska Ge
menskapen (EG) ingått med associerade u-länder, dels på vissa huvudtan
kar från 1960-talets diskussion om s. k. supplementär finansiering. Medan 

det svenska förslaget i enlighet med u-ländernas principiella ståndpunkt 
skall ses som ett komplement till mer genomgripande marknadsarrange
mang på råvaruområdet inriktas ett amerikanskt förslag främst på att -

som ett alternativ till prisstabilisering genom marknadsavtal - utvidga In
ternationella valutafondens (lMF) möjligheter att lämna u-ländema kom
pensationslän vid ett oförutsett bortfall av exportinkomster. De olika för

slagen om stabilisering av exportinkomster kommer att diskuteras vidare. 
Etl centralt u-landskrav att upprätta ett fast samband mellan priserna på 
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C. INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE 

Den s. k. oljekrisen och konjunkturnedgången i OECD-länderna innebar 

en radikal försämring av den ekonomiska situationen för fkrtalet icke ol

je-exporterande u-liinder. Oljepriset har därefter höjts ytterligare och kost

naderna för import av kapitalutmstning har ökat samtidigt som råvarupti

serna har fallit. Följden har blivit en markant försvagning av de icke olje

producerande u-ländernas bytesbalans. Under år 1974 kunde visserligen 

flertalet u-länder med olika medel - kommersiell upplåning och tillskott av 

biståndsresurscr - dämpa effekterna för den inhemska ekonomin. För u

landsgruppen. som helhet låg tillväxttakten för totalproduktionen fortfaran

de på en hög nivå under år 1974 medan den minskade för OECD-området 

som helhet. Under år 1975 har emellatid :'lterverkningarna av den interna

tionella lågkonjunkturen blivit allt kännbarare för u-länderna. 

Genomsnittssiffror för tillväxt och utveckling i hela u-landsgruppen ten

derar att undanskymma tva tendenser som blivit allt mera uppenbara un

der senare år. Tillväxten har endast i ett fätal u-länder kombinerats med en 

politik för att fördela resurserna jämnare. De fattiga grupperna har därför 

inte blivit ddaktiga i den utveckling som skett. Det är vidare framför allt de 

rikare u-länderna som nått en snabb ekonomisk tillväxt. I de fattigaste u

fänderna har produktionsökningen under de senaste I 0- 15 aren endast 

obetydligt överstigit befolkningstillviixten. Det är ocksa dessa länder som 

drabbats hardast av den internationella lågkonjunkturen. Föreliggande 
prognoser pekar inte på någon förbättring av situationen för de fattigaste 

u-länderna under resten av 1970-talet. Denna utveckling gör att man mäste 

ifrågasätta den vedertagna uppdelningen i i-länder och u-länder. Inom u

landsgruppen finns en rad länder som kan tillgodose sina behov av kapital 

och teknologi genom kommersiella transaktioner medan de fattigare u-län

demas behov av resursöverföringar på mjuka villkor fortsätter att öka. 

Dessa vidgade skillnader inom u-landsgruppen ifråga om resurser och 

utvecklingsgrad understryker de olika intressen som finns beträffande de 

ekonomiska relationerna till den rika världen. Trots detta har u-länderna 

under de internationella förhandlingarna om en ny ekonomisk världsord

ning kunnat uppträda enat och lägga fram gemensamma förslag. Härige

nom har kraven på ändrade relationer mellan i- och u-länder vunnit i styr

ka. 

En ny ekonomisk riirldsordning 

I prop. 1975: 1 (bil. 5 s. 13-15) redogjorde jag för den deklaration och 

det handlingsprogram för att upprätta en ny ekonomisk världsordning 

som vflren 1974 antogs vid FN:s sjätte extra generalförsamling. Denna 

präglades av konfrontation mellan i- och u-länder. Flertalet i-länder fram-
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nader kan för 1976/77 beräknas till 1.4 milj. franska francs. ca 1.2 milj. kr. 

Anslaget bör höjas med 1.5 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europarådet för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag 

av 6500000 kr. 

B 5. Övriga internationella organisationer m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

121441 

65 000 

65000 

Under detta anslag beräknas bidrag till bl. a. Permanenta skiljedomsto

lens internationella byrft i Haag. det internationella institutet för de mänsk

liga rättigheterna i Strasbourg (Fondation Renc Cassinl och Haag-akade

mien för internationell rätt. Vidare utgftr ersättning för vissa kostnader för 

det s. k. COST-samarbetet (europeiskt tekniskt-vetenskapligt samarbete). 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Övriga internationella organisationer m. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 65 000 kr. 
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strålat atombränsle (Eurochemic). centrum för pedagogisk utveckling 

(CERI) och Europeiska transportministerkonferensen (ECMT) samt vissa 

program såsom vägforskningsprogrammet. undervisningsbyggnadspro

grammet och programmet för mätning av långväga luftföroreningar. 

Sveriges ordinarie bidrag till OECD för år 1976. vilket utbetalas under 

innevarande budgetår. kan uppskattas till omkring 4,7 milj. kr. Därtill 

kommer Sveriges bidrag till kostnaderna för Eurochemic-projcktet, vilket 

för budgetåret 1976/77 beräknas uppgå till omkring 4 milj. kr. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD) för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

9065 000 kr. 

B 3. Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A) 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 958 000 

3 500000 

4400000 

EFTA:s budget för innevarande budgetår har bestämts till drygt 8 milj. 

sfrcs. Enligt gällande bidragsskala skall Sverige betala 30% av medlemsbi

dragen vilket motsvarar ca 3 900 000 kr. 

Organisationens budget för 1976/77 har ännu inte fastställts. Med hän

syn till kostnadsökningar synes en uppräkning av anslaget med 900 000 kr. 

rimlig. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Europeiskafrihande/ssammans/utningen (EFTAJ för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 4400000 kr. 

B 4. Europarådet 

I 974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

4505 387 

5000000 

6500000 

Storleken av Sveriges ordinarie bidrag budgetåret 1976/77 kan bestäm

mas först då rådets budget för kalenderåret 1977 fastställts. vilket beräknas 

ske på senhösten 1976. 

Det svenska bidraget till den ordinarie budgeten kan dock beräknas till 

ca 5,5 milj. franska francs, ca 5,3 milj kr. 

Förutom den ordinarie budgeten tillkommer utgifter för byggnadslån 

resp. obligatoriska bidrag till europeiska ungdomsfonden samt det euro

peiska farmacope-samarbete till vilket Sverige anslöt sig 1975. Dessa kost-
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B. BIDRAG TILL VISSA INTERNATIONELLA ORGANISATIO
NER 

B I. Förenta Nationerna 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

197fi/77 förslag 

19955 279 

23 000000 

24500000 

Sveriges ordinarie bidrag till FN :s reguljära budget för kalenderåret 1975 

uppgick till 14.8 milj. kr. 

Det ordinarie bidraget för kalenderåret 1976 har ännu inte fastställts men 

beräknas till omkring 18 milj. kr. Beräkningen grundar sig på generalsekre

terarens budgetförslag för budgetåret 1976/77 - FN: s rlikcnskapsftr 1976. 

Kostnaderna för Je vakt styrkor i Mellersta Östern <UN EF och 

UNDOFl. som på beslut av FN:s säkerhetsrftd upprilttades i oktober 1973. 

har beräknats till 80 milj. dollar per år. Sveriges andel av kostnaderna ut

gör 1.30 procent eller med nu gällande viixclkurs omkring 4.5 milj. kr. 

Finansieringen av FN:s verksamhet på Cypern <UNFICYP) är otill

fredsställande och trots frivilliga bidrag från vissa länder. däribland Sveri

ge. har FN alltjiimt underskott för denna verksamhet. 

För Sveriges bidrag till kostnaderna för UNFICYP under detta anslag 

beräknas ett oföriinJrat belopp. 2 milj. kr. 

Anslaget bör räknas upp med 1.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förl'/lfa Nationl'rna för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 24 500 000 kr. 

B 2. Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling !OECD) 

1974/75 Utgift 

1975/7fi Anslag 

I 97fi/77 Förslag 

8 190981 

9065 000 

9065 000 

I OECD:s budget redovisas utgifter under två huvudavdelningar. Del I 

upptar kostnader för organisationens sekretariat samt arbetet i dess olika 

kommittecr angående ekonomiskt och handelspolitiskt :barnarbete. miljö

vård och biståndsfrågor m. m. samt del Il kostnader för verksamheten 

inom vissa till OECD anslutna organ såsom det internationella energiorga

net (IEA). OECD:s utvecklingsinstitut (Development Centre). atomcner

giorganet (NEA) samt dess programbibliotek och centrum för samman

ställning av neutrondata. Europeiska bolaget för kemisk behandling av be-
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Anslaget hör föras upp med oföriindrat hclopp . 

.Jag hemstliller att regeringen föreslår riksdagen 

7 

att till A'11.1·111ada ji'ir 1·is.1·11 11ii1111u/er m.111. för b11dgett1rct 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 200 000 kr. 

A 8. Konunittcl'r m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 förslag 

598905 

150000 

200 000 

Anslaget bör höja~ med 50 000 kr. 

Reservation 

Jag hcrnstiillcr att regeringen fön:sl!1r riksdagen 

342 518 

att till A'u111111i1frer 111. 111. för hudgelilret 1976/77 anvisa dl reserva

tionsanslag av 200 000 kr. 

A 9. Extra utgifter 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

294832 

315 000 

345 000 

Anslaget hör höjas med 30 000 kr. 

Reservation 

Jag hemstliller att regeringen fiiresltir riksdagen 

210267 

att till Extra utgifta för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservations

anslag av 345 000 kr. 

A 10. Kostnader för officiella besiik m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 343 685 

I 000000 

I 400 000 

Detta anslag utnyttjas huvudsakligen för att bestrida vissa kostnader av 

rcpresentationskaraktär. som uppstår i samband med besök i Sverige av 

statschefer. regerings medlemmar och andra personer. som bör visas upp

märksamhet och gästfrihet från officiellt svenskt Mlll. Anslaget hör med 

hänsyn till belastningen höjas med 400 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förcslttr riksdagen 

att till Kos111wler fi'ir officiella hesiik m. 111. för hudgetäret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 1 400 000 kr. 
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A 5. Ersättning åt olönade konsuler 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 267 572 

2450000 

2 808 000 

6 

Anslaget används för att betalas. k. kontorskostnadsbidrag till vissa olö

nade konsuler samt utrustning. som enligt författningar och praxis skall 

finnas på svenska olönade konsulat. 

Det finns f. n. omkring 500 svenska olönade konsulat. De olönade kon

sulerna gör en värdefull insats för Sverige antingen det gäller bistånd till 

sjöfolk och andra svenska medborgare, informationsverksamhet eller and

ra aktiviteter. De erhåller ingen ersättning för sitt arbete. Blott ett mindre 
antal erhåller kontorskostnadsbidrag. F. n. pågår inom utrikesdepartemen

tet en översyn av de olönade konsulaten. Resultatet härav beräknas före

ligga under första halvåret 1976. 

Med hänsyn till kostnadsökningar bör anslaget räknas upp med 358000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiitt11i11g ilt olönade konsuler för budgetåret 1976/77 anvisa 
ett förslagsanslag av 2 808 000 kr. 

A 6. Särskilda förhandlingar med annan stat eller inom internationell orga

nisation 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

12456853 

9 000 000 

12000000 

Anslaget. som används för att bestrida kostnader för förhandlingar och 
överläggningar med andra stater samt svenskt deltagande i internationella 

konferenser och möten. bör med hänsyn till belastningen höjas med 

3 000 000 kr. till l 2 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Siirskilda förhandlingar med annan stat eller inom interna

tiondl organisation för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsan

slag av 12000000 kr. 

A 7. Kostnader för vissa nämnder m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

247903 

200000 
200000 
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A 2. Utlandstjänstemännens representation 

197 4/7 5 LI tgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 962 676 

4600000 

5 150000 

Reservation 

5 

0 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den kontaktskapande verksam

het. som hedrivs av utomlands stationerade tjänstemän i utrikesförvalt

ningen och tjänstemän i utrikesdepartementet som. utan att omstationeras. 

tas i anspråk för tjänstgöring utomlands. f:rsättningsbekippen fastställs av 

departcmentschefen pil förslag av utrikesförvaltningens lönenämnd. 

Anslaget bör höjas med 550000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vtlandstjänstemänncns representation för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 5 150 000 kr. 

A 3. Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

6 917 962 

6889000 

7300000 

Reservation 0 

Under detta anslag anvisade medel används för ersättning. underhåll 

och nyanskaffning av kansli- och bostadsinventarier för utrikesrepresenta

tionen samt viss beredskapsutrustning. Anslaget bör för nästa budgetår 
höjas med 411 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Inventarier för beskickningar, delegationer och konsulat för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett rcservationsanslag av 7 300000 kr. 

A 4. Kursdifferenser 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/Ti Förslag 

50907 

I 000 

I 000 

I samband med utlandsmyndighetemas valutaförsörjning uppkommer 

kursförluster och kursvinster som redovisas under detta anslag. Anslaget 

bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursdijferenser för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsan

slag av I 000 kr. 
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UTRIKESDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-12-29 

Föredragande: Statsrädct Andersson sävitt gäller littera A, B. D och E pä 

driftbudgeten och kapitalbudgeten utom anslaget Biständsförvaltningens 

lånefond och statsrådet Sigurdsen sävitt gäller littera C på driftbudgeten 

och anslaget Biständsförvaltningens lånefond på kapitalbudgeten. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser utrikesdepar

tementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Tredje huvudtiteln 

A. UTRIKESDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Utrikesförvaltningen 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

V t rikesdepart e 111l' 11 te I 

196 078 590 

205 957000 

205 957 000 (beräknat) 

Utrikesdepartementets organisation och personalpolitiken inom utrikes

förvaltningen har varit föremål för särskilda utredningar. Förslag från 

dessa utredningar har avlämnats under våren 1975 (Ds UD 1975: 2 resp. Ds 

UD 1975: 3). Förslagen avser ny organisationsstruktur för utrikesdeparte

mentet med förstärkning av personalresurserna samt riktlinjer för perso

nalpolitiken inom utrikesförvaltningen. Jag avser hemställa att regeringen 

senare under innevarande riksmöte avger särskild framställning till riksda

gen i anledning av de båda utredningarnas förslag. I avvaktan härpå bör 

anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Med hänsyn till att dessa frågor alltjämt är under beredning får jag hem

ställa att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Utrikesförvalt-

11inge11 för budgetåret 1976/77 beräkna ett förslagsanslag av 

205 957 000 kr. 
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Information om Sverige i utlandet 

För information i utlandet anvisas under tredje huvudtiteln medel för in

formationsverksamhet bedriven av utrikesförvaltningen. Svenska institu

tet. Svensk-internationella pressbyrån. I ngenjörsvetenskapsakademien 
samt Sveriges Radios utlandsprogram. 

Föreslagna anslag uppgår till 37,7 milj. kr. 

Sammanställning 

Förändringarna inom ut1ikesdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 framgår av följande sam

manställning. Beloppen har avrundats och anges i milj. kr. 

DRIFTBUDGETEN 
A. Utrikesdepartementet m. m. 
B. Bidrag till vissa internationella 

organisationer 
C. Internationellt utvecklingssamarbete 
0. Information om Sverige i utlandet 
E. Diverse 

Summa för driftbudgeten 

KAPITALBUOGETEN 
Statens allmänna fastighetsfond 
Utrikesförvaltningens lfrnefond 
Biståndsförvaltningens lånefond 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för ullikesdepartcmentet 

Anvisat 
1975/76 

230.6 

40.6 
2852.9 

32.7 
11.0 

3167,8 

7.0 
0.1 

7,1 

3174,9 

Förslag Förändring 
1976/77 

235,4 + 4,8 

44,5 + 3.9 
3113,0 +260,1 

37,7 + 5.0 
11,3 + 0,3 

3441,9 +274,0 

1.0 - 6,0 
0.4 + 0,3 
0,3 + 0,3 

1,7 - 5,4 

3443,6 +268,6 
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fr. o. m. budgetåret 1976/77 utgifter för utbildning m:h rekrytering av fält

personal som tidigare har bttlastat anslaget C 3. Rekrytering och utbildning 

nv fältpersonal samt informationsverksamhet. Utgifter för bistånds- och 

katastrofutbildning redovisas under anslaget C 5. Biståndsutbildnings

nämnden (BUN). 

Anslaget Bidrag till internationella biståndsprogram föreslås för budget

året 1976/77 uppgå till I 050 milj. kr. och anslaget Bilateralt utvecklings

samarbetc till I 987 milj. kr. 

I. Bidrag till internationella 
bistamlsprogram 
FN:s utvecklings
program (UNDP) 
FN:s barnfond 1UNICEFl 
lnternationdla utvcck
lingsfonden (lDA) 
Regionala utvecklings
banker 
Internationellt livsmedels
bisti'rnd 
U-landsforskning' 

·Övriga organisationer m. m. 2 

Övriga multilaterala bidrag 
, Bilateralt utvecklingssam

arbete 
3. Information 
4. Styrelsen för internationell 

utveckling ISIDAI 
varav rekrytering och 
utbildning av fältpersonal 

5. Biståndsutbi!dnings-
nämnden (BUN) 3 

6. Biståndsförvaltningcns 
lånefond 

7. lJ trikesdcpa11ementets 
avdelning för internationellt 
ut vecklingssamarbete 
rn. m. 

Summa 

Anvisat Anvisat Anvisat Anvisat Förslag 
1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 

493.7 

128.0 
40.0 

177.7 

51.0 

97.0 

707.0 
4,3 

39.6 

12.0 

0.4 

5.04 

1250,0 

550.0 750.0 

157.4 175.0 
45.0 50.0 

177.7 274.8 

7.4 5.0 

56.0 85.0 

106.5 160.2 

960.0 1297.8 
8.0 10,7 

38.8 35.3 

10.7 6.5 

5.7' 6,2 4 

I 562,5 2 100,0 

I 050,0 

225,0 
65.0 

252.1 

32.5 

136,5 
75,0 

115.0 
148,9 

1736,3 
12,8 

47,9 

15.1 

5.9 

7. J• 

2860,0 

I 050,0 

255.0 
75.0 

252.J 

40,4 

136,5 
85.0 

129,4 
76.6 

1987.0 
14.3 

54.0 

12.1 

7.7 

0.3 

8.74 

3122,0 

1 Bidragen till u-landsforskning redovisas under anslagsposten Övriga multi
laterala bidrag och anslaget C2. Bilateralt utvecklingssamarbete budgetåren 
1972/73-1974/75. 

2 Bidragen till Övriga organisationer m. m. redovisas under anslagsposten Övriga 
multilaterala bidrag t. o. m. budgetåret 1974/75. 

3 Utgifterna för denna verksamhet har budgetåren 1972/73-1974/75 bestridits 
fr.'ln anslag under fjärde huvudtiteln. 

4 Beräknat belopp. Medelsanvisningen sker på anslaget AI. Utrikesförvaltningen. 



Bilaga 5 till budgetpropositionen 1976 

Utrikesdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 5 

Utrikesdepartementets verksamhetsområde omfattar ärenden som rör 

förhållandet till och överenskommelser med arn.lra stater. Sveriges delta

gande i internationella organisationer. internationellt utvccklingssamarbe

te. skydd av svenska medborgares intressen i främmande länder. informa

tion om Sverige i utlandet m. m. Dessa ärenden sp~inner över ämnesområ

den av allmänpolitisk. handelspolitisk. biståndspolitisk. rättslig. social. 

kommersiell. humanitär och kulturell natur. Hithörande frågor av större 

vikt redovisas bl. a. i utrikesdi:-partemcntets årliga publikation '"Utrikes

frågor". 

Till utrikesdepartementet hör utrikesrepresentationen med 103 lönade 

utlandsmyndigheter och omkring 500 olönade konsulat samt styrelsen för 

internationell utveckling (SrDAJ. Svenska institutet samt vissa statsunder

stödda organ såsom Stockholms internationella fredsforskningsinstitut och 

Utrikespolitiska institutet erhåller anslag över tredje huvudtiteln. 

Utrikesförvaltningen 

Utrikesdepartementets organisation samt personalpo_litiken inom utri

kesförvaltningen har varit föremål för s1irskilda utredningar. Förslag i an

ledning härav kommer att framläggas i särskild ordning. 

Internationellt utvecklingssamarbete 

De samlade anslagen för internationellt utveeklingssamarbete föreslås 

budgetåret 1976/77 uppgå till 3 122 milj. kr. Detta innebär en ökning på 262 

milj. kr. eller med drygt 9% i förhållande till innevarande budgetår. De to

tala biståndsanslagen beräknas därmed motsvara I% av 1976 års bruttona

tionalprodukt till marknadspris. 
De multilaterala bidragen redovisas under anslaget C I. Bidrag till inter

nationella biståndsprogram. De direkta svenska biståndsinsatserna är sam

manförda under anslaget C 2. Bilateralt utvecklingssamarbete. 

Utgifterna för informationsverksamheten redovisas fr. o. m. budgetåret 

1976/77 på ett särskilt anslag med den nya beteckningen C 3. Information. 

Utgifterna för SIDA:s administration belastar anslaget C 4. Styrelsen för 

internationell utveckling (SIDA). Under detta anslag redovisas också 
I Riksdagen 1975/76. I •aml. Nr 100. Bilai:a 5 
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Sid. 

F. Kriminalvården 

69 Kriminalvårdsstyrelsen 
71 Kriminalvårdsanstalterna 
75 Frivården 
77 Maskin- och verktygsutrustning m. m. 
77 Engångsanskaffning av inventarier m. m. 
78 Utbildning av personal m. fl. 
78 Kriminalvårdsenheter med särskild budget 

G. Diverse 

80 Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter 
80 Ersättning för personskador på grund av brott 
80 Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m. 
81 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 
81 Stöd till politiska partier 
82 Vissa kostnader i anledning av allmänna val 
82 Bokföringsnämnden 

95 

40 160 000 
519 225 000 
97 300 000 

I 650 000 
4 250 000 
3 510 000 

I 000 

666 096000 

85 000 
1000000 

75 000 
230 000 

53 100 000 
42 500 000 

500000 

97 490 000 

Summa för driftbudgeten 4 030 545 000 

KAPITALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfonder: G. Domänverket 

85 Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvården 

Il. Statens allmänna Castighetsfood 

85 Polishus m. m. 
89 Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 
91 Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 
93 Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

1 000 

1 000 

52 000 000 
14 500 000 

1 000 
7 800 000 

74301 000 

Summa för kapitalbudgeten 74 302 000 

Totalt för justitiedepartementet 4 104 847 000 

NCRSTEOTS TRYCKERI STOCKHOLM 1975 750504 
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Register 

!)id. 
1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Justitiedepartementet m. m. · 

17 Statsrådsberedninge-n 
18 Justitiedepartementet 
18 Kommitteer m. m. 
J 9 Extra utgifter 
19 Information om lagstiftning m. m . 
20 Svensk författningssamling 
20 Justitiekanslern 
21 Fideikommissnämnden 
22 Datainspektionen 

.. ! 

23 Brottsförebyggande rådet: F.örvaltningskostriader 
24 Brottsförebyggande riidet: Utvecklingskostnader 

B. Polisväsendet 

. 94 

5 94i 000 
18 .990 000': 
15750000' 
. 1 200 000' 

820 000 
3 000 000· 
1 527 000 

322 000 
,4085000' . 

. 2 435.000 ... 
3 ooo·ooo 

· : s7 011 ooo' ·· 

26 Rikspolisstyrelsen 132 712 000 
28 Polisverket: Inköp av motorfordon m. m.' · 24 575 000 · 
30 Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m. : . · · . ·89 870 000. 
31 Polisverket: Särskild polisverksamhet för hindrande och upp-

dagande av brott mot rikets säkerhet m. m. 64 900 000 .. 
32 Polisverket: Diverse utgifter · 2 775 000 
32 Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 2 026 331 000 
36 Lokala polisorganisationen: ·ufrtistning · · 18 600 000' 
38 Statens kriminaltekniska 'laboratorium 8 630 000, 
39 Gemensam kontorsdrift m. m. inoin kvarteret Kronoberg '· · · I ()(){) · · 
41 Inredning av nybyggnad i kvarteret Kronoperg. 500 000 

C. Åklagarväsendet 
42 Riksiiklagaren · · ' • · · · 
43 Läns· och distriktsåklagarmyndigheterna 

D. Domstolsväsendet m. m. 

47 Domstolsverket 
48 Allmänna domstolarna 
52 Allmänna förvaltningsdomstolarna 

'. 

57 Bostadsdomstolen och hyresnä,mnderna'm. m. 
58 Utrustning till domstolar m. m. 
59 Centralnämnden för fastighetsdata 

E. Rättshjälp m. m. 

63 Rättsl\iälpskostnader 
64 Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet, 
66 Bidrag till allmänna advokatbyråer . 
66 Ersättning åt vittnen m. in. · 

~ : .. . 

2 368.894.000 .. 

5100000 .! 

121 143 ooo··: · 
132 243 000 

23 100 000· 
459 700000 

58 700 000 
18 400 000 

3 850 000 
17 000 000 

580 750 000 

107 000 000 
1.000 

500,000 
20 500 000 

128 001 000 

., 
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4. N)'byggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

56 504 039 
26 000 000 

7 800 000 

Reservation 

93 

14 710 864 

En redogörelse för byggnadsobjektet har lämnats senast i prop. 1974: 1 
(bil. 4 s. 124). 

Genom beslut den 27 september 1974 har Kungl. Maj:t efter förslag 

av byggnadsstyrclsen meddelat beslut om fördelning av lokalerna i kvar~ 
teret Kronoberg på olika myndigheter samt uppdragit åt byggnadssty~ 
relsen att utföra ombyggnad av ett hus i kvarteret Kronoberg inom en 
kostnadsram av 1,2 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramen med anledning av den 
allmänna byggnadskostnadsstegringen höjs från 270 milj. kr. i prisläget 
den 1 april 1974 till 278 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975. 

Byggnadsstyrelsen beräknar medelsbehovet u~tler anslaget för bud

getåret 1976/77 till avrundat 7,8 milj. kr. 

F örcdraganden 

Jag förordar att medel för budgetåret 1976177 anvisas enligt följande 
investeringsplan och anslagsberäkning. 

In'esterlngsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning · .. Bygg- Färdig-
---,--------------start .. stäl-
74-04-01 75-()4.:01 Faktisk Beräknad för år- lande · 

t.o.m. . mån. år-mån .. 
75-06-30 1975/76 '1976/77 

Nybyggnad i 
kvarteret 
Kronoberg 270 000 278 000 228 290 ' 40 000 8 500 1 70-10 75-06 

270 000 278 000 228 290 40 000 8 500 

1 Rivnings- och schaktningsarbeten 

An.slagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning · 

Behållning 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
Anslag för 1976/77 (förslag) 

14 711 
26000 

7 789 

48500 

1975/76 
1976/77 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

40000 
8 500 

48500 

att till Nybyggnad i. kvarteret Kronoberg i Stockholni för bud
getåret 1976/77 anvisa ett investeringsanslag av 7 800 000 kr. 
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lnvcsteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1974- 1975- Faktisk Beräknad för 
04-01 04-01 t.o.m. 

1975-06- 1975/76 1976/77 
30 

Aldre objekt 
Djupvik (förrådsbyggnad) 130 140 130 JO 
Fastighetsförvärv 9 485 9 485 2 756 2000 2000 
Frigimgshcm (Ljustadalcn) 558 733 599 134 
Hall lmatsals- och fritidsbyggnadcr) 1 021 I 096 I 032 64 
Hall (samlingssal, garage, 

panncentral) 5 490 5 490 5054 436 
Helsingborg (lokalanstalt) 7 200 7 800 26 300 2000 
Håga (personal- och besöksrum) 775 825 731 44 50 
Härlanda (garagebyggnad) 
lnackorderingshem för frivårds-· · 

552 652 618 34 

klientel 750 768 660 90 18 
Kumla (TV- och radarutrustning) 2 200 2 312 I 480 720 112 
Malmö (ombyggnad av verkstad) 1 715 1 984 1 846 138 
Malmö (häktcsavd. för kvinnor m.m.) 1 862 1 982 625 1 237 120 
Projckteringskostnader 1 000 1 000 505 495 
Reningsverk m. m. 1 830 I 830 990 840 
Skenäs (kök, matsal) 1 575 1 575 1457 . 118 
Stockholm (lokalanstalt) 7 200 7 800 5 50 1000 
Svartsjö (reningsverk m. rn.) 2 800 2 800 1 828 900 72 
Viskan .14 915 6965 6 899 66 
Österåker 1 490 1 474 
Slutförande av vissa äldre objekt 11 698 11410 11 029 169. 212 

Nya objekt 
Borås (lokalanstalt) 7 800 1000 
Tygelsjö (förläggningsbyggnad, 

växthus) I 045 753 
Viskan ( kompletteringsarbetcn) 350 350 
Projekteringskostnader 200 200 

74246 76042 39614 7 595 8267 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad mcdelsförbrukning 
Behållning 1975-07-01 18 030 1975/76 7 595 
Anslag för I 975 /76 l 1976/77 8 267 
Anslag för 1976/ 77 (förslag) I 

18032 15 862 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten 
för kriminalvården inom de kostnadsramar som jag har för
ordat i det föregående, 

2. till Vissa byggnadsarbetcn fiir kriminalvården för budgetåret 

1976/77 anvisa ett investeringsanslag av i 000 kr. 

92 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år-mån år-miin 

75-08 75-11 

73-10 75-05 
73-10 74-10 

73-06 74-12 
76-09 77-12 
73-10 75~05 
73-12 75-02 

74-10 75-04 

74-01 75c06 
74-10 76-01 

71-12 73-06 
77-05 78-09 
74-01 74-12 
69-10 72-06 
72-09 72-12 

77-05 78-09 

76-09 77-06 



Prop.1975/76: 100 Bilaga 4 J ustiticdepartementet 91 

Byggnads- Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
objekt start ställande 

1974- 1975- Faktisk Beräknad för år-man. år-mån. 
04-01 04-01 t.o.m. 

75-06-30 1975/76 1976/77 

Högsta domsto-
lens kansli. 
Ombyggnad 4 500 2000 76-10 77-10 

Projekterings-
kostnader I 000 

Erfaren hets-
mässig reduk-
tion av me-
delsbehovet -880 -749 

48 835 70 385 19 037 14500 19 866 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgång Beräknad medelsför- · 
brukning 

Behållning 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
Anslag för 1976/77 (förslag) 

11 866 
8 000 

14 500' 
34 366 

. 1975/76 
1976/77 

J~g hemställer att regeringen föreslår riksdagen· att 

14 500 
19 866 

34366 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbetcn för dom

stolsväsendet inom de kostnadsramar som jag har förordat .i 

det föregående, 
2. till Byggnadsarbeten för domstolsväsendet för budgetåret 

1976/77 anvisa ett invcsteringsanslag av 14 500 000 kr. 

3. Vissa bJggnadsarbeten för kriminalvården 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

10 545 219 
1000 

1976177 Förslag 1 000 

Reservation 18 029 716 

Från anslaget bestrids utgifter för större byggnadsförctag inom krimi

nalvården. 
Krimi11alvclrdsstyrelsen beräknar det sammanlagda medelsbehovet för 

budgetåren J 97 5176 och l 976/77 till 23 789 000 kr. och begär en höj

ning av anslaget med 5 799 000 kr. 

Föredraganden 

[ investeringsplanen bör föras upp en kostnadsram av 7,8 milj. kr; 
för en ny lokalanstalt i Borås och en kqstnadsram av 1 045 .000 kr. för 

en ny förläggningsbyggnad och ett. nytt växthus vid kriminalvårdsan
stalten Tygclsjö. Vidare bör en kostnadsram av 350 000 kr. föras upp 

för vissa komplettcringsarbeten vid kriminalvårdsanstalten Viskan. 
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för Svea hovrätt. Kostnadsramcn för detta objekt har innevarande bud

getår förts upp i investeringsplanen (prop. 1975176: 25 bil. l, JuU 

1975176: 19, rskr 1975/76: 125). 
Vidare har regeringen genom beslut den 30 oktober 1975 uppdragit 

åt byggnadsstyrelsen att för högsta domstolens kansli projektera om

byggnad av Ryningska palatsets flyglar samt att utföra för upprust

ningsarbetet nödvändig kompletterande grundundersökning. Byggnads

styrelsen beräknar kostnaderna för ombyggnaden till 4,5 rriilj. kr. i 

prisläget den l april 1975. 
I investeringsplanen bör föras upp dels en kostnadsram av 4,5 milj. 

kr. för ombyggnad för högsta domstolens kansli och dels en preliminärt 

beräknad kostnadsram av 11,5 milj. kr. för nybyggnad av ytterligare lo

kaler för hovrätten över Skåne och Blekinge m. rri. 

Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna [irid-

ringarna av kostnadsramarna för pågående byggnadsobjekt. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande 

investeringsplan och anslagsberäkning. 

Jnrnsteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnads- Kostnadsram Medclsförbrukning Bygg- Färdig-
objekt start ställande 

1974- 1975- Faktisk Beräknad för år-mån. år-mån. 
04-01 04-01 t.o.m. 

75-06-30 1975/76 1976/77 

Ej si utredo-
visade projekt 
färdigställda 
före 1974-07-01 IO 335 IO 335 9 450 880 
Eksjö 

tingsrätt. 
Om- och 
tillbyggnad 2 675 2 675 1 708 900 65 74-04 75-07 

Norrköpings 
tingsrätt. Om-
och tillbyggnad 7 000 7 450 3 388 3 500 550 74-05 75-1 I 

Lunds tingsrätt. 
Om- och till-
byggnad 4125 4 425 312 3 300 700 75-05 76-06 

Karlstads 
tingsrätt. Om-
och tillbyggnad 7 800 7 800 4 179 3 300 300 74-04 75-09 

Hnlmstads 
tingsrätt. 
Nybyggnad 9 200 9 900 5 000 76-08 77-1 I 

Sandvikens 
tingsrätt. 
Nybyggnad 7 700 8 100 3 000 4 000 75-12 77-02 

Hovrätten över 
Skåne och 
Blekinge. 
Nybyggnad l I 500 5 000 76-09 77-09 

Svea hovrätt. 
Ombyggnad 3 700 500 2 000 76-04 77-02 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 4 Justitiedc1>artcmentct 

Anslagsberäkning (l 000-tal kr,) 

Medelstillgång ·Beräknad medclsförbrukning_ 

Behållning 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
Tilläggsbudget I 
Anslag för 1976/77 

. 13 430 
48 000 
48 000 
52 000 

161430 

1975/76 
1976/77 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

85 930 
75 500 

161430 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för po

lishus m. m. inom de kostnadsramar som-jag har förordat i det 

föregående, 

2. till Polishus m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett investe

ringsanslag av 52 000 000 kr. 

2. Byggnadsarbeten för domstolsväs~ndet 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

10 918 208 

8 000 000 

14 500 000 

Behållning 11 865 706 

Från anslaget bestrids_ utgifter för investeringar i byggnader för dom

stolsväsendet. 

I min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare redo

göra för sftdana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och 

för vilka byggnadsstyrclsen har föreslagit s~inkta eller oförändrade kost
nadsramar eller ramhöjningar som föranleds av enbart den allmänna 

byggnadskostnadsstegringen. För tiden den l april 1974-dcn 1 april 

1975 beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 7,7 <;(.. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat en investeringsplan som utöver de i 

planen tidigare upptagna objekten liven upptar ombyggna_d av Schering 

Rosenhanes palats för Svea hovrätt, ombyggnad av Ryningska palatsets 

flyglar för högsta domstolens kansli samt nybyggnad av ytterligare lo

kaler för hovrätten över Skåne och Blekinge. Vidare föreslår styrelsen 

att I milj. kr. beräknas för projektering under budgetåret 1976/77. 

Styrelsen har lagt fram byggnadsprogram för nybyggnad i l\falmö 

avseende ytterligare lokaler för hovrätten över Skåne och Blekinge samt 

för övervakningsenhet 1 i Malmö polisdistrikt. Den sammanlagda rums

ytan uppgår till 4 300 m2. Byggnadsstyrelsen beräknar kostnaderna till 

J 1,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975. Byggstart planeras till hösten 

1976 med färdigställande första kvartalet 1978. 

F örcdragandcn 

Regeringen har genom beslut den 23 oktober 1975 uppdragit åt bygg

nadsstyrelsen att projektera ombyggnad av Schering Rosenhanes palats 
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byggnadsstyrelscn att projektera nybyggnad för polishus i Sollentuna 

med lokaler för polisen, åklagarmyndigheten, tingsrätten, den lokala 

skattemyndigheten och postverket inom en kostnadsram av 32,3 milj. 

kr. i prisläget den l april 1975. Projektering bedrivs så att byggstart skall 

vara möjlig under oktober månad 1976. I investeringsplanen bör föras 

upp den angivna kostnadsramcn. 

Regeringen har med utnyttjande av finansfullmakten uppdragit åt 

byggnadsstyrelsen att utföra dels nybyggnad av polishus i Värnamo, 

dels om- och tillbyggnad av polishus i Alingsås. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in

vestcringsplan och anslagsberlikning. 

Investeringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt m.m. Kostnadsram Medelsförbrukning 

74-04-01 75~04-01 Faktisk Beräknad för 
t.o.m. 
75-06-30 1975/76 1976/77 

Ej slutrcdovisade projekt 
färdigställda före 1974-07-0 I 105 030 104 570 98 360 5 835 430 

Polishus i Kalmar 23 800 24 075 23 146 800 125 
Polishus i Uppsala 21 000 22 500 18 069 4 000 430 
Polishus i Landskrona 11 250 11 500 JO 958 540 () 

Ledningsccntral i Göteborg 2 410 2 550 2 372 125 50 
Polishus i Kiruna Il 000 11 000 9 921 700 375 
Polishus i Borlänge 9 800 JO 150 9 734 300 115 
Polishus i Motala 12 000 Il 600 11 020 400 180 
Polishus i Ystad 9 700 9 900 8 742 800 355 
Polishus i Söderhamn 9 000 9 000 8 551 300 145 
Polishus i Sollefteå 9 600 9 800 7 887 I 500 250 
Polishus i Skellefteå 13 000 13 400. 9 969 3 200 150 
Polishus i Arvika JO 800 11 000 9 411 I 200 300 
Polishus i Hudiksvall 11 550 12 200 7 344 4 000 750 
Polishus i Kristinehamn 12 000 12 200 9 964 2 000 150 
Polishus i Kristianstad 18 300 19 650 2 963 9 000 5 000 
Polishus i Trollhättan 13 500 14 350 8 226 5 000 1 000 
Polishus i Luleå 26 900 48 000 0 14 000 16 000 
Övningsbyggnad i Malmö 630 630 533 75 20 
Övningsbyggnad i Stockholm 1 230 I 280 1 154 115 10 
Kv. Pennfäktaren i Stockholm 24 500 33 000 0 8 000 13 000 
Kv. Kronoberg i Stockholm, 

ombyggnad 16 900 18 200 3 103 8 000 6 000 
Polisskolan Ulriksdal, 

ombyggnad av kompanihus 7 I 600 J 600 I 183 415 0 
Polisskolan Solna, om- och 

tillbyggnad av restaurang 500 540 0 500 40 
Polishus i Sollentuna 32 300 0 3 500 12 000 
lnköp av polishus 14 235 15 000 17 325 
Projekteringskostnader J 12 4 500 
Erfarenhetsmässig reduktion 

av mcdelsbehovet -3 375 -3 200 
Summa 376 000 444 995 276 957 85 930 75 500 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år/mån är/miin 

72-03 74-06 
73-03 75-03 
72-10 74-10 
73-11 74-11 
72-12 74-10 
73-02 74-08 
73-03 74-10 
73-04 74-10 
73-03 74-09 
73-10 75-07 
73-10 75-06 
73-09 75-04 
73-11 75-09 
73-09 75-02 
74-12 76-06 
73-12 75-08 
75-11 77-10 
74-04 74-10 
74-02 74-09 
76-01 78-04 

75-04 77-03 

73-12 74-10 

75-07 76-01 
76-10 78-06 
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sikten att även ett allmänt häkte skulle inrymmas i byggnaden. Det 
har sedermera beslutats att häkteslokaler inte skall byggas. Kostnaden 
har beräknats till 32,3 milj. kr. i prisläge den 1 april 1975. Byggstart pla

neras kunna ske under oktober 1976 med färdigställande i juni 1978. 

F öredraga11de11 

Under budgetåren 1965/66-1974/75 har sammanlagt 510,2 milj. kr. 

anvisats under detta anslag. Av dessa medel har intill utgången av 
budgetåret 1974/75 ca 209,7 milj. kr. disponerats för inlösen av polishus 
och för inköp av tomtmark för polishus. Ca 287,1 milj. kr. har an
vänts för byggande av polishus i statlig regi. De återstående medlen, 
ca 13.4 milj. kr., utgjorde reservation till budgetåret 1975/76. 

De polishus som efter förstatligandet har uppförts efter kommunala 

eller enskilda åtaganden bör lösas in av staten. För nästa budgetår be
räknar jag 15 milj. kr. för detta ändamål. Jag har härutöver beräknat 
2 325 000 kr. för förvärv av fastigheter med förvaltningsbyggnad för 

polisen, åklagarmyndigheten och kronofogdenn'ndigheten i Alingsås 
varom byggnadsstyrelsen träffat avtal under förbehåll om regeringens 

godkännande. Med hänsyn till att byggnad redan finns uppförd på en 
av fastigheterna bör medel för förvärvet anvisas från ifrågavarande an
slag i stället för det under sjunde huvudtiteln uppförda investeringsan
slaget Inköp av fastigheter m. m. 

Jag har inget att erinra mot de av byggnadsstyrelsen föreslagna änd
ringarna av kostnadsramarna för pågående byggnadsobjekt. 

Genom beslut den 16 oktober 1975 har regeringen godkänt avtal om 
upplåtelse av tomtmark i kvarteret Pennfäktaren för nybyggnad för 
Stockholms polisdistrikts första vaktdistrikt m. ·m. samt bemyndigat 
byggnadsstyrelsen att efter avslutad fastighetsbildning teckna tomträtts
avtal med Stockholms kommun. Avtalet innebär en större byggnadsrätt 
~in som tidigare förutsatts av styrelsen: Den av styrelsen föreslagna höj
da kostnadsramen för ifrågavarande nybyggnad bör - mot bakgrund av 
styrelsens redogörelse för den ökade byggnadsrätten - kunna godtas 
och föras upp i investeringsplanen. Jag kommer senare i dag att i pro
position med förslag till tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budget
året 1975176 såvitt avser motsvarande anslag föreslå riksdagen att den 
höjda kostnadsramen förs upp i investeringsplanen för innevarande bud

getår. 
Genom beslut den 23 oktober 1975 har regeringen uppdragit åt 

byggnadsstyrelsen att utföra nybyggnad för polishus i Luleå inom en 
kostnadsram av 48 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975. På tilläggs
budgct I (prop. 1975/76: 25 bil. 1, JuU 1975176: 19, rskr 1975176: 125) 

har för detta budgetår anvisats ytterligare 48 milj. kr. under anslaget. 
Genom beslut den 27 november 1975 har regeringen uppdragit åt 
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av regeringen får styrelsen träffa köpeavtal avseende förvärv av färdig
ställda polishus enligt vilka betalningen av köpeskillingen delas upp på 
flera budgetår. Avtal som träffas under budgetåret 1975/76 samt under 
tidigare budgetår träffade avtal, får medföra kostnader om tillsammans 
högst 15 milj. kr. per budgetår. Avtalen skall godkännas av regeringen. 
Anslaget för budgetåret 1975/76 avser styrelsen disponera för slutlikvid 
för polishuset i Eksjö, förvärv av polishuset i Mariestad samt dellikvid 
för polishuset i Helsingborg. Styrelsen framhåller att ytterligare ett an
tal polishus till en sammanlagd beräknad produktionskostnad av ca 63 
milj. kr. bör lösas in av staten. Styrelsen före~lår att' 15 milj. kr. får 

disponeras för budgetåret 1976/77 för förvärv av färdigställda enskilt 
och kommunalt byggda polishus. 

Kostnadsramarna för vissa polishusbyggen har höjts beroende på 
den allmänna byggnadskostnadsstegringen. A andra sidan har .kostnads
ramarna för 17 projekt kunnat hållas oförändrade och för fyra projekt 

kunnat slinkas. 
Styrelsen föreslår att kostnadsramar för följande objekt förs upp i in

vesteringsplanen för nästa budgetår, niimligen polishus i Värnamo, Sol
lentuna, Avesta, Ludvika, Lindesberg, Ljungby, Norrtälje, Enköping 

och Alingsås. 
För nybyggnad i kvarteret Pennfäktaren i Stockholm har redogö

relse lämnats i prop. 1975:1 (bil. 4 s. 87 och·88). Kostnadsramen.är i 
gällande investeringsplan uppförd med 24,5 milj. kr. 

Genom beslut den 6 december 1974 har Kungl. Maj:t uppdragit 
åt byggnadsstyrelsen att på grundval av redovisat byggnadsprogram inom 
en preliminär kostnadsram av 24,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974 

projektera nybyggnad för Stockholms polisdistrikt första vaktdistrikt 

m. m. i kvarteret Pennfäktaren i den omfattning byggnadsrätten för 
kvarteret medger. 

Då byggnadsstyrelsen den 16 juli 1974 redovisade förslaget till bygg
nadsprogram för nämnda nybyggnad i kvarteret Pennfäktaren angav 
Stockholms kommuns fastighetskontor en byggnadsrätt på ca 10 000 
m2 våningsarea ovan mark och ca 4 100 m2 i två källarvåningar, vilket 
gav en volym av 44 800 m:i. 

I det ändrade och utvidgade förslaget till stadsplan för kvarteret 
Pennfäktaren medges en byggnadsrätt på ca 14 400 m2 våningsarea 
ovan mark och ca 2 500 m:! i källare, vilket ger en volym av 55 600 m::. 

Styrelsen föreslår med anledning av den ökade byggnadsrätten att 
kostnadsramen förs upp med 33 milj. kr. i prisläge den 1 april 1975. 

Byggnadsstyrclsen redovisade den 15 oktober 1973 byggnadsprogram 
för nybyggnad av polishus i Sollentuna. Byggnaden avses omfatta en 
totalarea på 16 400 m:! inom en byggnadsvolym på 54 000 mH med lo

kaler för polis- och åklagarväsendet, den lokala skattemyndigheten 
samt brevbärarlokaler för postverket. Vid redovisningstillfället var av-
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KAPITALBUDGETEN · 

I Statens affärsverksfonder 

G Domänverket 

1. Förvärv av jordbruksfastigheter för kriminalvården 

1974175 Utgift Reservation 26 024 

1975176 Anslag 1 000 
1976177 Förslag 1 000 

Från anslaget bestrids utgifter för köp av jordbruksfastighetcr, lämp
liga att utnyttjas som anstalter för kriminalvårdsklientelet. 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med I 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder kriminalvårdsstyrelsens förslag och hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Förvärv av jordbruksfastiglleter för kriminalvården för 

budgetåret 1976177 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

1. Polishus m. m. 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

93 226 717 
l96 000 000 

52 000 000 

Reservation 

1 Varav på tilläggsbudget 1 har anvis.ats 48 milj. kr. 

13 429 654 

Anslaget är avsett för inlösen av polishus och för nybyggnad i statlig 

regi. 

Bygg11adsstyrelsen 

Efter polisväsendets förstatligande den 1 januari 1965, då staten i 
princip åtog sig att svara för lokaler till polisväsendet, har ett stort antal 
polishus uppförts efter kommunala och enskilda åtaganden. Denna del av 
polishusbyggandet, som har skett i samarbete med byggnadsstyrelsen, 
har avvecklats. Staten har löst in ett antal av dessa hus. Enligt beslut 



Prop. 1975/76: 100 . Bilaga 4 Justitiedepartementet 84 

uppgifter och omfattningen av verksamheten bör kansliet bestå av en 
heltidsanställd chef samt ett heltidsanställt biträde. Chefen för kansliet 
bör med hänsyn till de kvalificerade uppgifter som enligt det tidigare 
nämnda bör åvila nämnden ha i huvudsak samma kompetens som en 
auktoriserad revisor. Han bör ha erfarenhet från redovisningsarbete 
inom det enskilda näringslivet och i övrigt av den typ av frågor som 
skall handläggas i nämnden. 

För chefen för nämndens kansli bör inrättas en ordinarie tjänst med 
beteckningen r. 

Jag har beräknat medel för budgetåret 1976177 för de två nämnda 
tjänsterna samt för övriga kostnader för nämndens verksamhet, däribland 
100 000 kr. för informationsverksamhet. Anslaget bör föras upp med 
500 000 kr. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen att 

1. godkänna att en bokföringsnämnd med de uppgifter som jag 
har angett inrättas den 1 juli 1976, 

2. bemyndiga regeringen att vid nämnden inrätta en ordinarie 
tjänst som chef för nämndens kansli med beteckningen r, 

3. till Bokföri11gs11äm11den för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 500 000 kr. 
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genom den nya bokförings I ag en krävs insatser i fråga -orn information. 
En av nämndens uppgifter•bör därför vara att verka för att de åtgärder -
vidtas som behövs för att Jagen skalr kunna tillämpas på ;etrtiktigt -sätt 
med hänsyn till olika rörelsers olika: behov. ·Särskilt viktigt blir det för 

nämnden att ge anvisningar om hur bokföringsskyldigheten skail full
göras i mycket små rörelser. 

En annan uppgift av betydelse för nämnden rör frågan om aktie

bolagens offentliga redovisning: 1-prop. 1975: 103 frarrihålls att niånga 
frågor inte bör lösas lagstiftningsvägen. Några områden, som inte har 
ansetts lämpliga för lagstiftning, rör exempelvis' frå:gan om framtids~ 
inriktad information och frågan om att skapa · enhetliga· grunder för 
avskrivningsberäkningar. Ett Jed i nämndens arbete 'får· därför bl{ att -

utarbeta rekommendationer för denna offentliga redovisning. 
Förslaget till ny bokföringslag vidgar möjligheterna att använda: auto!.· 

matisk databehandling i redovisningen. Den föreslagna lagtexten inne
håller dock bara mer allmänt hållna'·bestämmelser. D-et blir--däi:fÖr en 

uppgift för nämnden att formulera de ytterligare villkor som kan behöva 

ställas då automatisk databehandling anvä11ds.· Anvis1iingar och 'föreskrif
ter kan sålunda behövas inte -bara· om ·hur· datasystem skall' handhas·' 
och kontrolleras för att kunna godtas i bokföfirigssammanhang utan ock-
.;å om hur den datorbaserade redovisningen bör dokumcnterasa. ':: · ·, 

I propositionen om bokföringslag uttalades att förslag i fråga om 
nämndens organisation fick anmälas vid en senare tidpunkt. I denna del 
vill jag nu anföra följande. 

En särskild nämnd för bokförings- och redovisningsfrågor, bokförings
nämnden, bör inrättas. Med hänsyn till nämndens speciella karaktär har 
jag stannat för att den bör utgöra en fristående myndighet. 

Bokföringsnämnden bör inrättas den 1 juli 1976. För att det föreslagna 
nya regelsystcmet redan från ikraftträdandet skall kunna tillämpas på 
avsett sätt är det nödvändigt att förberedelser på det praktiska planet 
vidtas på ett tidigt stadium. Behov finns som har nämnts av information 
i synnerhet för nytillkommande bokföringsskyldiga. I propositionen om 
bokföringslag förutsätts också att branschanpassade anvisningar och 

hjälpmedel för bokföringen finns tillgängliga för småföretagarna när 
bokföringslagen träder i kraft. För att så snabbt som möjligt få igång 
arbetet med information, anvisningar och föreskrifter är det dock lämp

ligt att nämndens arbetsuppgifter före den 1 juli 1976 fullgörs genom 
ett organ inom kommitteväsendets ram. Jag avser att senare begära 
regeringens bemyndigande till detta. 

Nämnden bör bestå av ordförande, som utses av regeringen, och nio 
ledamöter. De nio ledamöterna bör förordnas av regeringen efter förslag 
av bl. a. organisationer som berörs av den nya lagstiftningen. För leda
möterna i nämnden bör förordnas suppleanter. 

För nämnden bör inrättas ett kansli. Med hänsyn till nämndens arbets-
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G 6. Vissa kostnader i anledning av allmänna val 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

129 671 

5 000 000 
42 500 000 

82 

Från anslaget bestrids statsverkets del av kostnaderna för valsedlar, 
valkuvert och andra valtillbehör samt utbetalas ersättning till vissa myn
digheter och verk för biträde i samband med allmänna val. 

Riksskattcverket, som är central valmyndighet, föreslår att anslaget för 
budgetåret 1976/77 tas upp med 44 670 000 kr. 

F öredraga11de11 

Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår till 42 500 000 kr. 
och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa kosmader i anledning av allmänna val för budget
året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 42 500 000 kr, 

'. 

G 7. Bokföringsnämndcn 

Nytt anslag (förslag) 500 000. 

I prop. 1975: 104 har regeringen lagt fram förslag till ny. bokförings- · 
lag m. m. Bokföringslagen avses träda i kraft den l januari 1977. Pro: 
positionen är föremål för riksdagens prövning. 

I propositionen föreslås att en nämnd för bokförings- ·och redovis

ningsfrågor inrättas. Tillkomsten av en sådan nämnd har också föru~
skickats i prop. 1975: 103 med forslag till ny aktiebolagslag. 

Det ankommer på regeringen att meddela närmare föreskrifter om 
nämndens verksamhet. Jag vill emellertid lämna några synpunkter.i fråga . 
om nämndens arbetsuppgifter. 

När det gäller bokföring och redovisning är det otvivelaktigt så att 
många frågor inte kan regleras i detalj i lag utan måste överl,ämnas åt 
praxis. Det finns nämligen stora skillnader mellan olika företag och olika 
branscher. Därtill kommer att normerna fortlöpande behöver anpassas 

efter utvecklingen på redovisningsområdet. Den föreslagna. boldörings- . 
lagen och den nyligen antagna aktiebolagslagen innehåller därför i stor 
utsträckning hänvisning till god redovisningssed. Många bestämmelser 
har fått en flexibel utformning för att kunna anpassas efter olika rörel

sers behov. En väsentlig del av den föreslagna nämndens uppgifter blir 
därför att närmare precisera begreppet god redovisningssed och därvid 

följa utvecklingen av redovisningspraxis. 

Med hänsyn till att kretsen av bokföringsskyldiga föreslås utvidgad 
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Niim11de11 fur utgiwuulc av förrnl111i11gsriit1sliga p11blikatio11er beräknar 

medelsbchovct till 80 000 kr. 

F öredraga11de11 

Jag beräknar medelsbehovet under anslaget till 75 000 kr. för nästa 

budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till wgivande av författningskommentarer 111. m. 

för budgetåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 75 000 

kr. 

G 4. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

209 333 

195 000 

230 000 

Frän anslaget utgår bidrag till Världsorganisationen för intellektuella 

äganderätten, till internationella institutet i Rom för unifiering av pri

vaträtten och till permanenta byrån för Haagkonferensen för internatio

nell privaträtt. Från anslaget betalas även Sveriges kostnader med an

ledning av FN:s konvention om avskaffande av rasdiskriminering. 

De för Sveriges del fastställda bidragen torde komma att höjas. An

slaget för nästa budgetår bör med hänsyn härtill räknas upp med 
35 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa internationella sa111ma11slutningar m. 111. 

för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 230 000 kr. 

G 5. Stöd till politiska partier 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

32 691000 

39 300 000 

53 100 000 

Medclstilldelningen sker enligt lagen (1972: 625) om statligt stöd till 
politiska partier. En nyligen beslutad ändring i lagen (1975: 1109) med

för att anslaget föi: nästa budgetår bör räknas upp med 13 800 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till politiska partier för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett förslagsanslag av 53 100 000 kr. 

6 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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G. DIVERSE 
'. 

G 1. Ombuden för tillsyn av tryckta skrifter 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

74 368 

74 000 

85 000 

I' 

Från anslaget bestrids arvoden för tryckfrihetsombuden, som har till 

uppgift att vaka över tryckfrihetsförordningens efterlevnad. F. n. finns 

103 sådana ombud. 
Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 11 000 kr. på grund 

av höjda arvoden till ombuden. Av detta belopp avser 2 000 kr. höjt 

lönckostnadspålägg. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ombuden för tillsyn av tryckta skri! ter för budgetåret 

197 6/77 anvisa ett förslagsanslag av 85 000 kr. 

G 2. Ersättning för personskador på grund av brott 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

325 846 
1000 000 

1000 000 

Från anslaget betalas ersättning av statsmedel enligt kungörelsen 

(1971: 505) om ersättning av allmänna medel för personskada på grund 

av brott (ändrad 197 4: 355). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning för personskador på grund av brott för budget
året 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 1000000 kr. 

G 3. Bidrag till utgivande av författningskommentarer m. m. 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

64 294 

65 000 

75 000 

Reservation 107 302 

Från anslaget betalas bidrag till nämnden för utgivande av förvalt

ningsrättsliga publikationer. Nämnden skall främja tillkomsten av väg

ledande litteratur på förvaltningsrättens område enligt instruktionen 

( 1946: 412) för nämnden för utgivande av förvaltningsrättsliga publika

tioner. Statsverkets inkomster av verk, som har utarbetats eller utgetts 

med bidrag från detta anslag, avräknas från anslaget. 

'.; 

. i 

'•. 
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Föredraganden 

Anslaget bör liksom för innevarande budgetår tas upp med ett for
mellt belopp av 1 000 kr. De utbetalningar som skall belasta anslaget 
skall leda till motsvarande besparingar på andra anslag för kriminal

vården. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kriminalvårdsenhetcr med särskild budget för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för budget
året 1976177 till 4 250 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Engångsanskaffning av inventarier m. m. för budgetåret 

1976i77 anvisa ett reservationsanslag av 4 250 000 kr. 

F 6. Utbildning av personal m. fl. 

1974175 Utgift 

I 975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 133 528 
3 510 000 
3 510 000 

Reservation 336 824 

Från anslaget bestrids vissa utgifter för utbildning av kriminalvårds
verkets personal, personundersökare och övervakare samt utgifter för 

praktikcentra för studerande vid socialhögskola. 
Kriminafrårdsstyrelsen begär en höjning av anslaget med 2 235 000 

kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för budget
året 1976177 till 3 510 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Utbild11i11g av personal m. jl. för budgetåret 1976177 an

visa ett reservationsanslag av 3 510 000 kr. 

F 7. Krininalvårdsenheter med särskild budget 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

43 160 753 
1 000 

1 000 

Försök med programbudgetering pågår vid kriminalvårdsanstalterna 

Båtshagen, Hinseberg och Kumla samt vid Stockholms södra skydds
konsulentdistrikt för unga ocli Örebro skyddskonsulentdistrikt. Verk
samheten vid nämnda kriminalvårdsenheter regleras för innevarande 
budgetår genom särskilda budgetar inom en av regeringen totalt regle

rad ram. F. n. redovisas verksamheten på delprogrammen tillsyn, sär
skild vårdverksamhet, industriell verksamhet, arbetsterapeutiskt inriktad 
verksamhet och utbildning. 
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För att möjliggöra att vård- och tillsynspersonal vid lämplig kriminal
vårdsanstalt på försök kan disponeras för frivårdsarbete inom ett när
beläget frivårdsdistrikt har beräknats 94 000 kr. (7). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget · till 
97 300 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Frivården för budgetåret· 1976177 anvisa ett förslagsanslag · · 
av 97 300 000 kr. 

F 4. Maskin- och verktygsutrustning m. m. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

1476 913 
1650 000 
1650 000 

Kriminalvårdsstyrelsen 

Reservation 3 643 249 

Kriminalvårdsstyrelsen för:eslår en uppräkning av, den totala kostp.ads~. 
ramen från 13 874 000 kr. till 17 581 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet tmder , anslaget för. ,budgetåren 
1975/76 och 1976/77 beräknas av styrelsen till (4 042 000+3 947 000) 
7 989 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar behovet av y~t~rliga~e medel ~nde~ an~laget för budge~o :_ . 
året 1976177 till 1 650 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår 
riksdagen 1··; 

att till Maskin och verktygsutrustning m. m . . för budgetåret 
1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 1 650 000 kr. 

F 5. Engångsanskaffning av inventarier m. m. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

3 903 865 
5 000 000 
4 250 000 

Kriminalvårdsstyrelsen 

Reservation 

. ' 
3 162 573' 

Kriminalvårdsstyrelsen föreslår en uppräkning av den totala kost
nadsramen från 15 323 000 kr. till 24 574 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehov~t ~nder a~slaget för budgetåren . 
1975176 och 1976177 beräknas av styrelsen till (7 559 000+9 631 000) 
17 190 000 kr. 

. . ~ \ 
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2. För övervakningsverksamhet och arbete på häkten och lokalanstal

ter yrkas 45 tjänster som assistent och elva som biträde. För socialmedi

cinsk verksamhet begärs fyra tjänster som översköterska. Ytterligare 

medel beräknas för arvoden till psykiater- och psykologkonsulter. 

Yrkandena avser halvt budgetår. ( +2 663 000 kr.). 

3. Styrelsen föreslår att två familjehem inrättas, ett i Luleå och ett i 

Östersund. För ändamålet yrkas sammanlagt fyra tjänster och arvodes

medel ( +462 000 kr.). 

4. Frivårdshotellet i Örebro bör förändras till inackordcringshem och 

tillföras en tjänst som föreståndare, en som vårdare och en som ekono

mibiträde. Samtidigt k<,m en tjänst som övertillsynsman och en som till

synsman dras in. ( + 53 000 kr.). 

5. För ett bostadshotell i .Helsingborg, som hittills finansierats med 

medel från anslagsposten Behandlings- och stödåtgärder, yrkas en tjänst .· 

som föreståndare och två som vårdare. För ett bostadshotell i Göteborg 

begärs ytterligare arvodesmedel. ( +242 000 kr.). 

6. En tjänst som assistent bör inrättas i Uppsala skyddskonsulent

distrikt för överförande av en tjänsteman från Uppsala samhjälp 

( + 83 000 kr.). 

7. Styrelsen begär medel för försök med att använda tillsynspcrsonal 

inom frivården ( +94 000 kr.). 

8. Ytterligare arvodesmcdel beräknas för försök beträffande krimi

nalvårdsklientelets fritidsverksamhet ( + J 50 000 kr.). 

9. För behandlings- och stödåtgärder bland frivårdsklientelct och för 

bidrag till enskild frivårdsverksamhet m. m. yrkas ytterligare 1 328 000 

kr. 

Föredraganden 

Jag har beräknat medel under halvt budgetår för ytterligare 35 

tjänster som assistent och elva tjänster som biträde för att bereda ett 

ökat antal dömda med svår missanpassning möjlighet att erhålla fri

vårdstjänstemän som övervakare (2). 

Jag har likaledes för ett halvt budgetår beräknat medel för sju tjänster 

som assistent för förstärkning av frivårdens kurativa verksamhet vid 

häkten och lokalanstalter samt fyra tjänster som översköterska (2). Me

del har också beräknats för ett helt budgetår för en tjänst som före

ståndare och två tjänster som vårdare vid ett bostadshotell i Helsing

borg (5). 

För arvoden till psykiatrisk och psykologisk konsultation. vid fri

vårdsdistrikt, allmänna häkten och lokalanstalter har jag beräknat ytter

ligare 300 000 kr. (2). 

Jag har beräknat medel för en tjänst som assistent hos skyddskonsu

lcnten i Uppsala distrikt för överförande av en tjänsteman från Upp

sala samhjälp (6). 
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1. bemyndiga regeringen att inrätta två tjänster som kriminal

vårdsdirektör i Fe 23/24, 

2. till Kriminalvårdsanstalterna för budgetåret 1976177 anvisa 

ett förslagsanslag av 519 225 000 kr. 

I" 3. Frivården 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

70 181 502 

79 695 000 

97 300 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för frivårdsorganisationens och 

övervakningsnämndernas verksamhet samt ersättningar till övervakare. 

Frivårdsorganisationen består av 46 distrikt med lika många skydds

konsulcnter. Till föreningen Skyddsvärnet i Stockholm utgår ersättning 

till löner m. m. för 19 tjänstemän. 

Antalet övervakningsnämnder är 48. De är lokala organ för kriminal-

vården i frihet. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Kriminalvårds- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Konsulent- och assistent-

personal 422 +46 -!-43 
Läkare, psykologer 4 
Sjukvårdspersonal 11 + 4 + 4 
Kontorspersonal 204 +It +11 
Personal på akutvårdsavdelning 6 
Personal på hotell 16 - 4 + 3 
Personal på inackorderingshem 13 +12 

676 -i-69 +61 
Anslag 
Lönekostnader 50088 000 -;-14 888 000 + 14 612 000 
Sjukvård 110000 T 83 000 + 47 000 
Reseersättningar 1669000 + 476 000 + 373 000 

därav nordiska resor ( 3 000) ( -) ( -) 
Lokalkostnader 5 488 000 + 871 000 ' 959 000 
Expenser 2 010 000 + 670 000 + 509 000 
Driftkostnader för 

frivårdsanläggningar m. m. 490 000 + 221 000 + 107 000 
Ersättningar till övervakare 12 307 000 + 250000 -1- 250 000 
Behandlings- och stödåtgärder 5 141 000 -r· 917000 T 360000 
Bildnings- och 

kontakt verksamhet 100 000 ·!· 10000 + 7 000 
Bidrag till enskild 

frivårdsverksamhet 2 292 000 -i- 406000 + 381 000 

79 695 000 +18792000 +17605000 

Kri11zi11(1fvårdssr~·relse11 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 13 353 000 kr., varav 1 587 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
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med vad som sker under innevarande budgetår bör reduceringen göras 

vid vissa riksanstalter. Regeringen har därför den 18 december 1975 be

slutat att följande anstalter skall reduceras med angivet antal platser: 

Hall 35 platser, Norrtälje 40 platser och Tidaholm 40 platser. Reduce
ringen skall ske successivt och vara avslutad senast den 30 juni 1977. 

Kriminalvårdsstyrclsen har i sin anslagsframställning lagt fram för

slag till en delvis ändrad sysselsättning för de intagna vid anstalterna. 

Vid sidan av industriellt arbete avser styrelsen att förstärka de insatser 

som f. n. görs ifråga om arbetsterapi och arbetsprövning. Styrelsen före

slår bl. a. att 18 tjänster som arbetsledare vid ett flertal kriminalvårds
anstalter byts ut mot tjänster som chefsarbetsterapeut resp. arbetstera

peut samt att arbetsdriftens diverseverkstäder successivt förändras till 

terapiverkstäder. Med hänsyn till att framför allt riksanstalterna får 
mottaga ett klientel med längre verkställighetstidcr och ökad kriminell 

belastning i förening med ett betydande inslag av alkohol- och narkotika

missbruk. anser jag att krirninalvårdsstyrelsens förslag är befogat. Efter

som en sådan omstrukturering kan komma att medföra konsekvenser för 

verksamheten vid de aktuella anstalterna avser jag att uppdra åt krimi

nalvårdsstyrelsen, att innan beslut om tjänsteförändringarna meddelas, 

redovisa vid vilka anstalter de föreslagna förändringarna skall genom

föras samt vilka övriga konsekvenser för anstaltsarbetet som kan uppstå 

genom omstrnktureringen. 
Statsrådet Lcijon kommer senare i dag vid sin anmälan av anslaget 

till Arbetsmarknadsutbildning för budgetåret 1976177 att föreslå att hu
vudmannaskapet för den yrkesinriktade utbildningen vid kriminalvårds

anstalterna från den l juli 1976 förs över till arbetsmarknadsstyrelsen 

och skolöverstyrelsen. Härigenom förbättras möjligheterna för de intagna 

att få arbetsmarknadsanpassad yrkesutbildning. 
l\falhållningen vid anstalterna ombesörjes i stor utsträckning under 

medverkan av intagna i köksarbetet. Den höga omsättningen av intagna 

begränsar möjligheterna till ett lämpligt urval av intagna för sådant ar
bete. Detta medför stora svårigheter mot bakgrund av bl. a. de krav som 
fastställts av livsmedclsverket på läkarundersökning och hälsokontroller 
av dem som arbetar med livsmedel i anstalternas kök. Samarbetsdelega

tionen för förplägnadsfrågor har i en rapport till regeringen föreslagit 

att utbildad kökspersonal i stället anstiills i anstaltsköken samt att dessa 

blir föremål för upprustning. Jag delar uppfattningen att mathållningen 

för de intagna bör förbättras. Innan man tar ställning till samarbetsdele

gationens förslag bör emellertid undersökas huruvida mathållningen vid 

anstalterna kan genomföras genom leveranser från närliggande lands

tingskommunala eller kommunala storkök. Jag har därför uppdragit åt 
en sakkunnig att skyndsamt utreda denna fråga. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

519 225 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
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10. Styrelsen föreslår att 100 tjänster som vårdare inrättas för att be
reda s. k. årsvikarier fast anställning. Samtidigt kan posten till vikarie

medel reduceras. ( + 1 800, 000 kr.). 

11. För förplägnad vid anstalter yrkas tjänster för tio kokerskor och 

elva ekonomibiträden ( + 1 465 000 kr.). 

12. Personalen vid anstalter och häkten behöver förstärkas med tjäns~ 

ter för en övertillsynsman, tre översköterskor,-J3 tillsynsmän, 101 vår

dare, varav 51 transportförare för minskning av övertid, fyra vcrkstads

förmän, ett biträde, tre. förrådsförmän och tre ekonomibiträden. Ytterli

gare arvodesmedel begärs för biträdeshjälp samt för. tolkar och översät~ 

tare. I enlighet med yrkande under kriminalvårdsstyrelsens anslag bör 
en ingcnjörstjänst undev kriminalvårdsanstalternas·.stat bytas ut mot en 

tjänst som byråingenjör hos styrelsen. ( + 10 260 000 kr.)., . 

13. Ytterligare medel yrkas för nämnder vid kriminalvårdsanstalter. 

för arbetsmarknads- och fackliga frågor.( +115 ooo·kr:). 

14. Under anslagsposten :Diverse utgifter beräknas ytterligare 250 000 

kr. för bidrag till häktade. :c, 

Föredraganden 

För ett fortsatt successivt genomförande av det av statsmakterna be-' 

slutade nya regionala systemet inom kriminalyården har jag beräknat 

medel under halvt budgetår för två tjänster som kriminalvårdsdirektör,. 

två tjänster som kriminalvårdsinspektör,. två tjänster som inspektör- och ' 

två tjänster som biträde (2). Regeringen bör begära riksdagens bemyndi-, 

gande att inrätta två tjänster:som kriminalvårdsdirektör. 
För kursverksamhet- avsedd att underlätta de intagn_as anpassning till 

samhället efter frigivningen har jag för halvt budgetår beräknat medel 
för en och en halv psykologtjänst och två tjänster som assistent samt 

135 000 kr. för lärararvoden och un9ervisningsmateriel (3). 

Jag har beräknat medel under hal_vt budgetår för nio tjänster som bi
träde för skrivhjälp åt assistenterna. vid ·vissa kriminalvårdsanstalter (4). 

Jag har likaledes beräknat medel för 28 tjänster för ett nytt allmänt 

häkte i Kristianstad samt för tre tjänster som översköterska vid allmänn<i 

häktet i Stockholm (6,.12). 

Vidare har jag under anslaget beräknat 300 000 kr. för arvoden till 

fritidsledare och 115 000 kr. för en fortsatt utbyggnad av den verksam

het som bedrivs av nämnderna för arbetsmarknads- och fackliga frågor 

(8, 13). Jag har också beräknat 40 000 kr. för information bland de in

tagna om arbetarskydds- och arbetsmiljöfrågor (9). 

För att bereda de intagna en mera planmässigt inriktad teoretisk ut

bildning har jag beräknat medel för sex tjänster som studieledare. Där

vid kan sju tjänster som arbetsledare dras in (9). 

Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna gör det nöd

vändigt med en fortsatt reducering av anstalternas platsantal. I likhet 
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1975 /76 Beräknad ändring 1976)77 

Kriminalvårds- Föredra-
styrelsen ganden 

Omkostnader för permit-
tcradc, frigivna m. fl. 5 838 000 + 467 000 + 409 000 

Transport av intagna m.ff. 7937000. + I 270 000 __:._ 634 000 
Tjänstedräkt 559 000 I 345 000 ' . 68 000 -;-

Bidrag till intagnas familjer 279 000 28000 ' 28000 -·1-

Underhåll av tekniska hjälp-
medel för bevakning 300 000 -;- 280 000 . ' 21 000 . T 

Ersättning för vård på an-
stalter som ei tillhör 
kriminalvården 570 000 + 157 000 -, 115 000 

Frivillig kontaktverksamhet 100 000 ' 20000 -[· 7000 -;-

Gemensamma funktioner i 
kvarteret Kronoberg 1737000 963 000 +· 743 000 

Diverse utgifter 837000 401 000 ' 151 000 -;-

410 835 000 --i-170 518 000 -:-108 390 000 

Kri111i11alvårdsstyrelse11 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 146 853 000 kr, varav 8 800 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. För genomförande av den nya regionala indelningen yrkas tjänster 
för tre kriminalvårdsdirektörer, tre kiiminalvårdsinspektörer och tre bi
träden. Därvid kan två tjänster som kriminalvårdsinspcktör och en· som · 
fångvårdsinspektör dras in. ( + 376 000 kr.). 

3. För kursvcrksamhet avsedd att underlätta de intagnas anpassning 
till samhället efter frigivningen begärs medel motsvarande en och en 
halv tjänst som psykolog och två tjänster som assistent ( + 157 000 kr.). 
Dessutom beräknas ytterligare medel för lärararvoden m. m. under an

slagsposten Idrotts- och bildningsverksamhet m. m. ( + 135 000 kr.). 
4. Nio tjänster som biträde yrkas för skrivhjälp vid anstalter och häk-

ten ( + 300 000 kr.). 
5. För arvoden till psykologkonsultation beräknas 150 000 kr. 
Yrkandena under 2-5 avser halvt budgetår. 
6. För ett nytt häkte Kristianstad beräknas 30 tjänster 

( i-2 379 000 kr.). 
7. Var och en av .transportcentralerna Göteborg och Malmö bör 

förstärkas med en tjänst som övertillsynsman ( + 187 000 kr.). 
8. För fritidsverksamhct yrkas sex tjänster och arvode motsvarande 

en tjänst som fritidsassistcnt samt arvodesmedcl till fritidsledare och 
skrivhjälp (-J-1165 000 kr.). Dessutom beräknas ytterligare medet under 

anslagsposten Idrotts- och bildningsverksamhet m. m. ( + 537 000 kr.). 

9. För utbildnings- och arbetsvårdande verksamhet begärs tjänster 
för sex studieledare, sex chefsarbetsterapeuter, tolv förste arbetsterapeu

ter, fyra arbetsinstruktörer samt arvodesmedel. Därvid kan 29 tjänster 

för arbetsledare dras in. ( + 352 000 kr.). 
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Vidare har jag under anslaget beräknat 90 000 kr. för allmän rationa

lisering (3 ). 

För en gemensam redovisningscentral för kriminalvårdsstyrelsen och 

vissa andra myndigheter som omlokaliseras till Norrköping har jag be

räknat medel för en föreståndare och två biträden. 

Med hänsyn till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

40 160 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Kriminalvtlrdsstyrelsen för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 40 160 000 kr. 

F 2. Kriminalvårdsanstalterna 

1974175 Utgift 1386 187 887 

1975/76 Anslag 410 835 000 

1976/77 Förslag 519225000 

' Tidigare anslagsbeteckning F 2. Fångvårdsanstalterna 

Den 1juli1975 fanns inom kriminalvården 23 riksanstalter med 2 098 

slutna och 693 öppna platser, 49 lokalanstalter med 857 slutna och 

l 238 öppna platser samt 21 häkten med l 127 platser. Riksanstalterna 

iir direkt underställda kriminalvårdsstyrelsen, medan häktena, lokalan

stalterna och skyddskonsulentdistrikten är organiserade i åtta regioner. I 
ledningen för varje region finns en kriminalvårdsdirektör. 

Personal 
Styresmän in. fl. 
Läkare, psykologer 
Tillsynspersonal 
Personal i arbetsdrift 
Kontorspersonal 
Maskinpersonal 
Förråds- och ekonomipersonal 
Reducering till följd av min-

skat antal anstaltsplatser 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvi1rd m. m. för personal 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Inköp och underhåll av bilar 
Utspisning 
Beklädnad och s~ingkläder 
Hälso- och sjukvård 
Idrotts- och bildnings-

verksamhet m. m. 
Biblioteksvcrksamhet 

1975/76 

259. 
31 

2 709,5 
585 
264.5 

59" 
228 

4136 

282 996 000 
612 000 

2 803 000 
64 338 000 

4 277 000 
I 741 000 

22 794 000 
4 929 000 
6 492000 

1 221 000 
475 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Kriminalvårds- Förcdra-
styrelsen gandcn 

-i- 12 + 7 
-i- 1,5 ..., 1,5 
+244 -I 26 

4 
+ 15 -~-12 

' 28 ' 2 ..., 

-16 

-!-304,5 +32.5 

+133849000 + 102 492000 
-1- 306 000 ..L 173 000 
' 501 000 ' 286 000 -i- .... 

+ 24 849 000 735 000 
+ 833 000 _!_ 257 000 
..., 160 000 17000 
-/- 2 279 000 2 279000 

617 000 ' 345 000 ' + 779 000 -1- 779 000 

..., l 082 000 -i- 280000 
-i- 332 000 .... 75 000 
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bedrivs av kriminalvårdsnämnden, ungdomsfängelsenämnden och inter
neringsnämnden. Dessa nämnder är centrala organ som handlägger vis
sa ärenden rörande dem som har dömts till fängelse, ungdomsfängelse 
eller internering. 

Kriminalvårdsstyrelsen leds av en styrelse. Inom kriminalvårdsstyrcl
sen finns två avdelningar, en för vård och tillsyn och en för arbete och 

utbildning. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Förhyrd datamaskintid 

m.m. 

K ri 111i11alvårdssty relse11 

1975/76 

. 114 
136 

250 

23 981 000 
71000 

3 721 000 
(22 000) 

3 418 000 
2 906000 

3 028 000 

37125 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Kriminalvårds- Föredra-
styrelsen ganden 

+30 ',, ·-+26 +3 

+56 +5 

+ 7 343 000 -i-4 439 000 
+ 44000 + 12000 
+ 326 000 -2 593 000 

(-) (-) 

+ 1063000 ' 647 000 T 

+ 416 000 76000 

+ 1088000 + 606000 

+10280 000 +3035000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 5 079 000 kr.,. varav 613 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Vård- och tillsynsavdelningen behöver förstärkas med fem tjänster 

som handläggare och en tjänst som biträde för ärenden rörande be
vakning, förplägnad samt biblioteks- och fritidsverksamhet. På arbcts
och utbildningsavdelningcn behövs ytterligare sju tjänster som hand
läggare och två tjänster som biträde för byggnadsärenden, frågor om 
arbetarskydd m. m. Organisationsenhetcn bör tillföras en handläggare 
och en assistent, systemenheten tio handläggare och två biträden, per
sonalbyrån två handläggare och två biträden, ekonomibyrån tre hand
läggare, tre assistenter, en förrådsförman och tio biträden, pcrsonalut
bildningsenheten två handläggare, en materialförvaltare och två biträden 
samt juridiska enheten ett biträde. ( + 2 789 000 kr.) 

3. Ytterligare arvodesmedel yrkas för utvecklings- och rationalise

ringsvcrksamhet m. m. ( + 753 000 kr.). 

F iiredraganden 

För förstärkning av styrelsens personalbyrå har jag beräknat medel 
för en handläggare (2). Jag har likaledes beräknat medel för en mate
rialförvaltare vid styrelsens kursgård i Norrköping (2). 
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platser, Tidaholm 40 platser,: Ulriksfors 3~ platser och Kalmar 20 plat
ser. Därjämte förordnades att den slutna riksanstalten Ulriksfors fr. o_. m. 
den 1 januari 1976 skall vara öppen riksanstalt: Reduceringen skall vara 

avslutad senast den 30 juni 1976. I enlighet med uttalande av 1975 års 
riksdag (JuU 1975: 11 s. 4,. rskr 1975: 89) har regeringen den 24 april 

1975, med ändring av beslutet den 13 december 1974, förordnat att re~. 
duceringen vid kriminalvårdsanstalten Lärbro endast skall avse 40 platser 

varjämte kriminalvårdsanstalterna Hinseberg och Skänninge skaU redu
ceras med vardera tio platser. 

Den sjunkande beläggningen på kriminalvårdsanstalterna gör det 
nödvändigt med en fortsatt redl.1cering av anstalternas plat_santal. I lik
het med vad som sker under innevarande budgetår bör reduceringen 
göras vid vissa riksanstalter. Regeringen har därför den ·18 december 
1975 beslutat att följande anstalter skaU reduceras med a~givet antal 
platser: Han 35 platser, Norrtälje 40 platser och Tidaholm· 40 platser. 

Reduceringen skall ske successivt och vara avslutad senast den 30 juni 
1977. 

övergången till det av statsmakterna beslutade nya regionala syste-
met som påbörjades under budgetåret 1974175. fortsätter. 

En ny lokalanstalt med 40 platser föreslås bli uppförd i Borås. 
Frivården föreslås få ytterligare 61 tjänster un;der budgetåret 1976/77. 
Ett nytt allmänt häkte kommer under bu"dgetåret 1976/77 att tas i 

bruk i Kristianstad. 
Genom beslut den 29 juni 1973 bemyndigade Kungl. Maj:t mig att 

tillkalla en sakkunnig' för att utreda övervakningsnämndernas och de 
centrala nämndernas uppgifter och organisation. Den sakkunnige har åen 
30 juni 1975 överlämnat betänkandet (SOU 1975: 16)° kfiminalvårdens 
nämnder. Betänkandet har' remissbehandlats. Förslaget 'övervägs f. n. 

inom departementet. ' 
Personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter är föremål 

för en översyn av en särskilt tillkallad sakkunnig. De framtida indel
nings- och arbetsformerna inom frivårdsdistrikten i Stockholm, Göteborg 
och Malmö utreds särskilt. Den andliga vården vid bl.·a. kriminalvår

dens anstalter är föremål för utredning av särskilt tillkallade sakkunniga. 

F l. Kriminalvårdsstyrelsen 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

31 061 718 

37 125 000 
40160 000 

Kriminalvårdsstyrclsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden 
om kriminalvård. Styrelsen är chcfsri1yndighet för kriminalvårdsanstal

terna, de aUmänna häktena och skyddskonsulcritorganisationen. Styrel
sen tillhandahåller personal och annan service för den verksamhet som 
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F. KRIMINALVÅRDEN. 

Vissa data rörande kriminalvården 

Genomsnittligt antal klienter· 1970 1971 1972 1973 

Anstaltsklientel (intagna på kriminalvårds-
anstalter, allmänna häkten och med 
häkten samordnade polisarrester) · 5 250 5 004 5 004 4972 

Därav .,, 
gripna och anhållna 106 123 118 115 
häktade för brott: 
ej undersökningsfall 540 534 490 521 
undersökningsfall 141 101 105 118 

dömda till fängelse 3 195 3 040 3 232 3 243 
- ungdomsfängelsc 452 444 390 359 
- internering 684 609 526 495 
- skyddstillsyn (BrB 28: 3) 67 86 86 71 
överlämnade till särskild vård 20 11 12 11 
förvandlingsstraff för böter 15 13 13 Il 
övriga intagna 30 43 32 28 

Frivdrdsklientel 23 078 22 818 23114 23 349 
Därav 

dömda till skyddstillsyn 19167 19 052 19 332 19 736 
villkorligt frigivna 2 636 2521 2 513 2439 
överlämnade till vård utom anstalt: 
internerade 728 730 750 688 
ungdomsfängelseelever 547 515 519 486 

Hela kriminalvdrdskliente/et 28 328 27 822 28 118 28 321 

Högsta beläggningen på kriminalvårdsanstalterna under år 1975 var 
4 210 mot 4 585 under år 1974 och 5 251 under år 1973. 

Antalet klienter inom frivården var den 1 oktober 1975 16 357 mot 
17 317 vid samma tidpunkt år 1974. 

Kriminalvården hade den 1 juli 1975 4 886 platser på kriminalvårds
anstalterna, varav 2 955 slutna och 1 931 öppna. Antalet platser i de all
männa häktena och i de polisarrester som är samordnade med dessa 
häkten var 1127. 

Under år 1975 har ett nytt allmänt häkte med 336 platser tagits i bruk 
i kvarteret Kronoberg i Stockholm. Därvid har det tidigare allmänna 
häktet i Stockholm och häktesavdelningen vid kriminalvårdsanstalten 
Långholmen lagts ned. Under första halvåret 1975 har också ett nytt 
allmänt häkte med 32 platser tagits i bruk i Uppsala. 

I Sundsvalls kommun öppnades under år 1975 lokalanstalten Ljusta

dalen. 
Kungl. Maj:t förordnade den 13 december 1974 att följande anstalter 

skall reduceras med angivet antal platser: Kumla 140 platser, Lärbro 60 

1974 . 1975 

4 266 4140 

92 120 

480 488 
94 83 

2808 2 788 
313 238 
378 307 

54 74 
14 8 
7 8 

26 26 

19 376 16 691 

15 608 13 358 
2 670 2320 

665 609 
433 404 

23 642 20 831 
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F öredraga11de11 

Arvode för läkarintyg enligt 7 § lagen (1964: 542) om personunder
sökning i brottmål har tidigare utgått med högst 250 kr. Arvode får 
numera utgå med högst 385 kr. Anslaget bör på grund härav räknas 

upp med 500 000 kr. 
Med hänsyn till belastningen behöver anslaget räknas upp med ytterli

gare 3,5 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning åt vittnen m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett förslagsanslag av 20 500 000 kr. 
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särskilt investeringsanslag. Anledning föreligger heller inte att anvisa 
särskilda medel för utrustning till de allmänna advokatbyråerna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 3. Bidrag till allmänna advokatbyråer 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

229 836 
500 000 

500 000 

Domsto/sverket beräknar medelsbehovet 1976/77 till 520 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet till 500 000 kr. Jag hemställer i enlig
het härmed att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till a//mä1111a advokatbyråer för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 500 000 kr. 

E 4. Ersättning åt vittnen m.· m~ 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

19 836 057 

16 500 000 

20 500 000 

Från anslaget bestrids en mångfald olika kostnader för rättegångsvä
sendet, däribland ersättningar av allmänna medel till vittne, målsägande 
och tolk, kostnad för personundersökning i brottmål samt domstols eller 
åklagarmyndighets kostnad enligt kungörelsen (1972: 792) om ersättning 
för vissa delgivningar m. m. (ändrad 1974: 402). I vissa fall bestrids från 
detta anslag utgifter för rättegångar där staten är part. Från anslaget be
talas också ersättning av allmänna medel enligt 19 § lagen (1973: 188) 
om arrendenämnder och hyresnämnder (ändrad 1974: 824) samt ersätt
ning till den som anlitas som tolk vid arrendenämnd och hyresnämnd. 
Vidare betalas från anslaget ersättning till särskilt förordnad vigselför
rättare enligt kungörelsen (1964: 678) med närmare föreskrifter om bor
gerlig vigsel (ändrad 1969: 121, 1970: 695, 1973: 694) och bidrag till 

kommunernas kostnader för borgerlig medling enligt kungörelsen· 
(1973: 697) om medling mellan sam levande. 
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erfarenhetsmaterial av reformen föreligger (JuU 1973: 19 s. 4). Dom"' 
stolsverket anser sig inte vilja föreslå att 'allmänna advokatbyråer- in

rättas på ytterligare orter under budgetåret 1976/77. Däremot utreder 

domstolsverkct frågan om allmänna advokatbyrån i Luleå bör starta fi-

lialverksamhet i Boden. 1· 

De allmänna advokatbyråerna visade underskott i rörelsen även bud

getåret 1974175. Underskottet ter sig dock något större än det i realite

ten är eftersom viss del av den bokförda förlusten motsvaras av ökning-· 

en under budgetåret av värdet av det arbete som nedlagts i_ ärenden 

vilka ännu inte fakturerats. Resultatet under verksamhetsåret 11974/75 

torde vidare kunna förklaras bl. a. av att den timkostnadsnorm som 
gällt för ersättning under en del av budgetåret inte motsvarat de all

männa advokatbyråernas verkliga kostnader. Härtill k()mmer att advoka-

terna på de allmänna advokatbyråerna tagits i anspråk som ledamöter 

i rättshjälpsnämnd samt i domstolsväsendets organisationsnämnds sty

relse och hesvärsnämnd. Ytterligare. förk\~ringar till underskottet är, 

bl. a. kapacitetsöverskott vid vissa av byråerna, problem i samband med 

etablering av byråer och f()rlust~r i rådgivningsverksamh~ten. _ 

Domstolsverket beräknar att verksamheten vid de. allmänna advokat
byråerna skall ge full kostnadstäckning först budgetåret 1977 /78. De 

beräknade underskotten 1975/76 och 1976/77 hänför sig till de ny

startade byråerna och utgör igångsättningskostnader för verksam,heten .. 
De allmänna advokatbyråernas rörelsekapital bör inte fi~a~~i~ras 

genom rörlig kredit. Domstolsverket föreslår att ett investeringsailslag · 
i stället anvisas för att finansiera rörelsekapitalet fr. o. m. budgetåret' 

1976/77. 
Domstolsverket föreslår vidare att ett nytt särskilt utrustningsanslag 

om 300 000 kr. anvisas för större nyanskaffning ·av utrustning till de 
allmänna advokatbyråerna; - . '.1 :; . 

F öredraga11de11 .!'. 

Ännu har jämförelsevis kort tid förflutit sedan rättshjälpsreformen 

trädde i kraft och de alltnänna advokatbyrå-erna inrättades. Både under 

budgetåret 1973/7 4 och 197 4175 har verksamheten' vid byråerna uppvisat · · 

underskott. De allmänmi'byråerna skall vara självbärande och konkurre-

ra på lika villkor med! de privatpraktiserande advokaterna.· Eftersom 

samtliga 30 allmänna advokatbyråer sta.rtat ·sin verksamhet under b~d
getåren 1973/74 och 1974/75 har verksamheten belastats med betydan~ 
de igångsättningskostnader. •Igångsättningssvårigheterna får numera an

ses vara i huvudsak övervunna. Domstolsverket räknar med att byråer- · · 

na skall kunna uppnå full kostnadstäckning fr. o. m. budgetåret 1977 /78. 

Det finns därför inte skäl att nu förändra förutsättningarna för byråer· 
nas verksamhet. Inte heller finns någon anledning att f. n. ta upp frågan 

om att tillföra de allmänna advokatbyråerna rörelsekapital genom ett 

5 Riksdagen 1975/76. l sam!. Nr 100. Bilaga 4 

" 

;., 
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1. Allmänna advokatbyrf1er: Uppdragsverksamhet 

2. Bidrag till allmänna advokatbyråer 
Anslag 1 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 

på l 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för verk
samheten vid de allmänna advokatbyråerna. Som inkomst under ansla

get redovisas medel som tagits i anspråk från anslaget Bidrag till all

männa advokatbyråer. Medel som svarar mot avskrivning och förränt

ning av utrustningskapitalet samt medel som svarar mot värdet av de 

tjänster som de allmänna advokatbyråerna erhåller från domstolsver
kets redcvisningscentral levereras in till särskilda inkomsttitlar på riks

staten. 
Anslag 2 är ett förslagsanslag från vilket utgår driftbidrag till de all

männa advokatbyråerna för vissa särskilt angivna kostnader. 
Anslag l får i princip inte belastas. För att lösa likviditetsproblem 

för uppdragsverksamhcten samt för att tillgodose behov av rörelsekapi

tal disponerar de allmänna advokatbyråerna en rörlig kredit i riksgälds

kontorct som f. n. uppgår till 11,5 milj. kr. 

E 2. Allmänna advokatbyråer: Uppdragsverksamhet 

1974!75 Utgift 4 386 000 

1975/76 Anslag 1 000 

1976/77 Förslag 1 000 

1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Beräknar 

Domstols- Domstols- Föredra-
verket verket gandcn 

Resultat 
[ntäkter 20 710 29 198 32 593 32 593 
Kostnader 25 472 30 570 32 984 32 984 

Resultat 1 -4 762 -1372 -391. -391 

Driftbidrag 229 500 520 500 

1 Bokföringsmässigt underskott som belastar anslaget för budgetåret 1975/76 

Do111s10/sverke1 

I prop. 1972: 4 med förslag till rättshjälpslag m. m. uttalas att det 

allmänna skall driva advokatvcrksamhet över hela landet. Riktpunkten 

för utbyggnaden skall vara att en allmän advokatbyrå skall finnas i varje 

fän. Vid riksdagsbchandlingen av proposition 1973: 74 med förslag till 

organisation av samhällets rättshjälp m. m. uttalades dock att något 

ställningstagande beträffande behovet av ytterligare allmänna advokat

byråer utöver de trettio beslutade inte bör göras innan ett betydande 
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E RÄTTSHJÄLP M.M. 

E l. Rättshjälpskostnader 

1974/75 Utgift 91 494 996 
197 5/7 6 Anslag 90 000 000 
1976/77 Förslag 107 000 000 

Från anslaget bestrids de rättshjälpskostnader (förmåner) som enligt 
rättshjälpslagcn (1972: 429; omtryckt 1973: 247, senast ändrad 1975: 
1365) skall betalas av allmänna medel, d. v. s. framför allt ersättning till 
offentlig försvarare och biträde vid allmän rättshjälp. 

Domstolsverket beräknar medelsbehovet för budgetåret 1976/77 till 

116 000 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till beräknad ökning av belastningen på anslaget bör 
detta räknas upp med 15 milj. kr. Vidare bör anslaget räknas upp med 
2 milj. kr. avseende beräknad kostnad för rättshjälp för skiftesman 
vid bodelning (prop. 1975176: 47, JuU 1975176: 17, rskr 1975176: 112). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rättshjälpskostnader för budgetåret 1976/77 anvisa ett 
förslagsanslag av 107 000 000 kr. 

V erksambeten vid de allmänna advokatbyråerna 

Den 1 juli 1973 trädde reformen om samhällets rättshjälp i kraft. Re
formen innebar bl. a. att allmänna advokatbyråer med staten som hu
vudman inrättades. 

De allmänna advokatbyråernas främsta uppgift är att lämna rätts
hjälp enligt rättshjälpslagen (1972: 429; omtryckt 1973: 247, senast änd
rad 1975: 1365). Bl. a. skall juristerna kunna åtaga sig uppdrag som of
fentlig försvarare. Om det kan ske utan hinder för den verksamhet som 
bedrivs enligt rättshjälpslagen skall byråerna även lämna annat biträde i 

rättslig angelägenhet. De allmänna advokatbyråerna skall i princip vara 
självbärande och konkurrera på lika villkor med enskilda advokat

byråer. 
Numera finns 30 allmänna advokatbyråer. Vid de allmänna advokat

byråerna finns 280 tjänster, varav 137 för advokater och annan jurist
personal och 143 för övrig personal. Domstolsverket är centralmyndighet 
för rättshjälpen. 

Medel för de allmänna advokatbyråernas verksamhet anvisas inne
varande budgetår under följande anslag. 
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fattande system för fastighetsregistrering m. m. Förberedelser för ut
vidgning av driftsystem 1 till område utanför Uppsala län får inte ske. 

Ställning till frågan om ett eventuellt riksomfattande fastighetsregi
streringssystem bör tas upp först sedan FADAK avgivit sitt betänkan
de och detta har remissbehandlats. FADAK beräknas lämna sitt be

tänkande i mitten av år 1976. Det är därför för tidigt att nu ta ställning 

till frågan om drift av driftsystem 1 efter den 1 januari 1977. 

Med hänvisning till vad jag anfört beräknar jag anslaget till 17 milj. 
kr. Jag har därvid räknat med oförändrat antal tjänster vid CFD. Det 

ankommer på regeringen att fastställa fördelningen av anslaget på pro

grammen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Centra/nämnden för fastighetsdata för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av 17 000 000 kr. 
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l.3 Prod11k1io11 

Programmet Produktion avser dri[ten av fastighetsdatasystemet. Pro
grammet omfattar även det fortlöpande underhållet av system och pro-
gram. 

l.4 Försöksvcrksamhet 

Under programmet Försöksverksamhet har det s. k. handläggnings
försöket beskrivits. Någon ytterligare försöksverksamhet planeras inte 
L n. Programmet kan därför utgå. 

2. Drift med riitrsverkmz 

CFD, doms:olsverket och lantmäteriverket har den 9 september 1975 
till regeringen inkommit med en skrivelse åtföljd av en rapport angående 

utfallet av försöksverksamheten i Uppsala län. I skrivelsen har myndig

heterna förklarat att berörda organisationer arbetar med inriktning att 

systemet skall ges rättsverkan den 1 november 1975. 
FADAK har avgivit yttrande över CFD:s anslagsframställning och 

den nyss berörda skrivelsen. FADAK har därvid anfört. Eftersom drift 
med rättsvcrkan kan börja i Uppsala län tidigast den 1 november 1975 
och FADAK beräknar avsluta sitt arbete i mitten av år 1976 anser sig 
FADAK ha begränsade möjligheter att beakta erfarenheter av drift 
med rlittsverkan i sitt utredningsarbete. Frågan om drift med rättsverkan 
i Uppsala län är därför inte av någon avgörande betydelse för FADAK:s 
återstående arbete. F ADAK pekar dock på att drift med rättsverkan 
sannolikt ger ytterligare erfarenheter, som kan vara av värde vid den 
slutliga prövningen av driftsystem 1 såsom rikssystem jämfört med 
alternativa lö~ningar som FADAK kan komma att belysa närmare. 

I skrivelse den 2 oktober 1975 har CFD, domstolsverket och lant
mäteriverket hemställt att regeringen beslutar om att införa drift med 
rättsverkan den 1 november 1975 för Uppsala län och att regeringen 
medger att uppgifter om fastigheter i Gävle kommun får överföras 
till maskinläsbart medium som förberedelse för utvidgning av drift
system l. 

F öredraga11dc11 

Regeringen har den 11 december 1975 beslutat att drift med rätts

verkan enligt driftsystem 1 får äga rum i Uppsala län som försöks
verksamhet under tiden den 1 januari-31 december 1976. Nuvarande 
fastighetsböcker och tomträttsböckcr skall under denna försöksverksam
het kompletteras med uppgifter som förts in i inskrivningsregistret. 
Regeringen har vidare föreskrivit att CFD skall koncentrera sitt arbete 
under budgetaret 1975/76 till frågor som gäller driftsystem 1 i Uppsala 
fän s~1mt till biträde åt FADAK med utredningar angående ett riksom-
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delar av landet samt att det skulle ankomma på Kungl. Maj:t att be

sluta om vilka områden systemet skulle omfatta. Riksdagen godtog 

förslaget (prop. 1973: 1 bil. 4 s. 24, CU 1973: 8, rskr 1973: 79). 

Riksdagen har år 1974 beslutat om ändrade riktlinjer för den år 
1968 beslutade fastighetsregistcrreformen (prop. 1974: 48, CU 1974: 

30, rskr 1974: 252). 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 22 mars 1974 har jag 

tillkallat sakkunniga för utredning av ett riksomfattande system för fas

tighetsregistreringen. Kommitten (Ju 1974: 06) som har antagit namnet 

fastighctsdatakommitten (FADAK) räknar med att avsluta sitt arbete i 

mitten av år 1976. 

1. CFD:s anslags/ramställning avseende budgetåret 1976177 

CFD lämnar i sin anslagsframställning förslag på tre alternativa an

slagsnivåer. 

Anslagsalternativ 2 innebär att driftsystem 1 kan användas i Upp

sala län och att systemet kan utvidgas att omfatta även Gävle kommun 

under budgetåret. Vidare kan dataregistrering ske av stora delar av 

Stockholms län. Medclsbehovet beräknar CFD till 20 300 000 kr. 

Alternativ 1 - som stannar vid 18 200 000 kr. - innebär att re

formgenomförandet avbryts utanför området för Uppsala län och Gävle 

kommun. Detta är också förhållandet enligt alternativ 0, som uppgår · 

till 17 200 000 kr. 0-alternativet innebär dessutom att drift med rätts

verkan inom Uppsala län och Gävle kommun är förenat med bety

dande risker. CFD beräknar att tillräckliga resurser för bl. a. underhåll 

inte kommer att finnas. 

CFD hemsHiller att medel anvisas i enlighet med alternativ 2 enligt 

följande programindelning. 

1.1 Förberedelser för reformgenom/örande 

Inom programmet Förberedelser för reformgenomförande utveck
las fastighetsdatasystcmcts olika delar. Verksamheten omspänner dels 

den grundläggande utvecklingen av överföringssystem, driftsystem 

m. m., dels det mera långsiktiga arbetet med att ta fram tillämpningar 
för utnyttjande av fastighetsdatasystemets register för bl. a. samhälls

planerande verksamhet. 

1.2 Reformgenomförande 

Programmet Reformgenomförande omfattar CFD:s deltagande i de 

aktiviteter som genomförs i samband med att fastighetsdatasystemet 

förs in hos olika myndigheter. Verksamheten omfattar bl. a. strukture

ring och annan beredning av de manuella registren, överföring av dessa 

till maskinläsbart medium samt redigering, samkörning och laddning av 

det överförda materialet. 
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F ih"edraganden 

Jag beräknar medelsbehovet till 3 850 000 kr. I enlighet härmed hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustning till domstolar m. m. för budgetåret 1976177 an
visa ett reservationsanslag av 3 850 000 h. 

D 6. Centralnämnden för fostighetsdata 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

16 367 978 
16 000 000 
17 000 000 

Centralnämnden för fastighetsdata (CFD) har till uppgift att bygga 
upp och vidareutveckla centrala fastighets- och inskrivningsregister, ba
serade på automatisk databehandling (ADB). 

Nämnden leds av en styrelse. Till styrelsen är knutet ett råd med 
uppgift att verka för en samordning av nämndens verksamhet med 
verksamheten hos kommunala organ som kan komma att lämna upp
gifter till eller utnyttja registren. 

Chef för nämnden är en överdirektör. Inom nämnden finns fem en
heter, en teknisk enhet, en fastighetsregisterenhet, en inskrivningsre
gisterenhct, en utvecklingsenhet och en administrativ enhet. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

CFD Före-
draganden 

Personal 
Handläggande personal 45 + 7 
Övrig personal 30 + 1 

75 -!- 8 

Anslag 
1. Förberedelser för genomföran-

det av beslutade reformer 5 000000 +3 610000 
'.!. Försöksverksamhet 3 500 000 -3 500000 
3. Reformgenomförande 1 700000 + 1480000 
4. Produktion 6 000000 +'.! 860000 
5. Kostnader för omlokalisering +1000000 

16 200 000 +4450000 

Avgår intäkter under anslaget - 200000 - 150 000 
16000 000 +4300000 

Sedan riksdagen beslutat om nya system för fastighetsregistreringen 
(prop. 1968: 1 bil. 4 s. 10, SU 1968: 2, 3LU 1968: 5, rskr 1968: 80) 
och inskrivningsväscndet (prop. 1970: 1 bil. 4 s. 44, SU 1970: 2, 3LU 
1970: 8, rskr 1970: 96) i riket, innebärande central registrering med 
hjälp av ADB-teknik, föreslogs i 1973 års statsverksproposition att 
ett första driftsystem - driftsystem 1 - skulle införas för begränsade 
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Domstolsverket (för bostadsdomstolen) 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 326 000 kr., varav 45 000 kr. avser 
höjt Iönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära en nedskärning av anslaget med 

116 000 kr. 

llovriittema (för arrende- och hyresnämnderna) 

3. Löne- och prisomräkning m. m. 2 530 000 kr., varav 291 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

4. I 0-alternativet förordar hovrätterna en indragning av tjänster för 

hyresråd, i visst fall i utbyte mot en byråassistenttjänst, protokollförare 

och biträden. Vidare förordas en minskning av medel för ersättning till 

intresserepresentanter samt en minskning av antalet sammanträden och 

resor (-7.+4 000 kr.). Detta skulle medföra längre handläggningstider 

och en ökning av antalet oavgjorda ärenden. 

5. En extra ordförandetjänst yrkas för hyresnämnden i Göteborg 

samt medel för en extra ordförandetjänst i hyrcsnämnden i Malmö 

( +300 000 kr.). 
6. Ordinariesättning yrkas av en extra ordförandetF\nst i hyresnämn

dcn i Göteborg. 

7. För olika kanslier yrkas två notarietjänster i utbyte mot en proto
kollförartjänst, en byråassistenttjänst, två protokollförartjänster i utbyte 

mot en biträdestjänst och två biträdestjänster ( -f-302 000 kr.). 

f' öredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
18 400 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen. 

att till Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. för budget
året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 18 400 000 kr. 

D 5. Utrustning till domstolar m. m. 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976!77 Förslag 

3 717 806 

3 350 000 
3 850 000 

Reservation 3 202 987 

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av utrustning och inven

tarier till nya och ombyggda lokaler för myndigheter inom domstols

verkets förvaltningsområdc och konsultkostnader i samband därmed 

samt kostnader för flyttning. 

Domstolsverket beräknar mcdelsbehovet budgetåret 1976177 till 

7 850 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. besluta att en kammarrätt i Jönköping inrättas den 1 januari 

1977, 

2. bemyndiga regeringen att inrätta en ordinarie tjänst för presi
dent i kammarrätten i Jönköping med beteckningen o och att 
flytta ordinarie domartjänster för en avdelning från kammar
rätten i Göteborg till kammarrätten i Jönköping, 

3. bemyndiga regeringen att inrätta en ordinarie tjänst för kam
marrättsråd, tillika vi~e ordförande på avdelning, i Fo 25 i 
kammarrätten i Jönköping samt de ordinarie tjänster för kam
marrättsråd i Fo 23/24 som jag har förordat i det föregående, 

4. till Allmänna förvaltningsdomstolarna för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 58 700 000 kr. 

D 4. Bostadsdomstolen och hyresnämnderna m. m. 

1974/75 Utgift 111888 493 
1975/76 Anslag 15 500 000 
1976/77 Förslag 18 400 000 

1 Anslaget D 7. Hyresnämnderna m. m. 

Hyresnämnderna har till uppgift bl. a. att medla och vara skiljenämnd 
i hyrestvistcr samt att pröva vissa typer av sådana. Arrendenämnderna · 
har motsvarande uppgifter i arrendetvister. Arrendenämnd och hyres
nämnd finns i samtliga län. De har gemensamt kansli. Sådant kansli, 
som i vissa fall är gemensamt för två eller flera län, finns på tolv orter. 
Chef för kansli är det hyresråd som utnämns eller förordnas till det. 

Bostadsdomstolen är fUJJföljds- och slutinstans i de ärenden som av
görs av hyresnämnd. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Domstolsverket Föredraganden 
och hovrätterna 

Personal 
Bostadsdomstolen 
Domare och föredragande 7 
Övrig personal 7 

Hyres11änmclerna m. 111. 

Ordförande 32 ·I 2 
Övrig personal 90 ·!-5 

136 +-7 
Anslag 
Lönekostnader 12 480 000 +-3 301 000 +2 720000 
Sjukvård 35 000 
Reseersättningar 430 000 + 5 000 
Lokal kostnader 1925000 ' 138 000 -;- 150 000 
Expenser 630 000 + 51 000 + 30000 

15 500 000 +3 495 000 +2900 000 
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kontakter med verksamheten på fältet inom olika delar av verkets 
verksamhetsområde skulle det vara en fördel om en ny kammarrlitt 

lokaliserades till Jönköping. För valet av denna kansliort kan liven an

föras skäl från rent lokaliseringspolitiska utgångspunkter. Jag föreslår 
därför att en ny kammarrätt bestående av två ordinarie avdelningar in

rättas i Jönköping. Från bl. a. lokalanskaffnings- och personalsynpunkt 
bör tidpunkten för starten av denna kammarrätt bestämmas till den l 

januari 1977. 
En av Jönköpingsavdelningarna bör hämtas från kammarrätten 

Göteborg och den andra nyinrättas. Den extra avdelning som f. n. finns 

i kammarrätten i Göteborg bör under sådana förhållanden byggas ut till 

en full avdelning. För denna utbyggnad har jag beräknat medel för tre 
göromålsförordnanden som kammarrättsråd och ett för kammarrätts

assessor. De tillfälliga förstärkningar som f. n. finns vid kammarrätten i 
Stockholm bör under samma förhållanden avvecklas. Det ankommer 

på regeringen att inom ramen för tillgängliga resurser besluta om vilka 

förstärkningsinsatser som bör göras vid kammarrätterna i Stockholm 

och Göteborg under tiden den 1 juli-den 3 l december 1976. 

Tjänster för domare motsvarande en avdelning bör flyttas från kam
marrätten i Göteborg till den nya kammarrätten. För denna bör därut

över inrättas en ordinarie tjänst för kammarrättspresident, en ordinarie 
tjlinst för kammarrättsråd, tillika vice ordförande på avdelning, och tre 

ordinarie tjänster för kammarrättsråd. Därjämte har jag beräknat medel 

för en tjänst för kammarrättsassessor. Presidenttjänsten bör inrättas 

viss tid före den l januari 1977 för att innehavaren skall kunna del
taga i organisationsarbetet av de nya domstolen innan den börjar sin 
verksamhet. 

Utöver fiskals- och biträdestjänstcr för den avdelning som får föras 
över från Göteborgskammarrätten till den nya kammarrätten har jag för 
denna kammarrätt beräknat medel för fem fiskalstjänster och tio andra 
tjänster (för administrativa uppgifter m. m.) 

För uppbyggnaden av de extra avdelningarna vid kammarrätterna i 
Göteborg och Sundsvall har jag beräknat medel för fyra fiskalstjänster 

och två tjänster för icke rtittsbildade tjänstemlin vid Göteborgskammar

riittcn och för två fiskalstjänster och två tjänster för icke rättsbildade 
tjänstemän vid Sundsvallskammarrätten. 

Jag har slutligen för en fortsatt uppbyggnad av kammarrätternas före

dragandeorganisation beräknat medel för ytterligare fyra fiskalstjänster. 

Som jag förut framhållit (anslaget D 2. Allmänna domstolarna) avser 

jag all senare föreslå regeringen att till 1975/76 års riksmöte lägga fram 
förslag om medverkan av nämndemän i viss omfattning i bl. a. kammar

riitterna. För detta ändamål har under anslaget förts upp en ny anslags

post. Mcdelsbehovet för budgetåret 1976/77 beräknar jag till 100 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag ovan anfört 

beräknar jag am.laget till 58 700 000 kr. 
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strömning, stora balanser och de väntade fastighetstaxeringsmålen kan 
emellertid inte bemästras enbart genom det pågående rationaliscringsar
bctct och hittills insatta förstärkningsåtgärder. En ytterligare utbyggnad 
av kammarrättsorganisationen är nödvändig. En sådan utbyggnad har 
dock hittills försvårats och försvåras alltjämt av att tillgången på kom
petenta förvaltningsdomare är begränsad till följd av kammarrättsorga
nisationens mycket kraftiga expansion från nio till hittills sjutton ordi
narie avdelningar under 1970-talet. Vid en avvägning av å ena sidan ut
byggnadsbchovet och å andra sidan förutsättningarna för att med en 
godtagbar kvalitet på dömandct ytterligare bygga ut kammarrättsorgani
sationen har jag stannat för att föreslå följande utbyggnad. Jag utgår 

dlirvid också från att var och en av de nuvarande kammarrätterna med 
hänsyn till måltillströmning och balanser får anses ha ett ungefär lika 
stort behov av förstärkningar. 

Sundsvallskammarrätten behöver enligt min mening arbeta med en 
organisation om fyra avdelningar. Jag har därför beräknat medel för ett 
göromålsförordnandc som kammarrättslagman, två göromålsförordnan
dcn som kammardittsråd och ett göromålsförordnande som kammar
rättsassessor. Med detta tillskott och med bibehållande av nuvarande 
förstärkningsåtgärder kan kammarrätten arbeta med tre ordinarie och 
en extra avdelning fr. o. m. den 1 juli 1976. 

N~ir det gäller kammarrätterna i Stockholm och Göteborg inställer sig 
frågan hur stora dessa bör vara innan fråga kommer upp om att inrätta 
en fjärde kammarrätt i landet. Det måste av flera skäl anses olämpligt 
att först bygga ut kammarrätterna i Stockholm och Göteborg och sedan 
minska ned dessa vid tillskapandet av en ny kammarrätt. Avcn lokalise
ringspolitiska skäl kan åberopas för tillskapande av en fjärde kammar
rätt p~t en från lokaliscringssynpunkt lämplig ort framför att utöka verk
samheten i Stockholm och Göteborg. 

Både kammarrätten i Stockholm och kammarrätten i Göteborg har 
behov av en ytterligare avdelning. I stället för att förse dessa kammar
rätter med ytterligare en avdelning bör enligt min mening en fjärde 
kammarrätt inrättas. Denna som alltså bör bestå av två avdelningar bör 
få en domkrets som tas i ungefär lika delar från kammarrätten i Stock
holm och kammarrätten i Göteborg. Jag räknar med att senare föreslå 

regeringen att domkretsen för en fjärde kammarrätt bildas av Öster
götlands och Örebro län från kammarrätten i Stockholm och Jönköpings 
och Kalmar län från kammarrätten i Göteborg. När det gäller valet 
av kansliort för en kammarrätt med en sådan domkrets talar domstols
administrativa skäl med styrka för att kammarrätten .lokaliseras till 
Jönköping. För starten och uppbyggnaden av en ny myndighet är det 
en påtaglig fördel att domstolsverket, som torde få ansvaret för detta, 
finns på samma ort. Av olika skäl är det likaså en fördel om den nya 
kammarrätten förläggs till en ort där förutom. domstolsvcrket finns 
även en hovrätt. Aven för domstolsverkets egna behov av nära och täta 
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och kammarrätten i Sundsvall yrkar att ytterligare en avdelning inrättas 
vid kammarrätten ( +4,1 milj. kr.). 

6. Kammarrätten i Göteborg yrkar att en avdelning vid kammarrät
ten utökas med tjänster för tre kammarrättsråd i utbyte mot en tjänst 
för kammarrättsassessor, en. kammarrättsfiskal och ett biträde 
( +450 000 kr.). 

7. Kammarrätten i Stockholm yrkar att en expeditionsvaktstjänst il.'-o 
rättas vid kammarrätten ( + 58 000 kr.). 

Föredraganden 

Efter förvaltningsrättsrcformcn den 1 januari 1972 fanns i riket två 
kammarrätter, en i Stockholm bestående av nio avdelningar, varav två 
förlagda till Sundsvall, och en i Göteborg bestående av sex avdelningar. 

Den 1 juli 1974 inrättades en fristående kammarrätt i Sundsvall be
stående av de två från Stockholmskammarrätten utstationerade avdel
ningarna och en tredje ny avdelning. Samtidigt tillfördes kammarrätten i 
Göteborg en sjunde avdelning. Vid kammarrätterna finns sålunda f. n. 

17 ordinarie avdelningar, sju i vardera Stockholm och Göteborg och tre 
i Sundsvall. 

Till kammarrätterna har under åren 1972-1974 kommit in ca 20 000 
mål om året. Ar 1974 har därutöver till Stockholmskammarrätten 
kommit in ca 4 500 mål av engångsnatur om körkortsutbyte. Trots 
ökad avverkningstakt och insatta förstärkningsåtgärder har det inte 
kunnat undvikas att kammarrätternas balanser stigit från ca 19 000 
mål vid utgången av år 1972 till ca 21 000 mål vid utgången av år 1973 
och till ca 25 000 mål vid utgången av år 1974. Balansökningarna måste 
dock ses mot bakgrund av de nämnda målen om körkortsutbyte och 
det förhållandet att både Göteborgs- och Sundsvallskammarrätten under 
åren 1973 och 1974 befunnit sig i ett uppbyggnadsskcde och därför inte 
arbetat med full effekt. 

För innevarande budgetår har kammarrättsorganisationen tillförts 
vissa tillfälliga resurser som kunnat utnyttjas på ett sådant sätt att kam
marrätten i Göteborg arbetar med en extra avdelning och kammarrät
terna i Stockholm och Sundsvall med Jcdamöter motsvarande vardera 
en halv extra avdelning. 

Det finns ingen anledning att anta att tillströmningen av mål till kam

marrätterna under de närmaste åren kommer att minska. Tvärtom räk

nar kammarrätterna med att under denna period vid sidan av övriga 
mål få ta emot sammanlagt ca 5 000 fastighctstaxeringsmål med anled
ning av 1975 års allmänna fastighetstaxering. 

Inom kammarrätterna pågår f. n. i samråd med justitiedepartementet 

och domstolsverket arbete på att ytterligare effektivisera verksamheten. 
Frågor som har aktualiserats vid detta arbete är bl. a. arbetsfördelningen 
inom och mellan olika personalgrupper och fördelningen inom kammar
rätterna av olika specialmål. Svårigheter som föranlcds av hög måltill-
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Rcgeringsrätten är högsta ·förvaltningsdomstol. Regeringsrätten är 
överrätt i mål som fullföljs från kammarrätterna. Dessutom är rege
ringsrätten högsta instans i kommunafa besvärsmål, patentmål och sekre
tessmål. Domstolen är uppdelad på fyra avdelningar med tillsammans 
21 regeringsråd. Två regeringsråd tjänstgör f. n. i lagrådet. För regc
ringsrätten finns ett särskilt kansli till vilket regeringsrättssekrcterarna 
är knutna. 

Personal 
Regeri11gsrätte11 
Regeringsråd, kanslichef 
och regeringsrätts
sekreterare 
Övrig personal 

Kammarrätterna 
Domare och fiskaler 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersättningar till nämnde
män 

Regeringsrätten 

1975/76 

58 
47 

198 
108 

411 

36 920 000 
80000 

450 000 
4 750 000 
1600000 

43 800 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Regeringsrätten Föredra-
och kammarrät- ganden 
tema 

-i-31 
+12 
-:-43 

-1-15 249 000 
+ 14 000 
+ 118 000 
...L 184 000 
+ 457 000 

-1-16 022 000 

+26 
+14 

-:-40 

+ 14 200 000 
+ 10 000 
+ 110 000 
-i- 180 000 
+ 300 000 

+ 100 000 

-1-14 900 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 106 000 kr., varav 306 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar regeringsrätten en indragning av tre röre

dragandetjänster och vissa andra tjänster, m. m. (-768 000 kr.). En så

dan anslagsminskning skulle motverka syftet med 1972 års förvaltnings
rättsreform. 

Kammarriit tema 

3. Löne- och prisomräkning m. m. 7 902 000 kr., varav 745 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

4. l 0-alternativet förordar kammarrätterna minskning av antalet 

tjänster för domare och fiskaler, m. m. (___..:_1,8 milj. kr.). Detta skulle 
medföra längre handläggningstider och en ökning av antalet' oavgjorda 

mål. 
5. Envar av kammarrätten Stockholm, kammarrätten Göteborg 
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tingsrätten kan ta emot de nya fastighets- och vattenmålen inom ramen 
för sin nuvarande avdelningsorganisation om 19 avdelningar. Vid Sö

dertörns tingsrätt finns f. n. för fastighets- och vattenmålen sammanlagt 

två ordinarie tjänster för rådman, tillika avdclningsordförande, och fyra 
ordinarie tjänster för rådman. Vid Stockholms tingsrätt behövs för de 

ifrågavarande målen sex nya tjänster för rådman. De fyra nyssnämnda 

tjänsterna för rådman vid Södertörns tingsrätt kan flyttas över från den
na tingsrätt till Stockholms tingsrätt. Två nya ordinarie tjänster för råd

man torde behöva inrättas vid Stockholms tingsrätt. En av tjänsterna 
för rådman, tillika avdelningsordförande, vid Södertörns tingsrätt är f. n. 

inte besatt med ordinarie innehavare och torde kunna dras in. Den 

andra tjlinstcn för rådman, tillika avdelningsordförande, kan behöva 

föras på övergångsstat. Regeringen bör erhålla bemyndigande att vid

taga de övergångsåtgärdcr som föranleds av Stockholms tingsrätts över

tagande av Södertörns tingsrätts nuvarande uppgifter som fastighets

domstol och vattendomstol. 

Med h~invisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

459 700 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta de tjänster för hovrättslag
man i Fo 27, för hovrättsråd, tillika vice ordförande på av~ 

delning, i Fo 25 och för hovrättsråd i Fo 23/24 samt de tjäns

ter för lagman i Fo 26, för rådman, tillika avdelningsordföran

de, i Fo 26 och för rådman i Fo 23124 som jag har angivit i 

det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att vidtaga de övergångsåtgärdcr som 

jag har angett i det föregående, 

3. till A/lmiinna domstolarna för budgetåret 1976/77 anvisa ett 
förslagsanslag av 459 700 000 kr. 

D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarna 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

139 473 504 

43 800 000 
58 700 000 

1 Anslagen D 2. Regeringsrätten · 12 114 687 
D 4. Kammarrätterna 27 358 817 

Allmänna förvaltningsdomstolar är kammarrätterna och regcringsrät

ten. 
Kammarr~ittcrna är överrätt bl. a. i mål som fullföljs från länsskatte

rätt, fastighetstaxeringsrätt och länsrätt. Det finns tre kammarrätter, 

kammarr~ittcn i Stockholm (sju avdelningar), kammarrätten i Göteborg 

(åtta avdelningar) och kammarrätten i Sundsvall (tre avdelningar). 
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8. I hovrätten för Västra Sverige bör inrättas en ordinarie tjänst för 
hovrättsråd i utbyte mot en adjungerad ledamot. 

12 och 13. I Svartlösa tingsrätt bör inrättas en ordinarie tjänst för 
rådman, tillika avdelningsordförande, och en ordinarie tjänst för råd
man. I var och en av Uppsala, Växjö, Lunds, Halmstads och Karlstads 
tingsrätter bör inrättas en ordinarie tjänst för rådman och i Luleå en 
extra rådmanstjänst. I Gällivare kan en rådmanstjänst föras -på över
gångsstat. Medel för sju tjänster för tingsfiskal kan dras in ( + 330 000 
kr.). 

16. Jag beräknar medel för ytterligare fem tingsnotarietjänster och tio 

biträdestjänster ( +970 000 kr.). 
1972 års domarutredning (Ju 1972: 08) har i betänkandet (1974: 96) 

En öppnare domarbana bl. a. föreslagit medverkan av nämndemän i viss 
omfattning i hovrätt och kammarrätt. Jag avser att senare föreslå rege
ringen att till 1975/76 års riksmöte lägga fram förslag om sådan medver
kan. För detta ändamål har jag under anslagspostcn för ersättningar till 
nämndemän beräknat ett belo'pp om 500 000 kr. 

Genom förordning (1975: 1284) om ändring kungörelsen 

(1973: 740) om rikets indelning i domsagor har regeringen beslutat om 
ny domsagoindclning i Stockholms län fr. o. m. den 1 januari 1977. Be
slutet innebär såvitt nu är i fråga att Järfälla och Upplands-Bro kommu

ner från nuvarande Sollentuna och Färcntuna tingsrätt bildar domkrets 
för en ny tingsrätt, Jakobsbergs tingsrätt, med kansli i Jakobsberg. 
Ekerö kommun har förts över från Sollentuna och Färentuna tingsrätt 
till Solna tingsrätt. Från Stockholms läns västra tingsrätt har Sigtuna 
och Upplands Väsby kommuner förts över till Sollentuna och Fären
tuna tingsrätt och Vallentuna kommun till Södra Roslags tingsrätt. 
Stockholms läns västra tingsrätt upphör vid utgången av år 1976. 
Värmdö kommun har slutligen förts över från Södra Roslags tingsrätt 
till Södertörns tingsrätt. 

Till följd av den ändrade domsagoindelningen behöver en ordinarie 
tjänst för lagman och två ordinarie tjänster för rådman inrättas vid Ja

kobsbergs tingsrätt och en ordinarie tjänst för rådman vid Södertörns 
tingsrätt. Den nya domsagoindelningen kan vidare medföra att vissa 
ordinarie domartjänster behöver föras på övergångsstat. Regeringen 
bör begära riksdagens bemyndigande att vidtaga de övergångsåtgärder 
som föranleds av den ändrade domsagoindelningen. 

Genom förordning (1975: 1285) om ändring i kungörelsen (1971: 549) 
om fastighetsdomstol och förordning (1975: 1286) om ändring i kungö
relsen (1971: 550) om vattendomstol har regeringen beslutat att Stock

holms tingsrätt fr. o. m. den 1 juli 1976 skall övertaga Södertörns tings
rätts nuvarande uppgifter som fastighetsdomstol och vattendomstol. 

Jag avser att senare föreslå regeringen en sådan ändrad fördelning av 

målen och ärendena mellan avdelningarna inom Stockholms tingsrätt att 
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8. Hovrätten för Västra Sverige begär vidare att den extra avdel
ningen vid hovrätten ordinariesätts och att därvid indittas en hovrätts
rådstjänst och två tjänster för hovrättsfiskal ( + 316 000 kr.). 

9. Göta hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge samt hovrätten 
för övre Norrland begär att en tjänst för hovrättslagman tillförs var och 
en av dessa hovrätter, i ett fall i utbyte mot en tjänst för adjungerad le
damot och i ett fall i utbyte mot en hovdittsrådstjänst ( + 24 l 000 kr.). 

l 0. Svea hovrätt, hovrätten över Skåne och Blekinge samt hovrätten 
för övre Norrland yrkar förstärkning av biträdespcrsonalen med sam
manlagt 14 tjänster ( + 846 000 kr.). 

11. Hovrätten över Skåne och Blekinge yrkar två expeditionsvakts
tjänstcr ( + 116 000 kr.). 

12. Elva tjänster för chefsrådman yrkas för olika tingsrätter i utbyte 
mot en tjänst för rådman, tillika vice ordförande på avdelning. tre råd
manstjänster och fem tingsfiskalstjänster ( + 560 000 kr.). 

13. Sammanlagt 13 nya ordinarie rådmanstjänster begärs för olika 

tingsrätter, i ett fall i utbyte mot en extra rådmanstjänst ( + 1 650 000 
kr.). 

14. Fyra tjänster för tingsfiskal begärs för vissa tingsrätter ( +378 000 
kr.). 

l 5. Svea hovrätt yrkar en tjänst för byråsekreterare vid var och en av 
Södertörns, Södra Roslags, Uppsala, Eskilstuna och Västerås tingsrätter 

( +402 000 kr.). Hovrätten över Skåne och Blekinge yrkar en tjänst för 
byrådirektör vid Helsingborgs tingsrätt och en tjänst för byråassistent 
vid var och en av Kristianstads tingsr~itt och Lunds tingsrätt ( +254 000 
kr.). 

16. För olika tingsrätter begärs sammanlagt 23 tingsnotarietjänste1 
samt 44 biträdes- och två expcditionsvaktstjänster ( + 2 882 000 kr.). 

17. Svea hovrätt och hovrätten för Västra Sverige yrkar höjning av 
vissa arvoden ( +87 000 kr.). 

Domstolsvcrket (för rättshjälpsnämnderna) 

l 8. Löne- och prisomräkning m. m. 1 872 000 kr., varav 153 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

19. I 0-alternativet förordar domstolsverket att personalen vid rätts

hjälpsnämnderna minskas med tre handläggare och tre biträden 
(-415 000 kr.). 

F öredraga11den 

6. I hovrätten över Skåne och Blekinge bör inrättas en ordinarie 
tjänst för hovrättslagman, en ordinarie tjänst för hovrättsråd, tillika vice 
ordförande på avdelning, samt tre biträdestjänster. Härigenom kan yt
terligare en ordinarie avdelning inrättas vid hovrätten ( + 510 000 kr.). 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Rättshjälps11iimmlerna 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Tingsrätterna 
Domare 
Tingsnotaricr 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvard 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Ersättningar till 

nämndemän 

HD 

21 
63 

693 
620 

2 345 

4338 

291020000 
530 000 

3 100 000 
48 400 000 
13 250 000 

20 200 000 

376 500 000 

HD, hovrätterna 
och domstols
verket 

+ 16 
+23 
·i-52 

+ 130 

-:- 84 060 000 
...:... 157 000 
-1- 441 000 
+ 7 563 000 
-:- 2 522 000 

-'· 94 743 000 

Föredra
ganden 

-!-5 
+10 

-1·20 

-l- 75 080 000 
' 170 000 ..,-

' 600 000 
..,- 5 850 000 
' 500 000 ~i-

+ 1 000000 

+ 83 200 000 

J - Löne- och prisomräkning m. m. 2 978 000 kr., varav 320 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordas en indragning av två justitierådstjänster, 
en revisionssekreterartjänst samt vissa andra tjänster m. m. (-867 000 
kr.). Genomförandet av en sådan anslagsminskning skulle innebära 
minskad möjlighet att nedbringa målbalansen. 

3. HO yrkar ytterligare två tjänster för revisionssekreterare 
(-i- 290 000 kr.) och medel för extra skriv hjälp ( + 27 000 kr.). 

Hovriittema (för egen del och för tingsrätterna) 

4. Löne- och prisomräkning m. m. 72 099 000 kr., varav 7 447 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

5. I 0-alternativet·förordar Svea hovrätt minskning med en avdelning 

vid hovrätten (-1192 000 kr.). övriga hovrätter förordar en minskning 
fdimst av antalet hovrättsfiskaler och biträden (-1,5 milj. kr.). Vid 
tingsrätterna förordar hovrätterna i första hand indragning av vissa 
tjänster för rådmän, tingsfiskaler, tingsnotaricr, biträden och cxpedi
tionsvakter (-15,7 milj. kr.). Detta skulle medföra längre handlägg
ningstider och en ökning av antalet oavgjorda mål. 

6. Hovrätten över Skåne och Blekinge yrkar att ytterligare en ordina
rie avdelning inrättas vid hovrätten ( +927 000 kr.). 

7. Göta hovrätt och hovrätten för Västra Sverige yrkar att en extra 
avdelning inrättas vid var och en av dessa hovrätter ( + 746 000 kr.). 

4 Riksdagen 1975i76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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F öredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Domstoln'erket för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags

anslag av 23 100 000 kr. 

D 2. Allmänna domstolarna 

1974175 Utgift 1381268674 

1975/76 Anslag 376 500 000 

1976/77 Förslag 459 700 000 

1 Anslagen D 1. Högsta domstolen 
D S. Hovrätterna 
D 6. Tingsrätterna 
D 11. Ersättningar till nämndemän m. m. 
E 2. Rättshjälpsnämnderna 

13 112 198 
51072656 

294 607 246 
15 991 722 
6 484 852 

Allmänna domstolar är tingsrätter, hovditter och högsta domstolen. 

Tingsrätt är allmän underrätt. Det finns f. n. 100 tingsrätter. 

Hovriitt är överrätt i mål som fullföljs från tingsrätt. Hovrätterna är 

Svea hovrätt (J 5 avdelningar, varav 13 för allmänna mål och två för 

bl. a. vattenmål), Göta hovrätt (tre avdelningar), hovrätten över Skåne 

och Blekinge (fyra avdelningar), hovrätten för Västra Sverige (fem av

delningar), hovrätten för Nedre Norrland (två avdelningar) och hovrät

ten för övre Norrland (två avdelningar). 

Högsta domstolen är överrätt i mål som fullföljs från hovrätt. Dom

stolen är delad på tre avdelningar med tillsammans 25 justitieråd. Sex 

justitieråd tjänstgör i lagrådet som f. n. har två avdelningar. För högsta 

domstolen finns ett särskilt kansli till vilket revisionssekreterarna är 

knutna. 
Vid varje hovrätt finns ett kansli för en rättshjälpsnämnd med hovrät

tens domkrets som verksamhetsområde. Rättshjälpsnämnd handlägger 

ärenden om rättshjälp. 

Personal 
HD 
Justitierad, kanslichef 
och revisionssekreterare 
Övrig personal 

Hovrätterna 
Domare och hovrätts
li.skalcr 
Övrig personal 

1975/76 

60 
5:? 

294 
190 

Beräknad ändring 1976/77 

HD, hovrätterna 
och domstols
verket 

+ 2 

+15 
+22 

Föredra
ganden 

+2 
+3 
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D 1. Domstolsverket 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

18 600 000 

23 100 000 

Domstolsverket är central förvaltningsmyndighet för de allmänna 

domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, bostadsdomstolen, 

arrendenämnderna, hyresnämnderna, rättshjälpsnämnderna och de all

männa advokatbyråerna. 

Domstolsverket leds av en styrelse. Chef för domstolsverkct är en ge

neraldirektör. Inom verket finns en organisationscnhet, en ekonomienhet, 

en personalenhet, en juridisk enhet och ett revisionskontor. Vidare finns 

inom domstolsverket en b.esvärsnämnd för rättshjälpen. 

Från anslaget bestrids också '.kostnader för notarienämndens och tjäns

teförslagsnämndens för domstolsväsendet verksamhet. 

1975/76 

Personal 
Handläggande personal 47 
Övrig personal 69 

116 

Anslag 
Lönekostnader 8 950 000 
Sjukvård 20.000 
Reseersättningar 600 000 
Lokalkostnader 700 000 
Expenser J 550 000 
Efterutbildning 350 000 
inom dornstolsverkets 
verksamhetsomrade 
Blanketter m.m. inom 3 640 000 
domstolsverkets verksamhets-
område 
Datorbearbetning 2 550 000 
Regeringsrättens :irsbok m.m. 240 000 

18 600 000 

Doms1ols1•erket 

Beräknad ändring 1976/77 

Domstols
verket 

+2 709 000. 

' 140 000 ·1-

-!·· 15 000 
,- 185 000 
·i 710 000 

·l· 650 000 

-·- 645 000 
+ 45 000 

-:-s 099 000 

Föredra
ganden 

+2 520 000 

90000 
-1- 15 000 
+ 250 000 
+ 400 000 

' 540 000 ' 
' 650 000 ' + 35 000 

+4 500 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4 203 000 kr., varav 258 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar domstolsverket en minskning av perso

nalen med två handläggare och ett biträde samt en minskad användning 

av konsulter. Vidare måste resurserna för datorbearbetning skäras ned. 

(-1145 000 kr.) 

3. För ökade insatser beträffande personalutbildning och för ökad 

framställning av handböcker och blanketter yrkas ytterligare medel 

(-t-895 000 kr.). 
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1972 1973 1974 

Nedre Norrland 
Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

Ö~·re Norrland 
Inkomna mål 
Avgjorda mål 
Utgående balans 

Tingsrätterna 

629 
588 
256 

673 
657 
272 

603 
632 
228 

671 
608 
307 

555 
579 
191 

725 
754 
277 

Inkomna allmänna mål 165 300 156 000 168 500 
Avgjorda allmänna mål 
Utgående balans allmänna mål 

Inkomna mål, fastighetsdomstol 
Avgjorda mål, fastighetsdomstol 
Utgående balans, fastighetsdomstol 

Inkomna mål om lagsökning och 
betalningsföreläggande 

Tillkomna konkurser 

Inkomna allmänna domstolsärendcn 
Avgjorda allmänna domstolsärenden 
Utgående balans allmänna Clomstolsärenden 

Inskrivningsärenden 

Gravations- och ägandcrättsbevis 

• uppgift saknas 

Betänkandet En öppnare domarbana 

159 400 
55 200 

3 600 
2 100 
I 900 

213 300 

4 300 

18 900 
18 400 

I 350 100 

531 200 

164100 157 700 
47 400 55 500 

3 600 3 700 
3 300 4 100 
2 200 1 800 

217 200 212 400 

4 500 4 200 

19 200 20 800 
19 000 20000 
5 200 5 400 

l 448 300 1 505 000 

570 800 564 300 

1972 års domarutredning (Ju 1972: 08) framlade år 1974 betänkandet 
(SOU 1974: 96) En öppnare domarbana. Betänkandet som har varit fö

remål för remissbehandling behandlar i första hand frågorna om en för~ 
ändrad domarkarriär och om medverkan av nämndemän i vissa mål i 

hovrätt och kammarrätt. Den sistnämnda frågan återkommer jag till 

senare vid behandlingen av anslagen D 2. Allmänna domstolarna (sid. 

51) och D 3. Allmänna förvaltningsdomstolarn~ (sid. 56). 

Utredningens modell för en förändrad· domarbana har mötts av 

mycket stark kritik vid remissbehandlingen. Jag avser bl. a. på grund 

härav inte att föreslå regeringen att denna modell läggs till grund för 

en ny domarkarriär. Ett mycket stort antal ·remissinstanser har emeller

tid ställt sig bakom grundtankarna i betänkandet om att domarkåren 

behöver tillföras ökad erfarenhet från andra samhällsområden än dom

stolsväsendet och om värderingar och uppfattningar som gäller inom 

skilda delar av samhället. Frågan· hur sådana önskemål bäst skall till

godoses får övervägas ytterligare. Den fortsatta utvecklingen inom ra

men för vårt nuvarande system torde också böra anpassas härtill. 

46 

I.I- I.I-
30.6.74 30.6.75 

288 301 
31 I 282 
192 210 

366 379 
400 382 
272 .274 

86 400 79 400 
80 700 80900 
so 500 53 900 

I 800 2 600 
I 900 2100 
2 100 2 300 

105 500 110 300 

2 200 2000 

10 300 10 300 
9 900 10200 
5 000 5 400 

760 300 757 500 

296 700 291 500 
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D. DOMSTOLSVÄSENDET M. M. 

Vissa data rörande domstolarna 

(I uppgifterna rörande tingsrätterna är antal över 1 000 avrundade i jämna hundratal). 

1972 1973 1974 l.l- 1.1-
30.6.74 30.6.75 

Högsta domstolen 
Inkomna mål och ärenden' 1 824 1 752 2 052 I 103 1 127 
Avgjorda mål och ärenden 11 938 11 676 •1 997 •1 036 2992 
Utgående balans 1900 1985 2909 2945 2 1 021 

Regeri11gsrätte11 
Inkomna mål 2 872 3 509 3 613 I 818 2 554 
Avgjorda mål 3 677 4 634 4 463 2 256 2 748 
Utgående balans 5 537 4 386 3 532 3 844 3 342 

Kammarrätterna 
Stockholm 
Inkomna mål 12 679 8 167 11 608 4 514 5 947 
Avgjorda mål 9 221 8 684 9 282 4 288 6 880 
Utgående balans 11 974 8 790 11 116 9 015 10 254 

G1Jteborg 
Inkomna mäl 7 464 7 629 7 857 4 215 4 590 
Avgjorda mål 4 070 6 359 7 200 3 501 4 164 
Utgående balans 7 354 8 647 9 377 9 409 9 810 

Swzdsi·al/ 
Inkomna mål 2 724 3 671 1 916 2055 
Avgjorda mål 2113 2 275 1 092 1 579 
Utgående balans 3 364 4 760 4 189 5 256 

Hovrättema 
Svea (utom vattenöverdomstolen) 
Inkomna mål 4 791 5 003 5 048 2 506 2 756 
Avgjorda mål 4 41 I 4 817 5 061 2 719 2 607 
Utgående balans I 796 I 997 1 759 1 557 1 907 

Giita 
Inkomna mål 1 314 1 269 1 298 671 690 
Avgjorda mal 1 265 1 256 1 355 713 683 
Utgående balans 446 459 397 411 404 

Skåne oclz Blekinge 
Inkomna mål 1 541 1 532 1 683 831 930 
Avgjorda mål 1492 1 487 1 659 869 973 
Utgående balans 640 685 690 628 648 

Västra S1•erige 
Inkomna mål I 823 1 824 2 351 969 1 024 
Avgjorda mål 1 730 1 774 2 341 988 1 064 
Utgående balans 505 556 556 527 520 

1 inkl. skrifter 
• utom skrifter 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

RÅ Föredra-
ganden 

Reseersättningar 2 659 000 + 266 000 + 239 000 
Därav utomnordiska 
resor (60 000) (-) (-) 

Lokalkostnader 8 911 000 + J 327 000 + 1327000 
Expenser 3 546 000 + 343 000 + J.76000 

Därav engångsutgifter (395 000) (450 000) (450 000) 
Gemensamma kostnader 

för rättsväsendet 900 000 + 600 000 + 600 000 

104 030 000 +24 067 000 +23113000 

Riksåklagaren 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 21 264 000 kr., varav 2 398 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Den ökade verksamheten som bedrivs av länsåklagarna för speciel

la mål kräver en personalförstärkning ( + 138 488 kr.). 
3. Aklagarmyndigheten i Stockholm behöver förstärkas med en bi

trädande överåklagare ( + 159 942 kr.). 
4. Vid envar av åklagarmyndigheterna i Huddinge, Södertälje och 

Uppsala behövs en ny distriktsåklagartjänst. Kostnaderna kan i huvud
sak täckas genom indragning av motsvarande antal assistentåklagar

tjänster ( + 14 500 kr.). 
5. önskemålen att få fullgöra viss del av notarieutbildningen inom 

åklagarväsendet ökar. Anslagsposten Lönekostnader bör i denna del räk

nas upp med 600 000 kr. 
6. För nyanskaffning av inventarier till och omflyttning av åklagar- .· 

myndigheten i Stockholm i samband med ombyggnad av kvarteret Kro
noberg behöver anslagsposten expenser ökas med ett engångsanslag 

( +450 000 kr.). 

Färedraga11de11 

Jag beräknar medel för ytterligare en tjänst som länsåklagare för 

speciella mål. Tjänsten skall i första hand användas för utredningar som 
rör komplicerade förmögenhetsbrott, främst skatte- och bedrägeribrott 

samt brott mot lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Vidare beräknar 

jag medel för en ny tjänst som distriktsåklagare vid envar av åklagar

myndigheterna i Huddinge, Södertälje och Uppsala. Jag har därvid 

räknat med att motsvarande antal assistentåklagartjänstcr kan dras in. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
127 143 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Läns- och distriktsåklagamiyndiglzeterna för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 127 143 000 kr. 
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Föredraganden 

Arbetssituationen i RA:s kansli är sådan att en personalförstärkning 

krävs. Jag beräknar medel för ytterligare två tjänster som handläggare. 

Med hänvisning til.l sammanställningen beriiknar jag anslaget till 

5 100 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksåklagaren för budgetåret 1976177 anvis~ ett förslags

anslag av 5 100 000 kr. 

C 2. Läns- och distriktsåklagarmyndigheterna 

1974/75 Utgift 99 231 006 

1975176 Anslag 104 030 000 

1976/77 Förslag 127 143 000 

Sammanlagt finns i landet 21 länsåklagarmyndigheter. Tre av dessa 

är gemensamma för vardera två län. Länsåklagare fu~lgör åklagarupp

giftcn bl. a. när denna är särskilt krävande. Chef för Jänsåklagarmyn

dighet utövar ledningen av åklagarverksamheten inom myndighetens 

verksamhetsområde. Förutom länsåklagarmyndigheterna i länen finns 

tre länsåklagare för speciella mål. 

Landet är indelat i 86 åklagardistrikt. Stockholms, Göteborgs och 

Malmö åklagardistrikt ingår inte i länsåklagarmyndighets verksamhets
område. Chef för åklagarmyndigheten i dessa tre distrikt är en över
åklagare som har motsvarande uppgifter som chefen för länsåklagar
myndighet. Åklagarmyndigheterna i de övriga 83 åklagardistrikten lyder 
under fönsåklagarmyndighet och har som chef en chefsåklagare. 

Personal 
Länsåklagare och 

överåklagare 
Chefsåklagare, kammar

åklagare och distrikts
åklagare 

Assistentåklagare 
Åklagaraspiranter 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 

1975/76 

37 

379 
147 

35 
559 

1157 

87 904 000 
110 000 

Beräknad ändring 1976/77 

RÅ 

+2 

+3 
-3 

+2 

-7-21 531 000 

Föredra
: ganden · 

+1 

+3 
-3 

+1 

+20 771 000 
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C. ÅKLAGARVÄSENDET 

C 1. Riksåklagaren 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 940 541 
4120 000 

5 100 000 

42 

Riksåklagaren (RA) är den högste åklagaren och leder åklagarväsen

det i landet. RA:s kansli är organiserat på två byråer, kanslibyrån och 
tillsynsbyrån. Vid sidan härav finns viss personal för RA:s egen åklagar
verksamhet. 

1975i76 

Personal 
Handläggande personal 18 
Övrig personal 22 

40 
Anslag 
Lönekostnader 3 400 000 
Sjukvård 15 000 
Reseersättningar 95 000 

Därav utomnordiska 
resor (10 000) 

Lokalkostnader 307 000 
Expenser 303 000 

4120 000 

Rik.l'åklagaren 

Beräknad ändring 1976/77 

RÅ 

+2 
+1 

+3 

-i-1 002 000 
3 000 

-~- 9 000 

(-) 
' 20 000 T 

+ 22 000 

+I 050 000 

Föredra
ganden 

-/·2 

+2 

+932000 
3 000 

+ 9 000 

(-) 
+ 20000 
+ 22000 

+980000 

I. Pris- och löncomräkning m. m. 769 000 kr., varav 91 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Den administrativa verksamhet som ankommer på riksåklagaren 
har nått en sådan omfattning att en förstärkning av organisationen är 
påkallad för att verksamheten skall kunna bedrivas rationellt och effek

tivt. RA föreslår att en administrativ avdelning inrättas med tre enheter: 
en personalenhet, en ekonomienhet och en planerings- och utbildnings 
enhet. RÅ föreslår att tre nya tjänster inrättas, nämligen en tjänst som 
handläggare på personalenheten, en tjänst som handläggare på ekono
mienheten och en tjänst som assistent på ekonomie.i.beten. Kostnaderna 
för de nyinrättade tjänsterna beräknas uppgå till 268 000 kr. 



Prop. 1975/76: 100 · Bilaga 4 Justitiedepartementet 41 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att till Gemensam 

kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg för budgetåret 
1976177 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 10. Inredning av nybyggnad i kvarteret Kronoberg 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

10 797 011 
7 800 000 

500 000 

Reservation 8 919 031 

Anslaget är avsett för inredning av nybyggnad inom kvarteret Krono
berg i Stockholm. Redogörelse för byggnadsprojektet lämnades senast i 
prop. 1975: 1 (bil. 4 s. 94). 

Bygg1iadsstyrelsen 

I gällande inredningsplan är en definitiv kostnadsram om 28,8 milj. kr. 
uppförd. Härav avser 21 milj. kr. inredning, 6,1 milj. kr. telefonväxel 
med direktvalsutrustning samt 1,7 milj. kr. övrig nödvändig teleteknisk 
utrustning (prop. 1975: 1, bil. 4 s. 47). Någon höjning av kostnadsramen 

erfordras ej. 

f "öred ragwul en 

Anslaget bör föras upp med 500 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till Inredning av nybyggnad i kvarteret Kronoberg för bud
getåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 500 000 kr. 
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ordning och ledning av kontorsdriften för de olika lokalnyttjarna i 
kvarteret. Där inryms följande myndigheter: rikspolisstyrelsen, delar av 
Stockholms polisdistrikt, kriminalvårdsverkets allmänna häkte i Stock
holm, åklagarmyndigheten i Stockholm, Stockholms tingsrätt samt bygg
nadsstyrelsens fastighetsdrift. Antalet tjänstemän inom kvarteret uppgår 
till ca 3 000. I kontorsdriften ingår utöver telefontjänst, lokalvård, post
och godsmottagning även bevakning samt förvaltning av sport- och sim
hall, hör- och filmsalar, restaurang och cafeteria samt garage och parke
ringsutrymmen. Vidare finns en gemensam reproduktionscentral. 

Kostnaderna för kontorsdriften utom reproduktionscentralen fördelas 
i förhållande till den lokalyta som varje myndighet disponerar. Den er
sättning myndigheterna betalar bestrids från särskilda anslagspostcr hos 
dessa och tillförs anslaget som i statsbudgeten förs upp endast med ett 
formellt belopp av 1 000 kr. Reproduktionscentralens utgifter och in

komster redovisas på en särskild anslagspost under anslaget. Utgifterna 
täcks genom ersättning från nyttjarna i förhållande till utfört arbete. 
Ersättning till centralen för utförda tjänster utgår från nyttjarnas expens
poster. Regeringen fastställer i reglcringsbrev en stat för verksamheten 

under anslaget. 

Rikspolisstyrelsen 

De beräknade kostnaderna för förvaltningskontoret och reproduk
tionsccntralcn framgår av följande sammanställning. 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Beräknad kostnad 1976/77 
4 735 000 

40000 
5 000 

13 594 000 
4 549 000 22 923 000 

Kostnader för reproduktionscentral 
Lönekostnader 793 000 
Sjukvård 4 000 
Lokalkostnader 78 000 
Expenser I 142 000 

Summa 

Inkomster 
Bidrag till kontorsdrift 
från lokalnyttjarna m.m. 
Ersättning för vid repro
duktionscentralen utfört 
arbete 

Summa 

Föredraganden 

2017000 

24 940 000 

22 923 000 

2 017 000 

24 940 000 

Kostnaderna för kontorsdriften och reproduktionscentralen beräknar 
jag preliminärt till sammanlagt ca 25 milj. kr. Jag har därvid beräknat 

medel för en ny tjänst som assistent. 
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Rikspoli.u1yrelse11 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 929 000 kr., varav 129 000 kr. av

ser höjt lönckostnadspålägg. 
2. Sedan laboratoriet omlokaliserats till Linköping avser styrelsen att 

överföra vissa administrativa uppgifter som hittills handlagts vid styrel
sen till laboratoriet. För handläggning främst av personal- och ekono
miadministrativa göromål erfordras därför personalförstärkning med en 
tjänst som byraassistent vid kansliet (72 121 kr.). 

Antalet ärenden vid den kemiska sektionen har ökat. Även ärendenas 
svårighetsgrad har ökat. Den övervägande delen av ärendena är narkoti
kaärenden som kräver lång tid för undersökning och analyser. Sektio
nen bör därför tillföras en tjänst som byråingenjör (74 831 kr.) och tre 
tjänster som laboratorieassistenter (191199 kr.). 

Arendena vid den brandtekniska sektionen är tidskrävande och om
fattande. Sektionen bör tillföras en tjänst som byråingenjör (74 831 kr.). 

3. rör fortsatt anskaffning av viss utrustning, bl. a. en spektrofoto
fluorimeter. en högtrycksvätskekromatograf och ett fluorescensmikro
skop, som erfordras på grund av laboratoriets omlokalisering yrkar sty
relsen 418 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
8 630 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en ny tjänst som byrå
ingenjör vid den kemiska sektionen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens kriminaltekniska laboratorium för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 8 630 000 kr. 

B 9. Gemensam kontorsdrift m. m. inom kvarteret Kronoberg 

1975/76 Anslag l 000 
1976177 Förslag l 000 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen gandcn 

Personal 
Handläggande personal 16 
Övrig personal 56 _!_ + 

72 + 1 + 1 

Förvaltningskontoret för kvarteret Kronoberg ingår som en sektion i 
rikspolisstyrelsens kanslibyrå. Dess huvuduppgift är att svara för sam-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 38 

upprustning och ändring av manöverbord och för TV-kameror för över

vakning av arrestintag och garageinfarter. 

Under delposten till kriminalteknisk utrustning beräknar jag 600 000 

kr. för inköp av röntgenutrustning n1. m. till Landvetters flygplats. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

18 600 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala polisorganisationen: Utrustning för budgetårer 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 18 600 000 kr., varav 

3 645 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 8. Statens kriminaltekniska laboratorium 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

6 075119 

7 915 000 

8"630 000 

Rikspolisstyrelsen är chefsmyndighet för laboratoriet. 

Chef för laboratoriet är en professor. Laboratoriet, som under 1975 

har omlokaliserats till Linköping, är organiserat på tre avdelningar. 

Laboratoriets arbetsuppgifter består huvudsakligen i att utföra krimi

naltekniska undersökningar åt polis- och åklagarmyndigheter samt dom

stolar och att bedriva självständig forskning inom sitt verksamhetsom

råde. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter (inköp av 

förbrukningsmateriel för 
laboratorieverksamheten) 

Utrustning 

Uppbördsmedel 
Ersättning för utförda 

undersökningar m. m. 

1975/76 

40 
24 

64 

4 991 000 
16 000 

413 000 
(14 000) 

1767000 
348 000 

90000 
300 000 

7 925 000 

10000 

7 915 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen ganden 

+3 +1 
+3 

-:-6 +I 

+1357000 +1004000 

323 000 323 000 
(-) (-) 

' 14 000 + 14 000 -i-

+ 12 000 ' 13 000 T 

' 20 000 + 7 000 
; 118 000 

. -1·1198000 + _715 000 

-J-1198 000 + 715 000 
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Rikspolisstyre/sen 

1. För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 
beräknar styrelsen 30 837 000 kr., varav 1 000 000 kr. som reserv för 
oförutsedda lokalbehov. 

2. För iordningställande av ett läkarrum och utökade lokaler för 
praktisk polisutbildning vid polisskolan Ulriksdal beräknar styrelsen 

sammanlagt 45 000 kr. 

3. För inköp av möbler och andra inventarier samt av kontorsmaski
ner till följd av föreslagna personalökningar begär styrelsen 400 000 kr. 
resp. 150 000 kr. För komplettering av möbler och andra inventarier be
gärs 550 000 kr. För fortsatt upprustning av polisdistriktens utrustning i 
fråga om kontorsmaskiner beräknas 1 400 000 kr. 

4. För uniformer till polisaspiranter och speciell utrustning till annan 

personal beräknar styrelsen 1 787 000 kr. I detta belopp ingår beräknade 
kostnader 98 000 kr. för anskaffning av polisuniformer till fyra musik

kårer vid polisväsendet. 
5 a. Styrelsen yrkar 372 000 kr. för säkcrhctsskåp, vapenskåp, Jarm

skyddsutrustningar och viss annan teknisk utrustning. För fortsatt upp
rustning av manöverbord på sambands- och förbindelsecentraler samt till 
manöverbord i centralorter och arbetsgrupper begär styrelsen samman

lagt 718 000 kr. För TV-kameror för övervakning av arrestintag och 
garageinfarter yrkar styrelsen 80 000 kr. 

5 b. Styrelsen beräknar 1122 000 kr. för kriminalteknisk materiel, 
varav 687 000 kr. till utrustning för bombhotsundersökningar. 

5 c. För inköp av utbildningsmatcriel yrkar styrelsen 150 000 kr. 
5 d. För inköp av utrustning till fjällräddningspatruller och fjällrädd

ningsdepåcr begär styrelsen 90 000 kr. 
5 c. Styrelsen begär 110 000 kr. för anskaffning av diavisionsappara

ter (kartutrustning). 
5 f. För skydds- och räddningsutrustning beräknar styrelsen samman

lagt l 660 000 kr., varav bl. a. 350 000 kr. för skyddshjälmar och 

skyddsvästar, 75 000 kr. för tre räddningsbåtar med trailer samt 95 000 
kr. för draggutrustning. 

Föredraganden 

För inköp av inventarier och annan utrustning till nya polislokaler 
beräknar jag 15 010 000 kr., varav 1000000 kr. som reserv för oförut

sedda lokalbehov. 
För iordningställande av ett läkarrum vid polisskolan Ulriksdal be

räknar jag 15 000 kr. 
Under delposten till förvaringsskåp och utrustning för larmskydd be

räknar jag 541 000 kr. för förvaringsskåp och larmskyddsutrustningar, 
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För spanings- och utredningsverksamhet beräknar jag medel för 
70 tjänster. Av dessa avses ett antal tjänster för utredning av främst 

narkotikabrott och skattebrott. Behovet av personal för. utredning av 
den senare brottstypen kan förväntas öka som en följd av att ökade 
resurser tillförts granskningsverksamheten inom länsstyrelserna. 

Sammanlagt beräknar jag således medel för 300 polismanstjänster. 
Jag beräknar medel för 120 tjänster för annan personal än polisper

sonal. Tjänsterna avses i första hand som ersättning för de tjänster som 
tidigare funnits inrättade på s. k. vakansmedel. 

Det ankommer på regeringen att besluta om fördelningen av tjäns
terna på polisdistrikten. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 026 331 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lokala polisorganisationen: Förvaltni11gskostnader för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 2 026 331 000 
kr., varav 466 056 000 kr. att avräknas mot automobilskatte

medlen. 

B 7. Lokala polisorganisationen: Utrustning 

1974/75 Utgift 20 629 466 Reservation 6 500 937 
1975/76 Anslag 1, ~13 200 000 

1976/77 Förslag 18 600 000 

1 Av anslaget skall 2 587 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 
• På tilläggsbudget I har dessutom anvisats 1 288 000 kr. 

Inventarier och annan 
utrustning till nya 
polislokaler 

Inventarier och utrustning 
till polisskolorna Solna 
och Ulriksdal 

Möbler, kontorsmaskiner 
och andra inventarier 

Personlig utrustning 
Övrig utrustning 
a) Förvaringsskåp och ut-

1975/76 

8 370 000 

340 000 

1800000 
1215000 

rustning för larmskydd m. m. 125 000 
760 000 

60 000 
b) Kriminalteknisk materiel 
c) Utbildningsmateriel 
d) Utrustning för fjäll

räddningstjänst 
e) Kartutrustning 
f) Speciell materiel 530 000 

13 200 000 

Beräknade kostnader 1976/77 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen ganden 

30 837 000 15010 000 

45 000 15 000 

2 500 000 400 000 
1 787 000 1 522000 

1 170 000 541 000 
1122000 732000 

150 000 150 000 

90 000 60000 
110 000 55 000 
660 000 115 000 

38 471 000 18600 000 
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kvarterspolismännens insatser i det brottsförebyggande arbetet har 
framhållits som mycket positiva. Tendenser till en minskad brottslighet i 
de områden där kvarterspolismännen verkar har kunnat iakttas. Ett 
stort antal polisdistrikt har framhållit värdet av just dessa iakttagelser. 

Styrelsen föreslår därför att 25 tjänster inrättas för detta ändamål. 

b) U frednings- och spaningsverksamhet 

l'vfed början år 1975 har viss polispersonal vid kriminalavdelningarn·a 

avdelats för att uteslutande ägna sig åt brottsförcbyggande verksamhet i 
enlighet med ett av styrelsen utformat handlingsprogram. Personal har 

därvid förts över från utredningsrotlar till spaningsrotlar. Som ersätt
ning för denna personal föreslår styrelsen att 21 tjänster inrättas med 

placering vid spaningsrotlar. 
För utredning av grov intellektuell brottslighet, bl. a. databrott före

siar styrelsen vidare att fyra tjänster inrättas. 

4. Annan personal 

Styrelsen föreslår att 150 tjänster inrättas för annan personal än po
lispersonal. Tjänsterna bör användas främst för att anställa ytterligare 
kontorspersonal och för att möjliggöra ett fortsatt överförande av ar
betsuppgifter från polispersonal till annan personal. 

5. Under posten till lönekostnader till övrig personal och till tillfällig 
arbetskraft föreslår styrelsen att 2,5 milj. kr. anvisas för ersättning till 
delgivningsmän, extra biträdande passkontrollanter, viss vägningsperso

nal, tillfällig skrivpersonal i större brottmålsutredningar m. m. Styrelsen 
bcgiir vidare ytterligare 325 000 kr. för ersättning till instruktörer vid re-. 
gionalt och lokalt anordnad utbildning samt vid den centralt anordnade 
trafik- och motorutbildningen vid armens motorskola i Strängnäs. 

6. Styrelsen föreslår att delposten publikationstryck under anslagspos
ten expenser ökas med 30o" 000 _kr. för att kunna möta polisstyrelsernas 
krav på medel för lokal informationsverksamhet, främst av brottsförc
byggande karaktär. Medlen skall även användas för kostnader i sam
band med rckryteringsstimulerande åtgärder i polisdistrikten. 

F ifred raganden 

Rikspolisstyrelsen har begärt förstärkning av den lokala polisorganisa
tionen bl. a. för att minska verkningarna av den senast beslutade.arbets

tidsförkortningen och för utbyggnad av kvarterspolisorganisationen. Jag 

delar rikspolisstyrelsens uppfa_ttning att en. förstarkning bör komma till 

stånd. 
Jag beräknar medel för 230 polismanstjänster för övcrvakningsverk

samhet och för trafikövervakningsverksamhet. Av tjänsterna för över
vakningsvcrksamhet beräknar jag ett 30-tal tjänster för kvarterspolis

organisationen. 
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Rikspoliss1yrelsen 

1. Pris- och löneomräkning 428 087 000 kr., varav 36 191 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Polisstyrelserna har yrkat sammanlagt 2 577,5 nya tjänster och 
länsstyrelserna 2 478,5. Rikspolisstyrelsen föreslår att 484 nya tjänster 

inrättas. Av dessa är 334 avsedda för polismän och 150 för annan perso

nal. Fördelningen av de föreslagna tjänsterna framgår av följande sam

manställning. 

P oli.1·11w11s1 jä11Ster 

Ordnlngsavdelnlngar 

Övervakningssektioner 
Trafiksektioner och länstrafikgrupper 

Kriminal.avdelningar 

Ö1Tiga tjii11ster 

Kon torspersonal 

3. Polisperso11al 

270 

28 

36 

150 

Styrelsen beräknar att den beslutade arbctstidsförkortnlngen inom po

lisväsendet kommer att innebära ett bortfall av totalt 853 årsarbetskraf

ter. Av dessa är 735 hlinförliga till ordningsavdelningarnas övervak

ningssektioner, 32 till kriminalavdelningarna och 86 till de trafiköver

vakande enheterna. 

Arbctskraftsbortfallet får kännbara verkningar för främst övervak
ningsverksamheten. Styrelsen har övervägt möjligheterna att genom 

särskilda åtgärder reducera verkningarna av arbetskraftsbortfallet för 
polisdistriktens ordningsavdelningar. Rationaliseringen av polisverksam
heten har emellertid drivits så långt att utrymmet för vidare rationali

seringar är begränsat. Ytterligare sådana åtgärder skulle därför menligt 
kunna inverka på polisens förhållande till allmänheten och på polis
männens arbetssituation. 

För att täcka arbetskraftsbortfallet på grund av arbetstidsförkort
ningen måste polisväsendet således tillföras nya tjänster. Detta tillskott 

föreslås fördelat på en treårsperiod. För budgetåret 1976/77 föreslår sty

relsen att 273 tjänster inrättas för övervakningsverksamhet, varav 28 för 
trafikövervakning, samt 11 för utredningsverksamhet. 

I övrigt redovisar styrelsen följande motiv för föreslagna nya tjänster. 

a) övervak11i11gsverksamhet 

Uppföljningen av kvarterspolisvcrksamheten har visat att denna verk

samhet har en väsentlig uppgift att fylla, främst när det gäller att eta
blera en naturlig kontakt med allmänheten, särskilt med ungdom. Aven 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Tjänstemän i polischefs-

karriären 267 
Övriga polismän (exkl. 

personal i rekryterings-
kåren) 14 776 +334 +300 

Annan personal 3 082 +150 +120 

18125 +484 +420 

Anslag 
Lönekostnader till 

tjänstemän 1200658 000 -!-395 303 000 ·I 388 623 000 
Lönekostnader till extra 

polismän (polisaspi-
ranter) m. fl. 103 255 000 ' 54 078 000 + 54 078 000 ,-

Lönekostnader till övrig 
extra personal och till 
tillfällig arbetskraft 6 186 000 -1- 4 236 000 -!- 3 500 000 

Ersättning till sakkunniga 7127000 -!- 373 000 + 373 000 
Sjukvård 2 100 000 + 250 000 -i- 250 000 
Rcseersättningar 36 400 000 + I 000 000 + 1000000 
Lokalkostnader 140 139 000 + 21563000 + 21 563 000 
Expenser 35 534 000 ' 5 233 000 + 3 683 000 T 

Kostnader för förpassning 
och för kost och sjukvard 
för omhändertagna perso-
ner m. m. I 900 000 + 500 000 ' 500 000 -,-

Kostnader för regionalt 
och lokalt anordnad 
utbildning 2 000 000 + 690 000 + 450 000 

Särskilda utgifter i 
polistjänsten 970 000 + 20 000 -l·· 20 000 

Ersättning för skador vid 
flygande inspektion 20000 

Kostnader för framkallning 
och kopiering av film 
m.m. 500 000 

Ersättning för skador på 
polismans lösa egendom 100 000 

Ersättning till enskilda för 
biträde åt ordningsmakten 50 000 

Kostnader för inköp av 
uniformer till polischefs-
personal 50 000 

Kostnader för politi-
transporter I 600 000 + 1000000 + 400 000 

Kostnader för trafik-
nämnder 150 000 + 50 000 -1- 50 000 

Kostnader för företags-
nämnder 250 000 ' 100 000 ,. 

Vissa kostnader för för-
undersökning m. m. 1800000 ·I- 1000000 -l· 1000000 

Övriga utgifter 550 000 + 450 000 + 450 000 
Bidrag till kostnader för 

gemensam kontorsdrift 
m. m. i kvarteret 
Kronoberg 6 254 000 ' 3 161 000 + 2 798 000 

1547 593 000 +489 007 000 +478 738 000 

3 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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F (iredraga11de11 

Anslaget bör föras upp med 64 900 000 kr. ökningen av anslaget be

ror till största delen på automatiska kostnadsökningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Polisverket: Särskild polisverksamhct för hi11dra11de oclz 

uppdagande av brott mot rikets säkerhet m. m. för budgetåret 

J 976/77 anvisa ett förslagsanslag av 64 900 000 kr. 

B 5. Polisverket: Diverse utgifter 

1974/75 Utgift 

l 975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

314101l 

2 100 000 

2 775 000 

Fr:°in detta anslag betalas bl. a. bidrag till internationella kriminal

polisorganisationen i Paris (Interpol), till enskilda tjänstemän för studier 

av betydelse för polisväsendet och till föreningar för tjänstemän vid 

polisv~isendet. 1 övrigt bestrids från anslaget bl. a. kostnader fi._ir efter

sp<tning av försvunna personer och för stängsel kring övergivna gruv

hål. Kostnader för polisverksamhet som inte skall bestridas från annat 

anslag betalas frfin detta anslag efter beslut av regeringen. 

Rikspo/isstyrelse11 föreslår att anslaget förs upp med 2 900 000 kr. 

Fiiredrag1111de11 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Polisverket: Diverse 11/gifler för budgetåret 1976/77 anvi

sa ett förslagsanslag av 2 775 000 kr. 

B 6. Lokala polisorganisationen: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift l 430 631972 

1975/76 Anslag 11 547 593 000 

1976/77 Förslag 2 026 331 000 

•Av anslaget skall 355 946 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

Rikspolisstyrelsen utövar som central förvaltningsmyndighet högsta 

inseendet över polisväsendet. Länsstyrelsen iir högsta polismyndighet i 
!linet. I varje län utom Gotlands län finns hos länsstyrelsen en länspo

lischef och i vissa län dessutom en biträdande länspolischef. Varje län 

iir indelat i polisdistrikt. Antalet polisdistrikt iir 118. I varje polisdistrikt 

finns en polisstyrelse. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen ganden 

Underhåll och drift av 
motorfordon m. m. 45 694 000 -i-10 752 000 ' 6 534000 

Underhåll och drift av 
helikoptrar m. m. .7 280 000 ' 1 834 000 ' 1 346 000 

Underhåll och drift av 
båtar 1734000 + 629 000 + 135 000 

Underhåll och vård av 
radioanläggningar m. m. 9 700 000 + 3 095 000 1935000 

Försäkring av motorfordon 1 050 000 + 150 000 ' 150 000 
Underhåll och vård av 

fordonsutrustning m. m. 1 750 000 -1- 1 700 000 + 1640000 
Underhåll och vård av 

hästar m. m. 525 000 + 75 000 + 75 000 
Underhåll och vård av 

hundar m. m. 3 087 000 713 000 + 1 040000 
Underhall och vård av 

personlig utrustning m. m. 4 000 000 + I 300 000 500000 
Underhåll och vård av 

trafikövervakningsma-
tericl m. m. 750 000 + 210000 190000 

Underhåll och vård av 
kriminalteknisk utrust-
ning m. m. 550 000 + 550 000 + 495 000 

Underhåll och vård av 
speciell materiel m. m. 400 000 + 200 000 + 180000 

Underhall av kartutrust-
ning -i- 160000 + 130 000 

76 520 000 +21368 000 +13350 000 

Föredraganden 

Under posten till underhåll och vård av hundar m. m. har jag beräk

nat l 050 000 kr. till driftbidrag för försvarets hundskola i Sollefteå. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

89 870 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Polisverket: Underhåll och drift av 111otorfordo11 m. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 89 870 000 
kr., varav 49 788 000 kr. att avräknas mot automobilskatte

medlen. 

B 4. Polisnrket: Särskild polisverksamhet för hindrande och uppda

gande av brott mot rikets säkerhet m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

50 982 729 

54100 000 
64 .900 000 

Rikspolisstyre/sen föreslår att anslaget förs upp med 65 046 000 kr. 
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Fiiredraganden 

1. Jag beräknar medel för inköp av en brottsplatsutredningsbuss och 

ett terrlingskoterpaket. Vidare beräknar jag medel för utbyte av en 

mindre buss vid polisskolan Ulriksdal mot en större. För utbyte av ca 

550 bilar och ca 100 motorcyklar beräknar jag ca 20,5 milj. kr. och för 

utbyte av av terrängskoterpaket ca 304 000 kr. Jag delar styrelsens upp

fattning att bilarnas brukningstid kan förlängas med ett år. 

Jag är inte beredd att' nu ta ställning till utbyggnaden av person

radiosystem i de tre största polisdistrikten utan vill avvakta ytterligare 

utvärdering. I avvaktan härpå räknar jag medel för fortsatta prov i 

Malmö polisdistrikt. 

2. För inköp av sändarutrustning till interpolradioverksamheten be

räknar jag 800 000 kr. samt föreslår ett beställningsbemyndigande på 

700 000 kr. för budgetåret 1977 /78. För radioutrustning till fordon be

räknar jag ca 1,3 milj. kr. Vidare beräknar jag 100 000 kr. för mo

dernisering av fjällradionätet i Kopparbergs län samt för anskaffning av 

hjlilpradiostationer i Västerbottens Hin och i Norrbottens län 100 000 

kr. För inköp av sökmottagare till helikoptrar beräknar jag 595 000 kr. 

och för biltelcfoner 56 000 kr. Jag beräknar även ca 1 030 000 kr. för 

bl. a. flyttning av TV-övervakningsanläggningcn till lcdningscentra

lcn i Stockholm. 

3. Jag beräknar medel för utbyte av 80 hundar och 10 hästar. 

4. Under posten till trafikövervakningsmatericl m. m. beräknar jag 

250 000 kr. för bl. a. utbyte av radarhastighetsmätare och inköp av 

kameratillsatser till radarhastighetsmätare. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

24 575 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

dels till Polisverket: Inköp av motorfordon 111. m. för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 24 575 000 kr., 

varav 17 079 000 kr. att avräknas mot automobilskattemed

len, 

dels medge att radioutrustning till interpolradioverksamheten 

beställs till en kostnad av högst 700 000 kr. 

B 3. Polisverket: Underhåll och drift av motorfordon m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

61 865 541 

176 520 000 

89 870 000 

1 Av anslaget skall 42 390 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 
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Styrelsen anser att det är lönsamt att förlänga bilarnas brukningstid 
med ett ttr. Sammanlagt 550 bilar och 100 motorcyklar bör bytas ut. 

Kostnaderna beräknas till 20 500 000 kr. 

En buss vid polisskolan i Ulriksdal bör bytas mot en större buss 

(200 000 kr.). 

För anskaffning av två terrängskoterpaket yrkar styrelsen 77 800 kr. 

och för utbyte av åtta terrängskoterpaket 304 000 kr. 

2. För utbyggnad av personradiosystemet i Stockholm, Göteborg och 

Malmö begär styrelsen 3 050 000 kr. För att kunna beställa ytterligare 

utrustning till systemet begär styrelsen vidare ett beställningsbemyndi

gancle på 15,3 milj. kr. att betalas under budgetåren 1977/78 och 

1978/79. 

Försvarsstabens radiostation i Solna tillhandahåller sändarutrustning 

för interpolradiotrafiken. Denna anläggning kan inte disponeras fr. o. m. 

1979. Styrelsen begär därför 800 000 kr. för inköp av en egen sändaran

liiggning samt ett beställningsbemyndigande på 700 000 kr. med betal

ning under budgetåret 1977178. 

Styrelsen yrkar 252 000 kr. för inköp av talkrypteringsutrustningar. 

För modernisering av fjällradionätet i Kopparbergs län begär styrel

sen 400 000 kr. samt för anskaffning av tio hjälpradiostationer i Väster

bottens län och i Norrbottens län 250 000 kr. 

Styrelsen föreslår att ytterligare två båtar förses med radarutrustning 

och ytterligare fem hatar med ekolodutrustning (98 000 kr.). 

Enligt luftfartsverkets bestämmelser skall luftfartyg inom Sverige 

fr. o. m. 1 januari 1976 vara utrustade med nödradiosändare. För att 
polisväsendets helikoptrar skall kunna utnyttjas i räddningsaktioner 
måste de utrmtas med sökmottagare. Styrelsen begär sju sådana motta

gare (595 000 kr.). 

Styrelsen yrkar att sju biltclefonanläggningar skall inköpas till led

ningsbussar (56 000 kr.). 

För inköp av 25 bärbara radiostationer till rikskriminalen yrkar sty

relsen 160 000 kr. 

Styrelsen begär 86 000 kr. för inköp av särskild mikrofonutrustning 

till motorcykJar. 

TV-övervakningsanUiggningen i tunnelbanecentralen bör flyttas till 

lcdningscentralcn i Stockholms polisdistrikt. Styrelsen beräknar kostna

derna hiirför till l 030 000 kr. 

Styrelsen begär 300 000 kr. för inköp av 30 bärbara radiostationer för 

tunnelbanebevakning. 

För inköp av radioutrustning till fordon yrkar styrelsen l,3 milj. kr. 

3. Styrelsen . yrkar l 579 000 kr. för anskaffning av 5 hundar, för 

utbyte av 80 hundar och 10 hästar samt för utrustning till hundar m. m. 

4. För komplettering, utökning och utbyte av trafikövervakningsma

teriel såsom radarhastighetsmätare och traffipaxutrustningar samt gara

geutrustning begär styrelsen 920 000 kr. 
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F öredragandm 

Enligt nu gällande bestämmelser får obefordrade polismän anställda 
före den 1 januari 1962 frivilligt genomgå högre poliskurs. Befordrade 
polismän med anställningsdatum före den 1 juli 1967 skall däremot 

genomgå högre poliskurs obligatoriskt. Polismän som är anställda efter 

den 1 juli 1967 skall omkring fem år efter grundkursen genomgå assi

stentkurs. Nuvarande situation har lett till skillnader i utbildningen 
mellan polismän som anställts under åren 1962-1967 och de som an

ställts efter den 1 juli 1967. Jag anser därför, att man nu bör öppna 

en möjlighet även för obefordrade polismän som anställts under åren 

1962-1967 att frivilligt genomgå den högre poliskursen. Jag beräknar 

medel för den högre poliskursen för sammanlagt 600 elever. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

132712000kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikspolisstyre/sen för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 132 712 000 kr., varav 7 830 000 kr. att avräk
nas mot automobilskattemedlen. 

B 2. Polisverket: Inköp av motorfordon m. m. 

1974175 Utgift 23 571 784 Reservation 20182 720 
1975/76 Anslag i27 822 000 

1976/77 Förslag 24 575 000 

'Av anslaget skall 19 336 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

1975/76 

Bilar o.:h motorcyklar m. m. 23 255 000 
Helikoptrar 
Båtar 
Radioutrustning m. m. 2 444 000 
Hiistar och hundar m. m. I 563 000 
Trafikövervaknings-
materiel m. m. 560 000 
Reserverade medel 

27 822 000 

Rikspolisstyrelsen 

Beräknade kostnader 1976/77 

Rikspolis
styrelsen 

21219000 

8 420 000 
I 579 000 

920 000 
-2 500000 

29 638 000 

Föredra
ganden 

21082000 

4 248 000 
I 495 000 

250000 
-2 500 000 

24 575 000 

1. För den lokala polisorganisationen föreslår styrelsen att ytterligare 

två bilar anskaffas (98 000 kr.). Styrelsen föreslår även inköp av en 

brottsplatsutredningsbuss till Stockholms polisdistrikt (53 600 kr.). 
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Ri kspoliss1yrelsen 

1. Pris- och löncomräkning 12 248 000 kr., varav 1 303 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. Av löneomräkningen avser 9 739 000 kr. lö
ner till tjiinstemän och 777 000 kr. avlöningsförmåner och arvoden till 
heltidsanställda extralärare och timlärare vid polisskolorna. 

2. Styrelsen föreslår att beloppet för konsultuppdrag höjs med 
500 000 kr. Höjningen hänför sig till teknisk expertis främst för utveck
lingen av personradiosystcmet i storstadsdistrikten samt för flyttning av 
TV-över•akningsanläggning i tunnelbanecentralen i Stockholm. 

3. Behov föreligger vid utbildningsbyråns utbildningssektion av en 
byrådirektör ( + 94 627 kr.) för planering och uppföljning av de ekono

miska frågorna beträffande all central, regional och lokal utbildning 
samt av eit kontorsbiträde ( + 57 922 kr.). 

4. Vid rikspolisstyrelsen har i sambanu med inflyttningen i nya loka
ler i kvarteret Kronoberg inrättats ett centralarkiv. Styrelsen föreslår att 

kanslibyråns juridiska sektion tillförs en tjänst som arkivarie ( +86 924 
kr.) som ~kall ha översyn över centralarkivet samt ansvara för arkivbild
ning och arkivvård inom styrelsen och en tjänst som arkivföreståndare 

( + 63 7'3.3 kr.) för skötsel och vård av arkivet. 
5. Behov föreligger vidare av en byrådirektör vid personalbyråns all

männa sektion ( + 94 627 kr.). Arbetsbördan vid sektionen har under se
nare år successivt ökat. En allt mer omfattande information erfordras 
till den lokala polisorganisationen om innebörd och tillämpning av nya 
lagar och författningar och allt mer komplicerade löneavtal. 

6. För en fortsatt uppbyggnad av pcrsonalvårdsorganisationcn före
slår styn:ben att personalbyråns pcrsonalvårdssektion tillförs ytkrligarc 
tre tjänster, varav en tjänst som avdelningsdircktör ( + 125 634 kr) och 
två tjänster för kvalificerad biträdespersonal ( + 129 130 kr.). 

7. Styrelsen föreslår att spaningsregistret vid registerbyrån tillförs en 
tjänst som förste byråsekreterare ( + 86 924 kr.). Befattningshavaren 
skall samarbeta med rikskriminalens våldsrotel vid grova våldsbrott och 
leda den inre spaningen med utnyttjande av ADB-registren. 

8. Styrelsen föreslår att anslagsposten Reseersättningar ökas med 

75 000 kr.,. varav 50 000 kr. avser utrikes resor. 
9. Styrelsen föreslår ökat anslag till expenser. ökningen avser främst 

delposten publikationstryck (informationsverksamheten). Kostnadsök
ningcn är till stor del av teknisk natur och beroende på att reprocentra
len vid förvaltningskontoret skall arbeta med full kostnadstäckning. 

10. Anslagsposten Bidrag till kostnader för gemensam kontorsdrift 
m. m. i kvarteret Kronoberg bör ökas med ca 2,2 milj. kr. ökningen är 

huvudsakligen att hänföra till höjda kostnader för lokalvård, bevakning 
()ch telefontjänst. 
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Befonkandet har remissbehandlats och övervägs f. n. inom departemen

tet. På grundval av synpunkter från vissa remissinstanser har jag för 

avsikt att undersöka ytterligare lösningar innan jag är beredd att lägga 

fram förslag i ämnet. 

B 1. Rikspolisstyrelsen 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

106 197 276 
1]22160 000 

132 712 000 

1 Av anslaget skall 7 207 000 kr. avräknas mot automobilskattemedlen. 

Rikspolisstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för polisväsendet. 

Inom styrelsen finns dels en avdelning med två polisbyråer, en avdelning 

med en teknisk byrå och en utbildningsbyrå samt en avdelning med en 

personalbyrå, en kanslibyrå, en registerbyrå och en enhet för data

fdgor och dels en säkerhetsavdelning med två byråer. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Rikspolis- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Handläggande personal 281 +6 
Övrig personal 286 +3 

567' +9 
Anslag 
Lönekostnader 51 235 000 +11756000 +11016000 
Sjukv<ird 165 000 
Reseersättningar 1175000 + 75 000 + 75 000 

Därav utrikes resor {150 000) ( :- 50 000) (+ so 000) 
Lokalkostnader 27 587 000 1 781 000 1 781 000 
Expenser 5 090 000 565 000 90000 
Radioförbindelscr med 
utlandet 65 000 
Passformulär m. m. 2 800 000 
Kostnader för polis-
väsendets arbetstids-
n:lmnd m. rn. 35 000 ,. 15 000 
Centralt anordnad ut-
bildning 2 237 000 + 40000 + 40000 
Central löneuträkning 465 000 } 
Avgifter till datamaskin- 337 ooo• 642 000 
fonden rn. m. 25 867 000 
Bidrag till kostnader för 
gemensam kontorsdrift 
m. m. i kvarteret Krono-
berg 5 439 000 -1- 2236000 + 1 934000 

122160 000 +12 569 000 +10552000 

1 Tjänster vid förvaltningskontoret för kvarteret Kronoberg redovisas under 
anslaget B 9. 

2 Enligt reglcringsbrevet för 1975/76 skall kostnader under posten Central 
löncuträkning numera redovisas under posten Avgifter till datamaskinfonden 
m. m. I beräkningen av denna post ingar därför även kostnader för central 
löncuträkning. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 4 Justitiedepartementet 25 

B. POLISVÄSENDET 

Utvecklingen under de senaste åren i fråga om de brott som har kom
mit till polisens kännedom framgår av följande sammanställning. 

Brott som kommit till polisens kännedom m. m. 

varav 

År Brotts- inbrotts- motor- mord och skade-
balks- stöld fordons- dri\p (även görelse 
brott (även an- till grepp försök), 

nan stöld barnadr:'tp, 
än in- misshandel, 
brotts- varav dö-
stöld så- den följt, 
vitt avser övriga miss-
skjutva- handelsbrott 
pen o. d.) och rän 

1965 393 660 80 584 46 717 12 936 22 995 
1966 4!0 904 80 520 44 861 14 341 22 393 
1967 437 042 85 469 48 899 14 889 24 721 
1968 493 926 98 450 49 840 18 237 28 815 
1969 480 979 90 885 51 164 19 349 29 933 
1970 563 138 108 626 57 740 20 121 33 882 
1971 614 150 135 088 62 862 19 565 37 102 
.1972 598 681 128 310 54466 20 390 37 007 
1973 547 542 114 999 47 549 19 871 39 338 
1974 570 610 115 391 47 475 22 470 45 771 
1974-01-01--
10-31' 457 461 93 844 38 671 17 166 36 530 
1975-01-01--
10-311 515 005 108 504 44983 19 190 44980 

1 Summering av uppgifter från statistiska centralbyråns månadsstatistik. Dessa 
summerade uppgifter ger erfarenhetsmässigt lägre siffror än årsstatistiken. 

Av sammanställningen framgår att antalet brottsbalksbrott som har 
kommit till polisens kännedom ökat under tiden 1965-1971 med un
dantag för 1969. Däremot har antalet registrerade brottsbalksbrott mins
kat under 1972-1974 jämfört med år 1971. För 1975 finns ännu ingen 
uppgift för hela året. Då statistiken över anmälda brott är en dålig mä
!are av den verkliga brottsligheten kan man inte av den dra några säkra 
slutsatser om brottslighetens omfattning och utveckling. 

Genom beslut den 20 december 1973 bemyndigade Kungl. Maj:t 
mig att tillkalla en sakkunnig för att utreda frågan om förfarandet vid 
utredning om brott eller förseelser begångna i tjänsten av tjänstemän 

inom polisväsendet. Den sakkunnige har den 21 maj 1975 överlämnat 
bcti:inkandet (SOU 1975: 20) Särskilda regler för handläggning av an
mälan mot polisman. Utredningen föreslår olika åtgärder som syftar 

till att objektiviteten i utredningarna inte skall kunna sättas i fråga. 
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Brottsförebyggande rådet 

1. Löne- och prisomräkning 351 000 kr., varav 40 000 kr. avser höjt 

lönekostnad spå lägg. 

2. Personalen behöver förstärkas med tjänster för en informations

chef, en handläggare, två biträden och en expeditionsvakt. Dessutom be

gärs ytterligare arvo<lesmedel till arbetsgrupper. ( + 534 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

2 435 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst som expedi

tionsvakt (2). 

fog hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnadcr för bud

getåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 2 435 000 kr. 

A 11. BrottsfÖrcbyggande rådet: Utvecklingskostnader 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

2 128 468 

2 630 000 

3 000 000 

Reservation 315 046 

Från anslaget bestrids kostnader för informationsverksamhet och 

forskning inom det kriminalpolitiska området. 

Brottsförebyggande rådet yrkar en höjning av anslaget med 530 000 

kr. 

Fifredraganden 

Jag beräknar behovet av ytterligare medel under anslaget för budget
året 1976177 till 3 milj. kr. Jag har därvid beräknat 250 000 kr. för 

en fortsättning av den av kriminalvårdsstyrelsen påbörjade undersök

ningen av frivårdsklientelets bostadsförhållanden samt för en fortsatt ut

värdering av bl. a. de reformer på kriminalvårdens område, som beslu

tats av 1973 års riksdag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Brottsjörebyggande rådet: Utvecklingskostnader för bud

getåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr. 
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av anm~ilningsärendcn som avses i l § andra stycket datakungörelsen 

(1973: 291). 

Programmet tillsynsverksamhet omfattar tillsyn enligt de tre nämnda 

lagarna. Informationsprogrammct omfattar information främst om in

nebörden av de tre Jagarna, dels till de registeransvariga, dels till allmän

heten och dels till utlandet. 

Föredraganden 

Den inkomst under budgetåret 1976177, som avgifterna enligt kun

görelsen ( 1973: 1209) om avgift hos datainspektionen ger kan inte när

mare beräknas. Inkomsten bör redovisas som uppbörd under anslaget. 

Med htinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

4 085 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslttr riksdagen 

att till Datainspektionen för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 4 085 000 kr. 

A 10. Brottsförebyggande rådet: Förvaltningskostnader 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1860944 

1936000 

2 435 000 

Brottsförcbyggande rådet har till uppgift att främja brottsförebyg

gande insatser inom olika områden av samhäJlsverksamhetcn samt att 

verka för en samordning av samhällets och enskildas insatser mot brott. 

Brottsförebyggande rådet leds av en styrelse. Hos rådet finns ett 

kansli, som förestås av en kanslichef. Inom kansliet finns en utrednings

enhet och en utvecklingsenhet. Till rådet lir - knutet en vetenskaplig 

grupp samt ett varierande antal arbetsgrupper. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Brottsförebyg- Föredra-
gandc rådet gandcn 

Personal 
Handläggande personal 10 -\- 2 
Övrig personal 5 +3 +l 

15 +s +1 

Anslag 
Lönekostnader 1499 000 + 847 000 +391000 
Sjukvård 5 000 
Reseersättningar 85 000 .L 20000 + 8 000 

därav utomnordiska resor (20 000) (+ 5 000) (-) 
Lokalkostnader 187 000 ' 52000 ' 52000 
Expenser 160000 + 70000 + 48000 

1936000 -:- 989 000 +499000 
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2. I 0-alternativct förordar fideikommissnämndcn ett minskat antal 

sammanträden med nämnden och en inskränkning av nämndens rese

verksambet samt besparingar av expensmedel. Konsekvenserna beräknas 

bli helt otillräckliga marginaler för nämndens verksamhet. Nämndens 

möjligheter att vid behov besöka fideikommiss skulle också i hög grad 

begränsas. 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Fideikommissnä111nde11 för budgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 322 000 kr. 

A 9. Datainspektionen 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 324 162 

3 318 000 

4 085 000 

Datainspektionen, som inrättades den l juli 1973, har att pröva frågor 

om tillstånd och utöva tillsyn enligt datalagen (1973: 289), kreditupp

lysningslagen (1973: 1173) och inkassolagen (1974: 182). 

Datainspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en 

generaldirektör. Inom inspektionen finns en enhet för tillståndsärenden, 

en enhet för tillsynsärenden samt ett sekretariat för information och ad-

ministrativa uppgifter. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Data- Före-
inspektionen dragandcn 

Personal 
Handläggande personal 17 
Övrig personal 8 

25 

Anslag 
Utgifter 
t. Tillståndsverksamhet 2 009 000 + 167 000 +127 000 
2. Tillsynsverksamhet 1170 000 + 864 000 +656 000 
3. Information 140 000 + 39 000 - 15 000 

3 319 000 +1070000 +768 000 
Uppbördsmedel 
Inkomster vid data-

inspektionen _:1 000 1 000 - 1 000 

Nettoutgift 3 318 000 +1069000 +767 000 

Inom programmet tillståndsverksamhet sker tillståndsprövningen en

ligt datalagen, kreditupplysningslagen och inkassolagen samt prövningen 
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dras in (-150 000 kr.) och ersätts av tillfällig extra föredragande 
( + 74 000 kr.). Konsekvenserna för verksamheten beräknas bli att JK:s 
möjligheter att företa inspektionsrcsor eller att igångsätta ärenden på 
eget initiativ minskar. 

3. Nedgången av antalet ärenden inom vissa ärendegrupper och oviss
heten om resultatet av den pågående utredningen om JK:s arbetsupp

gifter har gjort att en föredragandetjänst som blivit vakant inte åter
besatts. JK utgår från att medel för tjänsten inte behövs under nästa 
budgetår. 

Föredraganden 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
l 527 000 kr. Jag har därvid rliknat med ett ökat mcdelsbchov för resor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Justitiekanslern för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags

anslag av l 527 000 kr. 

A 8. Fideikommissnänmden 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

256 064 
279 000 
322 000 

Fideikommissnämndcn handlägger ärenden enligt lagen ( 1963: 583) 
om avveckling av fideikommiss och permutationslagen (1972: 205). 
Nämnden består av ordförande och fyra andra ledamöter. För nämn
dens kansli finns en kanslichef. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Fideiko1111nis.mämnden 

1975/76 

2 

246 000 
1 200 

13 000 
7 000 

11 800 

279 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Nämnden 

-i-43 000 

+43 000 

Föredra
ganden 

+43 000 

+43 000 

1. Löneomräkning 43 000 kr., varav 6 000 kr. avser höjt lönekostnads

pålägg. 
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A 6. Svensk författningssamling 

l 974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1280 046 
2 750 000 
3 000 000 

20 

Från anslaget bestrids kostnaderna för bl. a. tryckning av Svensk för

fattningssamling. 
Med hänsyn till kostnadsutvecklingcn bör anslaget räknas upp med 

250 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Svensk författningssamling för budgetåret 1976/77 anvisa 
ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 

A 7. Justitiekanslern 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

1320424 

1365 000 
1527000 

J K bevakar statens rätt och har i den omfattning som anges i särskild 
Jag tillsyn över att de som utövar offentlig verksamhet efterlever lagar 
och andra författningar samt i övrigt fullgör sina åligganden. Dessutom 
har JK vissa uppgifter enligt annan lagstiftning, bl. a. tryckfrihetsförord
ningen, datalagen (1973: 289), kreditupplysningslagen (1973: 1173) och 
inkassolagen (1974: 182). 

1975i76 

Personal 
Handläggande personal 8 
Övrig personal 3 

11 

Anslag 
Lönekostnader 1 230 000 
Sjukvärd 1 700 
R csecrsä ttningar 20000 

därav utrikes resor (5 000) 
Lokalkostnader 79 300 
Expenser 33 400 

1365000 

JK 

Beräknad ändring 1976/77 

JK 

-I 

-1 

-C-117 500 

(-) 

+ 29 700 

' 4 600 

-f-151 800 

Föredra
ganden 

-1 

-1 

+117 500 

+ 10 000 
(-) 

+ 30 000 
-\- 4 300 

+162 000 

1. Pris- Clch löncomräkning m. m. 302 000 kr., varav 34 000 kr. avser 

höjt Jönckostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet förordar JK att en tjänst som extra föredragande 
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datakommittcn, försäkringsrättskommittcn, varumärkcsutredningen, bo

stadsförva!tningsutrcdningen, massmediekoncentrationsutredningen, ut

redningen om reklam i videogram, ungdomsfängelseutredningen, utred

ningen angående översyn av häktningsbestämmelserna och 1974 års 

bolagskommitte. 

Under år 1975 har följande utredningar slutfört sina uppdrag, näm

ligen 1965 års valtekniska utredning, utredningen om författningspubli

ccring m. m., offentlighets- och sckretesslagstiftningskommitten, för

vandlingsstraff utredningen, utredningen om översyn av delgivningsbc

stämmelserna m. m., utredningen om de s. k. suveränitetsholmarna i 

Torne, Muonio och Könkämä älvar, övcrvakningsnämndutredningcn, 

1973 års fri- och rättighetsutrcdning, energipolitiska delegationen, utred

ningen angående brottsbalkens bestämmelser om brott mot rikets sä

kerhet, utredningen om förfarandet vid brott i tjänsten av polismän och 

utredningen om telefonavlyssning. 

Jag bedknar högst 1,1 milj. kr. under anslaget för fortsatt utredning 

om ett enhetligt och samordnat informationssystem för rättsväsendet 

(RI). 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kmnmitteer m. m. för 1 budgetåret 1976/77 anvisa ett re

servationsanslag av 15 750 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 206 422 

900 000 

1200000 

Reservation 201 910 

Med hänsyn till belastningen bör anslaget räknas upp med 300 000 

kr. för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av l 200 000 kr. 

A S. Information om lagstiftning m. m. 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

865 418 

820 000 

820 000 

Reservation 485 315 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Information om lagstiftning m. m. för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservationsanslag av 820 000 kr. 
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A 2. Justitiedepartementet 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

Personal 

15 655 847 

14 779 000 

18 990 000 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 

1975/76 

78 
73 

151 

13 178 000 
300 000 

1 301 000 

14 779 000 

Beräknad ändring 
1976/77 

-/-2 
+-4 

-!-4161 000 
+ 30000 
+ 20000 

+4211000 

Jag beräknar medel för pris- och löncomräkning med 3 651 000 kr., 

varav 371 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg, samt för ytterligare två 

tjiinstcr som sakkunnig och fyra biträdcstjänster med 540 000 kr. 
l\1c<l hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 

niista budgetår till 18 990 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Justitiedepartementet för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 18 990 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

14 254 366 
15 750 ()()() 
15 750 ()()() 

Reservation 3 673 987 

Ett antal nya utredningar har tillsatts under år 1975. Till dessa hör 

stiftelseutredningen, småhusköpkommitten, tystnadspliktskommitten, ar
rendelagskommitten, utredningen om väktarutbildning, hyrcsrättsutrcd· 

ningcn, utredningen om en allmän översyn av_ rättshjälpssystcmet och 

1975 års polisutredning. 

Flera kommittccr med omfattande uppdrag fortsätter sin verksamhet, 

bl. a. köplagsutrcdningen, integritctsskyddskommitten, samarbetsorganet 

för ADB inom rättsviisendet, vattcnlagsutredningen, familjelagssakkun

niga, konkurslagskommitten, konsumcnttjänstutredningen, delegationen 

för jämställdhet mellan män och kvinnor, hemförsäljningskommitten, 

utredningen om utländska övertaganden av svenska företag, utredningen 

om personakns arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter, fastighets-
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J USTITTEDEPARTEMENTET 

:Föredragande: statsrådet Geijer 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1975-12-29 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser justitie
departementets verksamhetsområde 

DRfFTBUDGETEN Andra huvudtiteln 

A. JUSTITIEDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Statsrådsberedningen 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

l 976/77 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

4170 619 

4 547 000 
5 942 000 

Reseersättningar (även utrikes resor) 
Expenser 
Rcpresentationsbidrag 

1975/76 

22 
17 

39 

4194000 
75 000 

241 000 
37 000 

4547 000 

Beräknad ändring 
1976/77 

'") ·-·i·l 

+3 

+I 283 000 
+ 10000 
+ 102000 

+1395 000 

Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning med 1 046 000 kr., 
varav 1 16 000 kr. avser höjt Jönekoslnadspålägg, samt för ytterligare 
två tjänster som sakkunnig och en biträdestjänst med 24 7 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 5 942 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statsrådsberedningen för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 5 942 000 kr. 

2 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 4 
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övergangen till det av statsmakterna beslutade nya regionala systemet 
inom kriminalvården påbörjades under budgetåret 1974/75 och fortsät
ter under nästa budgetår. 

Ett nytt allmänt häkte kommer under budgetåret 1976177 att tas i 
bruk i Kristianstad. 

En lokalanstalt med 40 platser föreslås bli uppförd i Borås. 
Frivårdsfallen som den 1 oktober 1974 uppgick till 17 317 utgjorde 

16 357 vid samma tidpunkt år 1975. 
Frivården föreslås få ytterligare 61 tFinster under budgetåret 1976177. 
Personalens arbetsuppgifter vid kriminalvårdens anstalter är föremål 

för översyn av en särskilt tillkallad sakkunnig. De framtida indelnings
och arbetsformerna inom frivårdsdistrikten i Stockholm, Göteborg och 

Malmö utreds särskilt. 

Sammanfattning 

Förändringarna inom justitiedepartementets område i förhållande till 
statsbudgeten för budgetåret 1975/76 framgår av följande sammanställ

ning. Beloppen anges i milj. kr. 

DRIFTBUDGETEN 

Andra /111vudri1e/11 

A. Justitiedepartementet m. m. 
B. Polisväsendet 
C. Åklagarväsendet 
D. Domstolsväscndet m. m. 
E. Rättshjälp m. m. 
F. Kriminalvården 
G. Diverse 

Summa för driftbudgeten 

KAPlTALBUDGETEN 
Starens affärsverk5fo11der 

(Domänverket) 
Förvärv av jordbruksfastighctcr 

för kriminalvården 

Starens a/lmämra fastighetJfond 

Polishus m. rn. 
Byggnadsarbetcn för domstols-

väsendet 
Vissa byggnadsarbctcn för kriminal

vården 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg 

i Stockholm 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för justitiedepartementet 

Anvisat 
1975/76 

53, I 
I 859,2 

108,2 
473,7 
107,0 
537,8 
45,6 

3184,6 

48,0 

8,0 

26,0 

82,0 

3 266,6 

Förslag 
1976/77 

57,l 
2 368,9 

132,2 
580,7 
128,0 
666,l 
97,5 

4 030,5 

52,0 

14,5 

7,8 

74,3 

4104,8 

Förändring 

+ 4,0 
+509,7 
+ 24,0 
+107,0 
+ 21,0 
+128,3 
-\- 51,9 

+845,9 

-!- 4,0 

+ 6,5 

18,2 

7,7 

+838,2 
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Domstolsväscndet 

Regeringen har genom förordning (1975: 1284) om ändring i kungö
relsen (1973: 740) om rikets indelning i domsagor beslutat om ny dom
sagoindelning i Stockholms fän fr. o. m, den 1 januari J 977. Beslutet in

nebär bl. a. att en ny tingsrätt med kansli i Jakobsberg bildas av Järfälla 
och Upplands-Bro kommuner och att Stockholms läns västra tingsrätt 
upphör. 

Tillströmningen av mål och ärenden till domstolarna är alltjämt 
mycket hög. Balanserna ligger på vissa håll på en alltför hög nivt1. 

För kammarrättsorganisationen föreslås väsentliga först:irkningar. En 

ny kammarrätt med två ordinarie avdelningar föreslås inrättad den 1 ja
nuari 1977 i Jönköping. ·Domkretsen för denna kammarrätt avses 
komma att omfatta vissa delar av de nuvarande i kammarrätterna i 
Stockholm och Göteborg. Sammanlagt avses kammarrätterna komma 

att förstärkas med resurser motsvarande drygt två nya avdelningar jäm
te en ytterligare uppbyggnad av föredragandeorganisationen. 

På hovrättssidan förslås en viss förstärkning genom att en ny ordina
rie avdelning inrättas vid hovrätten över Skåne och Blekinge och ytterli
gare en ordinarie domartjänst i hovrätten för Västra Sverige. 

Tingsrättsorganisationen föreslå få ytterligare åtta rådsmanstjänstcr i 
utbyte mot medel för fiskalspersonal och sammanlagt l 5 nya tjänster för 

tingsnotarier och icke rättsbildade tjänstemän. 
En proposition med förslag till medverkan av nämndemän i viss om

fattning i hovr~itt och kammarrätt kommer att famnas till l 975176 års 
riksmöte. 

Rättshjälp 

Reformen om samhällets rättshjälp trädde i kraft den l juli 1973. Un
der år 1975 har tillsatts en utredning (1975: 07) om en allmän översyn 
av rättshjälpssystemet. 

Antalet allmänna advokatbyråer uppgår numera till det av riksdagen 
beslutade antalet om 30 byråer. Många av byråerna befinner sig alltjämt 

i ett uppbyggnadsskede. Lönsamheten visar en stigande trend. Domstols
verket räknar dock fortfarande inte med att byråerna sammantaget skall 
nå full kostnadstäckning förrän budgetåret 1977/78. 

Kriminalvården 

Antalet platser på kriminalvårdsanstalterna är f. n. 4 738. Mcdelbe
läggningen har under år 1975 varit 3 545. Den högsta beläggningen un
der år 1975 registrerades den 1 mars, då antalet intagna var 4 210. 

Under budgetåret 1974/75 har nya allmänna häkten tagits i bruk i 
kvarteret Kronoberg i Stockholm och i Uppsala. Under år 1975 öppna

des lokalanstalten Ljustadalen i Sundsvalls kommun. 
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1974: 42) för att framlägga förslag om ett ersättningssystem som bättre 
än f. n. tillgodoser önskemålet att ge ekonomiskt skydd åt personer som 
drabbas av skada genom brott. Enligt direktiven skall utredningsarbetet 
i första hand ta sikte på att bygga ut de nuvarande möjligheterna till er
sättning för personskador. Utredningen skall vidare pröva om ersätt
ningssystemet bör vidgas till att avse också ersättning för sakskador. 
Utredningen väntas avlämna sitt betänkande under våren 1976. 

En v~isentlig fråga i kampen mot brottsligheten är som antytts tidigare 
möjligheterna till samarbete emellan olika sociala myndigheter och 
organ, arbetsmarknadens företrädare, skolan och rättsvården. Samar

betsfrågorna berör också enskildas, företags och organisationers insatser 

mot brott. Det var främst bristerna beträffande samordningen av sam
hällets och enskildas insatser i brottsbekämpningen som föranledde in
rättandet av brottsförebyggande rådet. Rådet, som började sin verk

samhet som egen myndighet den l juli 1974, har till uppgift att främja 
brottsförcbyggande insatser inom olika områden av samhällsverksamhe
ten samt att verka för en samordning av samhällets och enskildas insat
ser mot brott. Därvid skall rådet bl. a. följa och analysera brottsutveck
lingen, göra prognoser om denna, följa, stödja och initiera forsknings
och utvecklingsarbete rörande kriminalitetens orsaker och hur den skall 

förebyggas samt utvärdera och sprida resultaten av sådant arbete. Rådet 
skall också verka för samordning av forsknings- och utvecklingsarbete 

på det kriminalpolitiska området samt genom utredningar och initiativ 
medverka i det kriminalpolitiska arbetet. 

Förslag till anslag för budgetåret 1976/77 

Utgifterna inom justitiedepartementets område beräknas under bud
gett1ret 1976/77 komma att öka med 838,2 milj. kr. Därmed omsluter 
verksamheten 4 104,8 milj. kr. 

Antalet tjänster inom justitiedepartementets område ökar med sam
manlagt 594. 

Polis- och åklagarväsendet 

Utgifterna inom polisväsendets område beräknas komma att öka med 

513,7 milj. kr. till 2 420,9 milj. kr. 
Medel beräknas för sammanlagt 422 nya tjänster, varav 300 polis

manstjänster. Av polismanstjänsterna avses 230 för övervakningsverk
samhet och 70 för spanings- och utredningsverksamhet. Förslaget möj
liggör bl. a. en fortsatt utbyggnad av kvarterspolisorganisationen. 

Inom åklagarväsendets område beräknas medel för tre nya tjänster, 

varav en ny åklagartjänst. 
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utskrivninge;i överföras till lokalanstalt för att frigivningen skall kunna 

förberedas på ett ändamålsenligt sätt. 

Av de resursförstärkningar som genom kriminalvårdsreformen har till

förts anstalterna mlirks bl. a. upprustningen av sjukvården. I Stockholm, 

Göteborg och l\falmö inrättas exempelvis särskilda narkomanvårdsteam 

bestående av psykiater, psykolog, sjuksköterska och assistent. Teamen 

skall bl. a. handha akutvård av narkomaner som intas på häkten samt 

därefter följa upp missbrukarnas behandling på anstalter samt inom fri

vån.l. 

I den allmänna kriminalpolitiska debatten har intresset under senare 

tid i ökad utstrlickning kommit att inrikta sig på frågorna om använd

ningen av de straffprocessuella instituten anhållande och häktning. Sär

skilt de häktades situation under pågående frihetsberövande har kriti

serats. 

Hithörande frågor övervägs f. n. av utredningen (Ju 1974: 17) an

gående översyn av häktningsbestämmclserna. Enligt sina direktiv skall 

utredningen bl. a. pröva om häktning är nödvändig i samma utsträck

ning som i dag. I avvaktan på resultatet av häktesutredningens arbete 

kommer förslag om vissa partiella reformer rörande behandlingen av 

häktade m. f!. att läggas fram för riksdagen inom kort. 

Ett annat område där nuvarande ordning kritiserats och beträffande 

vilket ett reformarbete påbörjats gäller de tidsobestämda påföljderna 

ungdomsfängelse och internering. Vad gäller förstnämnda påföljd så har 

ungdomsiängelseutredningen (Ju 1974: 16) fått i uppdrag att utreda frå

gor i anslutning till ett avskaffande av påföljden. För interncringsstraf

fcts del avses frågan om behovet av en översyn i syfte att i varje fall 

söka begränsa användningen av påföljden för de lagöverträdare vilka 

bedöms som farliga enbart på grund av risken för fortsatta förmögen

hetsbrott att tas upp till närmare överväganden i samband med att 1971 
års utredning (1971: 08) om behandling av psykiskt avvikande nu håller 

på att slutföra sitt arbete. 

När det gäller påföljdssystcmet i övrigt bör i detta sammanhang slutli

gen nämnas att den kriminalpolitiska arbetsgrupp vid brottsförebyg

gande rådet som avgett den tidigare nämnda rapporten om förmögen

hetsbrotten inlett en omfattande översyn av hithörande frågor under 

hösten 1975. Bland de problem som gruppen kommer att behandla 

märks de ekonomiska sanktionerna liksom nya alternativ till frihets

straff. 

För den enskilda medborgare som drabbas av brott kan konsekven

serna ibland bli allvarliga. Särskilt gäller detta i fall då brotten riktar sig 

mot någons liv eller hälsa. Fr. o. m. budgetåret 1971/72 betalas ersätt

ning av statsmedel för vissa personskador som har uppstått i samband 

med brott. Bestämmelserna ses f. n. över av brottsskadeutredningen (Ju 

1975: 18), som har tillsatts på riksdagens begäran (JuU 1974: 1, rskr 
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Kriminalvårdsrcformen har medfört en kraftig satsning på frivården. 
Under budgetåren 1973/74-75176 har frivården tillförts ca 250 tjänster. 
I samband med personalförstärkningen har frivården ålagts nya och ut
vidgade arbetsuppgifter. Ansvaret för personundcrsökningsverksamheten 
överfördes 1974 på frivården. Genom anknytningen till frivårdsorga
nisationen vill man höja undersökningarnas kvalitet och skapa större ga
rantier för att den tilltalades egna synpunkter tillvaratas i samband med 
undersökningen. 

Den största personalförstärkningen inom frivården är avsedd för 
övervakningsverksamhetcn. Dömda med svår social missanpassning, 
framför allt alkohol- och narkotikamissbrukare i storstäderna, skall tas 
om hand av frivårdstjänstemän som specialutbildats för arbete med 

detta klientel. För mindre komplicerade fall kommer även fortsättnings
vis lekmannaövervakare att anlitas. För frivårdens sociala verksamhet 
har anslagen för stöd och hjälp till klienterna kraftigt räknats upp. 

Lagen (1974: 203) om kriminalvård i anstalt ger uttryck för att an
staltsvårdcn skall planläggas i nära samverkan mellan kriminalvårdens 
olika organ. Ett viktigt led i denna samverkan är samordningen mellan 
anstaltsvård och frivård när det gäller att förbereda de intagnas frigiv
ning från anstalt. Reformen medför att frivårdens personella resurser 
kommer att medverka i det kurativa arbetet på häkten och anstalter, var

vid särskild uppmärksamhet skall ägnas åt utskrivningsarbetet. 

Av stor betydelse för integreringen mellan anstaltsvård och frivård är 
besluten om nya anstalts- och regionsystem. Det har länge hävdats att 
den intagnes anpassning i samhället lyckas bäst om närhctsprincipen till
lämpas, dvs. om den intagne placeras i en institution i närheten av hem

orten varifrån han kan upprätthålla en kontinuerlig kontakt med anhö
riga och andra som är beredda att stödja honom efter frigivningen. Ge
nom att placera de intagna på anstalter i närheten av hemorten ökar 
också frivårdens möjligheter att medverka i anstaltsarbetet eftersom fri
vårdstjänstemännen då kan uppehålla personlig kontakt med sin klient 
även när han vistas på anstalt. För detta ändamål har inrättats s. k. Jo
kalanst::iJter. 

Lokalanstalten skall inte vara självförsörjande i fråga om behand
lingsresurser. Klienterna skall i så stor utsträckning som möjligt kunna 
utnyttja samma utbildning, undervisning, sjukvård, arbetsmarknad, för

eningsliv, kulturutbud etc. som andra medborgare i samhället. Detta 
skall under den tid som den intagne vistas på anstalten i första hand 
möjliggöras genom att han beviljas frigång, permission eller annan vis

telse utanför anstalt. 
För intagna som på grund av sin kriminella belastning och sin person·· 

liga läggning är svårbehandlade används s. k. riksanstalter, vilka till 

övervägande del är slutna. Med hänsyn till de relativt restriktiva regler 
som måste gälla för en sluten riksanstalt avses de intagna i god tid före 
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ningar av d.:: totala resurserna. Dess uppgift ~ir att pröva om polisverk
samhetcn är rätt avvägd inom ramen för nuvarande resurser. En speciell 
fråga som utredningen skall pröva är hur polisens brottsutredande verk

samhet skall kunna effektiviseras. 
Vad gäller aklagarna kan särskilt anmärkas att viss brottslighet tende

rar att bli mera komplicerad och svårutredd. Framför allt gäller detta 
grövre skattebrott och andra former av kvalificerad ekonomisk brotts

lighet. Kontrollorganen på skattesidan har förstärkts, vilket medfört en 
ökad belastning på åklagarna. Resurserna för den verksamhet som ut
övas av fansåklagarna för speciella mål har dlirför förstärkts under de 
senaste år.::n. 

Frågan om en utvidgad tillämpning av institutet strafföreläggande 
övervägs f. n. på grundval av förslagen i bcfänkandet (SOU 1974: 27) 
Mindre brott. 

Atalsrättskommitten (Ju 1970: 63) utreder, som har nämnts förut, den 
allmföma frågan om underlåtande av åtal för brott. Denna fråga är av 
särskilt intresse beträffande unga lagöverträdare. Men också andra spe
ciella kategorier lagöverträdare kommer in i bilden. Det gäller t. ex. nar
kotikamissbrukare och psykiskt sjuka. 

På kri111i11ali•årdc11s område fattade 1973 års riksdag, på grundval av 
kriminalvårdsbercdningens arbete och på förslag av regeringen i 1973 
års statsverhproposition, principbeslut om genomgripande förändringar 
såväl i fråga om anstaltsvården som beträffande frivården. Bl. a. inför
des ett nytt regionalt system och tillkom en ny lag (1974: 203) om kri
minalvård i anstalt. 

Reformen skall genom en ökad satsning på kriminalvårdens frivårds
organisation möjliggöra att kriminalvård i frihet blir den normala på
följdsformcn inom kriminalvården. I de fall anstaltsvård tillämpas skall 
denna ske i intim samverkan med frivården och i övervägande falI i när
heten av den intagncs hemort så att denne i största utsträckning kan ut
nyttja samhällets sociala service och under anstaltsvistelsen uppehålla 
kontakt med anhöriga och övervakare m. fl. 

Vägledande för reformarbetet har varit den tidigare berörda uppfatt
ningen att frihctsberövandet som sådant i regel inte förbättrar den en
skildes möjligheter till anpassning till ett liv i frihet. Frivård är en hu
manare och billigare vårdform än anstaltsvård. 

En annan viktig grundtanke i reformen är att dömda skall ha samma 
rätt till samhällets stödåtgärder och vårdinsatser som andra människor i 

samhället. Det förhållandet att kriminalvårdens klienter begått brott och 
har särskilda problem när det gäller anpassning i samhället får inte 
medföra att andra samhälieliga stöd- och vårdorgan frånkänner sig an
svaret för dem. Konsekvensen av detta blir att samhällets normala ser
vice skall utnyttjas i största möjliga utsträckning för kriminalvårdens 
klientel. 
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bara området för skilda brott och i förekommande fall därvid tillämpa

de gradindelning, t. ex. i ringa, normala och grova fall. Vad särskilt 

g~iller påföljderna så föreslås i den tidigare nämnda rapporten att ut

redningen skall få i uppdrag att närmare undersöka förutsättningarna 
för en reform som i huvudsak innebär att fängelse utgår ur straffskalan 

för ringa brott. att böter tas in i straffskalan för normalbrott samt att 

nu gällande minimi- och maximitider för fängelse vid normala eller 

grova fall sänks. 
För polisens del måste resursbehovet för den brottsförebyggande och 

brottsbekämpande verksamheten fortlöpande bedömas med utgångspunkt 

i de förändringar som sker i brottslighetens utveckling och inriktning. 

På grundval av förslag av brottskommissionen (Ju 1973: 01) vidtogs vå

ren 1973 en rad åtgärder för att bekämpa brottsligheten och förstärka 

den allmänna ordningen. Bl. a. beslöt riksdagen på regeringens förslag att 

polisväsendet skulle tillföras 1 200 nya polismanstjänstcr och 450 tjäns

ter för annan personal under en treårsperiod. Den beslutade förstärk

ningen har nu genomförts. 

Som ett resultat av bl. a. brottskommissioncns arbete har polisverk

samhetcn i större utsträckning än tidigare inriktats på det brottsförebyg

gandc och det direkt brottsförhindrandc arbetet. ökad uppmärksamhet 

ägnas åt att uppdaga och utreda framför allt den allvarligare brottslig

heten. Det brottsförebyggande arbetet bedrivs i nära samarbete med de 

myndigheter SLlm svarar för barnavård, nykterhetsvård och andra socialt 

inriktade insatser. Det bör särskilt framhållas att polisvcrksamheten un

der de senaste åren fått en sådan inriktning att fotpatrullering eftersträ

vas. Vidare har kvarterspolisverksamheten kraftigt ökats. Denna verk

samhet upplevs som mycket positiv av både allmänheten och de polis

mtin som tjänstgör som kvarterspoliser. 
Det har nu gått tio år sedan polisväsendet förstatligades. Förstatligan

det medförde en koncentration av resurserna till större och färre enheter 
och innebar inledningen till en omfattande rationaliseringsverksamhet, 

som alltjämt pågt1r. Syftet är att öka polisens effektivitet och åstad
komma enhetlighet och konsekvens i polisverksamhcten. Polisens verk
samhet -- liksom all annan verksamhet - måste kontinuerligt anpassas 
till utvecklingen inom samhället i stort. Det finns redan mot den bak

grunden anledning att ställa frågan om polisens organisation och riktlin

jerna för verks<tmheten sådana de lades fast i beslutet om förstatligandet 

svarar mot dagens krav. En utredning för en sådan granskning har där

för tillkallats. Utredningen som antagit namnet 1975 års polisutredning 

(Ju 1975: 08) skall i första hand överväga polisens roll i samhället. Med 

utgångspunkt bl. a. i önskemålen att underlätta polisens kontakter med 

allmänheten och ytterligare betona dess roll som allmänt serviceorgan 

skall översynen sålunda avse polisens uppgifter, rekrytering, utbildning 

och organisation. Utredningen skall inte föreslå ökningar eller inskränk-
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sa fall torde inverka rent negativt när det gäller att skapa gynnsamma 

förutsättningar för vård och behandling. Med hänsyn till att antalet ut

mätta fylleristraff årligen uppgår till omkring 70 000 ·skulle en avkrimi

nalisering innebära en betydande lättnad för de rättsvårdande myndig

heterna. 

Ett annat exempel på nedkriminalisering är de ändringar i brottsbalken 

som under hösten antagits av riksdagen på grundval av regeringens för

slag i prop. 1975/76: 42. Bestämmelserna om grov stöld har därvid änd

rats för att göra det möjligt för domstolarna att i vissa fall som tidigare 

regelmässigt bedömts som grov stöld eller rån, med minimistraff på sex 

månader resp. ett års fängelse, kunna utmäta kortare straff. Vidare har 

bestämmelsen i 26 kap. 3 § om förhöjt straff i vissa fall vid återfall i 

brott upphävts. 

Vad gäller den i övrigt planerade fortsatta reformverksamheten på 

straffrättens område så innebär den i fråga om anpassningen till nya el

ler ändrade förhållanden bl. a. följande. 

Den i anledning av den s. k. lB-affären tillsatta utredningen (Ju 

1974: 02) angående brottsbalkens bestiimmclser om brott mot rikets sä

kerhet har slutfört sitt arbete år 1975. Dess betänkande (Ds Ju 1975: 16) 

Spioneribrott m. m. innehåller förslag till vissa lindringar i spioneribe

stämmelserna m. m. i 19 kap. BrB och upphävande av bestämmelserna 

beträffande samhällsfarlig ryktesspridning (16 kap. 6 § BrB), beljugande 

av myndighet (17 kap. 6 § BrB), tagande av utländskt understöd (19 

kap. 13 § BrB) samt, såvitt gäller fredstid, ryktesspridning till fara för 

rikets säkerhet (19 kap. 8 § BrB). Betänkandet har remissbehandlats. 

Arbete pågår inom justitiedepartementet med sikte på att proposition 
i ämnet skall kunna läggas fram under innevarande riksmöte. 

Brottsförebyggande rådet har i en skrivelse till regeringen anslutit sig 

till de synpunkter angående behovet av en allmän översyn av BrB:s 

bestiimmelscr om de s. k. förmögenhetsbrotten som redovisats i en rap

port från rådets kriminalpolitiska arbetsgrupp (Rapport 1975: 3, För

mögenhetsbrotten, Riktlinjer för en översyn). Enligt rapporten bör en 

sådan utredning få till uppgift bl. a. att pröva frågan om en eventuell 

utvidgning av ockeransvaret liksom behovet av andra anpassningar av 

straffbestämmelserna till den tekniska och ekonomiska utvecklingen 

och därav uppkommande möjligheter till nya former av oegentligheter. 

Som exempel härpå nämns bl. a. de s. k. databrotten. 

Frågan om direktiv till en sådan utredning övervägs f. n. inom justi

tiedepartementet. Det förutsätts därvid att det finns ett behov av att 

också ta upp frågor vilka mera hänger samman med en i viss mån änd

rad syn på den straffrättsliga värderingen av de s. k. traditionella för

mögenhetsbrotten liksom den tidigare berörda allmänna inställningen 

till användningen av frihetsberövande påföljder. Ett kommande utred

ningsuppdrag avses vidare gå ut på att se över grlinserna för det straff-
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dets, åklagarnas och domstolarnas resurser har genomförts samtidigt 

som andra åtgärder satts in för att i görligaste mån effektivisera och un

derlätta denna utrednings- och lagföringsverksamhet. Otvivelaktigt finns 

det emellertid här ett stort behov av en mera långsiktig prioritering när 

det gäller användningen av rättsväsendets resurser. Det framstår sålunda 
inte som realistiskt att ständigt söka fylla gapet mellan redan föreliggan

de krav på insatser och tillgänglig kapacitet enbart genom ytterligare 

kraftiga personalförstärkningar eller andra mycket kostnadskrävandc re

former. Vid sidan av de starka kriminalpolitiska skäl som kan åberopas 

för en ordning vilken innebär att man till skillnad från vad som nu är 

fallet inte skall behöva stämpla snart sagt varje normöverträdare som en 

brottsling finns det sålunda betydande praktiska och cffektivitetsmässiga 

fördelar med en avkriminalisering av gärningar med jämförelsevis lågt 

straffvärde. Det finns i detta sammanhang anledning erinra om att det 

från både allmänpreventiv och individualpreventiv synpunkt framstår 

som mycket angeläget att se till dels att brott klaras upp, dels att lag

föringen och påföljden kommer i så nära anslutning till gärningen som 

möjligt. En annan utvecklingslinje för det pågående och fortsatta re

formarbetet inom straffrätten går ut från uppfattningen att de frihets

berövande påföljderna har övervägande negativa effekter för den straf

fade. Mot bakgrund härav har målsättningen på detta område gradvis 

kommit alt präglas av tanken att frihetsberövande påföljder endast bör 

användas som yttersta medel liksom att de frihetsstraff som ändå måste 

utdömas i allmänhet bör kunna göras kortare än f. n. 

När det gäller strävandena att av- eller nedkriminalisera vissa gär

ningar med jämförelsevis lågt straffvärde finns det till en början anled

ning peka på den begränsade reform i fråga om snatteri som genomför

des år 1972. Den innebar bl. a. att polisen fick möjlighet att underlåta 
att rapportera händelsen till åklagaren i fall där det på grund av om
ständigheterna kan antas att en erinran skall vara tillräcklig för att hind
ra ett återupprepande. 

Vad särskilt gäller polisens utredningsresurser så har det under senare 
lid blivit allt mera uppenbart att den kategori av brott som regleras i 

BrB:s 11 kap. under den sammanfattande rubriken gäldenärsbrott är 
mycket arbetskrävande. Brott av detta slag kräver tillgång till särskilt 

kvalificerad utredningspersonal. Det behövs goda kunskaper i bokföring 

m. m. för att avancerad ekonomisk kriminalitet skall kunna beläggas. 

Mot bakgrund härav har regeringen nyligen i en proposition ( 1975176: 

81) föreslagit vissa ändringar i bestämmelserna om gäldenärsbrotten. 

Inom justitiedepartementet pågår f. n. arbete med sikte på att en pro

position om avkriminalisering av det offentliga fylleriet skall kunna 

föreläggas riksdagen under våren 1976. De huvudsakliga grunder som 

kan åberopas för en sådan åtgärd är att straffen inte synes ha någon all

män nykterhetsfrämjande effekt men att kriminaliseringen däremot i vis-
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naturliga hindret mot kriminalitet ligger i en samhällsgemenskap som ge
nomsyras av en allmän respekt och hänsyn för medmiinniskors liv, 
hälsa, integritet och rättigheter. 

Vad gäller kriminalpolitiken i egentlig mening så har den sedan länge 

följt två huvudlinjer. Den ena går ut på att med olika medel söka före

bygga brott och att skydda samhället och människorna i gemen från 
brott. Den andra linjen avser åtgärder som gör det lättare för den som 

har begått brott att inpassa sig i samhället. Griinscn mellan dessa båda 

huvudlinjer iir emellertid ingalunda skarp. Eftersom återfallsbrottslighe

tcn utgör en mycket betydande del av den samlade kriminaliteten inne

bär ett framgångsrikt arbete för att anpassa lagöverträdarna ett avse

värt framsteg när det gäller att infria den första och övergripande rnål

s~ittningen. Det slår vidare klart att ansvaret för rehabiliteterande åtgär

der måste ses som en i hög grad gemensam angelägenhet inte bara för 

kriminalvård. socialvård och sjukvård utan även för andra myndigheter 

och samhällsorgan. Erfarenheten visar också att arbetsgivare. fackför

eningar. liksom andra privata sammanslutningar och enskilda personer 

här kan bidra på ett mycket betydelsefullt sätt. 

De normer för samlevnaden som kriminalpolitiken har till uppgift att 

inskärpa finns i .1traff lagstiftningen främst i brott balken (BrB) men även 
i ett stort antal specialstraffrättsliga författningar. Där givna regler om 

straffrättsligt ansvar och påföljder avser att ge uttryck för den vikt sam

hället tillmäter efterlevnaden av ifrågavarande normer liksom den sträng

het med vilken en överträdelse i allmänhet bör beivras. Det är givet att 

de förhållanden och värderingar som ligger bakom de straffrättsliga be
sfömmc\serna förändras med samhällets utveckling. Straffrätten måste 
d~irför fortlöpande ses över i syfte att anpassa reglerna efter faktiska 
förändringar i bl. a. brottslighetens utveckling. Av stor betydelse i detta 

sammanhang är givetvis också inträffade förskjutningar i allmänhetens 
uppfattning. Det [ir slutligen inte minst angeläget att man även på detta 

område av det kriminalpolitiska arbetet fortlöpande söker ta tillvara 
resultaten av den forskning och de försöksverksamheter som bedrivs 

br1de inom och utom landet. 

Som exempel på reformer där straffen skärpts och anpassats till för

ändrade faktiska förhållanden i samhället kan nämnas narkotikalagstift

ningen, skattebrottslagen (1971: 69), vapenlagen (1973: 1176) och se

nast de nya bestämmcls~rna i 4 kap. BrB om skydd mot integritets

krän kning genom avlyssning som antagits av riksdagen under våren 

1975 och som trätt i kraft den 1 juli 1975. 

Det kriminaliserade området är i dag mycket vidsträckt. Särskilt inom 

speciallagstiftningens område kan man notera en betydande ökning av 

antalet straffbestämmelser. Detta har medfört en ständigt stegrad be

lastning för den del av rättsväsendets resurser som går åt för att utreda 

och lagföra överträdelserna. Betydande förstärkningar av polisväsen-
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Särskild uppmärksamhet ägnas reglerna om anhållande och häktning. 
Också frågan om en vidare översyn av rättegångsförfarandet blir ak

tuell. 

Konkurslagen 

Konkurslagstiftningen är sedan ett antal år tillbaka föremål för en ge
nomgripande omarbetning. En första etapp i detta arbete har genom
förts under vii.ren 1975. Därvid har bl. a. reglerna om förutsättningarna 
för konkurs och om vilken egendom som skall räknas till konkursbo 
gjorts om. Ett viktigt syfte med reformen har vidare varit att motverka 
otillbörliga rättshandlingar mellan gäldenären och fordringsägare inför 

en förcstt1ende konkurs. Sådana transaktioner skall enligt de nya reg
lerna om återvinning kunna gå tillbaka i större utsträckning än tidigare. 

En ny etapp i arbetet övervägs f. n. Den gäller främst förfarandet i 

mindre konkurser. Reformen beräknas emellertid få betydelse för om
kring 80 % av samtliga konkurser. Huvudsyftet med reformen är att 

ersätta nuvarande system med s. k. fattigkonkurs med en ordning som 
ger bättre möjligheter att beakta samhäileiiga och andra intressen i enk
lare konkurser. Detta föreslås ske bl. a. genom att förvaltningen i så
dana konkurser normalt anförtros åt kronofogdemyndighet i stället för 
som nu åt enskilt verksamma gode män. Med den nya ordningen mot
verka~ möjligheterna för gäldenär att undandra sig sitt ekonomiska an
svar genom att före konkursen göra sig av med alla sina tillgångar. För
farandet i de mindre konkurserna blir därför mera ingripande än nu. 
Bl. a. skall utredning ske i fråga om gäldenären kan misstänkas fÖr brott 
mot sina fordringsägare. Formerna för handläggning av en del andra 

konkurser som nu behandlas enligt mera invecklade regler avses vidare 
bli förenklade. 

Kriminalpolitiken 

Alla åtgärder som syftar till att begränsa brottsligheten brukar nor
malt sammanfattas under beteckningen kriminalpolitik. I första hand 
tänker man därvid på den verksamhet som bedrivs av polisen, åklagare, 
domstolar och kriminalvården. Efter hand har emellertid den uppfatt
ningen vunnit allt större anslutning att tyngdpunkten när det gäller att 
motverka brottsligheten måste ligga på det förebyggande arbetet i vid 
och långsiktig mening. Genom vårt arbete på ett solidariskt samhälle 
med en bättre och rättvisare fördelning av inkomster, bostäder, utbild
ning, arbetsmiljö och kultur vill vi också bota de brister i miljöer och i 
övrigt förebygga de risker för social missanpassning som utgör en gro
grund för kriminalitet. På så sätt vill vi också skapa förutsättningar för 
en ökad förståelse mellan människorna. Det enklaste och samtidigt mest 
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Multinationella företag 

De multinationella företagens tillväxt har väckt oro på många håll. 
Riskerna för att en ökad okontrollerad makt samlas hos de större inter
nationella företagen har föranlett statsmakterna att vidta olika åtgärder 
för att få till stånd en demokratisk kontroll över dessa företags verksam
het. Dessa åtgärder spänner över åtskilliga områden. Inom justitiedepar
tementets ansvarsområde har förslag lagts fram som syftat till att för
bättra insynen i svenskägda multinationella företag. Detta sker genom 
kraven i den nya aktiebolagslagen på att svenskt moderbolag måste av
ge offentlig koncernredovisning som omfattar också utländska dotter
bolag. 

Utredningen (Ju 1973: 17) ai~gående utländska övertaganden av 
svenska företag har nu till uppgift ;-tt utarbeta en effektiv och heltäc
kande kontroll av utländska uppköp w svenska företag. Utredningen 
överväger också hur man skall kunna få till stånd en kontroll av att den 
löpande verksamheten i ett utlandskontroJ; 'rat företag inte drivs i strid 
med svenska intressen. 

Rättegångsförfarandet 

På dittegångsförfarandcts område pågår ett reformarbete som syftar å 
ena sidan till att den enskilde oberoende av ekonomiska villkor skall 
kunna få sin rätt, å andra sidan till att rättsväsendets resurser inte skall 
utnyttjas i onödan utan tvärtom användas så effektivt som möjligt. 

Genom 1973 års rättshjälpsreform har de enskildas möjligheter att få 
hjälp i rättsliga angelägenheter förbättrats betydligt. Reformen innebär 
att staten betalar kostnaderna för rättshjälp inte bara i mål och ärenden 
vid allmän domstol utan också i stor utsträckning i utomprocessuclla 
angcHigenhctcr och ärenden hos förvaltningsmyndigheter och förvalt
ningsdomstolar. En annan viktig del av reformen är att rättshjälp kan 
lämnas - förutom till de ekonomiskt sämst ställda i samhället - även 
till flertalet vanliga inkomsttagare. Sedan erfarenheter nu har vunnits 
av det nya rättshjälpssystemets. tillämpning görs en översyn av rätts
hjälpen genom en särskild utredning (Ju 1975: 07). översynen skall 

främst inriktas på att effektivisera systemet. 

Ar 1974 infördes en särskild lag (1974: 8) om rättegången i tvistemål 
om mindre värden. Syftet med lagen är att förbättra den enskildes rätts
skydd genom att nedbringa parternas kostnader. Oavsett värdet skall 
tvist kunna handläggas enligt den nya lagen, oin den huvudsakligen rör 
fråga allmänna reklamationsnämnden har avgett yttrande över. 

På ditkgångsförfarandets område inriktas nu arbetet på att ytterligare 
förenkla formerna för beivrande av mindre brott. Genom åtalsrättskom· 

mitten (Ju 1970: 63) undersöks vidare den allmänna frågan om underlå
tande av åtal för brott när åtal inte är påkallat från allmän synpunkt. 
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Av stort intresse när det gäller strävandena att stärka konsumentskyd
det är det förslag (SOV 1975: 63) till konsumentkreditlag som nyligen 

har lagts fram av kreditköpkommitten (Ju 1971: 05). Lagförslaget inne

bär bl. a. att den som erbjuder kredit skall lämna tydliga upplysningar 
om innebörden av kreditvillkoren. Vidare föreslås olika regler i syfte att 

förhindra att de enskildas åtaganden vid kreditköp blir alltför betungan
de. Remissbehandlingen av förslaget är nyligen avslutad. 

Flera andra utredningar på konsumentskyddsområdet väntas lägga 

fram förslag år 1976. Sålunda kommer konsumenttjänstutredningen 

(Ju 1972: 07) att föreslå en konsumenttjänstlag, som skall gälla vid olika 

former av serviceverksamhet, t. ex. reparations- och underhållsarbeten. 

Vidare väntas hemförsäljningskommitten (Ju 1973: 10) lägga fram för

slag som skall förbättra konsumenternas ställning vid hemförsäljning. 

Frågan om ersättning för skador orsakade av farliga produkter behand

las av produktansvarskommitten (Ju 1973: 08), som avser att under året 

lägga fram förslag beträffande läkemedel. 

Förslag väntas också av försäkringsrättskommittcn (Ju 1974: 09), som 
har i uppdrag att se över lagstiftningen om försäkringsavtal och stärka 

försäkringstagarnas ställning i förhållande till försäkringsgivaren. En an
nan utredning (Ju 1975: 02) har tillsatts med uppgift att åstadkomma ett 

förbättrat konsumentskydd vid förvärv av småhus m. m. Utredningen 

skall bl. a. föreslå regler för det fall att en fastighet är behäftad med fel. 

Vidare skall utredningen se över fastighetsmäklarnas verksamhet. 

Hyreslagstiftningen 

Hyreslagstiftningen reformeras fortlöpande för att tillgodose hyres
gästernas behov av goda lägenheter till skäliga hyror. Genom lagstift
ning som redan genomförts har hyresgästernas kvarboenderätt tryggats 
och medel skapats för kontroll av hyrornas skälighet. Det fortsatta arbe
tet inriktas friimst på att ge hyresgästerna bestämmanderätt över sina 
bostadsförhållanden. Viktiga reformer trädde i kraft den l januari 1975 

då bostadshyresgästerna fick rätt till inflytande vid sanering av bostads
hus. Samtidigt infördes en generell uppsägningstid för bostadshyresgäst 

på tre månader. Bruksvärdereglerna ändrades så att de allmännyttiga 
bostadsföretagens prisledande ställning förstärktes. Den 1 juli 1975 bör

jade bostadsdomstolen sin verksamhet. 

Tiden har nu ansetts mogen att företa en samlad översyn av hyresla

gen. Hyrcsrättsutredningen (Ju 1975: 06) skall bl. a. överväga ett system 

som innebär att man låter hyresvillkoren bestämmas efter kollektiva för

handlingsöverenskommclser. Vidare skall utredningen se över skyddet 

för lokalhyresgästerna och andrahandshyresgästerna. 
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Under våren 1976 ämnar regeringen lägga fram förslag till nya regler 
beträffande faderskap och vårdnad. Ändringarna i faderskapsreglerna 
syftar främst till att i skilsmässosituationer på ett enkelt men samtidigt 
tillförlitligt sätt klarlägga vem som är ett barns far. När det gäller vård
nad öppnas möjlighet för frånskilda och ogifta föräldrar att gemensamt 
utöva den rättsliga vårdnaden om sina barn. Det skall därvid i princip 
vara utan betydelse om föräldrarna bor tillsammans eller inte. En förut
sättning skall dock vara att förlildrarna är ense om att vårdnaden skall 
utövas gemensamt. 

Reformarbetet på familjedittens område fortslitter. F. n. är familje
lagssakkunniga (Ju l 970: 52) sysselsatta med att se över reglerna om äk
tenskapets ekonomiska rättsverkningar. Tanken är bl. a. att öka jäm
ställdheten mellan män och kvinnor. 

Konsumentpolitiska lagstiftningen 

På det konsumentpolitiska området pagar ett omfattande Iagstift
ningsarbete, som är inriktat på att skapa ett förbättrat skydd för de en
skilda människorna. Bakgrunden till Iagstiftningsarbetet är att konsu
menterna allmänt sett är den svagare parten i förhållande till näringsid
kare. De villkor som erbjuds konsumenterna i samband med köp av en 
vara eller beställning av en tjänst är ofta ensidigt utformade till säljarsi
dans fördel. Reklam och andra marknadsföringsmetoder är många 
gånger vilseledande för köparna eller gör det svårt för dem att träffa 
ett rationellt val mellan olika varor och tjänster. För stora grupper av 
konsumenter försämras deras ställning ytterligare genom att de har dålig 
ekonomi eller bristande kunskaper och marknadsorientcring. Lagstift
ningens syfte är alltså att stärka konsumenternas ställning gentemot nä

ringsidkarna. 
Den konsumentpolitiska lagstiftningen är av två slag. Av störst bety

delse är den näringsrättsliga lagstiftningen som tar sikte på konsumen
terna som kollektiv. Till den näringsrättsliga lagstiftningen hör framför 
allt den nyligen utfärdade marknadsföringslagen och Jagen (l 971: 112) 
om förbud mot oskäliga avtalsvillkor. Den kompletteras av civilrättslig 

lagstiftning som är inriktad på enskilda fall och ger anvisningar för lös
ningen av konkreta tvister. Till de civilrättsliga lagar på konsument
skyddsområdet som har kommit till under senare år hör Jagen (1971: 
238) om hemförsäljning m. m. och konsumentköplagen (1973: 877). Hit 

hör också det förslag till avtalsrättslig generalklausul som regeringen ny
ligen har lagt fram (pröp. 1975/76: 81). Förslaget innebär att de all
männa domstolarna får ökade möjligheter att jämka eller åsidosätta 

oskäliga avtalsvillkor. Vid sin prövning skall domstolarna ta särskild hän

syn till konsumenternas behov av skydd. 
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lagt fram betänkanden. Enligt utredningsförslagen skall 1949 års tryck
frihetsförordning ersättas av en ny massmediegrundlag som skall reglera 
- förutom yttrandefriheten i tryckt skrift och tillgången till allmänna 
handlingar - även yttrandefriheten i radio och television samt film. 
Den grundlagsreglering som föreslagits i fråga om tillgången till all
männa handlingar har allmänt godtagits vid rcmissbehandlingen. I den 
delen kommer också förslag till riksdagen att läggas under våren 1976. 
Vad beträffar frågan om att anta en ny massmediegrundlag som reglerar 

yttrandefriheten i tryckt skrift, radio, television och film har vägande in
vändningar rests. Ytterligare utredning är nödvändig i denna fråga. 

Bl. a. bör radioutrcdningens arbete avvaktas. Viktiga delar av utrcd
ningsförslaget bör emellertid prövas redan nu, bl. a. frågorna om en 
utvidgning av det tryckfrihetsrättsliga grundlagsskyddet till stencilerade 

och liknande skrifter och om utformningen av mcddelarskyddet. Arbe
tet bedrivs f. n. inom justitiedepartementet med sikte på att också i 
dessa frågor lägga fram förslag till riksdagen under våren 1976. 

Datalagen 

Vid 1973 års riksdag antogs datalagen (1973: 289). Lagen syftar till 

att skydda den enskilde mot sådant intrång i den personliga integriteten 
som kan bli följden av den alltmera utbredda dataregistreringen av per
sonuppgifter. Vidare inrättades ett särskilt organ, datainspektionen, med 

uppgift att bl. a. pröva frågor om tillstånd att föra personregister och 
utöva tillsyn enligt Jagen. Riksdagen har under våren 1975 (KU 1975: 11, 
rskr 1975: 103) uttalat sig för en allmän översyn av datalagen. Frågan 
om direktiv för en sådan översyn övervägs f. n. inom justitiedepartemen

tet. 

FamiljE:rätten 

Familjerätten är f. n. föremål för en genomgripande översyn. Bakom 
vår familjerättspolitik ligger tanken att människorna måste ha frihet att 
själva utforma sitt personliga liv och att välja den samlevnadsform som 
bäst passar dem. Äktenskapsreglerna bör utformas så att de kan accep

teras av så många som möjligt. Samtidigt är det angeläget att på vissa 
punkter, framför allt när det gäller förhållandet till barnen, ha enhetliga 

regler för alla samlevande, oberoende av om de är gifta eller inte. 
Ett viktigt steg i reformarbetet på familjerättens område togs år 1973. 

Då förenklades reglerna om ingående och upplösning av äktenskap. 
Bl. a. fick make i princip rätt till omedelbar äktenskapsskillnad. Om 
bara en av makarna vill skiljas eller om någon av dem har vårdnaden 
om barn under 16 år måste dock skilsmässan föregås av en betänketid 

på minst sex månader. 
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Justitiedepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 4 

Justitiedepartementet svarar för beredning av lagstiftningsärenden på 
ett flertal områden av samhällslivet. 

Till justitiedepartementet hör polis- och åklagarväscndet, de allmänna 
domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna. hostadsdomstolen, 
hyres- och arrendenämnderna, rättshjälpsnämnderna, de allmänna ad
vokatbyråerna och domstolsverket, kriminalvården och brottsförcbyg
gande rådet. Till departementets område hör också justitiekanslern, fi
deikommissnämnden, datainspektionen och centralnämnden för fastig
hetsdata. 

Grundlagsart:etet 

Sedan mitten av 1950-talet pågår i vårt land ett kontinuerligt reform
arbete på det konstitutionella området. Allmänt kan sägas att arbetet 
syftar till att anpassa det konstitutionella rcgelsystcmet till samhällsut
vccklingen och att på så sätt hålla folkstyret levande och sörja för att de 
demokratiska organen bevarar sin handlingskraft. 

Det konstitutionella reformarbetet ledde till grundlagsstiftning först 
under senare hälften av 1960-talet. Som en första etapp i författnings
omvandlingen kan man beteckna riksdagens beslut åren 1968 och 1969 
om cnkammarriksdag och riksproportioncllt valsystem. Genom en andra 
etapp har 1809 års regeringsfor!Il och 1866 års riksdagsordning, efter 
riksdagsbeslut åren 1973 och 1974, ersatts av nya Jagar. Resultatet har 
blivit att de gamla, delvis starkt föråldrade regclsystemen har ersatts av 
en modern, skriven konstitution med förankring i dagens samhälle. 

Närmast på programmet för arbetet på det konstitutionella området 
står frågan om en utbyggnad av skyddet i grundlag för de medborger
liga fri- och rättigheterna. Ett betänkande i ämnet (SOU 1975: 75) av

gavs i oktober 1975 av 1973 års fri- och rättighetsutredning (Ju 1973: 19). 
Förslag till nya regler kan väntas bli förelagt riksdagen under våren. 

När det gäller grundlagsregleringen av yttrandefriheten och informa

tionsfriheten har arbetet bedrivits i två särskilda utredningar, offentlig
hets- och sekretesslagstiftningskommitten (Ju 1970: 49) och massme
dieutredningen (Ju 1970: 59). Dessa båda utredningar har under år 1975 
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Register 

Sid. 
A. Kungl. hm·staten 
Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhallning 
Underhåll och vard av möbler samt andra staten tillhöriga 
inventarier i de kungl. slotten 

B. Kungl. slottsstaten 
3 De kungl. slotten: Administration 
5 De kungl. slotten: Uppvärmning 

Summa för kungl. hovstaten 

Summa för kungl. slottsstaten 

Totalt för kungl. hov- och slottsstaterna 

6 

Anslag kr. 

5 900000 

1450000 

7350000 

5446000 
I 575 000 

7021000 

14371000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1975 
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tas så snart som möjligt. Det bör vara en angeliigen uppgift för de regionala 

hiilsoråden att söka sfldant samband med parterna pf1 arbetsmarknaden i 

övrigt inom regionen att fördelningen och utnyttjandet av de tillgängligare

surserna för företagshiilsovård sker på det sätt som iir mest iindamålsenligl 

med hänsyn till den samlade hlilsovtlrdens behov. 

För att kunna tillgodose de mest angelägna behoven av företagshälso

vård inom regionen bör en särskild regional företagshiilsocentral inrättas 

som lyder direkt under det regionala hiilsL,rftdct. Jag anser att dessa rL·gio

nala hälsocentraler bör inrättas s<) snart praktiska förutslittningar härför 

föreligger. 

Utöver regionala h~i\soråd bör lokala hiilsorild kunna inrättas med upp

gift att svara för planeringen och ledningen av verksamheten vid de ytterli

gare företagshälsocentraler som kan komma att inrättas ir1llm regionen. 

Vid denna planering bör behovet av samplanering med i första hand lands

ting och kommuner beaktas . 

.Jag räknar med att statens personalniimnd genom sina regionkontor 

kommer att biträda de regionala hiilsoråden med handläggning av vissa ad

ministrativa frågor. Vidare bör personalnämnden genpm konsult- lieh ser

viceinsatser underlätta uppbyggnaden av företagshiilsov!mlen i enlighet 

med de riktlinjer som fastställs av de rcgiLHiala hiilsorädcn. Hiirutöver an

kommer det på regeringen att pröva vilka uppgifter personalnlimnden hör 

åläggas vid genomförandet av den reform jag hiir har redogjort för. 
Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att inrlitta dessa hiil

soråd. Jag förutsätter att avtalsverket och de statsanstiilldas huvudorgani

sationer kommer att träffa avtal om bl. a. riktlinjer för företagshiilsovår
dens inriktning och innehåll. Ett si'tdant avtal kommer alt underställas riks

dagens lönedelegation. 

Kostnaderna för den sjuk värd som ombesörjs av samhällets sjukvård el

ler av andra läkare anslutna till försäkringssystemet skall även i fortsätt

ningen belasta de anslag eller anslagsposter (motsv.) varifrån sjukvårds

kostnaderna hittills har bestridits. 

Kostnaderna för hälsorådens och företagshiilsocentralernas verksamhet 

bör förskottsvis bestridas från ett särskilt anslag enligt en stat som fast

ställs av regeringen. För detta ändamfd hör ett nytt anslag bcniimnt Statlig 

företugshiilsovård tas upp i statsbudgeten. Jag återkommer härtill senare 

denna dag vid min anmälan av vissa anslag under sjunde huvudtiteln. 

Kostnaderna för den företagshälsovard som bedrivs inom ramen för per

sonalnämndens försöksverksamhet bör tills vidare som hittills bestridas 

frän en särskild anslagspost inom personalnämndens myndighetsanslag. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för hälsorådens verksamhet som jag föror

dat. 

2. bemyndiga regeringen att inrätta hälsoråd i enlighet med vad här 

har föreslagits. 
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F!iredraga11de11 

Jag har ingen erinran mot riksmarskalksiimbetets förslag och hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen 

all tilJ-Lk kungl. slu11e11: Ad111i11istmtio11 för budgetfirct 1976/77 an

visa ett förs lagsanslag av 5 446 000 kr. 

B 2. De kungl. slotten: Uppvärmning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 219721 

I 325 000 

I 575 000 

Frän anslaget bestrids kostnader för löner till tio anställda - värmeskö

tare. reparatörer m. tl. - och för inköp av briinslc. 

Rik.1·11wrskalksii111hetet har pft grundval av sti\thf11larämbetenas beräk

ningar hemställt om ett anslag för budgetåret 1976/77 av I 575 000 kr. Ök

ningen är av automatisk karaktär. 

Föredragalllle11 

Jag har ingen erinran mot riksmarskalksämbetets förslag. Jag hemställer 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till De kungl. slu11c11: Upp1·iir11111i11g för budgetåret 1976/77 anvi

sa ett förslagsanslag av I 575 000 kr. 

Vid bifall till de av mig framstiillda förslagen kommer första huvudtitelns 

slutsumma för budgetåret 1976/77 att uppgå till 14371 000 kr.. vilket inne

bär en ökning i jämförelse med det för budgetärct 1975/76 anvisade belop

pet med 2 337 000 kr. 
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sa lönejustcringar vidtagits inom st:'tth:)llariimbi:tcnas verksamhi:tsomrf1-

de. Statens avtalsverk medverkar numera p[t regeringens uppdrag vid Je 

överliiggningar. S(1m förekommer mellan stäth:\llarämbctena och de an

sllilldas organisationer. Uineutvecklingcn anpassas Jlirmed till förhällan

dena på det statliga området. Ökningarna i övrigt är främst av automatisk 

karaktär och beror på inträffaJe prisstegringar och den ökade bcsöksfre

kvensen i parker och trädgårdar. 

Ämbetet redovisar vidare km1sekvenserna av en minskning av anslaget 

med 5 r·;. Denna skulle i huvudsak komma att drabba parkvardcn. vilket 

vore l>lyckligt mcJ hänsyn till att besöksfrekvcnsen ständigt stiger med 

ökat slitage pti p;1rkcrna som följd. 

Av följande sammanstlillning framgår de förlindringar i medelsanvis

ningarna för de olika slotten. som har beräknats för nästa budgetär. i jäm

förelse med Je belopp som har anvisats för budget{1ret 1975/76 enligt den 

av regeringen faststiillda staten. Beloppen för nlista budgetar innefattar i 

förekommande fall det till 36 r,;;. höjda lönekostnadspåläggel. 

Enligt staten Enligt stat- Ökning 
för 1975/76 förslaget 

för 1976/77 

Stockholms slott i 427000 I 761 000 + 334000 
Drottningholms slott I 017000 I 305000 + :!88000 
Ulriksdals slott 664000 816000 + 152000 
Haga slott 249000 '!.77000 + 28000 
Gripsholms slott 496000 689000 + 193000 
Strömsholms slott 120000 166000 + 46000 
Rosersbergs slott 68000 75000 + 7000 
Tullgams slott 278000 357000 + 79000 

Summa 4319000 5446000 +1127000 

Sammanfattningsvis kan förändringarna under de olika posterna mellan 

den fastställda staten för budgetåret 1975/76 och det framlagda statförsla-

get för budgetåret 1976/77 anges pli följande sätt. 

Enligt staten Enligt stat- Föriindring 
för 1975/76 förslaget 

för 1976/77 

Avlöningar och arvoden 3 827 300 4867900 +I 040600 
Understöd 22400 22100 300 
Lyse m:h vatten 187000 207100 + 20100 
Parkers underhåll 278700 327000 + 48300 
Trädgårdars underhåll 163000 190000 + 27000 
Övriga omkostnader 255600 290800 + 35200 

Summa utgifter 4734000 5904900 +1170900 
Uppbörd smed el 415000 458900 + 43900 

Sumina nettoutgifter 4319000 5446000 +1127000 



8. KUNGL. SLOTTSSTATEN 

B I. De kungl. slotten: Administration 

1974/75 Utgift 

I 975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

3531 203 

4319000 

5 446000 
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Stockholms slott används som bostad åt konungen samt som representa

tions- och kontorslokaler. Drotl11i11ghul111s slott begagnas av konungen 

som bostad under vissa tider av aret. I fråga om Ulriksdals slott p11går 

överläggningar om ett eventuellt upplåtande för allmännyttigt ändamttl. 

lia,;:a slott används som bostad för prominenta personer frän utlandet. vil

ka är den svenska regeringens gäster. Grips/10/111.1· slott utnyttjas som mu

seum och för utställning av en del av svenska statens porträttsamling. An

vändningen av Striims/zolms slott utreds av riksmarskalksämbetet i sam

råll med livrustkammaren. byggnadsstyrclsen. länsstyrelsen i Västman

lands län m. fl. Rosersherg.1· slott disponeras sedan är 1966 till större delen 

av civilförsvarsstyrelsen. De två övervåningarna i slottet har dock fätt be

hålla sin karaktär av kunglig bostad och visas för allmänheten. Tullxarns 
slott är upplåtet för visning vissa tider. 

Från anslaget avlönas 65 lönegradsplacerade anställda. varav 25 i park

och tr~iugårdsvt1rd och 11 för lokalvärd. Härtill kommer ett tiotal arvodis

ter med uppdrag av deltids- eller bisysslekaraktär och viss övrig personal. 

Friin anslaget bestrids vidare övergängsvis understöu till ett fåtal förmåns

tagare samt andra omkostnader än för uppvärmning och fastighetsunder

hi\11 för de kungl. slotten. 

Ri ks111arskal ksii 111 hete t 

Riksmarskalksämbetet hemställer, med anledning av en av stäthilllaräm

betena vid de kungl. slotten gjord framställning. att anslaget för nästa bud

getår förs upp med 5 446 000 kr. 

I slatförslagct för Ha!:a slott har en befattning som slottsvaktmiistare 

dragits in. För att möjliggöra denna besparing har i stället tillkommit ett ar

vode till en musei lärare vid Gustav IIJ :s paviljong på deltid under halva 

året. Mot bakgrund av den stigande besöksfrekvensen och angelägenheten 

av fastare tjänstgöringsförhällanden föreslås vidare en halvtidstjänst som 

kansliskrivare vid Grips/10/ms slott. Dessa arbetsuppgifter fullgörs f. n. av 

timanställd arbetskraft. Merkostnaden bör ses mot bakgrund av de ökade 

intäkterna vid Gripsholms slott. Slottsvaktmästarcn på Strömsholms slott 

avgår med pension under det kommande budgetåret. För att möjliggöra för 

den avgående befattningshavaren att under en övergångstid kvarstå i tjänst 

på halvtid sedan ny innehavare av tjänsten har tillsatts bör medel beräknas 

för en deltidsanställd vaktmästare vid Strömsholms slott. Slutligen har vis-
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Riksmarskalksämbetet framhåller särskilt det alltmer stegrade intresse 

som frän allmänhetens sida visas slotten och dessas samlingar, vilket inne

bär betydande krav pt\ service gentemot allmänheten. Husgerådskamma

rens personal lir i dag dimensionerad enbart med tanke pä värd. underhåll 
och presentation av institutionens samlingar. Den försöksverksamhet med 

bl. a. guideutbildning, kurser, föreläsningar och utställningar som hit

tills har bed1ivits har endast kunnat genomföras med svårighet. En tjänst 

som museilektor vid husgeri1dskammaren är enligt ämbetet nödvändig för 

att visnings- och informationsverksamheten i framtiden skall kunna utfor

mas på ett tillfredsställande sätt ( +90 400 kr.). Vidare begärs 33 000 kr. för 

den ökade administration, som kommer att bli följden av den utökade 

verksamheten. 

Den visningsorganisation. som föreslås bli knuten till husgerådskamma

ren. skall i första hand tillgodose behown på Stockholms slott. som under 

år 1974 hade en hesökssitfra på över 360000 personer. Meningen är emel
lertid att organisationen även skall handlägga visnings- och informations

fragor vid Riddarholmskyrkan och lustslotten Drottningholm med Kina, 

Tullgarn. Gustav IIl:s paviljong vid Haga samt Rosendal. I fråga om Ro

sersberg och Strömsholm bör - liksom även i vad gäller Drottningholms 

huvudslott - visningsorganisationens uppläggning utformas i nära samar

bete med nationalmuseum. 

De föreslagna förstärkningarna för en utökad informations- och vis

ningsverksamhet tillstyrks av nationalmuseet och statens kulturråd. Kul

turrådet anför hl. a. att del till ifrågavarande miljöer kommer många män

niskor som annars sällan besöker museer. Med hänsyn till det stora antalet 

besökare är del enligt rådets uppfattning viktigt att möjligheter ges till väl 

upplagda studiebesök. 

Förcdragamlcn 

Jag förordar att en förbättrad visningsverksamhet och en utökad infor

mation om de kungl. slotten och dessas samlingar kommer till stånd. Mot 
denna bakgrund och med beaktande av det till 36 ~-~ höjda lönekostnadspå

liigget beräknar jag anslaget till I 450 000 kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Underhåll och vård m· möbler samt andra staten tillhöriga 

inventarier i Je kungl. slouen för budgetåret 1976/77 anvisa ett 
anslag av I 450 000 kr. 



Bilaga 3 till budgetpropositionen 1976 Prop. 1975/76:100 
Bilaga 3 

Kungl. hov- och slottsstaterna 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsr<'tdet Str[ing 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträdc 
1975c 12-29 

Anmälan till stat'ibudgctcn för budgetåret 1976/77 såvitt avser de kungl. 

hov- och slottsstaterna 

DRIFTBUDGETEN 

Första huvudtiteln 

A. KUNGL.HOVSTATEN 

AI. Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning. Anslaget är 

för innevarande budgetår uppfört i statsbudgeten med 5.3 milj. kr. 

Statens avtalsverk medverkar numera på regeringens uppdrag vid över

läggningar om löner m. m. för de anställda vid hoyförvaltnirigen m. m. 

Dessa har erhållit löneförbättringar i överensstämmelse med norll1erna i 

avtalet om löner 1975-1976 för statstjänstemän m.fl. (ALS 1975-76). 

Med beaktande av detta och av inträffade prisstegrin~ar förordar jag att 

anslaget höjs till 5.9 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hans Maj:t Konungens och det Kungl. Husets hovhållning 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 5 900 000 kr. 

A 2. Underhåll och vård av möbler samt andra staten ti!lhöriga inve~~arier i 

de kungl. slotten. Detta anslag är i statsbudgeten för budgetåret 1975/76 

uppfört med I 090000 kr. Riksmarskalksämbetet har - i ansll!tnin~ till en 

av kungl. husgerådskammaren gjord framställning - hemställt att för ifrå

gavarande ändamål under nästa budgetår anvisas ett anslag ~v l 407 000 kr. 

I RiksJ:igcn 1976. I saml. Nr I. Bilaga 3 



Bilaga 2 till budgetpropositionen 1976 

För flera huvudtitlar 
gemensamma frågor 

FlNANSDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

Prop. 1975/76: l 00 
Bilaga 2 

vid rcgeringssammanträde 

1975-12-29 

Föredragande: statsrtuJet Fcldt såvill avser frägor under punkterna I -6: 

statsrådet Sträng såvitt avser punkt 7. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser för 
flera huvudtitlar gemensamma frågor 

1 Den allmänna lönenivån för statsanställda m. m. 

Lönerna för flertalet statstjänstemän och vissa andra tjänstemän i of

fentlig verksamhet bestäms genom förhandlingar mellan statens avtals

verk (SA V) och de statsanställdas huvudorganisationer. 
Den 24 juni 1975 träffade SA V samt Centralorganisationen SACO/SR. 

Statsanställdas förbund (SFl och TCOs statstjänstemannasektion (TCO-SJ 

avtal om löner 1975-1976 för statstjänstemän m. fl. (ALS 1975- 76). I 

ALS 1975-76 ingår bl. a. allmänt avlöningsavtal för statliga och vissa and

ra tjänstemän (AST), allmänt tjänsteförteckningsavtal (ATF), tjänsteför

teckningsavtal för undervisningsområdet (TFU), tjänsteförteckningsavtal 

för kyrkliga tjänster (TFK) och allmänt pensionsavtal för statliga och vissa 

andra tjänstemän. F. n. tillämpas de lönevillkor som framgår av AST den 

24 juni 1975 samt senare träffade ändringsavtal. Enligt det allmänna pen

sionsavtalet gäller statens allmänna tjänstepensionsreglemente ( 1959: 287) 

- SPR - med anslutande föreskrifter i väsentliga delar som kollektivavtal 

i den omfattning de avser berörda tjänstemän. Avtalen gäller för tiden den 

I januari 1975-den 31december1976. 

J;>ensionsförmånema för de icke-statliga anställningstagare med statlig 

I Riksdagen 1975/76. I saml. Nr IClO. Bilaga~ 
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pensionsriitt som faller utanför SA V:s förhandlingsområdc regleras genom 
direkt tillämpning av SPR med anslutande föreskrifter. 

För vissa statligt anställda läkare har förmtlnerna bestämts genom avtal 

mellan SA V och Sveriges liikarförbund. Den samordning som behövs mel

lan stat och kommun i liikarförhandlingarna sker genom statens och kom

munernas samarbetsnämnd i löncfrt1gor. F. n. tillämpas för denna personal 

de lönevillkor som sammanfattats i avtal den JO oktober 1975 om allmänna 

bestämmelser för vissa statliga läkare m. Il. ( ABLJ. Avtalet gäller för tiden 

den I januari 1975-dcn 31 december 1976. 

I avtalet den 14 juni 1974 om löner 1974 för statstjänstemän m. Il. (ALS 

1974) intogs en hestämmclsc om för~jänstutvccklingsgaranti för år 1975. 

Överenskommelse om fördelningen av garantiutrymmet för förtjänstut

veckling träffades den 12 fcbruaii 1975. Utrymmet bestämdes till 2, I % av 

I 974 års löner. Slutligt avtal i anledning av denna överenskommelse träffa

des i ALS 1975-76. 

ALS 1975-76 innebär att lönenivån heräknas öka med följande procent

satser för olika åtgärder under de båda avtalsåren. nämligen för år 1975 

med 11 q och för år 1976 med 7.5 q. 

Totalt beräknas lönckostnadt'rna för de båda åren öka med sammanlagt 

ca 27 c;;,, diiri inräknat höjd arbetsgivaravgift och tidigare avtalad arbets

tidsförkortning för vissa grupper med oregelbunden arbetstid. 

Ortsgruppsindelningen avskaffas den I januari 1976. Lön och andra för

måner som dessförinnan utgår enligt ortsgrupp 4 skall fr. o. m. denna dag 

utgå enligt den nivå som gäller för den tidigare ortsgruppcn 5. 

Inkomstgaranti vid omplacering har tillförsäkrats sådan tjänsteman som 

på grund av organisatoriska i'ltgärder omplacerats till lägre tjänst genom att 

han under vissa forntsättningar rnr behålla sin tidigare lön. 
I 18§ ALS 1975-76 har tagits in följande text om löneutvecklingen för 

de statsanstiillda inom avtalsperioden. 
Om under 1975 löneutvccklingen för statsanställda skulle komma att av

vika från löneutvecklingen på arbetsmarknaden i dess helhet stldan denna 
kan av parterna i detta avtal bedömas bli genom årets avtalsuppgörelser 
och nu kända förhållanden i övrigt. skall pa11erna uppta förhandlingar hu
rnvida detta bör föranleda ändring av vad som enligt detta avtal skall gälla i 
fråga om löner för är 1976. 

Om parterna finner att 1976 års löner skall ändras enligt första stycket 
skall detta ske genom ändringar av löneplansbeloppen. Därvid skall hälf
ten av utrymmet användas för enhetliga procentuella ändringar och andra 
hälften för enhetliga krontalsändringar. 

Om under 1976 löneutvecklingen för statsanställda skulle komma att un
derstiga löneutvecklingen på arbetsmarknaden i dess helhet. stldan denna 
kan bedömas bli genom 1975 års avtalsuppgörelser och nu kända förhållan
den i övrigt, skall lönerna höjas fr. o. m. 1977-01-01. Förhandlingar enligt 
denna bestämmelse inleds i december månad 1976. 

Om under avtalsperioden skulle inträffa väsentliga rubbningar i samhälls
ekonomin eller eljest de förutsättningar ptl vilka denna uppgörelse bygger 
skulle väsentligt ändras skall förhandlingar upptas om lönerna skall 
ändras. 
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Vad gäller pensionerna har egenpensionens normalbelopp höjts med 

7 <;'·(,eller. om det efter höjningen understeg 2 000 kr.. höjts med ytterligare 

I 20 kr. i den mån det sammanlagda beloppet därigenom inte uppgått till 

2 000 kr. Är cgcnpensionen avkortad beräknas sistnämnda höjning med ut

gångspunkt i belopp som minskats i motsvarande mån. Vidare har pensio

nerna värdesäkrats genom att normalbeloppet ändras i samma grad som 

basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring. 

Förhandlingar enligt ALS 1975-76 skall föras under fredsplikt. 

Enligt avtalet den 25 juni 1975 mellan SA V och Sveriges läkalförbund 

om anställningsvillkor 1975- 1976 för vissa statliga läkare m. fl. höjs löner

na på samma sätt som sker för landstingsanställda läkare. I fråga om läkare 

innebär uppgörelsen i princip samma lönenivå som för andra offentligan

ställda läkare. 

Riksdagens löncdelegation har på riksdagens vägnar godkänt de över

enskomna lönehöjningarna enligt ALS 1975- 76 och avtalet den 25 juni 

1975 om anställningsvillkor 1975-1976 för vissa statliga läkare m. fl. samt 

de ändrade grunderna för beräkning av pensionsbeloppen. Regeringen har 

godkänt ALS 1975- 76 och avtalet om anställningsvillkor 1975-1976 för 

vissa statliga läkare m. il. samt beslutat om ändringar av utgående pensio

ner. 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och till pen

sioner under nästa budgetår har lagts de löne- och pensionsbelopp som gäl

ler fr. o. m. den I januari 1976. 

Vid 1975 års riksmöte har beslut fattats om en höjning den I januari 1976 

av socialförsäkringsavgiften till ~jukförsäkringen från 7 % till 8 %. av soci

alförsäkringsavgiften till folkpensioneringen från 4. 7 '.'.f> till 6,2 o/t; (prop. 

1975: 92. SfU 1975: 17. rskr 1975: 127) och av arbctarskyddsavgiften från 

0,1 ~1 till O.IHc (prop. 1975: 66. SoU 1975: 16. rskr 1975: 191). Vidare har 

beslutats om införande den I januari 1976 av nya arbetsgivaravgifter för att 

helt eller delvis finansiera vissa reformer. Dessa avgifter utgår för delpen

sionsförsäkringen med 0.125% (prop. 1975:97. SfU 1975: 15, rskr 

1975: 222). för arbetsmarknadsutbildningen med 0,4 ~· (prop. 1975: 45. lnU 

1975: 14. rskr 1975: 178) samt för vuxenutbildningen med 0.15t;'f (prop. 

1975: 23. UbU 1975: 16. rskr 1975: 177). Vidare innebär lagen (1973: 477) 

om procentsatsen för uttag av avgift under åren 1975-1979 till försäkring

en för tilläggspension att denna procentsats stiger från 10,75 t:;-(, till I I% för 

år 1976. Dessa höjningar bör påverka det lönekostnadspålägg, som enligt 

kungörelsen ( 1969: 54) om beräkning och redovisning av lönekostnadspå

lägg beräknas på statens löner m. m. På grund härav har anslagsberäkning

en för nästa budgetår både vid redovisningen av myndigheternas yrkanden 

och i regeringens förslag till riksdagen gjorts med utgångspunkt i att löne

kostnadspålägget höjs från 33 o/r till 36 % den I juli 1976. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 
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2 Lönegradsplaceringen för vissa tjänster m. m. 

I allmänna tjänsteförteekningsavtalet <ATF) den 24 juni 1975 har statens 

avtalsverk (SA V) samt Centralorganisationen SACO/SR. Statsanställdas 

förhund (SF) och TCOs statstjänstemannasektion (TCO-S) kommit över

ens om placering i lönegrad resp. lönetariffklass och avlöningsförstärk

ning för tjänst. Enligt avtalet skall - liksom enligt tidigare avtal - en gång 

årligen ske en översyn av anställningsvillkoren för tjänstemän vid varje 

myndighet. Vid denna översyn fftr anställningsvillkoren för tjänsterna änd

ras bl. a. om vissa i avtalet preciserade villkor är uppfyllda. Ändring av an

ställningsvillkoren för tjänst under avtalsperioden för i övrigt ske vid bl. a. 

större organisationsförändring. När ny myndighet inrättas och vid större 

organisationsförändring eller årlig översyn skall personalorganisationerna 

beredas tillfälle till förhandling om anställningsvillkoren. l andra fall prö

vas frågan om anställningsvillkoren för nyinrättad tjänst av arbetsgivaren. 

Personalorganisation kan dock alltid påkalla förhandling i dessa fall. Sådan 

förhandling förs mellan arbetsgivaren och berörd huvudorganisation. om 

inte parterna kommer överens om annat. Förhandlingarna förs under 

fredsplikt. Enligt särskilda föreskrifter som SA V har meddelat utövas ar

betsgivarens befogenhet i fråga om placering i lönegrad resp. lönetariff

klass och avlöningsförstärkning i stor utsträckning av den myndighet som 

fär inrätta tjänsten. Begiir personalorganisation förhandling med anledning 

av myndighetens beslut. bestämmer SA V i varje särskilt fall om förhand

ling fär föras av annan myndighet än SA V. 

Enligt tjänsteförteckningsavtalct den 12 juni 1975 för undervisningsom

rådet (TFU) och tjänsteförteckningsavtalet samma dag för kyrkliga tjäns

ter (TFK) gäller i huvudsak motsvarande regler när ny tjänst skall inrättas. 

Årlig översyn sker dock inte inom TFU-området under 1975 och 1976. 
I tjänsteförteckningsavtalet den 10 oktober 1975 för vissa statliga läkare 

m. tl. (TFL) har parterna kommit överens om att. om tjänst nyinrättas eller 
direkt berörs av ändrad förvaltningsorganisation. förhandling skall tas upp 

om anställningsvillkoren för tjänsten pä parts begäran. Sädan förhandling 
förs under fredsplikt. 

Lönegradsplaceringen av de tjänster som regeringen begär riksdagens 

bemyndigande att inrätta har skett enligt de regler som gäller enligt avta

len. Även när det gäller tjänster som kan inrättas utan riksdagens medver

kan, men för vilka regeringen beräknar medel under de olika huvudtitlarna 

har anslagsberäkningen skett med utgångspunkt i lönegradsplacering enligt 

gällande regler. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av jag nu har anfört. 
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3 Reglering av vissa arvoden 

Utgående arvoden till ledamöter i styrelser. nämnder och kommissioner 

samt andra statliga uppdragstagare har i allmänhet varit oförändrade sedan 

den I januari 1972. Påg-rund av de senaste årens löneutveckling torde tiden 

nu vara mogen för en uppjustering av arvodena. Det ankommer på rege

ringen att genomföra en sådan reglering. Inom finansdepartementet pågår 

f. n. en översyn av dessa arvoden. På grund av det stora antalet arvoden 

som berörs av översynen och önskvärdheten av att i samband med översy

nen försöka systematisera de sinsemellan olikartade grunder efter vilka ar

vodena f. n. är avvägda har det inte varit möjligt att ännu fä fram precisera

de förslag. I de fall myndigheternas anslagsframställningar innehållit yr

kanden om uppriikning av arvoden till uppdragstagare har dessa inte be

handlats i samband med budgetarbetet. Beräkningen av anslagen under 

resp. huvudtitlar har därför skett med utgfingspunkt i oförändrade arvo

desbelopp. Om arvodena vid översynen anses böra höjas kan detta därför 

medföra merbelastning av vissa anslag. 

Några av statstjänstemännens huvudorganisationer har anmält synpunk

ter på arvodcssättningen. Statstjänstemannalagen omfattar endast arbets

tagare och inte uppdragstagare. Ledamöter av styrelser, nämnder och 

kommissioner är i denna sin egenskap i regel inte att betrakta som arbetsta

gare utan som uppdragstagare. Arvodena till innehavare av sådana upp

drag blir därför inte föremål för förhandlingar. Tillfälle kommer dock att 

beredas organisationerna att vid överläggningar med företrädare för fi

nansdepartementets löne- och personalenheter framföra sina synpunkter. 
Den arvodesjustering som översynen kan komma att resultera i bör ske 

fr. o. m. den I juli 1976. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

4 Generellt Iöneuträkningssystem för statsförvaltningen samt sys
tem för automatiserad matrikelföring och pensionsuträkning 

Inom statsförvaltningen är f. n. 13 olika ADB-baserade löneuträknings

system i drift. 

Den övervägande delen av de civila statsmyndigheterna (exkl. affärsver

ken) anlitar försvarets civilförvaltning (FCF), Uppsala universitets data

central (UDAC) eller postverket för ADB-baserad löneuträkning. Till 

dessa system är anslutna ca 140 000 anställda hos civila myndigheter. ca 

45 000 anställda inom försvaret och ca 56 000 anställda inom postverket. 

De affärsdrivande verken har i allmänhet egna ADB-baserade löneuträk

ningssystem. 

Även några myndigheter inom den civila statsförvaltningen. såsom ka-
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rolinska sjukhuset och statens vägverk, har utvecklat egna löneuträknings

system. 

På regeringens uppdrag har statskontoret i samråd med riksrevisionsver

ket. statens personalpensionsverk och statens personalnämnd utarbetat 

förslag till ett generellt löneuträkningssystem för statsförvaltningen samt 

ett system för automatiserad matrikelföring och pensionsuträkning. 

Statskontorets förslag har remissbehandlats. De flesta remissinstanser

na har varit i princip positiva till förslaget. 

Jämfört med befintliga löneutbetalningssystem har de av statskontoret 

föreslagna systemen för automatiserad löneuträkning och matrikelföring 

väsentliga fördelar. Således kan på sikt fördelar uppnås genom samordning 

av de olika systemen samt ökad säkerhet i såväl löne- som pern;ionsberäk

ningar. Vidare kommer till stånd en ökad enhetlighet avseende handlägg

ningen av dessa frågor inom statsförvaltningen. möjlighet att registrera 

korttidsanställda samt möjlighet att ge ek anställda en utförlig månatlig 

specifikation över löneutbetalningarna. 

Regeringen har den 27 november 1975 fattat principbeslut om genomfö

rande av den generella löneuträkningsrutinen för myndigheter som inte till

hör försvarsdepartementets verksamhetsområde och med undantag för af

färsverken. 

Statskontoret skall t.v. svara för ett successivt införande av löneuträk

ningssystemet. En utgångspunkt vid planeringen skall vara att det generel

la löneuträkningssystemet skall vara infört för enheterna inom den nya 

högskoleorganisationen den I juli 1977. 

För myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhetsområde av

ser re::_?eringen att senare. efter förslag från statskontoret i samråd med för

svarets rationaliseringsinstitut. försvarets civilförvaltning och statens 

personalnämnd. fatta beslut om hur dessa myndigheters behov av löne
utr~ikningssystem skall tillgodoses. Driften av det generella löneuträk

ningssystemet skall handhas av datamaskincentralen för administrativ da

tabehandling (DAFAJ utom vad avser dels enheterna inom den nya hög

skoleorganisationen. dels de myndigheter som f. n. är anslutna till de cen

traliserade löneutbetalningssystemen hos försvarets civilförvaltning. För 

dessa myndigheter avser regeringen att senare. på förslag av statskontoret 

efter samråd med statens personalnämnd, försvarets civilförvaltning och 

försvarets rationaliseringsinstitut, besluta om hur löneutbetalningarna 

skall ske. 

Regeringen har vidare i beslut den 27 november 1975 uppdragit i\t stats

kontoret att i samräd med statens personalpensionsverk och statens perso

nalnämnd t.v. bedriva fortsatt utvecklingsarbete med system för automati

serad rnatrikelföring och pensionsuträkning. Utveeklingsarbetet skall be

drivas med hänsyn till arbetet med aktualisering av de statsanställdas m. tl. 

tjänstematriklar. Statskontoret skall därvid i samräd med statens personal

pensionsverk och statens personalnämnd utreda de organisatoriska och re-
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sursmässiga konsekvenserna av aktualiseringsarbetet samt av ett införan

de av system för automatiserad matrikclföring och pcnsionsberäkning. 

Jag hemstiiller att regeringen bereder riksdagen till11ille 

att ta del av vad jag nu har anfört. 

5 Rätt att utse vissa personalföreträdare 

Fi'irslik.1·1 ·cr/.:.sa111 het med fiin·a /111i11gsi/c1111 i/.:.ra t i 

Enligt Kungl. Maj:ts bemyndigande den 19 scplcmher 1969 tillkallade 

statsrådet Lötberg delegationen (fi 1970: 67) för förvaltningsdemokrati 

<DEFFJ för att utreda frflgor om försöksverksamhet med fördjupad före

tagsdemokrati inom statsförvaltningen. 

I direktiven för DEFF uttalas bl. a. att de sakkunniga förutsättningslös! 

bör ta upp överläggningar med Himpliga och intresserade myndigheter om 

vilka förändringar i rådande ansvars- och befogenhetsfördclning som bör 

prövas. I försöksvcrksamheten bör prövas förutsättningarna för och resul

taten av viss omfördelning av beslutsbefogcnhcten från nuvarande organ 

och nivt1er till andra organ eller nivåer inom myndigheten, där de anställ

das e1farenheter och synpunkter kan fä göra sig gällande i högre grad än 
nu. DEFF skall även klarlägga formerna för ett ökat personalinflytande. 

Försöksverksamheten. som utgör tjänstgöring för berörd myndighets per

sonal. kan enligt direktiven bedrivas i myndighetens ordinarie arbetsfor

mer eller i särskild arbetsgrupp, sammansatt av företrädare för verksled

ningen och övrig personal. 

I samarbete med DEFF har ett flertal myndigheter utvecklat försöks

verksamhct med förvaltningsdemokrati inom myndigheten. I den mån 

dessa försök har innefattat medbestämmandcrHtt för de anställda och inte 
enbart rätt till samråd, har särskilda beslutsorgan inrättats av Kungl. 

Maj:t resp. regeringen. Försöken får bedrivas utan hinder av de former för 

hanuläggningen av ärenden som annars gäller enligt instruktion e. d. I så
dana bcslutsorgan ingår som regel lika många företrädare för verksleuning

cn som för de anställda vid myndigheten Ufr prop. 1973: 177 s. 24). 

Den försöksverksamhet som sker i samarbete med DEFF omfattar f. n. 

ett tjugotal statliga myndigheter med sammanlagt omkring 160000 anställ

da. Försök bedrivs i omkring 900 beslutsorgan med totalt drygt 6000 le

damöter. varav ungefär hälften företräder de anställda. Härutöver finns er

sättare för ledamöterna. 

Persunalföreträdare i star/ig myndighets styrelse m. m. 

I propositionen 1974: I (bil. 2 p. 7) drogs riktlinjer upp för representation 

för de anställda i statliga myndigheters högsta beslutande organ. Där fö
reslogs att. i den utsträckning Kungl. Maj:t bestämde. personalrepresenta

tion skulle införas i lekmannastyrelse. ämbetsmannastyrelse. enrådighets-
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verk oi.:h disi.:iplinniimnd vid statlig myndighet med som regel minst HJO an

ställda. Persnnalföretrfalare skulle utses av Kungl. M<\.i:t på förslag av ar

betstagarorganisation. Riksdagen godtog denna del av propositionen linU 

1974: 4. rskr 1974: 95 ). Enligt inrikesutskottet kunde det finnas anledning 

att. sedan systemet med styrelserepresentation för de anställda hade fun

gerat n<1gon till. utviirdera de föreslagna reglerna varvid behovet av för

iindringar fii.:k övt:'rvägas. 

Sedan riksdagen haue fattat sitt beslut utfärdaues kungörelsen 

( 1974: 224) om pasonalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. 1 an

slutning härtill slöt statens avtalsverk samt Statsanstiilldas förbund. Stats

tjänstemi"tnnens riksförbund. Sveriges akauemikers centralorganisation 

och Tjänstemiinnens centralorganisations statstjänstemannasektion den 25 

september 1974 avtal om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse 

m. m. Avtalet anger bl. a. grunderna för hur det bestäms vilken eller vilka 

personalorganisationer som i Jet särskilda fallet fär föreslå personalföre

trädan:. 

Regeringen har efter förslag av berörda personalorganisationer utsett 

personalföreträdare i ett sjuttiotal statliga myndigheter. 

Perso11alleda111iiter i j("iretug.rniimnd hos statlig myndighet 

Enligt kungörelsen ( 1968: 104) om företagsnämnder m. m. inom statsför

valtningen <jfr prop. 1968: 1 bil. 2 p. 6. SU 1968:42. rskr 1968: 115) består 

företagsnämnd av ledamöter som utses till lika antal av myndigheten och 

berörda personalorganisationer. I samma ordning utses lika antal ersätta

re. Antalet kdamöter bestäms som regel genom överenskommelse mellan 

myndigheten och personalorganisationerna. 

Företagsnämnd är ett organ för samräd och information mellan myndig

heten och de anställda med uppgift att verka för bästa möjliga arbetsresul
tat och arbetstillfredsställelse. Företagsniimnd får ta över myndighetens 

rätt att besluta om ersättning och belöning i förslagsärenden och om an

vändningen av vissa medel för personalvårdande åtgärder. 

I myndighet där det inte finns företagsnämnd kan enligt kungörelsen be

rörda personalorganisationer utse högst fyra företagsombud. Arbetsled

ningen i myndigheten skall minst två gånger årligen sammanträda med fö

retagsombuden för samråd och information. 

Gällande lagstiftning på delta område 

Enligt lagen ( 1975: 168) om rätt för sammanslutningar av studerande el

ler anställda att utse ledamöter i styrelse eller annat organ vid läroanstalt 

för högre utbildning får studentkårer eller motsvarande sammanslutningar 

och sammanslutningar av anställda utse ledamot i styrelse eller annat or

gan vid läroanstalt för högre utbildning (prop. 1975: 39. UbU 1975: 8, rskr 

1975: 71). Lagen gäller dock inte vid läroanstalt inom försvarsmakten. Re

geringen eller, efter regeringens bestämmande, förvaltningsmyndighet får 

undanta också annan läroanstalt från lagens tillämpning. 
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Fiiredraga11de11 

Uppgiften att utse eller entlediga ledamöter i statliga organ är en förvalt

ningsuppgift som innefattar myndighetsutövning Ufr prop. 1975: 9 och 

1975: 39). En sådan förvaltningsuppgift kan enligt 11 kap. 6 ~tredje stycket 

regeringsformen ( RF) lämnas över till bolag. förening. samfällighet eller 

stiftelse om det sker genom lag. Enligt punkt 6 i övergångsbestämmelserna 

till RF äger äldre författning eller föreskrift fortsatt giltighet utan hinder av 

att den inte har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid till

lämpning av regeringsformen. Däremot måste en ändring av äldre författ

ning eller föreskrift göras i den form RF föreskriver. 

Enligt den ordning som gällde före nya RF kunde Kungl. Maj:t lämna 

över uppgiften att förordna eller entlediga ledamot i beslutande organ vid 

statlig myndighet till arbetstagarorganisation. Riksdagens medverkan 

krävdes alltsri inte. 

Försöksvcrksamheten med förvaltningsdemokrati har som tidigare har 

anförts fl\tt en betydande omfattning. En avsevärd del av denna verksam

het bedrivs enligt rcgeringsmcdgivanden som har lämnats efter 1974 års ut

gång. 

Avgörande skäl talar enligt min mening för att de anställdas ledamöter 

och ersättare i olika slag av beslutsorgan inom försöksverksamheten på 

samma sätt som tidigare skall kunna slutligt utses och entledigas av de för

eningar av anställda som har engagerat sig i denna. De formella möjlighe

terna för detta bör nu skapas genom lagstiftning. Lagstiftningen bör omfat

ta även företagsnämnd så att - liksom hittills - de ledamöter och ersättare 

som företräder de anställda kommer att utses av den personalorganisation 
som de tillhör. 

Enligt kungörelsen (1974: 224) om personalföreträdare i statlig myndig

hets styrelse m. m. skall regeringen utse sådan personalföreträdare och i 

vissa fall ersättare för honom efter förslag från de fackliga organisationer

na. Detsamma gäller i fråga om entledigande av sådan företrädare och er

sättare. Det måste anses ha varit naturligt att vid genomförandet av den 
principiellt viktiga reformen om styrelserepresentation för de anställda i 

statliga myndigheter läta det ankomma på regeringen att utse och entlediga 

personalföreträdarna. Sedan systemet med styrelserepresentation nu varit 

i tillämpning viss tid har en fast rutin etablerats inom berörda personalorga

nisationer för handläggningen av dessa ärenden. Organisationerna har ut

tryckt önskemål om att nu få överta uppgiften att slutligt utse personalföre

trädarna. Det synes mot bakgrund av vad jag nu har sagt finnas grundad 

anledning att överlämna till organisationerna att ha hand om uppgiften att 

slutligt utse - liksom att entlediga - personalföreträdare och ersättare för 

sådan. Att göra det skulle innebära en förenkling av nuvarande handlägg

ningsordning och samtidigt utgöra en markering av det reella ansvar och 

den betydelse personalorganisationerna har för reformens fortsatta ge

nomförande. Den föreslagna förändringen torde för övrigt vara i linje med 
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vad inrikesutskollet anförde i sitt betänkande 1975: 4 om all pröva behovet 

av ändringar i systemet med styrelserepresentation för de anstiillda. sedan 

det fungerat n{1gon tid. 

Enligt lagen ( 1975: 168) om rätt för sammanslutningar av studerande el

ler ansUillda att utse ledamöter i styrelse eller annat organ vid läroanstalt 

för högre utbildning kan - som tidigare har anförts - bestämmas att lagen 

inte skall gälla betr. viss läroanstalt. Enligt min mening bör regeringen ha 

rätt att såsom en ren undantagsi'ltgärd kunna för viss statlig myndighets 

lekmannastyrelse eller motsvarande högsta ledningsorgan hos myndighet 

som inte har lekmannastyrelse meddela undantag från den av mig nu före

slagna lagstiftningen. 

Det bör i sammanhanget framhållas att förslaget att överlämna rätten att 

utse personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. inte är avsett 

att innebära någon förändring i övrigt av den ordning varigenom kungörel

sen om personalföreträdare i statlig myndighets styrelse m. m. hittills har 

gjorts tillämplig på statJig myndighet eller tillämpningen i övrigt av kungö

relsen. 

I enlighet med vad jag nu har anfört har inom finansdepartementet upp

rättats ett förslag till lag som ger berörda arbetstagarorganisationer rätt att. 

om förcträuarc för de anställua fär ingå i styrelse eller annat organ vid stat

lig myndighet, själva utse och entlediga sådana företrädare. Lagförslaget 

bör fä fogas som bilaga 2.1 till protokollet i detta ärende. 

En promemoria i ämnet med ett innehåll som i sak motsvarar vad jag nu 

har anfört har remitterats till statens avtalsverk. domänverket. Landsorga

nisationen i Sverige. Statsanställdas förbund. Centralorganisationen SA

CO/SR. Tjänstemännens centralorganisations statstjänstemannasektion 

och Svenska skogsarbetareförbundet. Remissinstanserna har lämnat för

slagen utan erinran. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslar riksdagen 

att antaga förslaget till lag om rätt för arbetstagarorganisation att ut

se och entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat 

organ vid statlig myndighet. 

6 Statlig företagshälsovård 

Statens personalnämnd bedriver sedan år 1971. på uppdrag av regering

en. viss försöksvcrksamhet avseende företagshälsovård för statsanställda 

m.n. 
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Perslmalniimnden överlämnade i november 1974 till regeringen en skri

velse med titeln "Statlig personalhälsovård: förslag till riktlinjer". 

Med utg~mgspunkt i personalnämndens dittillsvarande erfarenheter från 

försöksverksamheten redovisade nämnden i skrivelsen förslag till inrikt

ning. organisation och dimensionering av en utbyggd statlig företagshälso

vard. 

Riksförsäkringsverket och socialstyrelsen har efter remiss avgivit ytt

randen över personalniimndens skrivelse. Srn.:ialstyrelsen anförde i sitt ytt

rande att möjligheterna till samverkan mellan staten och de kommunala 

huvudmännen för hälso- och sjukvården inte hade beaktats i tillräcklig ut

sträckning. Vidare ansåg socialstyrelsen att den sjukvård. som enligt per

sonalnämndens förslag skulle meddelas inom ramen för företagshälsovår

den. var alltför omfattande och att personalniimndens förslag i denna del 

inte överensstämde med de långsiktiga och övergripande målen för sam

hällets hälso- m:h sjukvi\n.Jspolitik. Socialstyrelsen föreslog att dessa frå

gor skulle göras till föremål för ytterligare utredning. 

Regeringen tillkallade den 10 april 1974 en särskild sakkunnig med upp

gift att i kontakt med berörda personalorganisationer och myndigheter 

samt representanter för sjukvårdshuvudmännen ta fram underlag för ut

formning och organisation av företagshälsovården inom den civila statliga 

sektorn. 

Den sakkunnige 1 avlämnade sitt förslag (Ds S 1975: I 0) till regeringen i 

oktober 1975. 

Den sakkunnigcs förslag hade föredragits för och accepterats av arbets

tagarorganisationernas befullmäktigade representanter i utredningsarbetet 

liksom av cheferna för arbetarskydds- och socialstyrelserna samt statens 

personalnämnd. Landstingsförhundet och Svenska kommunförbundet ha

de orienterats om beredningens förslag. 

Genom en ändring i 3 § statstjänstemannalagen ( 1965: 274) har fr. o. m. 

den l januari 1974 frågor om företagshälsovård för statstjänstemän gjorts 

avtalstillåtna. De statsanställdas huvudorganisationer har begärt förhand

lingar hos statens avtalsverk i syfte att sluta kollektivavtal om företagshäl

sovård. 

Följande principiella ställningstaganden bör enligt den sakkunnige ligga 

till grund för utformningen av den statliga företagshälsovården. 

- Företagshälsovården skall omfatta en medicinsk, en teknisk och en 

personalsocial del. Verksamheten bör utformas i överensstämmelse med 

ILO:s rekommendation (nr 112) angående företagshälsovård från år 1959 

med de modifieringar och kompletteringar som erfordras med hänsyn till 

t. ex. den begränsade tillgången på läkare med särskild företagshälsovårds

utbildning, speciella arbetsmiljöförhållanden, befintliga resurser och be

fintlig kompetens på myndighetsnivå avseende medicinsk, teknisk och 

• Generalläkaren S. Åke Lindgren 
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personalsocial verksamhet. 1-'öretagshälsovården skall i största möjliga ut

sträckning inriktas mot sjukdomsförebyggande verksamhet. 

- Fiiretagshiilsovården skall bedrivas inom ramen för självständigt or

ganiserade enheter som benämns företagshiilsocentraler. 

- Beslutanderiitt i frågor som rör planering och drift av verksamheten 

vid en företagshälsocentral skall. inom ramen för gällande lag. annan för

fattning eller avtal. delegeras till ett for detta ändamål särskilt inrättat 

partssammansatt organ som benämns hälsoråd. 

- Vid den fortsatta planeringen av företagshälsovården för statsanställ

da bör behovet av samplanering med i första hand landsting och kommu

ner beaktas. Vidare bör en samplanering ske med myndigheter inom för

svarsmakten. 

- Fiiretagshiilsovårdcn skall inte innefatta sådan sjukvård som kan eller 

bör ombesör:jas av samhällets sjukvård eller av andra läkare anslutna till 

försäkringssystemet. Den sjukvård som meddelas inom företagshälsovår

dens ram bör begränsas till dels sådan sjukvård som utgör en integrerad del 

av företagshiilsovårdcn som underlag för kontinuerliga och direkta konsta

teranden om hälsoriskernas ursprung och konsekvenser för de anställdas 

fysiska l>Ch psykiska hälsa. dels i övrigt sådan sjukvård som av särskilda 

skäl bör ombesörjas av företagshälsovården. 

För egen del ansluter jag mig till de principiella stiillningstagandcn avse

ende företagshälsovårdens utformning som har redovisats i det föregåen

de. Jag anser att det är väsentligt att de anställda får ett inflytande över fö

retagshälsovården. Detta står i överensstämmelse med regeringens princi

piella inställning i frågan om arbetslivets demokratisering. 

Eftersom de statsanställdas huvudorganisationer har anslutit sig till de 

redovisade principerna anser jag att de bör vara väl ägnade att ligga till 

grund för de begärda förhandlingarna om ett företagshälsovårdsavtal. 
Jag vill i detta sammanhang betona att utbyggnaden av den statliga före

tagshiilsovftrden inte avses medföra någon inskränkning av vad som enligt 

gällande författning eller avtal åligger myndighet. Sålunda förändras inte 

myndighets skyldighet att fullgöra vad som åläggs arbetsgivare t. ex. enligt 

arbetarskyddslagen och arbetarskyddsavtalet. Verksamheten inom ramen 
för den statliga företagshälsovården bör i första hand inriktas mot att biträ

da myndigheter. affärsdrivande verk m. tl. vid planering och genomföran

de av åtgärder som syftar till att förebygga fysisk eller psykisk ohälsa. 
Härutöver anser jag att fri\gor om uppbyggnad av företagshälsovården. 

bl. a. med hänsyn till den under överskådlig tid begränsade tillgången på fä
kare som har genomgått särskild företagshälsovårdsutbildning. bör sam

ordnas på regional nivå. Regionindelningen bör sammanfalla med den in

delning snm statens personalnämnd tillämpar i sin regionala verksamhet. 

Särskilda hälsoråd bör till sig fä delegerad beslutanderätten i frågor som 

gäller planeringen av den statliga förctagshälsovardens utbyggnad inom re

spektive region. Sådana hälsoråd. benämnda regionala hälsoråd. bör inrät-
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7 Lokalfrågor för regeringskansliet 

Till följd av riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte om ftterflyttning till 

ombyggda lokaler på Helgeandsholmen <KU 1975: 13. rskr 1975: 207) har 

frågan om nya lokaler för regeringskansliet aktualiserats. Vid en ätcrtlytt

ning till Helgeandsholmen kommer riksdagen att utnyttja kanslihuset (kv. 

Mars 11ch Vulcanus) och på längre sikt även kanslihusannexet (kv. Cepha

lus). Ers:ittningslokaler kommer härigenom att erfordras för statsrådsbe

redningen.justitic-. finans-. arbetsmarknads- och kommundepartementen. 

Regeringen har denna dag uppdragit åt byggnadsstyrelsen att för rege

ringskansliets räkning projektera ny- och ombyggnader i kvarteren Björ

nen. I.ocn lH.:h Tigern. Arbetsplaneringen skall därvid - i syfte att åstad

komma en rationell lokallösning för regeringskansliet - inriktas på att suc

cessivt samla alla departement inom ett begränsat område i Stockholms 

centrala del. de s. k. södra Klarakvarteren. En preliminär omflyttningsplan 

har fastställts av regeringen. Planen omfattar kvarteren Rosenbad. Lejo

net. Vinstocken. Johannes större. Björnen. Loen och Tigern samt möjlig

het att utnyttja kv. Beridarebanan 39. 

Chefen för finansdepartementet har efter regeringens bemyndigande den 

18 december 1975 tillkallat en partssammansatt projektgrupp för medver

kan vid planeringen av regeringskansliets lokaler. Denna grupp har utan 

erinran tagit del av omflyttningsplanen. 

Kanslihuset beräknas kunna evakueras under år 1980 och kanslihusan

nexet under år 1981. Med en beräknad tid på två år för att bygga om i första 

hand kanslihuset för riksdagens räkning skulle detta innebära att de om

byggda kanslihuslokalerna kan ställas till riksdagens disposition hösten 

1982. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att ta del av vad jag nu har anfört. 
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Bilaga 2. I 

Förslag till 

Lag 
om rätt för arbetstagarorganisation att utse och entlediga företräda
re för de anställda i styrelse eller annat organ vid statlig myndighet 

Härigenom föreskrives följande. 

Företrädare för de anställda vid statlig myndighet. som enligt särskild 

föreskrift fär ingå i styrelsen dlcr annat organ vid myndigheten. fär utses 

och entledigas av den eller de arbetstagarorganisationer som är företrädd 

hos myndigheten, om ej annat följer av avtal eller särskild föreskrift. 

Regeringen får föreskriva att denna lag ej skall tillämpas i fråga om viss 

myndighets styrelse eller motsvarande organ. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1976. 
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Innehållsförteckning 
Sid. 

I. Den allmänna lönenivfln för statsanställua m. m. 
, Liinegradsplaceringcn för vissa tjänster m. rn. 4 
3. Reglering av vissa arvouen 5 
4. Generellt löneuträkningssystcm för statsförvaltningen samt system 5 

för automatiserad matrikelföring och pensionsuträkning 
5. Rtitt att utse vissa personalföreträdare 7 
6. Statlig företagshälsovård 10 
7. Lokalfrågor för regeringskansliet 13 

Bilaga. Förslag till lag om rätt för arbl?tstagarorganisation att utse och 15 
entlediga företrädare för de anställda i styrelse eller annat organ vid 
statlig myndighet 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1975 





Innehållsförteckning 

Finansplanen 
1. Den internatio11e/la utvecklingen I 
1 Konjunktur och ekonomisk politik 1975 6 
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5. Avslutning 44 
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Totalbudgetens inkomster budgetåren 1975/76 och 1976/77 

samt investcringsplan för budgetåret 1976/77 57 
Beräkning av anslagsbehållningarnas utveckling 63 
Beräkning av dispositionen av rörliga krediter 64 
Beräkning av totalbudgeten för budgetåren 1975/76 och 1976/77 65 

Hemställan 67 

Tabellförteckning 69 
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In nehål/sförteckning 
Tabellförteckning 
Diagramförteckning 
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Bil. I 165 
Bil. I 166 
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Bil. 2 136 

Bilaga 3: Specifikation av inkomsterna på driftbudgeten för budget
året 1976/77 

Bilaga 4: Preliminärt förslag till investeringsplan och investeringsstater 
för budgetåret 1976/77 

Bilaga 5: Vissa tabeller rörande den statsfinansiella utvecklingen m. m. 
Tab. I Tota/budgetens utveckling 1967!68-I976/77 
Tab. 2 Statsbudgetens realekonomiska utveckling I970/7I-1976/77 
Tab. 3 Statsskulden under budgetåren 1964,l65-I974!75 
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Bilaga 6 till budgetpropositionen 1976 

Försvarsdepartementet 

Till försvarsdepartementet hör det militära försvaret, civilförsvaret och 
det psykologiska försvaret. Departementet svarar dessutom för samordnings
frågor som rör totalförsvaret. 

Planerad utveckling under perioden 1976/77-1980/81 

Planeringen grundas på de principer och den inriktning som angavs 
1972 års försvarsbeslut. Detta omfattade perioden 1972173-1976177. En par
lamentarisk utredning har tillkallats för att överväga och lämna förslag om 
totalförsvarets fortsatta utveckling m. m. Utredningens överväganden avses 
ligga till grund för förslag till riksdagen år 1977. 

Det militära försvaret 

Försvarsmaktens nuvarande resurser efter mobilisering framgår av föl
jande sammanställning. 

Armen 

Fältförband 

f-ördc!ningsstabt.:r med stabs
o.:h sambandsfi:irhand 
Ca 50 sjiilvsliindiga infanteri-. 
pansar-. artilleri- o<.:h 
I u ft viirns! robot )-bataljoner 
24 infonteri- och norrlandsbrigadcr 
6 pansarbrigader 

l.okalförsrnrsförband 

Ca 100 bataljoner 
Ca 400-500 sj[i!vsliindiga 
kompanier 

Hem~·ärnet 93 000 man 

Armen totalt ca 600 000 man 

Fln~rnpnet 

Stridslednings- och lufthcvakningsför
band 
C1 20 jaktdivisioncr (rn 300 
llygplan) 
Luft viirnsroboti()rband 
Ca 10 allackdivisioner 
(ca 150 llygplan) 
Ca 5 spaningsdivisinner 
!ca 100 llygplan) 
Ca 5 transponllyggrupper 
Ca 5 sambandsllygdivisioncr 
Ca 10 helikoptergrupper 
Basbataljoner 

I Riksdagen 1975176. I sam/. J\r /110. Bi/aga 6 

Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 6 
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Marinen 

Flottan 

6 jagare 
21 torpcdb{nar 
16 motonorpedb~ttar 
20 uhfttar 
2 min"-inyg samt hjiilpminfartyg 
4 frcg<1t tcr 
J\1insvcparc samt hiiilpminsvepare 
I klikoptrar 

Kustartilkri 

K .'\-brigader 
KA-bataljoncr 
Spiirrhataljnner och spiirr
kompanicr tL1s1,1 m:h rörliga) 
Artilleri- och robotbatterier 
K ustjiigarkompanicr 
Minutliiggningsdivisioncr 
Totalt ca 65 forhand 

Planeringen för det militära försvaret föreslå" för den närmaste femårs

perioden ske i en planeringsram om 45 230 milj. kr. r prisläge februari 1975. 

Bortsett från vissa justeringar av teknisk art innebä( detta att planerings

ramen i fast prisliige är oförändrad i förhållande till motsvarande ram för 

perioden 1972/73-1976177. Kompensation för pris- och lönefdrändringar 

förutsätts som f. n. ske enligt nettoprisindex. Planeringen innebiir att tidigare 

planer i huvudsak fullföljs. Vissa reformer och förändringar föreslås dock. 

Bl. a. kommer våren 1976 att lämnas förslag om betydande förbättringar 

av de värnpliktigas förmåner m. m. Tjiinstgöringsförhållandena m. m. för 

både fast anställda och värnpliktiga ses över och anpassas till de förhållanden 

som råder i samhället i övrigt. 

Inom arm c strids kraft c r n a har brigaderna genom hittills genom

förda förbättringar nått en i stort tillfredsställande kvalitet och organisation. 

Planeringen innebär att tio infanteribrigader behålls på sikt. Brigaderna får 

en ny organisation och deras eldkraft och rörlighet förbättras. 

De infanteribrigader som inte tillförs modernare materiel benämns skyt

teregementen och behåller t.v. nuvarande organisation m:h utrustning. Viss 

materiel utgår dock under perioden. Vidare organiseras ett antal fristående 
skyttebataljoner. 

Nuvarande norrlandsbrigader behålls och deras eldkraft förbättras. 

Två pansarbrigader utgår under den närmaste femårsperioden. Stridsfor

dons- och undcrstödsdelarna ur de brigader som utgår behålls emellertid 

i annan organisationsform. 

Försöken med avkortad grundutbildning av värnpliktiga och modifierad 

repetitionsutbildning fortsätter. 

Betydande materie/förnyelser planeras under femårsperioden. Bl. a. för

nyas terrängbilsbeståndet. Vidare kommer en ny infanterikanonvagn att 

levereras. Nytt brigad- och fördelningsluftvärn samt nyll fältartilleri börjar 

anskaffas. 

Hemvärnets utrustning moderniseras. 

Byggnadsinvestcringarna inriktas i första hand på all tillgodose omor

ganisationen i lägre regional och lokal instans. att fullfölja kasernrenove

ringsprogrammet samt på åtgärder för att effektivisera grundutbildningen. 
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Marin för b an cl ens utveckling karaktäriseras främst av elen pågå

ende övergången till lättare fartygsenhcter samt moderniseringen av det 

fasta och rörliga kustartilleriet. 

Helikopterförbanden tillförs tidigare beställda tunga helikoptrar som er

sättning för äldre enheter. Försvarets tunga helikoptrar har på försök förts 

samman i en gemensam organisation. 

Inom ytattackförbanclcn minskar antalet större fartyg. Anskaffning pågår 

av torpedbåtar av typ Norrköping tSpica) som tillförs organisationen under 

perioden. Anskaffning av patrullbåtar pågår. 

Antalet ubåtar kommer att minska under perioden. Hancllingsfriheten 

att utveckla och tillverka ubåtar inom landet behålls bl. a. genom att ubåtar 

av typ Näcken anskaffas och genom att studier bedrivs. 

Minröjningsförbanden behålls i huvudsak under perioden. Nya minjakt

fartyg anskaffas och ersätter de äldre s. k. kustminsveparna. 

Inom de fasta kustartilleriförbanden fortsätter den påbörjade anskaffning

en av 12 cm tornbatterier. Den pågående uppsättningen av moderna rörliga 

spärrförband och kustjägarförbancl fullföljs. Likaså fullföljs uppsättningen 

av lätta robotbatterier. 

Inom f I y g vapenförbanden karaktäriseras utvecklingen av om

beväpningen till system 37 Viggen och moderniseringen av stridslednings

systemet. 

Utvecklingen av jaktflygplanet JA 37 beräknas i stora drag följa tidigare 

uppgjorda planer. Ett antal jaktd i visioner utrustade med flygplan J 35 Draken 

avvecklas under perioden. 

Antalet omedelbart insatsberedda luftvärnsrobotförbancl minskar. I sam

band härmed ändras förbandens organisation. 

Ombeväpning till attackflygplanet AJ 37 Viggen genomförs under pe

rioden. 

Studierna av nästa flygplanstyp efter 37 Viggen inriktas så all handlings

frihet i fråga om utveckling m. m. behålls till mitten av år 1977. 

F reds o r g a n i sa t i o n e n genomgår stora förlinclringar. Omorganisa

tionen på lägre regional och lokal nivå genomförs planenligt. Antalet flyg

flottiljer minskar. Antalet anställda har minskat med omkring 2 000 sedan 

år 1972. Fram till år 1979 berliknas den fortsatta minskningen bli lika stor. 

Ett antal viktiga utredningar pågår. Av dessa kan niimnas försvarets freds
organisationsutredning, försvarsmaktens leclningsutreclning, utredningen 

om kvinnan i försvaret samt utredningen om inflytande m. m. över värn

pliktsutbildningen. 

Civilförsvaret 

Civilförsvarets krigsorganisation omfattar f. n. ca 210 000 personer. Re

surserna i övrigt efter mobilisering framgår av följande sammanstlillning. 
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Lt•dnini: 

Centrala, regionala och lokala lcdnings
enhcter 
10 alarmeringsledningar grupperade i 
lufl fårsvarscentral 
28 regionala Oyggrupper 

Sk~ ddsrum 111. 111. 

Organisation for utrymning och inkvar
tering 
51 000 skyddsrum med ca 5, 1 milj. platser 
2,6 milj. skyddsmasker 

l"nd,ätlnini: 111. 111. 

185 staber for fältledning 
3 000 riiddningsgrupper 
4 000 brandgrupper 
215 fiirbandsplutoner 
2 700 samarit-, sjukvårds- och ambulans
grupper 
I 400 skyddsavdelningar, indikerings
grupper 
4 400 bevaknings- och ordningsgrupper 
6 70 verkskyddsenhcter 
20 undsHttningskårer (ca 10 000 personer) 
21 sanitetsplutoncr 

För civilförsvarets planering för perioden 1976/77-1980/81 föreslå5 en 
planeringsram om 852 milj. kr. i prisläge februari 1975. Detta innebär att 

planeringsramen i fast prisläge frånsett vissa tekniska justeringar är oför

iindrad i förhållande till motsvarande ram för perioden 1972173-1976177. 
Kompensation för pris- och lönefårändringar under perioden förutsätts som 

f. n. utgå enligt netloprisindex. 

Civilförsvarets verksamhet under den närmaste femårsperioden känne

tecknas av fortsatt strävan alt förbättra det förebyggande skyddet för be

folkningen. Förberedelserna får att införa del beslutade nya skyddsrums
systemet fullföljs under perioden. Åtgärder vidtas också för alt så långt 

resurserna medger komplettera skyddsrumsbeståndet i orter där bristerna 
är stora, främst i de största tätorterna. Produktionsbcredskap får anskaffning 
av skyddsmasker upprätlhålls och planlaggningen för utrymning ses över. 

Civilförsvarets freds organisation består f. n. av civilförsvarssty
relsen samt administrationsenheler hos civilbefälhavare och länsstyrelser. 
Totala antalet anställda i civilförsvarsstyrelsen inkl. skol- och förrådsorga

nisationen uppgår till ca 600. Organisationen av civilförsvarsslyrelsen och 
länsstyrelsernas fårsvarsenheter ses f. n. över. 

Förändringar till budgetåret 1976177 

De rambundna anslagen för det militära försvaret ökar för nästa budgetår 
med 798,4 milj. kr. till 10 372,7 milj. kr. och för civilförsvaret med 16J 
milj. kr. till 194.1 milj. kr. För övriga iindamål föreslås anslag om 46.6 
milj. kr. De totala anslagen inom departementets verksamhetsområde blir 

härigenom lO 613,3 milj. kr.. vilket är 831.8 milj. kr. mer iin för budgetåret 

1975176. Av den totala summan för budgetåret 1976/77 iir I 405.6 milj. 

kr. avsedda får all Hicka pris- och lönestegringar från år 1975 till budgetåret 

1976177. 
Fördelningen av de föreslagna anslagen för budgetåret 1976/77 på hu-
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vudprogram m. m. och huvuuproduktionsområden samt förändringarna i 
förhållande till motsvarande fördelning för innevarande budgetår rramgär 
av följande sammanställning (milj. kr.). 

Huvudprogram m. m. Huvudproduktionsområde 

Ledning och Materiel- AnskafT- Forsk-
Förbands- anskafT- ning av ning 
verksamhet ning anlägg- och ut-

ningar veckling 

Utgifisramen .fiir det 
militiira .fr)rsran'I 

Försvarsdcparte-
mentet m. m.1 30 (+ 3) 

Arrneförband 2 276 (+ 258) 764 (+ 28) 221 (+ 59) 60 
Marin förband 766 (+ 75) 351 <-2) 103 (+ 5) 31 
Flygvapenförband 1 238 (+ 53) 1 252 (+ 163) 132 (+ 34) 479 
Central och högre 

regional ledning 343 (+41) 3\ (+9) 26 (-5) 

Gemensamma myn-
digheter och 
funktioner 688 (+ 82) 21 (-!Il 22 <+ 6)2 159 

Prisrcglcring3 868 (+ \3) 397 (-28) 115 

Summa 6 209 (+ 525) 21116 (+ 159) 504 (+ 99) 1144 

U1g1Jisrame11,1ör 
<"il"i//örwarel 

Civilförsvaret 86 (+ 5) 31 (± 0) 49 (+ 10) 2 
Prisrcglering3 14 (-2) 5 (± 0) 7 (+ 2) 

Summa IOO (+ 31 36 <± 0) 56 (+ 12) 2 

U1a11/iir 111gi/is-
ramarna 

Övrig verksamhet 19 (-2) 8 (+4) 18 (+ 15) 

Totalt 6 3211 (+ 5261 21160 (+ 163) 5711 (+ 126) 1147 . 

1 Exkl. anslagen till pris reglering 
2 Inkl. anskaffning av datamaskiner för försvaret 
.1 Preliminiir fördelning 

Det militära försvaret 

Ca 48 000 värnpliktiga grundutbildas och 116 000 man repetitionsutbildas 
under sammanlagt ca IS milj. tjänstgöringsdagar. 

Försöken med avkortad grundutbildning och modifierad repetitionsut
bildning fortsätter. Den sedan länge pågående förbättringen av värnplikts
förmånerna fortsätter även under budgetåret 1976177. 

Beslutad omorganisation av arme-, marin- och flygvapenmyndigheter på 
liigre regional och lokal nivå genomförs. 

Beträffande materielanskaffning fullföljs för armens del anskaffningen av 

Summa 

30 (+ 3) 
(±0) 3 321 (+ 345) 
<± 0) 1 251 (+ 78) 
(+ 29) 3 101 (+ 279) 

400 (+ 45) 

(+ 12) 890 (+ 89) 
(- 25) \ 380 (-40) 

(+ 16) IO 373 (+ 799) 

!+Il 168 (+ 16) 
26 (± 0) 

(+ I) 194 (+ 161 

(-1) 46 (+ 16) 

(+ 161 IO 613 (+ 1131) 
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nytt fältartilleri, spaningsradar för luftvärnsrobotsystem 70, moton.:yklar och 
ammunition. Levaranserna av lätta och tunga terrängbilar och infanteri
kanonvagn 91 fortsätter. För marinen anskaffas patrullbåtar. Minjaktfartyg 
kommer att beställas. Leveranserna av torpedbåtar av modifierad Spicatyp 
fortsätter. För llygvapnet genomförs planerad anskaffning av bl. a. radar
materiel och sambandsutrustningar för att modernisera stridsledningssys
temet. Leverans av attack-, spanings- och skolflygplansversionerna av flyg
plan 37 fortsätter. 

För iståndsättning av befästningar och kaserner tas upp sammanlagt 149.1 
milj. kr. Härav beräknas 48,7 milj. kr. för kasernrenoveringar, vilket innebär 
en ökning med 13.7 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. För 
investeringar i mark, byggnader och anläggningar tas upp investeringsanslag 
om sammanlagt 354,6 milj. kr. 

Beträffande forskning och utveckling inriktas verksamheten inom armen 
främst på att studera framtida sambands-, luftvärns- och pansarvärnssystem. 
Försök med ny bandvagn påbörjas och försöken med artilleriammunition 
fortsätter. Inom marinen fortsätter studierna av ubåtar. Vidare fortsätter 
tidigare påbörjad utveckling av vapensystem för ytattackförband, ubåtsför
band och rörliga kustartilleriförband samt studierna av lcdningsfunktionen 
för ytattackförband. Inom flygvapnets område studeras bl. a. olika alternativ 
för ett framtida nytt attacksystem. Utvecklingen av flygplan JA 37 fullföljs 
enligt tidigare beslut. 

Civilförsvaret 

Omfattningen av utbildnings- och övningsverksamheten kommer i hu
vudsak att vara oförändrad. En successiv övergång till ny utbildnings-, öv
nings- och förrådsorganisation planeras. Förmånerna till civilförsvarspliktiga 
förbättras. 

Materielanskaffningen inriktas bl. a. på att fortsUtta anskaffningen av 
skyddsmasker. 

Forskning, försök och utveckling kommer att bedrivas i huvudsak i sam

ma omfattning som innevarande år. 
Skyddsrumsbyggandet börjar anpassas enligt de nya principer som har 

fastställts för denna verksamhet. Statsbidrag för att anordna skyddsrum 
i bostadsfastigheter börjar utgå redan under 1976. Särskild uppmärksamhet 
ägnas möjligheterna att förbättra tillgången på skyddsrum i bristområden. 
Anläggningar för lednings- och undsättningsorganisationen och förråd för 
mobiliseringsmateriel ställs i ordning i huvudsak enligt tidigare planer. Kom
munerna fi1r ökade statsbidrag för att anordna ledningscentraler m. m. för 
civilförsvaret. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom försvarsdepartementets verksamhetsområde i för

hållande till statsbudgeten för budgetåret 1975176 framgår av följande sam

manställning (milj. kr.). 

Anvisat Förslag Föriindring 

1975176 1976177 

Drifib11dgete11 
A. Försvarsdepartementet m.m.I I 473J I 435.8 -37.3 
B. Armeforband 2 860.1 J 176.8 + 316.7 
C. Marinförband I 097.3 I 172.0 + 74.7 
D. Flygvapenförband 2 750.8 2 997.9 + 247,1 
E. Central och högre regional ledning 335.4 388.7 + 53.3 
F. Gemensamma myndigheter och 

funktioner 787.2 8725 + 85.3 
G. Civilförsvar 144.5 160.0 + 15.5 
H. Övrig verksamhet 26.1 28.2 + 2.1 

Summa driftbudgeten 9 474.S IO Bl.9 + 757.4 

K apitalbucfi;cten 
Il Statens allmänna fastighetsfond 9.2 10.8 + 1.6 
111 Försvarets fastighctsfond 297,8 370.6 + 72.8 
IX Diverse kapitalfonder 0.0 o.o o.o 

Summa kapitalbudgeten 307,0 ·'111,4 + 74,4 

Totalt för försvarsdepartementet 9 7111.S 106LU + 1131.11 

I Inkl. I 405,6 milj. kr. för beräknade pris- och lönchöjningar till mcdclprisliigc for 
budgetåret 1976177 
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1:öKSVARSDl: I' ART 1-.M Fl\TET 

Föredragande: statsrådet Hlllmqvist 

UtJrag 

PROTOKOLL 
vid l"L'gningssammantriide 

1975-12-29 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976177 såvitt al·ser försvarsde
partementets verksamhetsområde 

Säkerhetspolitiska överväganden 

Överbefälharnren 

Överbefälhavaren bedömer att den nuvarande internationella maktstruk
turen med två dominerande supermakter kommer att bestå under över
skådlig tid. Supermakterna formodas fortslilla att efterstrliva en minskning 
av motsiittningarna inom områden som är betydelsefulla får dem båda och 
i vilka deras intressen sammanfaller. Det fiirbiittrade politiska klimatet har 
emellertid inte inneburit ett slut på den grundliiggande misstro som har 
legat bakom uppbyggandet av militärallianserna Atlantpakten ( N A TOJ och 
Warszawapakten (WPl. Så llinge de anses militiirt balansera varandra totalt 
sett bidrar de till - och är i vissa avseenden förutsiittningen får - en sli

kerhetspolitisk stabilitet. Samtidigt tenderar de att befästa bestående mot
sättningar i ett liige där ut vecklingen går mot niirmare kontakter på de 
politiska och ekonomiska områdena. Trots striivan efter politisk avspiinning 
kan lokala konflikter snabbt utvecklas och stegra motsiittningarna mellan 
supermakterna. 

Hittills förda förhandlingar har inte påverkat den militiira bilden. De för
handlingar om ömsesidiga styrkereduktioner (MFRJ. som sedan ett par år 
pågår, kan komma att resultera i vissa smärre reduktioner eller begrlinsningar 
i Centraleuropa under 1970-talet, men de bedöms i så fall varken komma 
att påverka styrkerelationerna mellan blocken eller minska rustningsnivån 

i Europa på något avgörande sätt. Dock kan konstateras att en reduktion 
berörande USA resp. Sovjetunionen kommer att gynna den senare som 
vid behov snabbare kan föra tillbaka stridskrafter till Centraleuropa. 

1 Centraleuropa iir WP:s markstridskrafter antalsmässigt överliigsna 

N A TO:s i fråga om operativa förband i proportion drygt 2: I. WP kan dess

utom snabbt föra fram ytterligare förband medan N A TO i stort saknar stå

ende förband i reserv. Även i tlankområden - norra och sydöstra Europa 
- lir WP:s markstridskrafter avseviirt iiverHigsna NATO:s. Detta iir särskilt 

markant i norra Europa. 
De sovjetiska divisionernas antal i Cemraleuropa har förblivit konstant. 
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Sovjetunionens totala antal stående divisioner har inte heller IOriindrats. 
dUremot har bl. a. antalet stridsvagnar i Centraleuropa ökats och mobili

seringskapaciteten synes ha förblillrats. Den sovjetiska förstiirkningen i 

grlinsområdet till Kina bedöms f. n. i stort vara avslutad. 
NATO:s stående styrkor i fred kommer au öka genom uppsiittande av 

tre nya divisioner i USA. Under programplaneperiodens första år kommer 

en mindre amerikansk och vUsttysk ökning av stridande förband all ske 

i Centraleuropa. 

Nya potentiella konfliktanledningar som kamp om energikUllor. råvaru
tillgångar och vUrldshavens utnyttjande kan komma att öka supermakternas 

benUgenhet alt intervenera utanför deras etablerade intressesfärer och cWr

med ge upphov till konfrontationer mellan dem. 

Nu giillande planeringsförutsii11ningar !lir v{1rt militiira llirsvar leder till 

fonsatta kvali1a1iva och kvantitativa reduceringar i krigsorganisationcn. Till 

följd hiirav kommer försvarsmaktens krigsavhållande Rirmåga all gå ned. 

Om vårt land dras in i en konflikt mellan stormakterna och Uven om endast 

delar av en stormakts resurser kan avdelas mot oss. hlir risken allt större 

all vi i olika tiinkbara situationer tvingas möta en överstark motståndare. 

Statsmakternas politiska handlingsfrihet vid ett eventuellt angrepp eller hot 

om angrepp begriinsas. 

Civilförsrnrsstyrelsen 

Enligt ci\'ilförS\'arsstyrelsens uppfattning priiglas relationerna mellan su
permakterna fortfarande av avspiinning. men trots denna fortsiitter ökningen 

av rustningarna. Ur civilförsvarets synvinkel kan betydelsef"ull<i slutsatser 

hetriiffande vapenutformning och insatsmetoder dras -av de senaste årens 

krig i Indokina och i viss mån oktoberkriget i Mellanöstern. 
Pf1 samma siilt som under alla andra krig under de senaste 50 i'tren har 

de civila offren i Indokina viisentligt överstigit antalet döda och skadade 
vid inblandade militiira förband. Del som av en part betecknas som llyganfoll 
mot militiira mäl har av andra parter uppfattats som terrorbckiimpning. 

Laser- och TV-tekniken har medfört möjligheter till precisionsbombning 
på långa avstånd vid goda siktförhållamlen. Genom fclfunktion i vapen
system. brister i insatsmetoder och mot verkan från motståndaren har emel

lertid vapeninsatsen ofta drabbat civilbefolkningen. 

Civilförsvarsstyrelsen illustrerar med dessa exempel att \'apenutveckling

en innehiir såviil negativa som positiva drag ur civilforsvarets synvinkel. 

Föredraganden 

Den dominerande tendensen i de senare årens internationella ut veckling 

har varit den avspänningspolitik som har förts mellan de båda makthlocken. 
Också under år 1975 har denna politik fortsatt. De antaganden som på svensk 
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sida har gjorts om all den vilar på grundläggande såvlil strategiska som 
ekonomiska motiv har hittills bekräftats. Det bör dock på nytt understrykas 
att den förda avspänningspolitiken inte innebär att alla krishiirdar undanröjs 
eller att grundläggande ideologiska motsiittningar upphävs. Men skiftning

arna i den internationella politiken synes inte bli lika dramatiska som förut 
har varit fallet. 

Av det stora förhandlingskomplex som inleddes mot slutet av 1960-talet 
och som brukar sammanl~1ttas i förkortningarna SALT. '.'v1FR och ESK har 
den sistniimnda konferensen nu avslutats. Efter långvariga och ingående 
diskussioner mellan alla Europas stater - med undantag för Albanien -

samt USA och Kanada kunde konferensens slutdokument undertecknas 
i Helsingfors i augusti 1975. Bedömningarna av konferensens slutresultat 
har skiftat. Min uppfattning är att det kan komma att leda till att samarbetet 

i Europa breddas och fördjupas på en rad områden. Genom konferensen 
har vissa principer för förbindelserna mellan deltagarliinderna angetts. Rikt

linjer för ett utökat ekonomiskt samarbete liksom för friare kominunika
tioner återfinns också i konferensens slutdokument. 

Det iir enligt svensk uppfottning uppenbart att om elen politiska avspän
ningsprocessen skall bestå och fördjupas. måste den följas av en begynnande 
nedrustning. På det militiira omr[idet har siikerhetskonferensen medfört vissa 
frivilliga åtaganden om l'örhandsanmWan av mani.ivrar med över 25 000 
man och utbyte av observatörer vid sädana mani.ivrar. Dessa [1taganden 

iir förvisso begriinsade men de kan lik dl ses som ett första steg mot mindre 
sekretess p{1 detta omr[1de. Enligt svensk uppfattning skulle mera öppenhet 

på det militiira området hinderna emellan kunna bidra till att minska fö
refintlig misstiinksamhet. Den svenska delegationen tog initiativ i denna 
riktning, liksom vi ocksä har gjort i FN, där en mera öppen redovisning 
av militlirbudgetar har efterlysts. 

Förhandlingarna i Wien om ömsesidiga styrkereduktioner i Centraleuropa 
har fortgätt under äret. De har linnu inte avsatt ntigra konkreta resultat. 
Pä bäda sidor synes man dock vara ense om att den politiska avspiinningen 
nu bör fol,ias ocks[1 a\' en miliWr s[1da11 i form av reduktioner av de stäende 

styrkorna. Antydningar har skymtat i elen internationella dehatten om kon
turer till en första begriinsad uppgörelse. diir en partiell reglering av taktiska 
brn\'apen eventuellt kan inrymmas. 

Enligt överenskommelsen i Vladi\'Ostok i slutet av är 1974 mellan de 

båda supermakternas ledare skulle före 1975 ärs utgäng ett nytt avtal ha 
trMfats inom ramen för de s. k. SALT-förhandlingarna i Geneve. Detta 

avtal skulle ersiitta nu liipande avtal frän år 1972 om vissa kvantitativa 

begränsningar av de strategiska vapnen och gUlla fram till 1985. Förhand
lingarna har emellertid visat sig vara svårare ~in vad som kunde förutses 
år 1974. Viisentligen har dessa svärigheter glillt om vissa nya vapensystem 

skall tas med i avtalet eller inte. Supermakternas företriidare är emellertid 
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medvetna om att förhandlingarna om begrlinsningar i de strategiska va
pensystemen förblir det yttersta provet på avspiinningspolitikcns häll fasthet. 

Krisen i Mellersta Östern iir fortfarande den allvarligaste kiillan till oro 
för rredcn inte bara i regionen utan också universellt. Den kompliceras ytter
ligare ,1v att den berör ett omr:lde som redan i mänga hiinseenden iir instabilt 
od1 dlir supermakterna har betydande .politiska och strategiska intressen. 
Denna region inrymmer således !lera och sv{tra konlliktrisker. Under det 
gångna året har också situationen på iberiska halvön varit svårbedömbar. 

Men just av dessa anledningar finns det skäl att riikna med att supermakterna 
måste åliigga sig siirskild försiktighet niir de agerar i och kring Medelhavs

området. 
Under [tret har ett avtal ingföts mellan Israel och Egypten \'arigenllm 

ytterligare territorium, som det. !<irra landet ockuperat sedan oktoberkriget 
1973. har aterllimnats. I liirigenom har FN :s f'redsbe\'arande forband. i vilka 
svenska styrkor ingår. bedömts behöva utökas .. \.ven om detta avtal har 
begriinsad rlick\'idd har vi hlilsat det med tillfredsstlillclse i fi.irhoppningen 
om att det skall visa sig \'ara ett .~teg p[1 \'iigen mot en varaktig fred i 
området. Utsikterna till en liknande uppgörelse med andra grannstater synes 

dock f. n. smä. I fari I igger en risk för nya tientl igheter. 
Det finns enligt min uppfattning anledning att observera sambandet mel-. 

Ian avspiinningspolitiken och den ökade uppmlirksamhet som interna och 
ekonomiska problem nu iignas i såvlil industri- som utvecklingsliinder. De 
ekonomiska problemen har förblivit ett dominerande inslag i den inter
nationella utvecklingen. Diskussioner har inletts inom FN:s ram om en 
ny ekonomisk viirldsordning. Dessa syftar bl. a .. till att åstadkomma en jiim
nare resursfördelning mellan industri- och utvecklingsHinder. Mycket tyder 
på att dessa frågor kommer att få en förhållandevis mera framtriidande plats 
i siikerhetspolitiken. De tyder ocksä på att andra former av konflikter iin 
öppet krig rnå<;te ägnas uppmärksamhet i den s~ikerhetspolitiska planeringen. 
Jag förutsiitter att dessa frågor blir föremål för överviiganden i 1974 års 
försvarsutredning. 

De allmänna nedrustningsförhandlingarna har under år 1975 inte lett till 
några resultat i form av överenskommelser. Detta hindrar dock inte att för
handlingsarbetet har gjort vissa framsteg som har betydelse för det fortsatta ar~ 
betet. 

Det viktigaste resultatet h~irrör fr:1n den konferens för (i\'ersyn a\' avtalet 
om förhindrande av kiirnvapnens spridning som traktatsparterna hiill i Ge
ncve i maj 1975. Konferensens viktigaste följd var att ytterligare nio 

stater anslöt sig till avtalet, diiribl~111d alla kvarvarande F.G-stater utom 
Frankrike. Man ntiddc liven !lera principiella överenskommelser, bl. a. om 
att förbereda regler för en striktare e.xportpolitik betr:irfande kontroll av 

kiirnbriinsle och utrustning för k~irnkraftsindustrin. om biittre skydd för och 
bevakning av klyvbart material i syfte att förhindra stöld eller annan otill-
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börlig åtkomst från i första hand terroristers sida och om inrättande av 
multinationella kiirnbrUnsleccntraler. Med sådana åtglirder som går utöver 
vad traktaten föreskriver hoppas man att ytterligare begränsa riskerna för 
spridning av kärnvapen. 

Å andra sidan tick kiirnvapenmakterna vidkännas stark kritik för att de 
inte har uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet beträffande kärnvapenned
rustning och för sin ovilja att förbinda sig att avstå från användning av 
kiirnvapen mot kärnvapenlösa stater. 

En expertgrupp vid nedrustningskonferensen i Geneve utredde under 

sommaren 1975 de grundläggande problemen kring inrättande av kärnva
penfria zoner. Gruppens rapport torde få betydelse för förhandlingar om 
konkreta f(:irslag om zoner på olika håll i världen. Rapportens behandling 
av de komplicerade förhållanden som skulle förknippas med sådana zoner 

i Europa är dock ofullständig, vilket har påpekats från svensk sida. 
Arbetet beträffande ett förbud mot innehav av kemiska stridsmedel, mot 

miljökrig, om reglering av kärnexplosioner för fredliga syften, om större 
insyn i och reducering av försvarskostnaderna m. Il. lirenden har fortgått. 

Även arbetet med att modernisera 1949 års Gencve-konventioner, de 
s. k. krigets lagar. har fortgått och fortsätter år 1976. Den speciella och kom
plicerade frågan om totalförbud mot användning av onödigt grymma och 
urskillningslöst verkande konventionella vapen har varit föremål för sär
skilda överlUggningar, i vilka svenska experter har tagit en aktiv och fram
trädande del. En ny expertkonferens om del\a speciella ämne äger rum 
i Lugano i februari 1976. 

Delegationen för folkrlittslig granskning av vapenprojekt för det svenska 
militiira forsv<1ret. som inrättades hösten 1974, har under det gångna året 
granskat n{1gra aktuella vapenprojekt och IUmnat rekommendationer till re
geringen. 

Havsriittsförhandlingarna som har pågått i nera år har inte heller år 1975 
lett till några slutliga resultat utan fortsätter nästa år. En bred majoritet 
av stater synes nu beredd att acceptera en begränsning av territorialhavs
bredden till tolv nautiska mil. Beträffande frågan om rätt för främmande 
staters örlogsfartyg till genomfart i territorialhavet och genom internationella 
sund samt om regler för att inrätta s. k. ekonomisk zon har ingen lösning 

nåtts. Möjligheter att nå en för oss acceptabel slutlig överenskommelse om 
dessa frågor. som direkt påverkar vårt närområde, synes dock föreligga. 

Jag fortsiitter av dessa skäl att noga följa havsrättsförhandlingarna. 
Av vad jag nu har anfört framgår att jag inte anser all några lindringar 

lir motiverade i de säkerhetspolitiska bedömningar jag redovisade i före
gående budgetproposition. I niimncla proposition redovisade jag också ut
förligt varför jag inte kan dela överbefälhavarens syn på vårt försvars freds
bevarande formåga. Jag vill i övrigt hänvisa till att dessa frågor är föremål 
för överviiganden i 1974 års försvarsutredning. 
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De perspektivplaner som på regeringens uppdrag har utarbetats av över
befälhavaren och civilförsvarsstyrclsen har överllimnats till försvarsutrcd
ningen för att ligga till grund för dess överväganden. Utredningen beriiknas 
avge sitt första betänkande inom kort. 

Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

bereder riksdagen tillfälle 
att avge yttrande över vad jag har anfört om säkerhets- och för

svarspolitiken. 
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Det militära försvarets fortsatta inriktning 

Inledning 

Myndigheterna har i enlighet med utfärdade anvisningar sänt in pro

gramplaner med förslag till programmens utveckling under perioden 
1976177-1980/8 I. Överbefälhavaren beskriver i Programplan för det militära 
försvaret försvarsmaktens krigsorganisatoriska utveckling enligt des. k. av -
väg n i n g s p ro g r a m men . Dessa ger friimst underlag för avviignings

diskussioner i stora drag och på lång sikt. Avvägningsprogrammen ~ir f. n. 

följande. 

A vv:ign ingsprogrnm 

Rörliga markstridsfårband 

Lokalt bundna markstridsförband 

Övervattenstridsfårband 

Fjärrstridsförband 

Luft försvarsstridsfårband 

Central och regional ledning 

Allmän försvarsforskning 

Gemensamma myndigheter och funktioner 

Ingående förband m. m. 

Armens 11iltförband och rörliga kustartill
erifårhand 

Lokalforsvarsforband, fasta kustartilleriför
band och hcmv:irn 

Ytattack-, minröjnings- och helikopterför
band 

Ubåts- och llygvapnets attackförband 

Jakt- och luftviirnsrobotlörband 

Försvarsstab, militärområdcsstaber, llyg
vapncts spaningsförband m. m. 

Cheferna för armen. marinen rn:h Oygvapnet beskriver utvecklingen inom 
de organ isat o riska hu v u d p ro g r a m men . Dessa huvudpro
gram - dvs. Armcförband, ~arinförband och Flygvapenl"örband - anknyter 
till ansvarsfördelningen i fredsorganisationen. Huvudprogrammen Central 
och högre regional ledning samt Gemensamma myndigheter och funktioner 

redovisas delprogramvis av vederbörande programansvarig myndighet. 
I det följande sammanfattar jag först de insända programplanerna för 

huvudprogrammen inom det militära försvaret. Därefter behandlar jag över
befälhavarens programplan för det milihira försvaret och redovisar mina 

ställningstaganden till denna. 

Chefen för armen 

Chefen for armen är programmyndighet för huvudprogrammet Arme

förband som omfattar följande delprogram. 
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1.1 Fördelningsförband m. m. 
1.2 Infanteribrigad m. m. 
1.3 Norrlandsbrigad m. m. 
I .4 Pansarbrigad m. m. 
1.5 Centrala och högre regionala lednings- och underhållsförband 
I .6 Lokalförsvarsförband 
1.7 Hemvärnet 

1.99 Gemensamma produktionsresurser 

15 

Chefen för armen har i enlighet med överbefälhavarens direktiv sänt in 

programplan för huvudprogrammet Armeförband i en ekonomisk plane
ringsram enligt följande (prisläge februari 1975; milj. kr.). 

Summa 
1976177 1977/78 1978179 1979/80 1980/81 1976/81 

Planeringsram 3 314 3 249 3 249 3 259 3 258 16 329 

Chefen för armen anför inledningsvis att inriktningen mot ökad uthål
lighet och djupförsvar över territoriet kräver tillgång till ett stort antal för
band. Kvantiteten i krigsorganisationen skall diirför upprätthållas samtidigt 
som kvaliteten anpassas till ställda huvuduppgifter. Armcchefen understry
ker i detta sammanhang den allmiinna värnpliktens betydelse. Den allmLinna 
värnplikten medför att försvaret förankras i samhället och blir en ange
lägenhet för hela folket. Härigenom skapas förutsiittningar att behålla och 
öka försvarsviljan. Endast genom allmän viirnplikt kan vidare ett tillriickligt 
antal förband organiseras för att motstånd skall kunna bjudas i varje del 
av landet. Värnplikten innebär också att försvaret kan dra nytta av samhällets 

civila resurser i form av utbildning. yrkeskunskap och ledarförmåga. 
Grunden för all handlingsfrihet är. menar armechefen, m~inniskans vilja 

och förmåga till försvar. Handlingsfriheten betriiffande personal och orga
nisation måste därför ges förtur och detta även om visst avkall måste göras 
på den materiella kvaliteten. Den långsiktiga beredskapen tillgodoses friimst 
genom utbildning och tillförsel av modern materiel. Den kortsiktiga be
redskapen i form av insatsberedskap skall tillgodoses i den omfattning som 
är möjlig inom ramen för utbildningsverksamheten. 

Chefen för armen framhåller att förutsättningar måste skapas i långt större 

utsträckning än nu för ett försvar på djupet av vårt territorium. Minskningen 
av de allsidigt användbara förbanden måste enligt armechefen mötas med 
en förmåga att på annat sätt föra försvarsstriden under lång tid och därmed 

skapa fortsatt utrymme för statsmakternas agerande och möjligheter att 
aktivt påverka händelseutvecklingen. 

Chefen för armen anför även i år att förband med strid som huvuduppgift 
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skall prioriteras mer markant än tidigare i syfte att få ut största möjliga 
stridseffekt inom tilldelad resursram. Lednings- och stödförband anpassas 
därför strängt till minimibehovet. Detta innebiir reducering i fråga om såväl 
antalet förband som deras materiella kvalitet. 

I årets programplan presenterar chefen för armen en i förhållande till 
l]olårets plan utbyggd nivågruppering av förbanden med avseende p;) deras 
uppgifter i krig. Målet är att förbanden tilldelas materiel och personal som 
svarar mot uppgifterna enligt resp. förbands nivågruppering. Nivågruppe
ringen innebiir att typ I-förbanden - de allsidigt anvlindbara förbanden -

som består av bl. a. brigadförband och vissa fristående bataljoner prioriteras 
betriiffande såviil personal som materiel. Om resurser kan frigöras skall strii
van vara att behålla ett ökat antal typ I -förband. 

Typ 2-förband - avsedda friimst för fördröjnings- och avväöningsstrid 
- utgörs av skytteregementen. vissa sjiilvständiga bataljoner och ett antal 
lednings- och stödförband. Mot bakgrund av förbandens uppgifter ges de 
en personalkvalitet - t. ex. i fråga om utbildningen - som motsvarar typ 
] -förbandens. Organisatoriskt efterstriivas likhet med typ I-förbanden vilket 

ger handlingsfrihet att efter tillförsel av fr:imst modern materiel öka antalet 
typ I -förband. 

Typ 3-förbanden - cykelskytte- och viirnförbanden m. m. - består av två 
förbandstyper, förband som kan omgrupperas med egna medel samt sta
tionära förband. De utrustas med i huvudsak iildre materiel och personal 
som förs över från övriga förband. 

Typ 4-förbanden slutligen utgörs av hemviirnet. Armechcfen framhåller 
att hemviirnet utgör en betydelsefull liink foimst i kuppförsvaret, ytöver
vakningcn och hemortsförsvarct i övrigt. Hemviirnets nuvarande stiillning 
och lydnadsförhållandcn avses behållas. 

För att siikerstiilla att typ I-förbanden kvalitativt utvecklas i takt med 
tiinkbara angripares förband beträffande organisation, taktik och teknik be
drivs fortlöpande studier inom dessa områden. Mot bakgrund av studie
resultat som hittills har nåtts har chefen för armen som grund för elen 
fortsatta planeringen angett sin grundsyn på bl. a. pansarvärns-. luftviirns

samt lednings- och underhållsfunktionerna. Armechefcns syn på dessa funk
tioner behandlas i det följande i anslutning till redovisningen av delpro
grammens planerade utveckling. 

Chefen för armen betonar iiven i årets programplan att kraftfulla atgiirder 
miiste vidtas för att minska kostnaderna för fredsorganisationen i syfte att 

nå högsta möjliga effekt i krigsorganisationen. Rationaliseringar genomförs 
fortlöpande. Chefens för armen planering innebär att antalet sjiilvstiindiga 

administrationer minskar från 76 till 44. Antalet mobiliseringsmyndigheter 
med förvaltningsansvar minskar från 68 till 22. 

Chefen för armen framhåller beträffande personalutvecklingen all elen 
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anställda personalen måste minskas för att personalkostnaderna inte skall 
ta i anspråk en alltfdr stor andel av de totala resurserna. Behovet av personal 

för krigsorganisationen måste emellertid tillgodoses. Därför måste de nöd

vändiga minskningarna ske bland den personal som inte har kvalificerade 

uppgifter i krigsorganisationen. 

Chefen för armen anmäler att han inte har funnit det möjligt att under 

programplaneperioden nå det mål för personalminskningar som överbefäl

havaren har ställt upp för armen. I programplanen inplanerade organisa

tionsförändringar medför stora personalbesparingar. Den faktiskt möjliga 

nettominskningen av antalet-anställda blir dock mindre på grund av beslutad 

pensionsåldershöjning för den militära personalen och den begränsade va

kansfyllnad bland utbildningsbefäl och tekniker som enligt armechefen är. 
helt nödvändig. I samband hiirmed pekar chefen för armen på behovet av 

att öka långsiktigheten i personalplaneringen för att vid organisationsför
ändringar motverka negativa konsekvenser för den enskilde. 

Beträffande materielanskaffningen anför armcchefen att den skall inriktas 

mot att i första hand tillgodose de allsidigt användbara förbandens behov 

av materiel. Övriga förband skall så långt möjligt tillföras materiel genom 
överföring från typ I -förbanden. Befintlig materiel skall genom renoverings

och modilieringsåtgärder behållas i organisationen så länge detta är lämpligt 
från effektmässiga och ekonomiska utgångspunkter. Samhällets civila resurser 

skall i krig utnyttjas i största möjliga omfattning. 
Inom mark- och byggnadssektorn är bristerna enligt armcchefen f. n. stora. 

Med hänsyn till de begränsade resurser som står till förfogande ökar kraven 
på en noggrann och framsynt prioritering samt en kritisk granskning av 

tillämpade ambitioner och normer. Byggnadsvcrksamhet som är en för

utsättning för kostnadsminskande rationaliseringar eller som syftar till att 

effektivisera utbildningen prioriteras. I förhållande till föregående års proc 
gramplan har byggnadsverksamheten tillförts ca 100 milj. kr. Chefen för 
armen begär dock även i år att medel för rationaliseringsinvesteringar. t. ex. 
i form av långsiktiga krediter, tillförs utanför ramen. Härigenom skulle ytter
ligare personalminskningar kunna genomföras. Skulle inte krediter erhållas 
inneblir det - framhåller chefen för armen - att ett. antal rationaliserings

projekt måste läggas efter programplaneperioden och att flera utbildnings
befr1imjandc investeringar må<;te utgå. 

Chefen för armen anför beträffande forskning och utveckling att den 

inriktas dels mot forskning kring människan för att bilda underlag för ut

formning av taktik. stridsteknik, utbildning och personalbehandling, dels 

mot forskning och utveckling av vapen och annan materiel. Den senare 

forskningen inriktas så att billiga och enkla men effektiva system ingår 

bland de alternativa lösningarna. 
Beträffande delprogrammens utveckling anför chefen för armen bl. a. föl

jande. 
Delprogrammet Fördelningsförband m.m. omfattar i hu-

2 Riksdago1 1975176. I sam/. Nr/(!(!, Hilaga 6 
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vudsak lednings- och stödförband samt jägarförband. Utvecklingen inom 
delprogrammet karaktäriseras av att särskilt typ I -förbanden inom lednings-, 
underrättelse-. understöds- och underhållsfunktionerna minskar. Nedgången 
börjar under programplanepcrioden och ökar under åren närmast därefter. 

Jägarförbandens antal utökas. Förbanden inriktas i första hand på rena 
stridsuppgifter och i andra hand på spaningsuppgifter. 

Studier av den framtida ledningsorganisationen har resulterat i att det 
totala behovet av särskilt kvalificerade ledningsresurser bedöms kunna mins
ka något. Således beräknas antalet fördelningsstaber kunna reduceras. An
talet ledningsstaber med territoriellt anknutna ledningsuppgifter avses bli 
utökat. För dessa staber planeras en kostnadsbesparande organisation. 

Nuvarande fördelningsartilleriförband behålls medan fördelningshaubits
bataljoncr med de iildsia pjäserna övergår till typ 2-förband under program
planepcriodcn. 

Antalet luftvärnsbataljoner med modern materiel minskar. Eftersom luft

värnsrobot 70 tillförs och äldre materiel behålls där detta är stridsekonomiskt 
lämpligt ökar emellertid det totala antalet eldenheter. Genom modifiering av
ses luftvärnsförband utrustade med robot 67 Hawk behållas in på 1990-talct. 

Underhållsfunktionen har studerats beträffande dels behovet av särskilda 
rörliga underhållsförband, dels övergången från fred till krig. Studierna har 

resulterat i förslag om en framtida underhållsorganisation. I denna ingår 
förbands- och områdesbundna underhållsenheter och ett i förhållande till 
nuvarande läge minskat antal operativt rörliga underhållsförband. Organi
sationen förutsätter ett ökat understöd från totalförsvaret i övrigt. 

Beträffande delprogrammet Infanteribrigad m . m . anför chefen 
för armen att 10 hriga"dcrs eldkraft och rörlighet förbättras. Anskaffningen 
av terrängbilar för personaltransporter har i årets plan utökats till att omfatta 
samtliga skyttebataljoner. Dessutom har leveranserna lagts tidigare än i fö
regående programplan. Rörligheten ökar vidare genom att ny bandvagn bör
jar tillföras organisationen under planeringsperiodens senare del. Eldkraften 
förbättras genom att haubits 77 anskaffas till samtliga brigader. Den för
bättras även genom tidigare beslutad anskaffning av infantcrikanonvagn 
91 och luftvärnsrobot 70. Infanteribrigad 77 inriktas mot en i förhållande 
till tidigare organisation minskad personalstyrka i skyttebataljonerna, för
enklad leclningsorganisation och minskade resurser för faliarbeten och un

derhållstjänst. Med början under programplaneperioden organiseras ett antal 

grunclrckryterade fristående skyttebataljoner. 
Inom delprogrammet Norr 1 ands h r i g a cl m. m. behålls nuva

rande antal brigader och deras organisation anpassas på sikt till infante
ribrigad 77. Eldkraften förbättras genom att haubits 77 och infanterika

nonvagn 91 tillförs liksom robot 70. Rörligheten behålls genom omsiittning av 
terriingbilaroch bandvagnar. 

För delprogrammet P ansa r brigad m . m . anför chefen för armen 
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att två pansarbrigader f. n. är under avveckling. Stridsfordonen vid dessa 

brigader kan dock genom beslutade begränsade renoveringar behållas i or

ganisationen till omkring år 1985. Den i föregående års programplan in

planerade renoveringen/modifieringen av ca hälften av det iildre stridsvagns

beståndet står kvar i årets programplan. Härigenom skulle dessa stridsvagnar 

kunna behållas i organisationen till mitten av 1990-talct. 

För delprogrammet C e n t r a 1 a o c h h ö g r e r e g i o n a 1 a 1 ed -

nings- och underhållsförband innebär planeringen att led

ningsförbanden behålls. Genom omsättning av viss sämbandsutrustning 

motsvarar förbanden godtagbart aktuella krav. Underhållsförbandens orga

nisation och antal förändras som resultat av utredningar av underhållstjänsten. 

Inom delprogrammet Lokalförsvarsförband ändras det yt

täckande ledningssystemet under försvarsområdesbetalhavaren som ett re

sultat av utredningarna inom detta område. Genom förändringarna kommer 

försvarsområdesbefålhavarens ledningskapacitet att förstärkas. 

Successivt under programplaneperioden och åren därefteröve,rgår hälften av 

nuvarande infanteribrigader till skytteregementen. Dessa behåller under pro

gramplaneperioden den äldre brigadorganisationen. Stormkanonkompanierna 

utgår dock successivt. Efter programplaneperioden anpassas skytteregemen

tena till organisationsmönstret för infanteribrigad 77. 

Antalet cykelskytteförband ökar efter programplaneperiodens slut. Chefen 

för armen anser att detta bidrar till att öka uthålligheten i krigsorganisationen. 

Delprogrammet Hemvärnet . behåller enligt planerna organisation, 

förmåga och beredskap. I syfte att förbättra förbandens stridseffekt planeras 

tillförsel av bl. a. kulsprutor, pansarskott och automatkarbiner. I hemvärnet 

ingår ett stort antal värnpliktiga som efter grundutbildningen har fått upp

skov på grund av sin civila sysselsättning. Denna form av rekrytering till 

hemvärnet är enligt chefen för armen lämplig och bör ökas. 

Chefen för armen föreslår att armen ges en ny delprogramindelning med 

hiinsyn till den nivågruppering som nu kan anses fullt genomförd. De vik

tigaste förändringarna innebär att infanteri- och norrlandsbrigader förs sam

man i ett delprogram och att skytteregementen och övriga typ 2-förbancl 

hiinförs till ett nytt eget delprogram. 

Fördelningen av kostnaderna på delprogram framgår av följande tabell 

(prisläge februari 1975; milj. kr.). 
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Delprogram 1976177 1977178 1978179 1979/80 . 1980/81 

Fönlelningsförband m. m. 514 534 491 507 458 
Infanteribrigad m. m. 709 703 745 668 613 
Norrlandsbrigad m. m. 228 212 279 196 196 
Pansarbrigad m. m. 328 361 296 259 261 
Centrala och högre re-
gionala lednings- och 
undcrhållsförband 54 52 51 39 39 

Lokalförsvarsförband 200 182 174 150 124 
Hemvärnet 52 52 52 52 51 
Gemensamma produktions-
resurser 1 562 1 509 1 465 I 442 I 450 

Kostnader 3 647 3 605 3 553 3 313 3 192 
Justering på grund av över-
planering m. m. - 333 - 356 -304 -54 + 66 

Betalningsmedel 3 314 3 249 3 249 3 259 3 251! 

Betalningsmedlens fördelning på anslag framgår av följande tabell (prisläge 
februari 1975; milj. kr.). 

Anslag 1975/761 1976177 1977 /78 1978/79 1979/80 

BI. Armcförband: 
Ledning och för-
bandsverksamhct 2 018 2 200 2 178 2 167 2 181 

B 2. Armeförband: 
Materielanskaffning 736 834 783 797 797 

B 3. Armeförbancl: 
Iståndsättning av be-
fästningar och kaser-
ner 46 77 74 70 68 

R4. Armeförband: 
Forskning och ut-
veckling 60 60 75 70 70 

111 1. Armfförband: 
Anskaffning av an-
liiggn inga r 116 143 139 145 143 

2 976 3 314 3 249 3 249 3 259 

I Prisläge februari 1974 

Chefen för marinen 

Chefen för marinen är programmyndighet får huvudprogrammet Ma

rinforband som omfattar följande delprogram. 

2.1 För flera delprogram gemensamma lednings-, bas- och underhållsför

band m. m. 

1980/81 

2 188 

791 

69 

70 

140 

3 258 

Summa 
1976/81 

2 504 
3 438 
1111 
1 505 

235 
830 
259 

7 428 
17 310 

-981 
16 329 

Summa 
1976/81 

10914 

4 002 

358 

345 

710 

16 329 
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2.2 Helikopterförband 
2.3 Ytattackförband m. m. 
2.4 Ubåtsförband 
2.5 Minröjningsförband 
2.6 Fasta kustartilleriförband 
2. 7 Rörliga kustartilleriförband 
2.99 Gemensamma produktionsresurser. 
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Chefens för marinen programplan för huvudprogrammet \1arinförband 

grundas på en ekonomisk planeringsram som följer överbefälhavarens di
rektiv. Hiirutöver har chefen för marinen anmiilt behov av ytterligare medel 
för viss verksamhet och crsiittningsanskaffning. Planeringsramen och det 
av chefen !lir marinen föreslagna tillägget framgiir av följande tabell (prisliige 
februari 1975; milj. kr.). 

Planeringsram 
Tilliigg 

Summa 
I <J76/77 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1976/81 

I 255 
10 

I 303 
32 

I 304 
69 

I 304 
67 

I 310 
48 

6 476 
226 

Chefen för marinen redovisar inledningsvis sin grundsyn på de marina 
stridskrafternas uppgifter och utnyttjande inom ramen för vår siikerhets
politiska inriktning och försvarets verkan som stöd för denna politik. 

Chefen för marinen framhåller att vårt försvars uppbyggnad och prin
ciperna för stridens forande skall utgå från målsiittningen för totalförsvaret. 
Försvarsprincipen skall vara att vi - genom att på biista sätt utnyttja våra 

naturliga försvarsbetingelser och genom insats av våra stridskrafter - skall 
sträva efter att i det liingsta hindra angriparen att få fast fot på svensk 
mark. Genom ett allsidigt operativt system skall vi tidigt möta en angripare 
och öka försvarets styrka ju niirmare kusten han kommer. Inom kustzonen 
skall angriparen möta samlade insatser av våra olika stridsmedel. Med dessa 
operativa grund principer drar vi de största fördelarna både av de geografiska 
förhållandena och av angriparens svaghet. Försvaret skall således enligt che
fen för marinen utformas för att redan inledningsvis kunna bjuda angriparen 
hårt motstånd. Vi vinner då tid för politiska och militiira motåtgärder. 

Marinens uppgifter och utnyttjande sammanfattas av chefen för marinen 
på följande siitt. Marinen skall 

- övervaka vårt sjöterritorium och omgivande havsområden inklusive havs

botten. 
- hiivda vårt oberoende och fullgöra våra intcrnationcllriittsliga förpliktelser 

under fred och neutraliletstillstånd genom att bevaka vårt sjöterriti>rium, 
av\'isa kriinkningar och andra brott mot våra tilltriidesbcstiimmelser. 
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- genom erförderlig beredskap till!Orsiikra den politiska och militiira led
ningen handlingsfrihet i krissituationer. 

- i samverkan med övriga stridskrafter i det liingsta förhindra att en an
gripare får fast fot på svensk mark. De marina stridskrafterna skall möta, 
fordröja och tillfoga angriparen fbrluster som hindrar eller försvårar hans 
forewg. Sådana områden som ur angriparens synpunkt iir betydelsefulla 
för hans styrketillviixt eller som iir viiscntliga för totalförsvaret skall för
svaras i det liingsta. 

- skydda kustsjöfarten i våra egna farvatten, sjötransporter till och från 

Gotland samt importsjöfart sä långt ut våra resurser gör det möjligt. 

Chefen fiir marinen framhåller betriiffande planeringens inriktning att 

avviigningen mellan antal förhand/enheter och deras kvalitet är av grund
liiggande betydelse. Inom en given resursram må~te vidare balans råda mel
lan åtgärder för att hålla befintliga förband vid makt och att anskaffa nya. 
Chefon för marinen understryker att det med hiinsyn till våra militiirgeo

grafiska betingelser, våra långa kuster och omgivande sjöterritorium krävs 
att antalet enheter hålls uppe. Det iir emellertid också av avgörande betydelse 
att våra stridande forband/enheter har tillriicklig kvalitet i förhållande till 
angriparen för att personalen skall kunna ha tilltro till den materiel den 
skall använda rn:h förbanden kunna lösa avsedda uppgifter. Mot denna bak
grund anser chefen för marinen att utrymmet för att nu ytterligare begränsa 
kvaliteten är ringa. Eventuella reduceringar måste därför drabba antalet en
heter, vilket iir allvarligt med hänsyn till de operativa behoven. 

Chefen för marinen tar vidare upp ett antal viktiga faktorer inom den 
tekniska utvecklingen som påverkar den långsiktiga avviigningen mellan 
kvalitet och kvantitet. Ett klokt utnyttjande av den tekniska utvecklingen 
i kombination med ett effektivt operativt utnyttjande kan förbättra vära 
försvarsmöjligheter. Chefen för marinen anser att dessa tekniska möjligheter 
skall tas till vara. 

Betydande omsättningsbehov föreligger under programplaneperioden men 
behoven hlir än mer uttalade åren därefter. Fram till mitten av 1980-talet 
behöver ett stort antal enheter ersättas. Chefen för marinen framhåller att 
det är nödvändigt att nu fullfölja och påbörja anskaffning och utveckling 
för all ersälta den iildre materielen. Senareläggningar kan medföra, anser 
marinchefen. att hancllingsfriheten i flera fall riskerar att förloras. 

Liksom i tidigare programplaner och anslagsframställningar anmiiler che
fen för marinen behov av en ökad ekonomisk ram. Denna ram skulle göra 
det möjligt att uppfylla intentionerna i de senaste fårsvarshesluten genom 
att omslitta och modernisera materiel i en liimplig ordning och förbättra 
utbildningen. Tilliiggsmedlen iir avsedda for att tidigare anskaffa sjörobotar 
för ytattackflottiljerna, modernisera ett antal jagare av typ Östergötland till 
l"regatter, utöka anskaffningen av minor och telemotmedel samt anskaffa 
viss utbildningsmateriel. 
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Chefen för marinen anför att planeringen inom huvudproduktionsområdet 
Ledning och förbanclsverksamhet förutsiitter fortlöpande rationaliseringar 
så att freclsorganisationens driftkostnader minskas. Trots rationaliseringarna 
blir det ändå nödvändigt att minska verksamheten. 

Personalreduceringar har planerats in i enlighet med överbefälhavarens 

direktiv. Minskningarna iir stora och förutsätts ske i snabb takt. Svårigheter 
föreligger att placera om övertalig personal. Chefen för marinen anser att 
all hänsyn måste tas till personalens trygghet och att minskningar kan 
genomföras endast till viss griins. 

Chefen för marinen anmäler att \'.akansläget är besvärande bland elen 
fast anstiillcla personalen. I synnerhet giiller detta kompaniofficersgruppen. 
Atgiircler för att snabbt förbiittra vakanssituationen överviigs. 

Atgiirder har vidtagits för att begriinsa kostnaderna för materielunderhåll. 
Verkstaclsclrift och fårrådsverksamhet rationaliseras. Vissa besparingar kan 
hiirvicl göms. De motverkas dock av ofrånkomliga kostnaclsö.kningar bl. a. 
inom lönesektorn. Vissa översyner har tidigare instiillts eller lagts senare, 
vissa andra har måst begriinsas. Iförigenom har det uppstått ett underhålls
behov som påverkar mobiliseringsberedskapen för dessa enheter. Någon åter
tagning kan inte ske med nuvarande ekonomiska ram. 

Den föreslagna verksamheten inom huvudproduktionsområclet Materiel
anskaffning följer 1972 års försvarsbeslut och inriktningen enligt prop. 1975: I 

(bil. 6). 
Under budgetåret 1976177 är beställning av en serie minjaktfartyg in

planerad. Projektering av dessa fartyg pågår. Chefen för marinen anser att 
det skulle vara önskvärt att öka leveranstakten med hänsyn till åldersläget 
på befintliga enheter men inom tilldelad ram är detta inte möjligt. 

Beställning av nästa ubåtsserie - typ A 17 - har planerats till budgetåret 

1979/80. 
Ytattackflottiljerna behöver enligt chefen för marinen snarast tillföras-en 

modern sjörobot. Beslut om handlingslinje för inhemsk robotkapacitet har 
fattats av regeringen. Marinchefen uppfattar beslutet så att elen nödvändiga 
bestyckningen måste ske genom att en utländsk robot direktanskaffas. En 
sådan anskaffning har planerats in men ekonomiskt utrymme härför har 
inte kunnat skapas förrän mot slutet av perioden. 

Anskaffning av nytt rörligt kustartilleri har planerats in fr. o. m. budgetåret 

1978179. 
Anskaffning och iståncls~ittning av bef:.istningar och kaserner balanseras 

mot materielanskaffning. övningsverksamhet m. m. Rationaliseringsbe

främjancle byggnadsåtgärcler prioriteras vilket bl. a. innebär att förrådsut
byggnaden - som ett led i minskningen av förrådspersonal -'och kasern
renoveringar sker i enlighet med tidigare planering. Bland viktigare objekt 

som avses bli påbörjade under budgetåret 1976177 niimner marinchefen 

marinens dykericcntral. 
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Inom huvudproduktionsområdet Forskning och utveckling tas mt:del upp 
for fortsatta studier och forsök m. m. betr~iffande bl. a. ytattackförbandens 
utveckling, nästa ubåtstyp <A 17) och ett luftoberoende framdrivningsma
skineri for ubittar samt ersättning av tungt och lätt fast kustartilleri. 

Beträffande delprogrammens utveckling under programplaneperioden an
för chefen för marinen bl. a. följande: 

Förbanden inom delprogrammet Gemens a m m a I ed ni n g s - , 
bas - o c h u n de r h å 11 s f ö r b a n d skall säkerställa övriga forbands 
insats. Åtgärder har planerats in för att öka ledningssäkerheten. 

Lultvlirn for fi.irsvar av krigsförtöjningsplatser och anHiggningar i baserna 

moderniseras. Under period.en genomförs omorganisation till ny basorga
nisation. I elen nya organisationen eftersträvas ökad rörlighet hos under
hållsförbanclen. 

Inom delprogrammet H e I i ko p ter förband pågår försök med en 
gemensam organisation för försvarets tunga helikoptrar. Den befintliga or
ganisationen behålls under planeringsperioden. Verksamhet och inriktning 

dimensioneras främst av ubfösjaktuppgifterna. 
Inom delprogrammet Y ta t tack förband levereras de sista en

heterna av torpedbåttyp Norrköping till krigsorganisationen under perioden. 
De nuvarande jagarnottiljerna organiseras om till ytattacktlottiljer. Befintliga 
fregattförband behålls under perioden. Motortorpedbåtarna ersätts genom 
anskaffning av patrullbåtar. Beslutsunderlag för att anskaffa Himpliga enheter 
for de framtida ytattackllottiljerna tas fram under programplaneperioden. 
Anskaffning av sjörobot med medellång räckvidd för ytattackförbanclen har 
planerats in mot slutet av perioden. 

Chefen för marinen föreslår att jagare av typ Östergötland moderniseras 
i begränsad omfattning och förs över till fregatter under programplanepe
riodens senare del. Anskaffning av ett tredje minfartyg pågår. 

Antalet enheter inom delprogrammet· Ubåts förband minskar med 
ca 40 % fram till mitten av 1980-talet. Samtliga ubåtar av typ Abborren 
har utgått vid periodens början. Redan under programplaneperioden utgår 
ett antal ubåtar av typ Hajen. Pågående anskaffning av ubåtar av typ Näcken 
fullföljs under programplaneperioden. En räddningsubåt anskaffas. Studier 
och utveckling av nästa ubåtsserie <A 17) planeras för att seriebeställning 

skall kunna Higgas ut budgetåret 1979/80. 
Inom delprogrammet M in röj ni n g s förband utrangeras minsve

pare av typ Hanö av åldersskäl. De förs över till trängfartyg. Övriga min
svepare behålls under perioden. Seriebeställning av minjaktfartyg planeras 

till budgetåret 1976177. 
Delprogrammet Fasta k u start i 11 er i för b a n d vidmakthålls 

i huvudsak under programplaneperioden. Antalet fasta artilleriförband mins
kar något. Pågående anskaffning av nya fasta 12 cm tombatterier fullföljs 
och vissa äldre batterier moderniseras i begränsad omfattning. Prototyp till 
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ny minutläggare anskaffas och modern minmateriel tillförs minspiirrtrop

parna. Niirluftvärnet för de fasta förbanden moderniseras. 

Delprogrammet Rörliga kustartilleriförband vidmakthålls 

i huvudsak under perioden. Ett nytt rörligt kustartillerisystem börjar ut

vecklas och anskaffas. 

Inom delprogrammet Ge 111 c n sam m a p ro d u k tio n s r c s u r ser 

prioriteras utbildningen till och av fast anstiilld personal. bl. a. förbiittras 

utbildningen av kompaniofficerare. Investeringar och iståndslittningar iir un

der perioden inriktade på rationaliseringsbefrämjande åtgHrder vilket medför 

att olika utbildningsanordningar har fått 11igre prioritet. Övningsfältens ut

rustning ko1:npletteras successivt. 

Fördelningen av kostnaderna på delprogram framgär av följande tabell 
(prisl~ige februari 1975: milj. kr.). 

Del p rog ra rn 1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 

För flera delprogram 
gemensamma kdnings-, b<tS-
och undcrhållsfiirband m.m. 93 92 93 96 90 

1 klikopterf'örband 19 19 10 16 15 
Ytattackförband m. m. 199 225 255 234 218 
Ubåtsförband 67 87 96 48 63 
\1 inröjningsforband 64 52 29 65 36 
Fasta kustartilleriförband 214 192 173 143 131 
Rörliga kustartilleriförband 45 37 4(> 50 63 
Gemensan1ma produktions-
resurser 686 720 723 724 713 

Kostnader I 387 1424 I 431 1376 I 329 
Justering på grund av över-
planering m. m. - 121 - 89 -58 -5 + 29 

Betalningsmedel I 266 I 335 I 373 I 371 I 358 

lktalningsmedlens frirdelning på anslag framgär av l()ljande tabell (prisHige 

lcbruari 1975: milj. kr.). 

Anslag 1975/761 1976177 1977178 1978/79 1979/80 1980/81 

c 1. Marinförband: 
Ledning och för-
b;tndsverksamhet 691 737 734 727 727 726 

c 2. 1'-.farinförband: 
~fa teriela nska ff ni ng 353 394 469 514 526 523 

c 3. Marinförband: 
Iståndsättning av 
k;tserner 22 24 24 24 24 24. 

Summa 
1976/81 

404 
85 

1 131 
361 
246 
853 
241 

3 566 
6 947 

- 244 
6 703 

Summa 
1976/81 

3 651 

2 426 

120 
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Anslag 19751761 1976/77 1977 /78 1978179 1979/80 

C4. \1.arinforhand: 
Forskning och 
utveckling 31 32 30 31 30 

111 2. \IJarinforband: 
Anskaffning av 
anläggningar 76 79 78 77 64 

I 173 I 266 1335 1373 I 371 

I Prisl~ige februari 1974 

Chefen för flygrnpnet 

Cheren för Oygvapnct ;ir programmyndighet för huvudprogrammet Flyg
vapenförband som omfattar följande delprogram. 

3.1 För flera delprogram gemensamma lednings- och strilförband 
3.2 Jaktförhand 
3.3 Luftvlirnsrobotförband 
3.4 Attackförband 
3.5 Spaningsförband 
3.6 Flygtransportförband 
3. 7 Basförband 

3.99 Gemensamma produktionsresurser 

Chekn för llygvapnet har i enlighet med överbefälhavarens direktiv sänt 
in programplan för huvudprogrammet Flygvapenförband. Planeringsramen 
rramgår av följande tabell (prisl1ige februari 1975~ milj. kr.). 

Summa 
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1976/81 

Plancringsram 3 160 3 163 3 173 3 175 3 178 15 849 

Chefen för flygvapnet anför att direktiv m:h anvisningar för årets pro
gramplanearbete i stort har utgått från den allmiinna inriktning som angavs 
for föregående års programplanering. Trots detta har arbctsförutsiittningarna 

inte varit de h~ista vilket främst beror på följande. Resursbehovet för bygg
nadsverksamhcten har ökat rekordartat, vilket anges bero på kraftiga pris
höjningar p[1 hyggmaterieL anpassning till moderna krav betriiffande ar
betsmiljö och något utökad verksamhet. Chefen för Oygvapnct kommer 
att noga i'öl.ia utvecklingen inom området för att vid behov vidta eller föreslå 
mot ~1tgiirder. 

För vissa utrustningar for JA 37 har till chefen för Oygvapnet anmiilts 
risk för kostnadsökningar. Någon precisering har dock inte kunnat liimnas. 

Summa 
1980/81 1976/81 

31 154 

54 352 
1358 6 703 
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Regeringens beslut betr~iffande ny IR-jaktrobot har av tidsskäl inte kunnat 
arbetas in i den genomarbetade delen av programplanen. Chefen för llyg
vapnct rramhåller att det svenska robotalternativet enligt tillgängligt un
derlag iir betydligt dyrare iin motsvarande utliindska alternativ. Chefen för 
flygvapnet anser alt det svenska robotalternativet inte iir så mycket biittre 
iin det utländska alt merkostnaden iir motiverad. Ett eventuellt val av den 
svenska jaktroboten måste tfarför ha andra bevekelsegrunder iin taktiskt/ 
operativa och bör följas upp med ett medelstillskott som i stort utgör skill

naden mellan alternativen. Ges inget medelstillskott blir det omöjligt att 
behålla huvudprogrammets totaleffekt p{i den nivå som programplanen be
skriver. Speciellt svårbemiistad blir situationen om samtidigt viisentliga kost
nadsökningar för JA 37-utrustningar aktualiseras. 

Cheren för flygvapnet anser alt nuvarande inriktning mot {1tta divisioner 
JA 37 iir klart otillriicklig bl. a. med hänsyn till luftförsvarsutredningens 
rekommendationer om antal divisioner för olika hotnivåer. Planeringsin
riktningen bör enligt hans uppfattning vara minst tio divisioner J;\ 37. vilket 
iir ell härt pressat minimum. 

Chefen för flygvapnet framhåller att det i nuvarande planeringssituation 
med å ena sidan bl. a. kraftigt minskat antal vapenbiirande förband på sikt 
och å andra sidan en snabb militHrteknisk utveckling i vår omvärld iir an

geläget att försöka säkerställa att vissa stödsystem, främst bas- och strids
lCdningssystemen. ges möjlighet att kraftfullt och uthålligt understödja de 
vapenbärande förbanden. Flygbaser och radarstationer bör därför ges ökad 
motståndskraft mot bekämpning av olika slag. Ledningsorganisationens ka
pacitet. uthållighet och tlexibilitet bör siikerstiillas. Föriindringarna kan emel
lertid med hänsyn till begränsade ekonomiska resurser genomföras endast 
i ett förhållandevis längsamt tempo. Chefen för tlygvapnet framhåller att 
en betydande del av de obalanser, som han påvisade i föregående års pro
gramplan och som enligt hans mening till stora delar finns kvar, hlinH.ir 
sig till denna problematik. 

I faets programplan tas vissa steg for att minska tidigare anmiilda obalanser. 

Chefen för tlygvapnet nämner särskilt att modifieringen av nuvarande jakt
robot 24 (Sidewinder) som avses for tlygplansystem 37 har kunnat läggas 
så tidigt att även 35-systemet kan dra nytta av den. Detta innebUr en taktisk 
förbiillring av 35-systcmct. Progranwlanen bedöms vidare ge tillriickliga 
möjligheter att siikerstiilla hög kvalitet hos personalen i krigsorganisationen. 
Det f(ircligger dock ett stort och iinnu olöst problem. nämligen a\"lappningen 
av flygvapen förare till civil luftfart. Chefen för flygvapnet anmiiler att detta 
problem f. n. behandlas av berörda civila flygbolag och flygstaben gemen

samt. Han avser att återkomma i frågan n:ir ett förslag till lösning föreligger. 
Chefen för tlygvapnet anser att försvarsmakten har haft stor fördel av 

den inhemska försvarsindustrin. Möjligheterna att ta fram väl avpassad. 
effektiv men Undi'1 gentemot motsvarande utliindska lösningar billig materiel 
har varit goda. Diirtill kommer enligt chefen för tlygvapnet klara säker-
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hdspolitiska fördelar av en svensk försvarsindustri. Mot denna bakgrund 
konstaterar chefen för flygvapnet med stor oro att programplanens liisning 

beträffande nytt attacksystem av resursskäl inte har kunnat få den om
fattningsomenligt hans mening ärönskviird. Programplanens inriktning inne
bärdiirförenligt flygvapenchefen att svensk ut vecklande flygplanindustri med 
storsannolikhetiiventyras på sikt. De medel som han har satt av förnytt attack
system i programplanen innefattar en modifiering av system JA 37 och inrikt
ning mot ett direktköp av ett nytt skolflygplan efter budgetåret 1980/81. 

Kostnaderna för nytt attacksystem innefattar dels kostnader för det typarbete 
som faktiskt planeras. dels merkostnader på grund av att syssel

siittningsnivån inom berörd försvarsindustri sjunker i" förhållandet till dags
Higet. Chefen för flygvapnet anser att huvuddelen av dessa merkostnader 
inte bör bestridas inom en oförändrad medelsram för huvudprogram 3. I Ian 
kiinner inte ansvar för dem annat iin i de delar som är direkt kopplade 
till möjligheterna att i framtiden genomföra modifieringar på de flygplan 
som nu är i tjiinst. Vilka resurser som under perioden bör sättas av för 
detta iindamål är inte klarlagt. I avvaktan hiirpå har chefen för flygvapnet 
reserverat vissa medel för att fä framtida modilieringskapacitet. 

BetriilTancle delprogrammens utveckling under programplaneperioden an
för chefen for flyg,·apnet bl. a. följande. 

Inom delprogrammet För flera delprogram gemensamma 
lednings- och strilförband inriktas verksamheten på att med 
moderna inlormationssystem förbiittra presentationsmöjligheterna för regio
nala stabsorgan och strilförband. Möjligheterna att tillgodose civilförsvarets 
behov av förvarning och alarmering beaktas. 

Vissa luftförsvarscentraler modilieras. Sambandssystemen byggs ut och 
förbiittras. Viss iildre radarmateriel byts ut mot ny materiel med högre kva
litet. Skyddet för radarmaterielen förhiittras. Atgiirder vidtas för att förbättra 
viidertjänsten i norra delen av landet. 

Inom delprogrammet Jakt rör band utgår under programplanepe
rioden fem divisioner och en flottiljadministration. Ombeviipning till llyg
plan JA 37 påbörjas budgetåret 1979/80. Omskolning plai1eras ske med hiin
syn till leveranstakten. Li nder perioden utrangeras i huvudsak iilclre modeller 
av flygplan .I 35 Draken. Medel för större modifieringar av denna flygplantyp 
saknas. Modifieringar som friimjar flygsiikerheten kommer dock att utföras. 
Under periodens början ökas reservdelshållningen för att få biittre tillgiing

lighet på rr~irnst llygmotorerna. 

Ett antal jaktrobotar av typ Sidewinder modifieras for att öka robotens 

prestanda. 
Minskningen av antalet divisioner under prograrnplaneperioden inneblir 

att åtg~irder kan behöva vidtas för att placera om flygande personal och att 
det kan bli nödvlindigt att iaktta restriktivitet vid nyanstiillning. 

För delprogrammet Luft v :i r n s robot för b an cl giillcr att forban-
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elen skall vara avvecklade vid ingången av budgetåret 1978179. Till denna 
tidpunkt kommer ett antal robotar och viss övrig systemmateriel att stiillas 

i förråd. 
Delprogrammet inriktas ·mot att intill avvecklingstidpunkten behålla kva

liteten på förbanden och att utnyttja de möjligheter till snabb omgruppering 

som redan tillförd materiel medför. 

Delprogrammet Attack för b an cl inriktas mot att i krig omfatta 
en attackeskaderstab. fem attackdivisioner och en attackflyggrupp med flyg
plan AJ 37 samt fem attackdivisioner SK 60. 

Inom delprogrammet Spanings fii r band minskas antalet divisioner 
med två. En flottiljadministration utgår. Ombeviipning sker från flygplan
typerna S 32 Lansen och S 35 Draken till S 37 Viggen. Två S 35 Draken

divisioner behålls. 
Det goda personalliiget i spaningsflygclivisionerna viintas bestå. I samband 

med ombeviipning till S 37 minskas antalet reserv- och värnpliktig personal, 

vilket innebiir att förbandens effekt ökar. 
Delprogrammet F I y g t r ans port förband inriktas på att befästa 

kapacitets- och resurstillgång hos krigsorganisationens transport- och sam

bandstlygförbancl. 
Flygplan av typ Tp 79 Douglas DC 3 planeras bli utrangerade under pe

riodens senare del och ersatta av andra transportflygplan. Typen på dessa 
är ännu inte bestämd. 

Flygplan av typ Tp 84 Hercules och Tp 85 Caravelle står kvar i orga
nisationen under perioden. Ytterligare en Tp 84 planeras bli anskaffad. Flyg
vapnets helikoptrar av typ 4 deltar i de av chefen för marinen ledda försöken 
med gemensam organisation för försvarets tunga helikoptrar. Försöksre
sultaten kan komma att påverka bl. a. flygriiddningsförbandens program

tillhörighet. Under periodens början utökas reservdelshållningen mr heli
koptrar. Tillgången på förare för helikopterförbanden förbättras successivt 
genom omskolning av fältflygare. 

Inom delprogrammet 13 as förband anpassas antalet krigsbaser till 
elen minskade krigsorganisationen. En balansering av bassystemet efter
striivas. Anpassningen av bassystemet till flygplan AJ 37 och S 37 fullföljs 
och anpassning till tlygplan JA 37 påbö1jas. Erfarenheterna och pågäemlc 
studier av baser pekar på att såviil flygande forband på baserna som bas
förbanden och deras materiel i första hand bör skyddas genom spridning 
inom och mellan baserna. Slutligt resultat av studierna kommer att påverka 
investeringarna i anliiggningar och materiel under periodens senare del. 

Möjligheter att ers[itta anstiilld personal med viirnpliktiga skall undersökas. 

Inom delprogrammet Gemensamma produktionsresurser 
skall förbanden r 11 i !'iyköping och F 12 i Kalmar dras in. I samband 
med indragningen skall F 17 i Ronneby överta det ansvar for mobilisering 
och stridsledning som nu åvilar F 12. Organisationsföriinclringarna bör vara 
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genomförda under budgetåret 1979/80. 
Regeringen har uppdragit åt chefen får flygvapnet att lämna förslag till 

lokalisering av de enheter vid dessa förband som inte omfattas av indrag
ningsbeslutet. 

Antalet anstiillda minskas i enlighet med utfärdade direktiv och anvis
ningar. Chefen för flygvapnet strävar samtidigt efter att eliminera vakanserna 
under perioden. Flygvapnet har i dag personalbrist inom flera sektorer i 
förhallande till frirelagda uppgifter. Detta gHller frlimst militlir personal. Den 
ogynnsamma åldersfördelningen för civilmilit1ir personal i teknisk tjlinst 
medför stora pensionsavgångar efter perioden. Detta må~te mötas med en 
begränsad överrekrytering under programplaneperioden. 

Chefen för flygvapnet bedömer att viss svårighet kan uppstå att på sikt 

innehålla angivna personalminskningsmål. Framför allt minskar inte den 
civila personalen i den takt som planerats. 

Fördelningen av kostnaderna på delprogram framgår av följande tabell 
(prisliige februari 1975; milj. kr.). 

Delprogram 1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 

För llera delprogram 
gemensamma lednings- och 
strilförband 404 458 435 466 439 

Jaktförband 947 837 1 076 937 1110 
Lu ftvärnsrobotförband 11 8 
Attackförband 386 393 369 352 471 
Spaningsförband 242 187 128 107 98 
Flygtransportförband 67 40 39 59 38 
Basförband 489 507 460 461 440 
Gemensamma produktions-

resurser 751 742 724 708 720 
Kostnader 3 297 3 172 3 231 3 090 3316 
Justering på grund av över-

planering m. m. -137 -9 -58 + 85 - 138 
Betalningsmedel 3160 3 163 3 173 3 175 3178 

Bctalningsmedlens fördelning på anslag framgår av !oljande tahell (prisnige 
februari 1975; milj. kr.). 

Anslag 1975176' 1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 

DI. Flygvapenförband: 
Ledning och för-
bandsvcrksamhct 1 185 1 227 I 239 1 234 I 229 I 219 

Summa 
1976/81 

2 202 
4 907 

19 
1 971 

762 
243 

2 357 

3 645 
16 106 

- 257 
15 849 

Summa 
1976/81 

6 148 
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------ ------- ---- ----

Anslag 1975/761 1976/77 1977178 1978179 I 1)71)/8() 1980/81 
--------· ---···· 

02. Flygvapenförband: 
MaterielanskatTning I 089 I 285 I 269 I 320 I 369 

D 3_ Flygvapenförband: 
Iståndsättning av be-
fästningar och kascr-
ner 27 29 30 32 27 

04. Flygvapenförband: 
Forskning och ut-
veckling 450 517 510 475 430 

111 J_ Flygvapcnrörband: 
AnskatTning av an-
läggningar 72 102 115 112 120 

2823 3 160 3 163 3173 3 175 

I Prisläge februari 1974 

Överbefälhavaren 

Överbefälhavaren har i enlighet med regeringens anvisningar sänt in pro
gramplan för det militära försvaret. Planeringsramen framgår av följande 
tabell (prisläge februari 1975; milj. kr.). Som tillägg redovisas medel för vissa 
omlokaliseringskostnader vilka enligt överbefälhavaren bör tillföras utanför 
den anvisade planeringsramen. 

Summa 
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1976/81 

Planeringsram 8 979 
Tillägg 15 

8 979 
6 

8 979 
6 

8 979 
6 

8 979 

6 
44 895 

38 

Överbefälhavaren anför att planeringen nu har nått den stadga som kan 
förväntas inför sista året av en försvarsbeslutsperiod. Myndigheternas pro
gramplaner kan diirmed anses utgöra faktiska handlingsprogram. De osii
kerheter som ändå föreligger och som medför betydande nackdelar för sta
biliteten i planeringen är enligt överbefälhavaren att hänföra till gällande 
förutsiittningar för prisreglering; reglerna för över- och underplanering samt 

möjligheterna till personalreduceringar. 

Beträffande sina direktiv för myndigheternas programplanering anför 

överbefälhavaren följande. Angiven planeringsram och föreskrivet pris
kompcnsationssystem medför mot bakgrund av bedömd pris- och löneut
veckling en reell och fortsatt minskning av köpkraflcn. Med. dessa för
utsättningar måste kostnaderna inom alla huvudproduktionsområden hållas 

I 435 

31 

390 

103 

3178 

Summa 
197n/81 

6 678 

149 

2 322 

552 

15 849 
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nere. Påbörjade och ph1nerade organisationsföriindri ngar må~te genom föras 
med kraft. Rationaliseringsverksamheten skall koncentreras på fögiirder som 
ger snabba besparingar och som kräver hegriinsade investeringar. Den av-. 
kortade grundutbildningen och minskade repetitionsutbildni.ngen behålls 

under perioden. Personalminskningen enligt regeringens direktiv fullföljs. 
Det oper:itiva underlaget för planeringen är oförändrat. 

De allmänna riktlinjerna for planeringen sammanfattaröverbefalhavaren på 
följande siitt. 

- A vviigningen mellan huvudprogrammen behålls. 

Atgiirder för att skapa effekt och handlingsfrihet på sikt krigsorgani
sationen prioriteras. 

- Materielanskaffningen inriktas så att handlingsfrihet bevaras att p{1 sikt 
behåll<t viisentliga system och funktioner i krigsorganisationen. 

- Inom samtliga produktionsområden skall striivan vara att hålla kostna
derna nere. 

Beträffande försvarsmaktens förmåga år 1975 anger över
befälhavaren att effekten har minskat sedan föregående år. I fråga om över
befälhavarens viirdering och syn i övrigt på försvarsmaktens nuvarande för
m{1ga och de operativa konsekvenserna av genomförd planering hänvisas 
till programplanen för det militiir:i forsvarel som lrnr överliinmats till riks
dagens forsvarsutskott i siirskild ordning. 

BetrMfanck p Ian er ingen tar överbefälhavaren inledningsvis upp 
vissa huvudfrågor. som enligt hans mening har avgörande inverkan på pla
neringen som helhet. Dessa huvudfrågor iir prisregleringssystemet, finan
sieringen av investeringar for rationalisering samt reglerna för över- och 
underplanering. 

Betriiffande prisreglcringssystemet anför överhef1.ilhavaren att ett nytt sys
tem måste börja tilliimpas senast inför programplaneringen !Or perioden 
1977178-1981/82. Detta system bör tillgodose kravet på stabilitet i försvars~ 
planeringen vilket enligt överbenilhavaren förutslitter att systemet baseras 
på prisförUndringar p[1 de olika produktionsfaktorer som ingår i försvarets 
verksamhet ( faktorprisindex). Vidare måste kompensationsnivän faststiillas 

mot bakgrund av realistiska krav på produktivitetsut veckling för försvarets 
anstlillda och fcirsvarsinclustrin. Kraven på procluktivitetsutveckliilg hör utgå 
fr<ln försvarets lungsiktiga inriktning och de särskilda förutsiittningar och 
restriktioner som fastst~ills att glilla mr försvarets och försvarsi'ndustrins verk
samhet. Behoven av investeringar för att innehålla uppstiillcla krav pä pro
duktivitetsut vcckling skall beaktas vid medelstilldelningen. Överhel1ilha-



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 33 

varen anför i detta sammanhang även att förutsättningarna för att rationellt 
genomfora verksamheten avsevärt förbättras om möjligheterna att föra me
del över hudgetårsgr~inserna vidgas i förhållande till dagsläget. 

Betr:iffande finansieringen av investeringar för rationaliseringar anser 
överbefälhavaren att de medel som nu har planerats in eller i övrigt behövs 
för sådana investeringar bör tillföras utanför planeringsramen, t. ex. i form 
av långsiktiga krediter. Överbefälhavaren framhåller att beslut i denna fråga 
måste föreligga när regeringens anvisningar för programplaneringen for pe
rioden 1977178-1981 /82 utarbetas. 

Behovet av överplanering under programplaneperiodens första år är v:il 
styrkt. Överbefälhavaren anser emellertid att nuvarande regler som innebär 
att en överplanering under periodens första del skall kompenseras genom 
en motsvarande underplanering under periodens senare del leder till att 
redovisade programplaner ger en felaktig bild av den materielanskaffning 
som är möjlig att genomföra inom anvisad ram. Kravet på underplanering 
försvårar en rationell planering inom både försvarsmakten och försvarsin
dustrin. Det leder vidare till att tilldelade resurser inte kan utnyttjas på 
elTektivaste sätt. Överbefälhavaren lämnar i programplanen förslag till nya 
bestämmelser för överplaneringen. 

Överbefälhavaren framhåller att granskningen av myndigheternas pro
gramplaner och de krav på tillägg som planerna innehåller inte har gett 
anledning till omprioriteringar eller till några förskjutningar av resurserna 
mellan huvudprogrammen i förhållande till vad som angavs i överbefäl
havarens direktiv för planeringen. Om ytterligare resurser skulle tillföras 
försvarsmakten anser överbefälhavaren att det finns behov som är viktigare 
eller lika viktiga som de behov myndigheterna har redovisat. Befintliga 
brister medför på flera områden att såväl försvarsmaktens effekt som hand
lingsfriheten begränsas. Konsekvenserna inträffar till sin huvuddel först un
der perioden efter år 1977 då ett nytt försvarsbeslut skall fattas. Överbe
fälhavaren anmäler att han avser att återkomma till dessa frågor i perspek
tivplanens del 2. Mot bakgrund av det anförda avstyrker överbefälhavaren 
tilläggskraven. 

Beträffande k r i g sorg a n i sa t i o n en godtar överbefälhavaren -
i avvaktan på redovisningen i perspektivplanens del 2 - planeringen i stort 
avseende avviigningsprogrammen. Överbefälhavaren anmiiler dock i detta 
sammanhang att slutlig ställning till armens framtida underhållsorganisation 
inte kan tas förrän vissa kompletterande utredningar har genomförts. I av
vaktan på dessa utredningar godtar överbefälhavaren de ekonomiska resurser 
som chefen för armen har satt av för den preliminära underhållsorgani
sationen. Överbefälhavaren anmäler att försvarsmaktens krigssjukvårdsor
ganisation håller på att ses över i särskild ordning. 

Överbefälhavaren anmäler vidare att han under hösten 1975 kommer att 
redovisa sina principer för fredsorganisationens utveckling 
på sikt. I det sammanhanget kommer bl. a. möjligheterna till ytterligare 

3 Riksdagen /l.J75!76. I sam/. llir 100. Bilaga 6 
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samordning inom och mellan huvudprogrammen att behandlas. Överbe
fälhavaren godtar I. v. inriktningen av fredsorganisationen for huvudpro
grammen 1-3 och 5. I avvaktan på resultat av den pt1gäende översynen 

av den centrala och högre regionala leclningsorganisationen i fred tar över
befälhavaren inte nu upp fredsorganisationsutvecklingen inom huvudpro
grammet 4 till granskning. 

Överbefälhavaren framhåller att det är nöclviindigt att stiilla höga krav 
på rationaliseringsverksamheten och begriinsa personalkostnaderna. Ratio
naliseringsplaneringen har fr. o. m. i år på försök skett efter nya rutiner. 

Dessa har inneburit att rationaliseringsplaneringen inordnats i elen ordinarie 

planerings- och budgetprocessen. Rutinerna som delvis har kunnat tilliimpas 
vid utformningen av årets programplaner förutsätter en niira samverkan 
mellan överbefälhavaren. försvarets rationaliseringsinstitut och resp. pro
grammyndighet. Även om de här angivna principerna av ticlsskiil inte har 

kunnat genomföras fullt ut anser överbefälhavaren ~111 inriktningen är riktig 
och lämplig och att den kan bidra till höjd effekt niir systemet har vunnit 
stadga. Överbefälhavaren understryker iiven vikten av att myndigheternas 
rationaliseringsresurser inom fredsorganisationsområdet förstiirks. Den prin

cip som försöksvis har tillämpats vid försvarsstaben med personal från för
svarets rationaliseringsinstitut tjänstgörande vid myndigheten bör utvecklas 
vidare och utökas att gälla även andra myndigheter. 

Överbefälhavaren har i sina direktiv för programplaneringen stillt krav 

på person a I m i n sk ni n g ar som sammantaget för perioden 
1972173-1978179 uppgår till 3 900 anstiillda (netto). Hinills genomförd och 

i programplanerna inplanerad minskning understiger de uppstiillda minsk
ningsmålen med ca 650 anställda. Övcrbel1ilhavaren har i siirskild skrivelse 
till regeringen hemställt att de siirskilda personalminskningsmålen upphiivs. 
I avvaktan på regeringens beslut i denna fråga vidhåller överbefälhavaren 
t.v. de minskningsmål som har angells i direktiven för programplaneringen 
för perioden 1976/77-1980/81. 

Överbefälhavaren framhåller alt befalsliiget rortfarande iir besviirancle 
inom samtliga försvarsgrenar. Den utveckling av vakanserna som redovisas 
i programplanerna iir allvarlig inom friimst marinen och för vissa områden 

inom armen. Överbefälhavaren anser att det totala behovet av befäl inte 
kommer att minska på sikt. Han bedömer dessutom att de kvalitativa kraven 

kommer att öka för huvuddelen av befalsbefattningarna. Mot denna bak
grund kriivs därför enligt överbeliilhavaren minst den av försvarsgrensche
ferna föreslagna rekryteringen av kvalificerad militiir personal. 

Planeringen av g r u n du t bi Id n i n gen för perioden 
1976177-1980/81 innebiir att det på försök införda systemet med avkortad 
grunduthildning tillämpas t.v. Antalet värnpliktiga som har att genomföra 
grundutbildning anges i Viirnpliktsplan för försvarsmakten och överbefäl
havaren godtar den av myndigheterna redovisade planeringen. 
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Beträffande r e p e t i I i o n s u I b i I d n i n ge n fortsätter försöken med 
starkt begriinsad utbildning under hela programplaneperioden. Överbefäl
havaren framhåller all utvärdering av försöken på såväl grund- som re
petitionsutbildningsområdena pågår. Efterhand som erfarenheter har vunnits 

och samordnats med resultaten från övriga utredningar och studier kring 
värnpliktsutbildningen avser överbefälhavaren att pröva nuvarande inrikt
ning av repetitionsutbildningen. 

Överbefälhavaren godtar i huvudsak myndigheternas planering avseende 
materielanskaffning samt forskning och utveck-

1 i ng. 
Överbefälhavaren kan dock inte acceptera all utrymmet för materielan

skaffning inom armens ram har minskat i jämförelse med föregående pro
gramplan. De medel som har förts från materielanslag till byggnadsanslag 

bör enligt överbefälhavaren föras tillbaka. Vidare bör medel för investeringar 
i rationaliseringssyfte erhållas utanför ramen. 

Planeringen för nytt attacksystem och skolflygplan kommer att närmare 
behandlas i perspektivplanens del 2. Överbefälhavaren godtar det systemde
finitionsarbete som avses genomföras under budgetåren 1975176 och 
1976177. 

Beträffande kvalificerade robotsystem anser överbefälhavaren alt nu fat
tade beslut om robotutveckling leder till att anskaffning av sjörobot för 

ytattackfartygen måste baseras på utländska system. Överbefälhavaren an
mäler att han i perspektivplanens del 2 återkommer till planeringen i övrigt 

av aktuella robotsystem. 
Överbefälhavaren erinrar om all det under programplaneperioden måste 

fattas ett antal viktiga beslut. vilkas konsekvenser kommer att få avgörande 
inverkan på det militära försvarets utveckling på sikt. 

Överbefälhavaren anför att han i perspektivplanens del 2 kommer att re
dovisa sina överväganden och förslag mot bakgrund av erhållna direktiv 
och förutsiittningar för perspektivplaneringen. Överbefälhavaren anmäler i 
programplanen för det militiira försvaret att han i avvaktan på att perspek
tivplaneringen slutförs inte tar stiillning i sådana större frågor som utförligt 
kommer att behandlas och redovisas i perspektivplanen. 

Fiiredraganden 

Grundläggande riktlinjer för det militära försvarets inriktning har fast

stiillts av 1972 års riksdag (prop. 1972:75. FöU 1972:17, rskr 1972:231). Rikt
linjerna har i allt viisentligt bekräftats av 1973, 1974 och 1975 års riksdagar. 
Principerna i dessa beslut iir enligt min mening alltjHmt giltiga. Mot bakgrund 
av elen redogörelse jag tidigare har liimnat för elen säkerhetspolitiska ut
vecklingen anser jag att det inte finns anledning att ändra planeringsinrikt

ningen eller plancringsramen för det militära försvaret. Härtill kommer att 
det åligger 1974 års försvarsutredning att överväga och lämna förslag om 
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det militära försvarets inriktning efter budgetåret 1976177. Planeringen bör 
därför ske enligt en horisontell planeringsrarn som med vissa budgettekniska 
justeringar stämmer överens med den i försvarsbeslutet år 1972 faststiillda ra
men för perioden 1972173-1976177. Med utgångspunkt i basbeloppet för den 
utgiftsra rn för budgetåret I 976177, som jag korn mer att förorda i det följande ( s. 
74),börsåledes planeringsrarnen för femårsperioden varaavrundat45 230 milj. 
kr. i prisläge februari I 975. I planeringen bör förutsättas att kompensation för 
pris-och löneförändringar sker enligt nettopris index. 

Programplanerna har granskats bl. a. under beaktande av vissa särskilda 
förhållanden av vilka jag vill framhålla följande. 

Under år 1977 torde'ett nytt försvarsbeslut komma alt fattas. Beslutet 
skall beträffande det militära försvaret bl. a. omfatta inriktningen på sikt 
och ställningstaganden till de verks~1rnheter som rnå-;te genomföras under 
perioden 1977178-1981/82 för att elen långsiktiga inriktningen skall kunna 
förverkligas. 1974 års försvarsutredning har bl. a. till uppgift att överväga 
och lämna förslag i dessa avseenden. Det är enligt min mening viktigt 
att försvarsutredningens arbete inte onödigtvis låses genom beslut som 
leder till stora och långsiktiga bindningar av organisatorisk eller ekonomisk 
art. Under budgetåret I 976177 måste därför stor återhållsamhet iakttas när 
det gäller beslut med långsiktiga konsekvenser. Mot denna bakgrund anser 

jag att beslut om större materiel- och utvecklingsprojekt måste begränsas till 
åtgärder som behövs för att behålla handlingsfrihet inom vissa områden 
inför det kommande försvarsbeslutet, till åtgärder som kriivs för att fullfölja 
redan påbörjad utveckling och anskaffning samt till åtgiirder som betingas 
av produktionstekniska förhållanden. Av myndigheterna begärda bemyndi
ganden för materielbeställningar har ökat i hög grad under senare år. Konse
kvenserna av ökade bemyndiganden bör undersökas. Jag vill i detta samman
hang erinra om att regeringen enligt gällande ordning kan hålla inne bemyndi
ganden för planerade materielobjekt. 

Innan jag går in på den fortsatta planeringen vill jag iiven i år något 
beröra utvecklingen i fråga om de förhållanden som giiller för försvarets 
arbetsplatser rn. rn. I föregående budgetproposition anförde jag bl. a. att 
jag räknade med att studier och överväganden rörande arbetsförhållanden 

m. rn. inom det militära försvaret och därmed också personalfrågor i vidaste 
bemärkelse kommer att tillrnHtas allt större vikt. Det gångna året har bestyrkt 
min uppfattning härvidlag. För alt kunna bevara och utveckla försvarets 
förankring i samhällslivet må">te striivan vara att utveckla arbetsformer och 
tjänstgöringsvillkor inom försvaret i takt med och under påverkan av den 
allmänna sarnhällsutvecklingen. Förutsättningarna för att värnpliktsförsva

ret skall ge den önskade effekten iir i hög grad beroende av i vilken ut
sträckning den enskilde kiinner sig engagerad och delaktig i ansvaret för 
försvaret. Värnpliktsutbildningens utformning liksom de övriga villkor som 
gäller för de värnpliktiga må5te ständigt granskas och omprövas. Siirskild 

hänsyn måste tas till nya faktorer som påverkar värnpliktsutbildningen. För 
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både de militära liirarna och de värnpliktiga eleverna måste former utvecklas 

för att öka inflytandet över bl. a. utbildningens planering och utformning 
på lokal nivå. 

Det pågär redan flera aktiviteter som alla syf"tar till att öka den anställda 
o~:h vUrnpliktiga personalens inflytande på sin egen arbetssituation. Försök 
genomförs med en utvidgad informations- och nämndverksamhet får att 
öka de viirnpliktigas inflytande. För den fast anstiillda personalen pågår 
viss försöksverksamhet inom ramen för de allmänna demokratiscringssträ
vandena inom statsförvaltningen. Våren 1975 anordnades i försvarsdepar

tementets regi en konferens om demokratin inom försvaret. Flera utred
ningar arbetar f. n. med frågor som på ett eller annat siitt berör problem 
kring medinllytande- och demokratiseringsfrågorna. För att få ett mera sam
lat grepp på frågan om medinllytande inom utbildningen i försvaret till
kallades i juni 1975 en utredning (Fö 1975:04) för arbetet med den fortsatta ut

vecklingen. Utredningen somarbetarundernamnet Utredningen om inflytan
de m. m. inom värnpliktsutbildningen har bl. a. att särskilt belysa frågor i an
slutning till utbildningens genomförande, innehåll och former samt anpass
ning till lokal påverkan. Den skall vidare följa pågående fårsöksverksamhetoch 

föreslå åtgärder i anledning av denna. 

Som framgår av den liimnade redogörelsen iir arbetsförhållandena m. m. 
inom försvaret föremål för en omfattande försöks- och utredningsverksam

het. Jag torde få anledning att återkomma i dessa frågor allt eftersom ut
rednings-, studie- och försiiksverksari1heten ger sådana resultat att de kan 

omsiittas i olika delreformer. 
Beträffande förbiittringar av värnpliktsfårmånerna vill jag erinra om riks

dagens beslut vid 1975 års riksmöte (prop. 1975:37, FöU 1975:18, rskr 
1975: 195) om ett nytt förmånssystem får värnpliktiga m. Il. Jag återkommer 
i det följande till de medel som har satts av för att förverkliga denna reform. 
I detta sammanhang vill jag också anmäla att jag avseratt våren 1976 föreslå re
geringen proposition till riksdagen om särskild ersättning till personer som har 
skadats under viirnpliktstjänstgöring år 1968 eller tidigare. 

Jag går diirefter över till min syn på den genomförda planeringen. Pro
gramplaner för det militära försvaret för perioden 1976177-1980/81 har ut
arbetats i en planeringsnivå med utgångspunkt i den ram regeringen har anvi
sat. Jag anser att planerna som regel är väl genomarbetade medomfattandeana
lyseroch motiveringar för myndigheternas ställningstaganden och förslag. Pla
neringen innehåller trots detta osäkerheter som i första hand beror på svårighe
terna att bedöma den framtida utvecklingen, bl. a. är planerings reserverna till

tagna i underkant. 

I likhet med föregående år har en reserv planerats in för att möta eventuella 
kostnadsökningar på materiel och underhåll utöver den kompensation som 
nettoprisindex beräknas ge. Denna reserv har beräknats av resp. program
myndighet i samarbete med försvarets materielverk och har godtagits av 
överbefälhavaren. För egen del anser jag att programplanerna utgör ett gott un-
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derlag för framtida materielanskarfningsbeslut. 
Någon reserv för att möta eventuella lönestegringar som går utöver den 

gcnomsnillliga prisutveddingen har diiremot inte planerats in. Enligt min 
mening borde det med nuvarande planeringsmetodik finnas en sådan reserv. 

Jag kan dock t.v. godta planeringen i detta hiinseende. Förutsiittningen 

hiirför iir emellertid att personalkostnaderna kan reduceras i förhållande till 
vad myndigheterna har beräknat i sin planering. Enligt min mening kan 

detta ske genom all begränsa elen av myndigheterna planerade ökningen 
av den fast anställda militära och civilmilitära personalen. Jag återkommer 
till dessa frågor i det följande. 

Jag vill också i detta sammanhang framhålla att omplaneringar kan bli nöcl

viindiga på grund av bl. a. att vissa materielbeslut, förslag om de viirnpliktigas 
förmåner,övcrviiganden inom byggnadssektorn m. m. inte har kunnat beaktas 
när planerna upprättades. Jag återkommer iiven till dessa frågor i det följande. 

Min slutsats av de angivna förhållandena blir att programplanerna - med de 
ställningstaganden som min granskning av programplanerna föranleder- kan 

utnyttjas vid planeringen av verksamheten inom det militära försvaret under 
budgetåret 1976177. 

Jag gär d~irefter över till avvägningsprogrammens inriktning. Förlindringar 

av de riktlinjer jag förordar kan komma att aktualiseras bl. a. med hlinsyn 
till resultaten av pågående studier och utredningar. 

De rörliga markstridsförbanden skall kunna kraftsamlas 
i olika angreppsriktningar för avviirjande strid. Höga kvalitetskrav stiills 
på både personal och materiel. Den av armechefen föreslagna och av över
befälhavaren godtagna inriktningen tillgodoser enligt min mening dessa 
krav. 

Armechefens grundsyn att förband med strid som huvuduppgift skall 
prioriteras har ytterligare befästs i årets programplan. Jag bitriider denna 
prioritering. Lednings- och stöd förbanden bör diirför begrlinsas till ett absolut 
minimum. Samhällets civila resurser bör härvid utnyttjas i största mö.i liga ut
sträckning. Ett sådant utnyttjande måste dock samordnas inom hela samhäl
let. Särskild uppmärksamhet måste ägnas· åt sådana samhällssektorer. 
t. ex. sjukvården, diir resurserna iir knappa. I avvaktan på resultaten a\' 

vissa kompletterande utredningar Hr jag i likhet med överbefälhavaren diirfiir 
inte beredd att nu ta ställning till un<lerhållsorganisationens framtida ut
formning. 

Planeringen innebiir att tio infanteribrigader får ny organisation och att 

deras eldkraft och rörlighet förbättras. Sålunda tillförs nya terriingfordon. 
nytt artilleri, nytt luftviirn, nya infanterikanonvagnar och nya bancl\'agnar. 
Genom dessa åtgärder bedöms infanteribrigaderna i huvudsak bli anpassade . 
till utvecklingen i omvärlden. Armechefen har planerat in anskaffning av sär
skilda terrängfordon för personal transporter och en ökad anskaffning av artill
eri av typ haubits 77. Chefen för armen anför att han genom omplaneringar 
inom tilldelad ram harskapät utrymme för denna anskaffning. Tilliiggsbestiill-
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ningen för artillerianskaffningen har planerats till budgetåret 1976177. Jag an
ser all den föreslagna anskaffningen av ytterligare artilleriförband bör genom
föras. Genom denna åtgärd blir samtliga infanteri- och norrlandsbrigader som 
skall behållas på sikt utrustade med modernt och effektivt artilleri. Betriiffandc 
anskaffningen av terriingbilar iir huvudbestiillningcn planerad till budgetåret 
1977 /78. Chefen för armen anmiileratt vissa förberedelser för serietillverkning 
bör vidtas redan budgetåret 1976177. 

i\ntalet norrlandsbrigader beh<'\lls och deras organisatioi1 anpassas till in
fonteribrigadernas nya organisatinn. Motsvarande f'örhiittringar som för in

fanteribrigaderna har planerats in vilket inrichär all iiven norrlandsbriga
dernas eldkraft ökar. 

De pansarbrigader som skall beh[tllas p[1 sikt tillförs nya terriingfordon. 

Av de utgående brigaderna planerar armcchefcn att behälla stridsfordons
delarna samt vissa lednings- och umlerhällsresurser i annan organisations
form fram till mitten av 198(Halet. Tidigare planerad renovering och mo

difiering av ca halva antalet stridsvagnar av typ 101 /102 har av tekniska 
skHI måst liiggas senare. Slutlig stiillning härtill behöver därför inte tas nu. 

Betriiffande de rörliga kustartilleriförbanden slutförs uppbyggnaden av 
spiirrförhanden under perioden. Utveckling och anskaffning av nylt rörligt 
kust~1rtilleri har planerats in under perioden. 

De I o k a l t b u n d n a m a r k st r i cl s f ii r b a n d e n bör med hänsyn 
till vårt lands storlek omfatta förhållandevis många enheter. Den nuvarande 
planeringen tillgodoser detta önskemål och jag kan diirfiir i huvudsak bitriida 
inriktningen av avviigningsprogrammet. 

De infanteribrigader som inte tillförs modern materiel beniimns skyue
regementen och behäller under programplaneperioden nuvarande infante
ribrigaders organisation. Stormkanonkompanieroch terrängfordon utgår dock 
successivt under perioden. Vidare innebär planeringen bl. a. att ett antal f'ristå
ende skyttebataljoner organiseras. 

Jag delar armechefens uppfattning att iildre materiel bör behållas inom 
organisationen s[1 liinge den ger dsentliga tillsko11. till den samlade strids
effekten. Jag vill emellertid understryka att noggrann uppmiirksamhct mås
te ägnas åt underhållskostnaderna för främst den tyngre materielen. Det 
förhållandet att materiel behålls får inte ge ekonomiska, organisatoriska eller 
andra bindningar som begrHnsar handlingsfriheten får framtiden. 

Enligt armcchefens planering moderniseras hemviirnets utrustning genom 
bl. a. tillfiirsel av kulsprutor, pansarskott och automatkarbiner. Organisation 
och beretbkap behålls i huvudsak. Jag anser det angc.fäget all de. före.slagna 

[1tgiirderna genomförs. 
Anskaffning av fasta tunga kustartilleribatterier av typ ERSTA pågår. 

Studier av olika vapensystem för att ersiitta det iilclrc fasta sjiifrontsartilleriet 

har inleus. Jag anser att dessa studier bör J'ulll'öljas. Tillsammans med slll
dieresultat m. m. avseende nytt rörligt kustartilleri erhålls hiirigenom un
derlag för hur kustartilleriets krigsorganisation bör inriktas på Hingrc sikt. 
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Föröver va t tens strids förbanden är antalet förband av grund

läggande betydelse. För att de enskilda enheterna skall ge avsedd effekt 

i invasionsförsvaret måste de tillförsiikras en jämförelsevis hög teknisk kva

litet. Jag anser att den nuvarande planeringen tillgodoser dessa krav och 

att avviigningsprogrammets inriktning i huvudsak kan godtas. 

Ytattackförbanden tillförs tolv torpedbåtar av typ Norrköping (Spica) som 

slutlevereras under programplaneperioden. 16 patrullbåtar utrustade med 

sjörobotar har bestiillts och börjar levereras under programplaneperioden. 

Studier pågår av olika alternativ ftir ytattackförbandens utveckling på sikt, 

varvid olika bestyckningsalternativ m. m. övervägs. Jag anser att dessa stu

dier t. v. bör fortsätta. 

Chefen för marinen har planerat att behålla vissa iildrc fartyg liingre iin 

vad ursprungligen har avsetts friimst för att upprätthålla antalet enheter. 

Jag vill i denna fråga hiinvisa till vad jag har anfört om att behålla äldre 

materiel under avviigningsprogrammet lokalt bundna markstridsförband. 

De nuvarande kustminsveparna kommer att utrangeras i början av 1980-

talet. Som ersiittning för dessa har planerats in anskaffning av minjaktfartyg. 

Jag räknar med att minjaktfartyg kommer att beställas under budgetåret 

1976177. 

Antalet fj ii r r st rids förband minskar i överenssliimmelse med in

tentioner i 1972 års försvarsbeslut. Tre ubåtar av typ Niickcn ( /\ 14) levereras 

under programplaneperioden. Studier och utveckling av nästa ubåtstyp har 

planerats in och seriebestiillning har förutsatts ske mot slutet av program

plancpcrioden. Jag anser att handlingsfriheten att inom landet utveckla och 

tillverka ubåtar t.v. bör behållas. Fortsatta studier bör därför bedrivas inom 

detta omräde men jag iir inte beredd att nu ta stiillning till de föreslagna 

ut vecklings- och anskaffningsprogrammen. 

Attackversionen av flygplan 37 Viggen ärunderleverans. På grund av inträf

fade haverier har chefen för flygvapnet utfärdat flygförbud för flygplanstypen. 

Vissa modifieringar måste sannolikt genomföras innan flygförbudet kan hä

vas. Ombeväpningen av attackflygdivisionerna kan därför komma att bli 

genomförd något senare än vad som hittills har planerats. Närombeväpningen 

har genomförts kommer detta att innebära en ökning av attackkapaciteten. I 

attackförbanden ingår även fem lätta attackdivisioner med flygplan SK 60. 

Medel för studier och viss utveckling av ett nytt attackflygplansystem efter 

/\J 37 Viggen har planerats in. Jag avser att senare återkomma till regeringen i 

denna fråga. 

Luft försvars förbanden genomgår stora förändringar under pe

rioden. Förbandens materiella kvalitet kommer att förbiittras avsevärt. 

För armens del sätts förband utrustade med luftvärnsrobot 70 upp suc

l:essivt under perioden. En del av nuvarande luft viirnskanoner moderniseras 

och behålls på sikt. Ett stort antal luftvärnskanoner förs över till lokal

försvarsluftviirnet utan modernisering. 
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Chefen för armen föreslår att luftviirnsrobotförband med robot 67 Hawk 
modifieras för att förbanden skall kunna behållas in pä 1990-talet. Enligt 

armed1efen måste modifieringen av produktionstekniska skiil beställas bud
getåret 1976/77. Jag anser att modifieringen bör genomföras om det är möj
ligt med hlinsyn till materielanskaffningen i övrigt. 

Anskaffningen av JA 37 Viggen sker enligt tidigare planer. Planeringen 
bör inriktas mot åtta jaktdivisioner och mot att serieleverans skall börja 
år 1978. 

Lufhiirnsrobotförbanden med robot 68 avvecklas under perioden i en

lighet med tidigare beslut. 
Utrustningen inom luftförsvarssektorerna ses över. Stridslcdningsfunk

tionen förbättras genom att ny radarmateriel tilll'iirs. Åtgiirderna iir enligt 
min mening angcliigna för både flygvapnet och civilförsvaret. 

Inom central och högre regional ledning ombcviipnas 
spaningsförbanden till S 37 Viggen. Detta innebiir en avseviird kvalitets
höjning för dessa förband. Antalet förband minskar dock något. Spanings
divisioner med S 32 Lansen och S 35 Draken avvecklas i huvudsak i takt 
med att S 37 Viggen tillfl.)rs krigsorganisationen. 

Försvarsmaktens tunga helikoptrar har förts samman i en försöksorga
nisation vilket bör leda till att de kan utnyttjas effektivare. 

Transportorganisationen har sedan år 1972 tillförts två transportflygplan av 

typ Tp 84 Hercules. Antalet flygplan i organisationen minskartrotsdetta under 
programplaneperioden. Detta innebäratt civila transportflygplan måste kunna 

tas i anspråk i krig i ökad utsträckning. 
Ledningsorganisationen i krig förbättras. Utveckling av datamaskinbase

raclc informationssystem genomförs. 
Planeringsramens ungefärliga fördelning på avvägningsområden och av

vägningsprogram m. m. för budgetåret 1976177 framgår av följande samman
stiillning (milj. kr.). 

A vviignings- Vidmakthål· Omsättning Forskning Summa 
program m.m. landc på kort av iildre och och ut-

sikt av be- tillfö_rscl VCl."kling 
fintliga för- av nya för-
svarsresurser svarsrcsurscr 

Rörliga markstrids-
förband 866 2 211 79 3 156 

Lokalt bundna mark-
stridst(irhand 569 551 5 I 125 

Övervattensstrids-
tlirband 347 413 14 774 

fjiirrstridsförband 315 461 155 931 
Luftförsvarsförband 807 I 078 401 2 286 
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r\ \'viignings
prngram m. m. 

Cent ni I <.ll"h högre 
regional ledning 

Vidmakth;il· 
Linde p;t kurt 
sikt av hc-
fintliga for-
'\varsre~urser 

626 
.-\llm;in försvarsforskning 0 
Gemensamma myndig-
heh.:ro.:h funktion.::r 655 

4 185 

I Inkl. prisrcglering. 

Omsiittnmg For~kning 

av ;J!drc och och ut-
tillförsl'l vc1.:kling 
av nya for-
svarsresurscr 

·---· -·-·· -----· -- ·-- ---·· 

552 18 
0 157 

91 2 

5 357 831 

42 

Su1111n;1 

I 196 
157 

748 

10 37]1 

Jag gi"lr diin:Jtcr över till att hehandla rr eds organisationen. Som 

jag inledningsvis har anfört iir det mot bakgrund av de senaste årens pris

och löneut veckling nödvändigt att ägna försvarets kostnadsstruktur stor upp
miirksamhct. Lönekostnaderna har kommit att ta i anspråk en ökande andel 
av den årliga utgiftsramen för försvarsmakten. Denna tendens är oroande 
och mt1ste brytas. flera åtgärder har genomförts resp. pågår för att begränsa 
utgifterna för administration och för freds- och förvaltningsorganisationen. 
Ytterligare åtgärder kan förutses som följd av pågående utredningar m. m. 

inom rredsorganisationsområdet. 

Omorganisation pt1gär '"' liigre regionala och lokala myndigheter inom 
armen oi:h marinen. Arbctcl hiirmed har redan resulterat i en minskat behov 
av personal och ytterligare minskningar förutses. Beslut har fattats om in
dragning av td nottil.iadministrationer vid nygvapnet, F 11 i l'yköping och 
f 12 i !\.almar. En ny flottiljorganisation införs med början budgetåret 
1975176 oi:h beriiknas medföra vissa personalbesparingar. Omorganisatio
nerna inom nygvapnet berör även nygtratikledningen. Jag avser vidare att se
nare denna dag förcliigga regeringen förslag till riksdagen om ändrad organisa
tion m. m. för fortifikations- och byggnadsförvaltningen på regional och lokal 
nivå. På sikt kommer dessa organisationsföriindringar att medföra inte ovä
sentliga personalbesparingar. 

Försvarets fredsorganisationsutredning beriik nas komma att si utföra sitt ar
bete under år 1977. Försvarsmaktens ledningsutredning har enligt sina direktiv 

att senast den I december 1976 redovisa principiella överviiganden och de orga
nisatoriska konsekvenserna härav betriiffandeden centrala och högre regionala 

ledningen i fred. Den framtida bcfalsordningen inom försvarsmakten övervägs 
i siirskild ordning. Jag anser att de nämnda utredningarna m. m. bör tillmätas 
stor vikt i det fortlöpande arbetet med att effektivisera och rationalisera fredsor
ganisationen. l detta sam munhang böriiven niimnas att myndigheternas ratio
naliseringsplanering i år pä försök har skett efter nya rutiner. Dessa har innebu-
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rit att rationaliseringsplaneringen tids- och arbetsmässigt har inordnats i den 
ordinarie planerings- och budgetprocessen. Rutinerna förutsätter en nära sam
verkan mellan överbefälhavaren, försvarets rationaliseringsinstitut och resp. 
programmyndighet. Planeringen m. m. har redovisats i anslagsframstiillningar 
och programplaner. Försvarets rationaliseringsinstitut har ställt samman ratio
naliseringsverksamheten i en försvarets rationaliseringsplan 1975 och redovi
sat vissa överväganden i anslutning härtill. Jag delar överbefälhavarens och ra
tionaliseringsinstitutets uppfattning att nu tillämpad inriktning är riktig och 

lämplig och att den kan bidra till höjd effekt när systemet har vunnit stadga. I 
likhet med överbefälhavaren anser jag vidare att den princip som försöksvis har 
tillämpats vid försvarsstaben med personal från försvarets rationaliseringsin
stitut tjänstgörande vid myndigheten bör utvecklas vidare och utökas att giilla 
iiven andra myndigheter. 

De utvecklingslinjer beträffande fredsorganisationen som jag har berört 
i det föregående, gör det enligt min mening nödvändigt att närmare granska 
och pröva den framtida personalstrukturen för de fast anställda inom för
svaret. Vissa studier har därför inletts inom försvarsdepartementet. Viktiga 
utgångspunkter i det vidare arbetet kommer att vara beslut rörande försvarets 
fortsatta inriktning, konsekvenser av pågående organisationsutredningar 
m. m. Jag räknar härvid särskilt med att den framtida bcfålsordningen, som 
nu iir föremål för överviiganden. kommer att bilda en viktig grundval för 
personalstrukturen framgent. Likaså torde resultatet av utredningsarbetet 
om kvinnan i försvaret komma att påverka personalstrukturen. 

Intill dess ett säkrare underlag disponeras för närmare överväganden om 
den fortsatt inriktningen av personalområdet styrs antalet anställda inom 
försvaret bl. a. av regeringens uppdrag till överbefälhavaren att i samråd 
med försvarets rationaliseringsinstitut genomföra vissa personalreducering
ar. I prop. 1974: 1 (bil. 6 s. 35) lämnade jag en utförlig redogörelse för upp
dragets innebörd samt den organisation <LEMA) och det ADB-system (sy
stem LEMA) som har skapats för att genomföra uppdraget. Nu gällande 
mål för minskningen har angetts till 3 900 anställda netto under perioden 
september 1972-september 1979. Hittills genomförd minskning enligt re
dovisningen i system LEMA framgår av följande tabell. 

Genomförd net10minskning av antalet anställda från 
sept. 1972 till 

scpt. 1973 sept. 1974 sept. 1975 

370 I 550 2 000 

Återstående netto
minskning till 
sept. 1979 

I 900 
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Överbefälhavaren har för programplaneperioden 1976177-1980/81 krävt en 
minskning om 2 340 anstiillda netto. De av myndigheterna inplanerade per
sonalminskningarna för samma period understiger angivna minskningsmål 
med ca 860 anstiillda. De myndigheter som inte har ansett sig kunna nå 
minskningsmålen anför skiftande motiv hiirför. Personalkostnaderna kan be
griinsas endast genom att antalet anställda minskas. Alla möjlighetertill perso
nalminskningar måste därför tas till vara inom ramen för naturliga avgångar 
och en effektiv omplaceringsverksamhet. Förverkligandet av de uppsatta per
sonalminskningsmålen förutsätter en aktiv och solidarisk medverkan av för

svarets samtliga myndigheter. Jag vill i detta sammanhang framhålla att en 
myndighets personalbehov måste bestiimmas med utgångspunkt i planerad 
verksamhet och aktuella förhållanden och inte på grunuval av en organisation 
som har fastställts vid en tidigare tidpunkt. Della innebiir att s. k. vakanser 
måste accepteras. 

Överbefalha\'aren har i siirskild skrivelse till regeringen liimmit förslag 
om att slopa de siirskilcla personalminskningsmålen. Överbefälhavaren anför 
bl. a. att försvarets planerings- och ekonomisystem i nuvarande omfattning 
tillgodoser kravet på styrning av ambitionsnivåerna inom olika verksam
hetsområden. Denna styrning sker enligt överbefälhavaren på ett logiskt 
siill genom all mål för verksamheten anges samtidigt som de ekonomiska 
resurserna avpassas mot dessa mål. Överbefälhavaren anser att föriinclringar 
av antalet anstiillda diirmed blir en naturlig föl.id av den överordnade. sy
stemriktiga styrningen. Jag iir beredd all ptt sikt överviiga andra metoder 
för all styra personalkostnaclsutvecklingen iin det nuvarande uppdraget all 
genomföra vissa personalminskningar. Jag anser emellertid - inte minst 
mot bakgrund av de slutsatser som kan dras av personalplaneringen i årets 
programplaner - att det nuvarande uppdraget till överbefälhavaren om en 
minskning med 3 900anställda netto under perioden september 1972-septem
ber 1979 måste genomföras innan andra metoder för att styra personalkost
nadsut vecklingen överviigs. De uppstiillda minskningsmålen bör cliirför giilla. 

Rationaliseringarna inom försvaret medför sjiilvfallet påfrestningar för per
sonalen. Personalminskningarna underliittas dock i många fall"av att pen
sionsavgångarna iir stora de niirmaste åren. Trots detta måste många byta 
arbetsuppgifter eller !lytta. Även mn anstiillningstryggheten alltid iir ga
ranterad medllir omstiillningarna orn och prnhlcm flir mtmga anstiillda. 

Genom skilda åtgiircler från samhiillets sida söker man reducera dessa svå

righeter. 

Planeringen av g r u n cl ut bi Id ni n gen har skell med förutsättning

en att det på försök införda systemet med avkortad grundutbilclning tillämpas 
under programplaneperioden. Försvarsgrenschefcrnas planering av gruncl
utbildningens omfattning grundas på överbefälhavarens direktiv och jag god
tar t. v. denna planering. 

Beträffande r c p e t it i o n s ut bi 1 cl n i n gen anser jag i likhet med 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 4S 

överbefälhavaren att den nu har sådan omfattning och inriktning att pla

neringen kan gälla t.v. 
Jag vill även ta upp vissa speciella planeringsfrågor. 
Vissa in ve st er inga r som genomförs i rationaliseringssyfte eller på 

grund av beslut om omlokaliseringar bör enligt chefen för armen och över
befälhavaren finansieras genom att särskilda medel tillförs utgiftsramen t. ex. -
i form av långsiktiga krediter. Enligt chefens för armen programplan fö

religger inga sådana investeringsbehov för budgetåret 1976177. 1974 års för
svarsutredning har i uppdrag att överväga om det behövs särskilda åtgärder 
för att underlätta personalbesparande omorganisationer. Utredningens över
väganden och förslag bör enligt direktiven för utredningen föreligga när 
regeringens anvisningar för programplaneringen för perioden 
1977178-1981 /82 skall utarbetas. Jag anser att försvarsutredningens över
väganden bör avvaktas innan ställning tas i finansieringsfrågan. Oavsett 
vilka förslag som 1974 års försvarsutredning kan komma att Higga fram 

-härom är jag dock av den uppfattningen att beslutad flyttning av Upplands re

gemente(S 1 )samt utbyggnaden av integrerade förråd för flygvapnet måste pla

neras in och genomföras så tidigt som det är produktionstekniskt möjligt. 

Planeringsramens procentuella fördelning på avvägningsområden framgår 
av följande sammanställning. 

!\ vvägningsområden 1975176 
Nominclltl % 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

Vidmakthållande på kort sikt 
av befintliga försvarsresurser 3 880 405 40.2 39.5 39.8 

Omsiittning av äldre och tillförsel 
av nya försvarsresurser 4 869 50.9 51.8 51.3 52.4 

Forskning och utveckling 825 8.6 8.0 9.2 7.8 

9 574 100,0 100,0 100,0 100,0 

I Bcriiknat utfall_ 

Överbefälhavaren aktualiserar i sin programplan ett ändrats y st e m för 
pris r e g I er i n g av försvarsutgifterna. Med anledning härav vill jag 
erinra om att även denna fråga övervägs av 1974 års försvarsutredning. 
Till grund för utredningens överväganden ligger bl. a. ett betänkande som 
har avgetts av expertutredningen angående prisreglcring av mrsvarsutgif
terna. Även dessa överväganden och förslag av försvarsutredningen skall 
redovisas och föreligga när regeringens anvisningar för programplaneringen 
för perioden 1977178-1981 /82 utarbetas_ I avvaktan på försvarsutredningens 
överväganden är jag inte beredd att föreslå några förändringar i det nu till

lämpade systemet för prisreglering av det militära försvarets utgifts- och 
planeringsramar. 

41.6 41.5 

50,9 51.8 
7.5 6.7 

100.0 100,0 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för det militära försvarets fortsatta in
riktning som jag har angett i det föregående. 
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Civilförsvarets fortsatta inriktning 

Inledning 

Civilförsvarsstyrelsen är programmyndighet för huvudprogrammet Civil
försvar som omfattar följande delprogram. 

6.1 Ledning i krig 

6.2 Utrymning 
6.3 Skydd för allmänheten 

6.4 Undsiittning 
6.99 Allmän administration 

Delprogrammen ger underlag för såväl avvägningsdiskussioner som ut
vecklingen av organisatoriska program inom civilförsvaret. 

Civilförsrnrsstyrelsen 

Civilförsvarsstyrelsen har i enlighet med regeringens anvisningar lämnat 
in programplan för civilförsvaret för perioden 1976/77-1980/81. Program
planen har utarbetats inom anvisad planering~ram. Planeringsramen framgår 
av följande tabell (prisliige februari 1975; milj. kr.). 

Planl·ringsram 

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 19811/81 Su111111:1 

1976/81 

163.6 163.h 163.6 163.6 163.6 81>Ul 

Civilförsvarsstyrelsen erinrar inledningsvis om de riktlinjer som g;iller 
for civilförsvarets utveckling enligt tidigare beslut av statsmakterna. 

Grundläggande för planeringen är att befolkningen skall skyddas mot 
verkan av i första hand konventionella stridsmedel vid bckiimpning av mål 
i samband med invasion och vid markstrider. Åtgärder for skydd mot ABC
stridsmedel skall vidtas till måttliga kostnadsökningar. Så stor del som möj
ligt av resurserna skall anvUndas till skyddsåtgiirder i förebyggande syfte. 
Åtgärder skall bl. a. planeras för att förbättra skyddet for befolkningen i 
områden där det f. n. Ur brist på skyddsrum. Styrelsen erinrar om de riktlinjer 
som har Wmnats h;irför i propositionen med förslag till lag om fodring 

i civilförsvarslagen (prop. 1975:21 ). 
För mobiliseringsberedskapcn gäller att den bör anpassas till möjligheterna 

att få förvarning när en skärpning av Wget föresLlr. I fråga om skyddsmasker 

för befolkningen skall en produktionsberedskap med begriinsad årlig an
skaffning av skyddsmasker upprätthållas. 

Civilförsvarets organisation för ledning och undsättning skall anpassas 
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till de ändrade planeringsförutsättningarna inom ramen för den nuvarande 
krigsorganisationens personal- och materielbehov. Vidare skall enligt rikt
linjerna utbildnings- och övningssystemet för civilförsvarspliktiga ses över 
och utbildnings-, övnings- och förrådsorganisationen för civilförsvaret ges 

en fastare form. 
Civilf!Jrsvarsstyrelsen erinrar liksom i föregående programplan om svå

righeterna att med avseende på skador och verkan av vapeninsatser dra 
en gräns mellan civila och militära mål. Vapenutvecklingen innebär enligt 
styrelsens uppfattning både negativa och positiva drag ur civilförsvarets syn

vinkel. De senaste krigen visar en klar tendens att de civila offren blir 
allt fler. 

I fråga om den svenska samhällsutvecklingcn och dess inverkan på ci
vilförsvarets planering framhåller styrelsen följande. 

Tillväxten av tätorterna fortsätter i huvudsak men har dämpats i de största 
städerna. Bostadsbyggandet inriktas mot ca 70 000 nya lägenheter per år 
enligt kommunernas och länens bedömningar för tiden 1975-79. Småhus
andelen viintas bli ca 65 procent. Byggnadsvolymen påverkar utbyggnads
takten för skyddsrum. I låghusområden förutsätts i enlighet med stats
makternas beslut skyddsrum komma att anordnas fr. o. m. den I juli 1979 
när de nya skyddsrurnsplanerna börjar tilliimpas. 

Styrelsen erinrar också om att den kommunala beredskapsplanläggningen 
går långsammare än vad riksnämnden för kommunal beredskap har räknat 
med. F. n. bedöms mer än hälften av primärkomrriunerna ha beredskaps
planer. Detta innebär att planläggning för inkvartering och försörjning med 
bl. a. el. värme och vatten är genomförd bara delvis på kommunal nivå. 
Inte heller iir beredskapen ftir kommunernas bistånd till civilförsvaret med 
tunga arbetsmaskiner tillfredsstiillande. Av betydelse är den fredstida rädd
ningstjänstens ut veckling och kommunernas ansvar härför. 

Civilförsvarsstyrelscn sammanfattar civilförsvarets uppbyggnadsHige i 
stort enligt följande. 

Civilförsvarets organisation för ledning och undsättning m. m. iir upp
byggd med personal och materiel till i genomsnitt 90 procent. Förfarandet 
vid rekrytering av civilförsvarspliktiga har nyligen setts över. På sikt leder 
detta till ett bättre personalläge än det nuvarande. Antalet skyddade led
ningscentraler anges till 70 procent av behovet. I övrigt pekar civilförsvars
styrelsen på de brister som f. n. finns i alarmeringssystemet. Alarmerings

organisationen är en av civilförsvarets svagaste Hinkar. Den har inte den 
uthållighet som behövs och förvarningstiderna är korta. Styrelsen anser att 
civilförsvarets organisation som helhet inte uppfyller de krav på uthållighet 
som ställs av de angreppsfall som ligger till grund för planeringen. 

Antalet platser i skyddsrum uppgår till ca 5,1 milj. Civilförsvarsstyrelsen 
uppskattar behovet till ca 12 milj. platser i början av 1990-talet. Ca 125 000 
platser har kommit till under budgetåret 1974/75. Som helhet uppvisar 
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skyddstillgången samma ojämnheter och brister som har redovisats i tidigare 
programplaner. 

Verksamheten under perioden bör enligt civilförsvarsstyrelsen ha följande 

inriktning. 

Av det fria planeringsutrymmet skall så stor del som möjligt användas 

för att förbereda och förbättra allmänhetens skydd i bristområden, främst 

i de s. k. innerområdena i de största tätorterna. För att förbättra skyddet 

skall också de operativa principerna för beslut om utrymning och plan

läggningen för utrymning ses över i början av perioden. 

Huvuddelen av krigsorganisationens behov av anläggningar skall täckas 

under perioden. Äldre ledningscentraler skall börja moderniseras för att sä

kerställa erforderlig beredskap. Alarmeringssystemet skall ägnas särskild 

uppmärksamhet. Vidare skall lednings- och undsättningsenheterna orga

niseras om under perioden 1977 /78-1980/81. Krigsorganisationens materiel 

kompletteras och personalorganisationen görs fullständigare. 

Ett nytt grundutbildnings- och övningssystem skall efter hand införas 

för att förbättra befälsutbildningcn och övningsverksamheten. Endast ca 

30 procent av manskapet grundutbildas i fredstid. Som en följd av den 

beredskapssänkning som detta kan innebära skall en mindre del av und

sättningsorganisationen utbildas och förrådsställas som snabbt mobiliserings

bara enheter (s. k. S-enheter). Härigenom ökas också möjligheterna att ut

nyttja civilförsvaret för katastrofhjälp under fredstida förhållanden. 

Anläggningarna för utbildnings-, övnings- och förrådsverksamheten ut

vecklas i enlighet med de riktlinjer som riksdagen tidigare har antagit. 

Civilförsvarsstyrelsen framhåller att det är av stor vikt vid planeringen 

och genomförandet att styrelsen har handlingsfrihet att inom ramen för 

angiven verksamhetsinriktning utnyttja tilldelade resurser. Styrelsen har där

för inom områdena materielanskaffning och produktion av anläggningar 

lagt in en större överplanering i början av programplaneperioden än i tidigare 
planer. 

Kostnaderna för att hålla nuvarande organisation vid makt beräknas till 
ca 507 milj. kr. under perioden. Häri inräknas bl. a. kostnader för förvaltning. 

viss utbildning, underhålls- och förrådsverksamhet. produktionsberedskap 
för skyddsmasker och omsättning av materiel. Ytterligare planeringsutrym

me binds av beställningar vid periodens ingång av materiel och anläggningar 

och av statsbidrag till skol- och trafikantskyddsrum. För att täcka befintliga 

brister och tillföra nya civilförsvarsresurser och för att investera i freds

organisationen och genomföra forskningsverksamhet återstår under perioden 

ca 182 milj. kr. av planeringsutrymmet. 

I fråga om avvägningen inom detta planeringsutrymme på de olika del

programmen anför civilförsvarsstyrelsen bl. a. följande. 

19 milj. kr. avsätts till åtgärder för att förbättra skyddet för allmänheten. 

4 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr /00. Bilaga 6 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Fiirsvarsdepartementet 50 

Civilförsvarsstyrelsen har hemställt att länsstyrelserna skall verka för att 

kommuner med innerområden, som har varit undantagna från skyldigheten 
att bygga skyddsrum. skall upprätta förenklade skyddsrumsplaner som kan 
vara till ledning för beslut om bristtäckningsåtgärder. Planerna skall utföras 
så att de kan utgöra en grund för den kommande kommunala skydds
rumsplaneringen. Bristerna avses övergångsvis i första hand täckas genom 
att avtal träffas med fastighetsägare som anordnar skyddsrum till följd av 
skyddsrumsbyggnadsplikten att utföra skyddsrumsplatser även för omkring
liggande fastigheters behov. Ersättning till fastighetsägaren förutsätts hiirvid 
utgå för det antal platser som tillkommer utöver skyddsrumsbyggnadsplik
ten. I andra hand utnyttjas bl. a. möjligheter att bygga friliggande skydds
rum och att inrätta skyddsrum i bergtunnlar och andra underjordiska ut

rymmen. 
I fråga om delprogrammen Ledning och Undsiittning har civilförsvars-

styrelsen lagt fram förslag till ändrad krigsorganisation för civilförsvaret. 
Den nya krigsorganisationen har föranletts av den iindrade planeringsin
riktning för civilförsvaret som 1972 års försvarsbeslut angav. Inriktningen 
innebär att det s. k. konventionella kriget betonas starkare. vilket kriiver 
en enhetligare. rörligare. mer uthållig och ledningsmiissigt starkare orga

nisation. Krigsorganisationen skall i vissa hiinseenden faststiillas av rege
ringen. Under programplaneperioden fortsätter kompletteringen av materiel 
till nuvarande organisation. vilket också i stort kommer att täcka behovet 
för den nya organisationen. Viss nyanskaffning kommer att bli nödviindig 

för att tillgodose ställda uthållighctskrav. 
Produktion av anläggningar för krigsorganisationen genomförs i stort 

enligt tidigare planer. Härvid skall strävan vara att något öka utbyggnads
takten under senare delen av perioden. För lcdningscentralcr som inte blir 
färdiga under perioden skall provisorier med installerad sambands- och alar
meringsutrustning förberedas. Vidare förbereds utbyggnaden av provisoriska 
branddammar. 

För att förbättra underlaget för fortsatt utveckling och anpassning av alar
meringssystemet har ett flertal studier påböi:iats. Bl. a. studeras metoder 
för alarmering utanför nuvarande skyddsrumsorter. Redan på kort sikt krävs 
emellertid kraftfulla och snabba insatser för att höja effekten. Sålunda måste 
frågor som rör personalrekrytering och utbildning av alarmeringspersonal 
ägnas särskild uppmärksamhet. Samverkan har inletts i dessa frågor med 

chefen för flygvapnet. 
Det nya utbildningssystemet för civilförsvaret (prop. 1974:75) börjar till

lämpas fr. o. m. budgetåret 1977178 med grundutbildning under det första 

året och övningar året därpå. 
För programplaneperioden planeras 50 milj. kr. in för investeringar i freds

organisationen. 
Civilförsvarsstyrelsen framhåller att programplanen för perioden 

1976177-1980/81 i huvudsak är en rullning av närmast föregående pro-
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gramplan. Några avgörande förändringar vad gäller målet för huvudpro
grammet och inriktningen av delprogrammen har inte ägt rum. Den av 
regeringen angivna planeringsramen och det beräknade medelsbehovet för 
föreslagen verksamhet överensstämmer. Vissa medel har dock begärts utan-
får ramen för styrelsens omlokalisering till Karlstad. 

Fördelningen av kostnaderna på delprogram framgår av följande tabell 
(prisläge februari 1975: milj. kr.). 

Lklprngrarn 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

I.ed ni ng i krig 28,5 27.1 28,8 28,4 29,6 142.4 
Utrymning 4,8 4,8 3,4 3,4 4,6 21,0 
Skydd för allmän-

ill'kn 36,4 41.6 43,6 43,4 43,8 208,8 
Undsättning 91.7 95,5 89,8 77,7 7 5,5 430,2 
All111iin administra-

tion 30,2 32,0 31.8 31,4 31,4 156,8 

Kostnader 191,6 201,0 197,4 184,2 184.9 959,2 

.luskring pä grund 
av iiverplanering, 
intiikter m. 111. -27,8 - 37,4 . 33,8 -20,6 -21,3 . 140,8 

Bctalningsmcdd 163,8 163,6 163,6 163,6 163,6 818,2 

Betalningsmedlens fördelning på anslag framgår av följande tabell (prisläge 
februari 1975: milj. kr.). 

Anslag 

G I. Civilförwar 
Il 6. Civilförsvar: Anskaff

njng av anHig:gningar 

1975/76 1 

138,7 

9,7 

148,4 

1976/77 

152,8 

11,0 

163.8 
-----·-·-·--·--------------
I l'risfagc februari 1974 

Föredraganden 

1977/78 1978/79 1979/80 

147,3 152,4 156,0 

16,3 11,2 7,6 

163,6 163,6 163,6 

Inriktningen av civilförsvarets utveckling har på grundval av 1972 års 
försvarsbeslut (prop. 1972:75, FöU 1972:17. rskr 1972:231) behandlats av 
riksdagen senast vid 1975 års riksmöte (prop. 1975: I bil. 6, FöU 1975: 13, 
rskr 1975: 122). Ett nytt system för skyddsrumsbyggandet och finansieringen 
av detta har antagits av riksdagen vid 1975 års riksmöte (prop. 1975:21, 
FöU 1975: 17. rskr 1975: 174). Civilförsvarslagens regler om skyddsrum har 
ändrats i enlighet härmed. 

Sammanfattningsvis innebär den av statsmakterna anvisade inriktningen 

J 980/81 Summa 
1976/81 

159,6 768.l 

4,0 50, I 

163.6 818,2 
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av civilförsvarets verksamhet att stor vikt skall läggas vid åtgärder av fö
rebyggande slag och att beroendet av att genomföra omfattande utrymningar 
i möjlig mån bör begränsas. Skyddsrumsbyggandct skall därför fortgå så 
att skyddsläget förbättras. Förberedelser skall vidtas för att införa det be
slutade nya skyddsrumssystemet. Civilförsvarets organisation för ledning av 
verksamheten och för undsättning m. m. underberedskapoch krig skall anpas
sas till de förutsättningar som har angetts i 1972 års försvarsbeslut. 

Som ett led i utvecklingen förbereds en ny krigsorganisation för civil
försvaret och en ändrad organisation för den fredstida utbildnings-. övnings
och förrådsverksamheten. Civilförsvarsstyrelsens organisation och organi
sationen för länsstyrelsernas försvarsenheter håller också på att ses över. 

En betydande försöks- och studieverksamhet bedrivs av civilförsvarssty
relsen i samverkan med försvarets forskningsanstalt m. fl. myndigheter i 
frågor som har betydelse för utvecklingen av befolkningsskyddct i krig. 

Allmänna riktlinjer för skyddsrumsplanering och det fortsatta skydds
rumsbyggandet har dragits upp i prop. 1975:21. Verksamheten har anpassats 
till den syn på befolkningsskyddet som har angetts i 1972 års försvarsbeslut. 
Målet för planeringen är att åtgärder i någon form vidtas för att skydda 
all befolkning mot verkningarna av stridshandlingar. Som hittills bör skydds
rum anordnas i orter som bedöms kunna bli särskilt utsatta vid stridshand
lingar eller hot om skadegörelse. I områden där skyddsrum inte byggs måste 
andra åtgärder, bl. a. i form av enklare skydd, förberedas. Skyddsrum skall 
enligt riktlinjerna också i fortsiittningen komma till i samband med den 
fortlöpande byggnadsproduktionen i de orter som berörs. Dessutom skall 
åtgiirder vidtas för att förbättra skyddet i områden som har påtaglig brist 
på skyddsrum. 

Frågan om skyclclsrumsverksamhetens omfattning m. m. kommer att prö
vas av 1974 års försvarsutredning bl. a. på grundval av de beräkningar och 
alternativa förslag som civilförsvarsstyrelsen har redovisat i sin perspek
tivplan för civilförsvarets utveckling efter år 1977. Jag fär därför anledning 
att återkomma till dessa frågor i ett annat sammanhang. 

Den avvägning som civilförsvarsstyrclsen har gjort inom planeringsramen 
för perioden 1976177-1980/81 mellan delprogrammen Ledning i krig, Ut

rymning. Skydd för allmänheten och Undsättning stämmer i stort överens 
med de här redovisade riktlinjerna för utvecklingen och med föregående 

års programplan. Bl. a. fortsätter kompletteringen av alarmeringsutrustning. 
materiel och anliiggningar till krigsorganisationen samt av anliiggningar för 
den fredstida utbildnings-. övnings- och förrådsvcrksamheten. Jag kan i 
huvudsak godta elen avvägning som civilförsvarsstyrclsen har föreslagit. 

Jag vill dock peka på att de resurser som avses för att avhjälpa brister 
i skyddsrumstillgången har blivit starkt begränsade under perioden bl. a. 
beroende på att fysiska förutsättningar i form av lämpliga objekt och ad
ministrativa möjligheter inte har ansetts vara för handen. Efter elen bud
getprövning som har ägt rum !inner jag emellertid att utrymmet för verk-
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samheten kan bli större än vad civilförsvarsstyrclsen har föreslagit för bud- · 

getåret 1976177. Jag räknar därför med en något ökad verksamhet under 
nästa budgetår för att förbättra skyddstillgången i bristområden. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att det tidigare rådande undantaget 
från skyldigheten att bygga skyddsrum i de största tiitorternas innerområclen 
numera har upphävts genom ett siirskilt regeringsbeslut. Beslutet gäller för 

sådana byggnadsföretag för vilka byggnadslov söks ener elen 30 juni 1976. 
Regler har också lämnats för att kunna triiffa avtal om alt inriitta kom
pletterande platser i skyddsrum som anordnas i nya byggnader enligt giillande 
bestämmelser. Härigenom har i viss utsträckning nya förutsiittningar öppnats 

för att avhjälpa bristerna i de berörda områdena. Planering för denna verk
samhet pågår f. n. i kommunerna. Beslut har också fattats om att stiilla 

i ordning ett antal äldre allmänna skyddsrum m. m. så att de tillgodoser 
uppställda krav på skydd. Begriinsade åtgiirder för att tikka brister har på 
detta sätt redan kunnat vidtas. 

Som jag förut har nämnt har riksdagen tidigare i år beslutat om nya 
regler för planering och finansiering av skyddsrum. Beslutet innebär bl. a. 
en områdesvis planering och ett övertagande från statens sida av kostnaderna 
förde skyddsrum som avserbostiider. De nya reglerna skall träda i kraft senast 
den I juli 1979. Särskilda sakkunniga förbereder genomförandet av reformen. 
Enligt min mening är det angeläget att bostadskonsumenterna redan tidigare 
lyfts av kostnaderna för att uppföra skyddsrum. Följande riktlinjer bör därvid 

gälla. 
Jag anser det angeläget att i detta sammanhang söka begränsa antalet 

nytillkommande skydclsrumsplatser på det sätt som man syftar till i det 
nya planeringssystemet. BL a. bör de normer för beräkning av behovet av 
skyddsrum som avses gälla i det nya systemet kunna tillämpas i viss mån 

redan innan de beslutade ändringarna i 1:ivilförsvarslagen rörande skyddsrum 
tr~ider i kraft. Det inneblir bl. a. att hittills anvlinda normer för ber~ikning 
av behovet av skyddsrumsplatser i nya anliiggningar od1 byggnader ändras 
så att antalet värnpliktiga m. Il. tas undan och att hänsyn tas till den ut
glesning av de boendes antal som man erfarenhetsmässigt kan räkna med 
i bostadsområden. Vidare kan man i vissa fall redan på ett tidigt stadium 
i kommunernas arbete med skydclsrumsplaner se att byggandet av vissa 
skyddsrum bör anstå i avvaktan på att planeringen slutförts. 

Enligt gällande civilförsvarslag får liinsstyrelsen medge undantag från be

stämmelserna om normalskyddsrum. om det kan ske utan att skäliga anspråk 
på skydd efterges. Denna bestämmelse bör enligt min mening tillämpas 
enligt nyss angivna riktlinjer och i området där det redan finns god tillgång 
på skydclsrumsplatser. Det bör således finnas förutsättningar !lir att efter 
prövning i varje särskilt fall i viss omfattning kunna ge dispens från skyl
dighet att anordna skyddsrum i nya bostadshus. 

I de fall när skyddsrum skall tillkomma i bostadshus bör staten ta över 
de specifika merkostnader som uppkommer på grund av skyddsrummen. 
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Bidraget bör utgå efter schablonberäkning och avse flerfamiljsbyggande som 
erhåller preliminärt beslut om bostadslån efter den I januari 1976. Jag uppskat
tar kostnaderna under budgetåret 1976177 för reformen till ca 20 milj. kr. 
(i prisläge februari 1975). Regeringen bör därför inhämta riksdagens be
myndigande att medge bidrag till denna omfattning. 

Om utgifter med anledning av vad jag här föreslagit blir aktuella under 
budgetåret 1976/77 bör de få bestridas från anslaget G I genom överskri
dande av utgiftsramen för civilförsvaret. 

Jag har i denna fråga samrått med chefen för bostadsdepartementct. 
De särskilda sakkunniga har fått i uppdrag att utarbeta förslag till be

stämmelser som behövs för att tillämpa det beslutade nya skyddsrums
systemet. De skall bl. a. utforma anvisningar för kommunernas planläggning 
för skyddsrum och föreslå normkostnad för ersättning till dem som anordnar 
skyddsrum och för bestämning av skyddsrumsavgift. I uppgiften ingår också 
att få fram normer eller genomarbetade exempel för att främja goda skydds
rumslösningar. För detta ändamål avser jag att föreslå regeringen att viss 
försöksverksamhet genomförs i samband med utbyggnaden av nya bo
stadsområden i Luleå. Härvid kan den nya skyddsrumsplaneringen prövas 
och olika skyddsrumslösningar praktiskt tillämpas. Jag bedömer att erfa
renheterna av försöket får betydande värde för det fortsatta arbetet. Jag 
räknar med att kostnaderna för försöksverksamheten under budgetåret 
1976177 tas inom den givna planeringsramen för civilförsvarets verksamhet. 

I civilförsvarets planering ingår att enligt gällande organisationsplaner in
rätta och utrusta ledningscentraler och andra skyddade uppehållsplatser för 
det allmänna civilförsvaret och att anlägga branddammar för att förse brand
försvaret med vatten under krigsförhållanden. Anordningarna utförs av 
kommunerna som får statsbidrag med två tredjedelar av kostnaden. Kom
munernas medverkan och skyldighet att bygga civilförsvarsanläggningar av 
dessa slag har sin grund i att civilförsvaret alltsedan tillkomsten på 1940-talet 
har en kommunal förankring. Det bör alltjämt vara en kommunal uppgift 
att svara för att anordningarna uppförs och förvaltas. Med hänsyn till den 
betydelse som anordningarna har för totalförsvaret bör emellertid kostna
derna för att uppföra anläggningarna i första hand ses som en försvarsutgift. 
Under perioden 1976/77-1980/81 är kostnaderna för att uppföra lednings
centraler, skyddsrum för framskjutna enheter, observationsplatser och 
branddammar för civilförsvaret ca 165 milj. kr., varav kommunerna enligt 
nuvarande regler betalar ca 55 milj. kr. Jag avser att i annat sammanhang 
föreslå sådan ändring i civilförsvarslagen att statsbidrag till kommunerna 
utgår för hela kostnaden. För budgetåret 1976/77 torde utgifterna till följd här
av bli mellan 3 och 5 milj. kr. 

Beträffande förbättringar av förmånerna till civilförsvarspliktiga villjagerin

raom riksdagens beslut vid 1975 årsriksmöte(prop. 1975:37, FöU 1975: 18, rskr 
1975: 195) om ett nytt förmånssystem för värnpliktiga m. fl. Jag återkommer i 
det följande till de medel som har satts av för att förverkliga denna reform. 
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Planeringen för civilförsvarets utveckling under perioden 1976177-1980/81 
bör ske enligt en planeringsram som utgår horisontellt 
från basbeloppet i den utgiftsram som jag förordar i det följande (s. 76) 
Basbeloppet uppgår till 167 A milj. kr. Det innebär en total planeringsram 
under perioden 1976/77-1980/81 om 852 milj. kr. i prisl~iget februari 1975. 
1 planeringen bör forutsättas att kompensation för pris- och löneförändringar 
kommer att ske enligt nettoprisindex. Ramen avser endast sådan verksamhet 
som linansieras från tjärde huvudtiteln enligt nuvarande regler för fördel
ningen av civilförsvarets kostnader mellan stat. kommuner och enskilda. 
I färvid skall dock beaktas att ändrade statsbidragsregler enligt vad jag har 
anfört i det föregående kommer att föreslås att gälla från den 1 juli 1976. 
Den fortsatta planeringen bör ske med dessa förutsiittningar. 

Planeringsramens procentuella fördelning på avvägningsområden framgår 
av följande tabell (prisläge februari 1975~ milj. kr.). 

A vviigningsområdcn 1975176 
l\omincllt I ,.,;; 1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 

Vidmakthi\llandc på kort sikt av 
befintliga försvarsrcsurscr 61 34.3 29.9 31.4 32.0 

Oms~ittning av iildrc och till-
försel av nya forsvarsrcsurscr 116 65.2 69.1 67.6 67.0 

forskning och utveckling I 0.5 1.0 1.0 1.0 

178 100,0 100,0 100,0 100,0 

I Beräknat utfall. 

Utöver planeringsramen kommer kostnader under programplaneperioden 
för regional administration hos civilbefälhavare och länsstyrelser (150 
milj. kr.), underhåll och drift av dvilförsvarsanliiggningar som kommunerna 
svarar för (ca 14 milj. kr.) och verkskydd (ca 50 milj. kr.). Härtill kommer 
kostnaderna för skyddsrum som ställs i ordning för befolkningen i anlägg
ningar och byggnader av olika slag, bl. a. i flerfamiljshus. Ar 1972 tillkom 
280 000 skyddsrumsplatser. år 1973 225 000 platser och år 1974 125 000 plat
ser. Genomsnittskostnaden per plats har tidigare beräknats till 500 kr. Det 
betyder att kostnaderna för exempelvis 200 000 skyddsrumsplatser per år 

är uppskattningsvis ca 100 milj. kr. 
Skyc:dsrumsbyggandet kan förutses få minskad omfattning under de när

maste åren beroende på att bostadsproduktionen avtar. Fr. o. m. den I juli 
1979 när det nya skyddsrumssystemet börjar tillämpas förutses dock pro
duktionen av skyddsrum öka till följd av att skyddsrumsplaneringen då 
också om fattar skydd för dem som bor i låghusoch i bristområden. Dessa frågor 
kommer att behandlas av 1974 års försvarsutredning. 

34.0 34.0 

65.0 65.5 
1.0 0.5 

100,0 100.0 
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Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för civilförsvarets fortsatta inriktning 

som jag har angett i det föregående. 
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Verksamheten inom det militära försrnret och civilförsvaret 
under budgetåret 1974/75 

Myndigheterna har enligt utli.irdade anvisningar Wmnat in årsredovisning
ar för budgetåret 1974175. Arsre<lovisningarna utgör cnåtcrrcdovisning av 
de i regleringsbrevet angivna uppdragen m. m. De tas diirfiir upp och pre
senteras under resp. anslagspunkt. Jag finner det emellertid angeliiget att 
också liimna en sammanfallande redogörelse för hur uppgifterna har genom
förts och tilldelade resurser anviints samt orsakerna till eventuella störningar 
i den planerade verksamheten. 

Det militära försvaret 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Led ni n g och för -

b an cl s. v c r k sam h c t har i huvudsak genomförts enligt faststiillda planer. 
lkslutadc omorganisationer i Higre regional och lokal instans inom armen od1 
marinen har i huvudsak slutförts .. Även tidigare beslutade li.irbandsindrag
ningarinom flygvapnet har i allt dscntligt genomförts. Organisatinnsiindring
arna i nncbiirbl. a. för armen ökad samordning i num frirsvarsomrt1dcna, för ma
ri ncn fortsatt omorganisation av örlogsbaser och kustartillerifiirsvar samt fiir 
Oygvapnct avveckling av tre llot t i lj- och k[iradministrat inner. I de11 mfö1 målen 
inte helt har kunnat näs beror detta friimst pä att förutsatt utbyggnad av skollo
kaler, förråd m. m. inte har kunnat slutfiiras. Omorganisationen av för~varets 
materielverk hur genomflirts. Vidare har omorganisation av furtilikationsför
valtningcn och försvarets forskningsanstalt förberetts. Försvarets datacentral 
inriittades den 1 juli 1974. 

Antalet anställda inom försvarsmakten har minskat i huvudsak planenligt. 
Överbefälhavaren anför att rekryteringen av regcmcntsonicerare har varit 
tillfredssHillande medan kompaniofficers-. och plutonsoffo:crsrekrytcringen 

inom nera sektorer inte har motsvarat målen. Samma förhållanden gäller 
i stort för den eivilmilitiira personalen. Ett speciellt och besviirande problem 
utgör avgången av nygförare från flygvapnet till den civila luftfarten. 

De kvalitativa målen för utbildningen av och till fast anstiilld personal 
har i huvudsak nåtts. Inom armen föreligger vissa brister betriiffande trupp
föring och trupputbildning främst på grund av bristande tillgång på öv~ 
ningstrupp. Inom flygvapnet har utbildningsmålet för llygande personal inte 
helt nåtts på grund av brister i tlygtidsproduktioncn. Liksom budgetåret 
1973174 var det kvantitativa resultatet vid reservonicerskurs I och 2 vid 

armen otillfredsställande. 

Grundutbildningen av viirnpliktiga avsågs omfatta drygt 14.7 milj. tjänst
göringsdagar. Det verkliga utfallet blev något mer iin 14.1 milj. Avgångarna 

under utbildningstiden har ökat i förhållande till budgetåret 1973174. Or
sakerna härtill har inte helt kunnat klarläggas och överbefälhavaren anmiiler 

att ökningen kan vara av tillfällig natur. Överbefälhavaren anför att hans 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 58 

mål om högst 10 ''il avgångar ännu inte har n[Itts och att åtg;ircler måste 
vidtas för att reducera avgångarna. 

Betriiffancle det kvalitativa resultatet redovisar försvarsgrenschcferna god
tagbara utbildningsresultat för förbandens huvuduppgifter. Utbildning i an
drahandsbefattningar, reservmetoder m. m. ryms inte inom utbildningsti
den. Vidare redovisas brister avseende falt- och sjövana. 

Repetitionsutbildning har genomförts i stort sett som planerat. dvs. med 

ca 110 000 värnpliktiga. Av dessa har drygt I 00 000 genomfört krigsför
bandsövningar medan övriga har deltagit i s~irskild övning eller mobilise

ringsövning. För vissa förband har tilHimpats ett differentierat och avkortat 
utbildningssystem. Överbefälhavaren bedömer att förband som har haft kort 
utbildningstid eller som endast har övat vissa funktioner behöver kom
pletterande utbildning för sina uppgifter utöver huvuduppgiften. En av
kortad och/eller differentierad repetitionsutbildning medför dock att ett stör
re antal förband kan övas i sina huvuduppgifter. Försöken härmed bör d~irför 
fortsätta tills tillräckliga erfarenheter har vunnits. 

Överbefälhavaren har i siirskild skrivelse Wmnat förslag om åtgärder för 
att avhjälpa de enligt honom största bristerna på personal- och utbildnings
området. Skrivelsen är f. n. under beredning inom försvarsdepartementet. 

Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Materie 1 ans k a ff
n i n g har i huvudsak följt uppgjorda planer. Materielleveranserna har varit 
betydande. Till armen har planenligt levererats tidigare beställda infante
rikanonvagnar. Ett stort antal standard- och terrängfordon har tillförts or
ganisationen. Av övrig levererad materiel kan niimnas bl. a. automatkar
biner, stridsvagnsminor, övningsammunition och bekliidnadsutrustning. 
Centralinstrumentering för luft viirnet av typ 760 har renoverats planenligt. 
Till marinen har levererats tre av tidigare bestiillda tolv torpedbåtar av typ 
Norrköping (Spica), ett torped- och robotbiirgningsfartyg samt ett antal trans
portbåtar och minarbetsbåtar för kustartilleriet. Tunga kustartilleribatterier 
av typ ERST A håller på att monteras. Vidare kan nämnas att minmatericlen 
planenligt har moderniserats. För nygvapnets vidkommande har anskaff
ningsprogrammet för de olika versionerna av tlygplansystem 37 Viggen i 

stort kunnat följas. På flygplan 35 Draken har vidtagits vissa modilierings
åtgärder i syfte att förbiittra nygsäkerheten. Stridsledningssystemet har för
bättrats genom åtgärder på spanings- och sambandsområdena. 

Beställningsvcrksamheten har inriktats på att fullfölja och komplettera 
tidigare beställda viktigare vapensystem. Endast ett fåtal större nya mate
rielobjekt har beställts under budgetåret. Sålunda har seriebesUllning skett 
av luftviirnsrobotsystem 70, 16 patrullbåtar av typ Jägaren och de 30 första 
flygplanen av typ JA 37 Viggen. Övrig beställd materiel utgörs bl. a. av 
vapenmateriel som handeldvapen, specialammunition, minmateriel, sam
bands- och stridsledningsmateriel m. m., fordonsmateriel samt bekliidnads

utrustningar. 
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Verksamheten inom huvudproduktionsområdet Anskaffning av 
a n I ii g g n i n g ar m . m . har i allt väsentligt kunnat genomföras på det 

sätt som var planerat. 
Totalt har i runt tal 2 600 ha mark anskaffats. Markanskaffningen för 

armen har i huvudsak kunnat genomföras i planerad omfattning. Resurserna 
har emellertid fördelats om mellan aktuella förvärvsobjekt främst till följd 
av svårigheter att i vissa fall träffa frivilliga avtal. För övriga huvudprogram 

har behövlig markanskaffning i stort sett kunnat genomföras. 
Beträffande anskaffning av befästningar m. m. har samtliga planerade 15 

större objekt börjat byggas. I fråga om anskaffning av kaserner m. m. har 
22 större objekt påbörjats av de 26 som var planerade. De objekt som av 

olika skäl inte har kunnat påbörjas är två fredsförråd vid KA 1 i Vaxholm, 
ett fredsförr[1d vid KA 3 i Fårösund och en brandövningsplats vid F 14 i 

Halmstad. 
Verksamheten avseende iståndsiittning av befästningar och kaserner 

m. m. har bl. a. resulterat i att elva kaserner blivit färdigrenoverade under 
budgetåret 1974175 och att renovering av nio kaserner har påbö~iats under 
samma tid. Även övrig verksamhet inom detta område har i huvudsak 
genomförts i enlighet med planerna. 

Verksamheten inom huvudproduktionsornrådet Forskning o e h 
ut v c c k I in g har i fråga om tilliimpadobjektbunden forskning samt utveck
ling och försöks verksamhet i stort genomförts enligt uppgjorda planer. I likhet 
med föregående år har huvuddelen av resurserna använts föratt utvccklaJ A 37 
Viggen med tillhörande utrustning. Flygutprovning a\' styrsystem och andra 
delsystem till jakt versionen av Viggen har genomförts. Beträffande llygplans

utrustningen kan niimnas att tidigare beställt typarbete och typutveckling av 
radar för JA 37 Viggen och riiddningssystem till llygplan 37 Viggen har bedri
vits planenligt. För armens vidkommande har verksamheten hu\'udsakligen 
oml~1ttat vapenmateriel och fordon. 

Truppförsök med armens nya fiiltartilleripjäs. haubits 77. har genomförts. 
På fordonssidan har bedrivits studier av och försök med en ny bandvagns
generation. För marinens vidkommande har viss projektering och ut veckling 
samt försök beträffande fartygs- och kustartilleriobjekt genomförts. På va
penområdet har modifiering pågått av det norska sjörobotsystemet Pingvin. 
Härutöver har löpande försök inom vapenmaterielområdet genomförts. 

Tillämpad. ej objektbunden forskning samt kunskapsuppbyggande forsk
ning har främst bedrivits av försvarets forskningsanstalt och i huvudsak 

kunnat genomföras planenligt. 
Sammanfattningsvis anser jag att det redovisade resultatet av verksam

heten inom det militära försvaret under budgetåret 1974175 svarar mot de 
krav som bör ställas mot ·bakgrund av lämnade uppdrag och tilldelade re
surser. 

Jag går därefter över till det ekonom is k a ut f a 11 e t för budgetåret 
1974175. Utgiftsramen för det militära försvaret uppgick till 7 221 milj. kr. 
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i prisliige februari 1973(prop. 1974:1bil.6s. 61, Föl! 1974:19. rskr 1974:190). 
På grund av prisstegringar skall ramen räknas upp enligt nettoprisindex 
med 22.62 'lri. 1 medclprisliige för budgetåret 1974175. dvs. efter kompen
sation för prisökningarna. gick alltså ramen upp till ( 1.2262 · 7 221) avrundat 

8 854.4 milj. kr. Detta belopp bör dock minskas med 15.7 milj. kr. enligt 
följande. 

A1xdr: 
Överutnyttjande av utgiftsramen for 1973174 
(prop. 1975: I bil. 6 s. 53l 

Investeringar för flygtrafikledarskolan i Sturup 
Vissa avskrivningar 
Reglering av återbetalning frän statens 
jiirnviigar (prop. 1975: I bil. 6 s. 77) 

Tillkommer: 
Höjd hyra vid försvarets forskningsanstalt 
Återbetalning från statens itirnvtigar 

14.4 
5.5 
1.5 

0.4 21.8 

-3.8 
-2.3 -{i.I 

15.7 

Till posterna i sammanställningen vill jag liimna följande kommentarer. 
Överskridandet av utgiftsramen för budgetåret 1973174 skall enligt gäl

lande regler dras av på ramen för budgetåret 1974175. Detta har skett genom 
att prisregleringsmedlcn har minskats i motsvarande mån. 

Investeringarna för llygtrafikledarskolan i Sturup finansieras från anslag 
som inte ingår i elen militiira utgiftsramen. Med hiinsyn till att ca 50 '.'ii 

av skolans kapacitet utnyttjas för llygvapnet. skall emellertid hälften av 
investeringskostnadcrna belasta försvaret. Avdraget i sammanstiillningcn 
motsvarar försvarets slutliga andel av kostnaderna. 

Avdraget för vissa avskrivningar avser bl. a. avskrivning av vissabaracker 
inom försvarets fostighetsfond (jfr prop. 1975: 1 bil. 21. s. 2). I beloppet 
ingär också avskrivning a\' viss mark inom .i\lvdalens skjutfi.ilt som har förts 
över till domiinverket. Vidare ingär projektt:ringskostnader för två viirmecen
traler som i ntt: kom mt:r att byggas. Projek teri ngskostnaderna har förskotterats 
frän fonden för förlag till statsverket och hör diirfrir tiickasgenom avdrag på ut
giftsran~en. 

Utgiftsramen för budgetåret 1973174 tillfördes ett 442 000 kr. för högt 
belopp som återbetalning frän statens jiirnviigar av medel som inte hade 
utnyttjats för viirnpliktigas resor. Detta bör regleras genom avdrag på ramen 
för budgetåret 1974175. 

Liksom de niirmast föregäende budgetåren bör utgiftsramen kompenseras 
för den hyreshöjning som budgetåret 1972173 genomfördes för försvarets 
forskningsanstalt enligt normerna för hyressiittning inom statens allmänna . 
fastighetsfond. Fr. o. m. innevarande budgetår har hyrcsökningen räknats 
in i utgiftsramen (jfr prop. 1975: 1 hil. 6 s. 62). 

Aterbetalningen från statens j~irnviigar avser medel som har förskotterats 
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men inte utnyttjats för värnpliktigas resor. Beloppet har fördelats på och 
utnyttjats under försvarsgrenarnas anslag till ledning och förbandsverksam
het. 

Enligt den redogörelse jag har lämnat i del föregäende blir den tillgängliga 
utgiftsramen för det militära försvaret 18 854.4 - 15.7) 8 838.7 milj. kr. Enligt 
riksrevisionsverkets budgetredovisning uppgick utgifterna under de ram

bundna anslagen inkl. ianspråktagna prisreglcringsmedel till avrundat 
8 921,7 milj. kr. Utgifterna var alltså (8 921.7 - 8 838.7) 83 milj. kr. högre 
iin utgiftsramen. Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1975: I bil. 
6 s. 70, Föll 1975: 13. rskr 1975: 122) kommer överskridandet att beaktas 
niir utgifterna för det militära försvaret för innevarande budgetår prisregleras. 

I följande sammanställning redovisas en jämförelse för budgetåret 1974/75 
mellan å ena sidan budgeterade utgifter och å andra sidan av regeringen 

medgiven medelsförbrukning efter prisreglering m. m. resp. verkligt utfall. 
De redovisade budgeterade värdena har i förhållande till riksstaten justerats 
med hänsyn till planerad förbrukning av outnylljade anslagsmedel under 
kapitalbudgeten och medgivna omdispositioner. Vid jämförelsen bör ob
serveras att budgeterade värden är angivna i prisläge februari 1973. medan 
medgiven medelsförbrukning och utfall redovisas i löpande priser. Som jag 
tidigare har nämnt steg prisnivån enligt nettoprisindex med 22,62 '';; från 
februari 1973 till medelprisliige 1974/75. 

Huvudprogram/huvudpro
duktionsområde 

Budget 
(milj. kr.; 
prisläge fcb· 
ruari 1973) 

Medgiven me
dclsförbruk
ning (milj. kr.; 
löpande priser) 

Förändring Utfall 

Försvarsdeparremenl<'I m.m. 
Ledning och förbandsverk-
sam het 23.7 

ArmNörba111f 
Ledning och förbantlsverk-
sam het 1 818.0 

Ma terielanskatT ni ng 598.8 
Anskaffning av anläggningar 152.0 
m.m. 

Forskning och utveckling 50.0 

2 618,8 

Marinfiirhand 
Ledning och förbandsverk-
sam het 593,5 

Materielanskaffning 324.6 
Anskaffning av anläggningar 
m.m. 88.3 

Forskning och utveckling 30.0 

l 036.4 

26.2 

2 222.9 
783.2 
152.0 

61.5 

3 219.6 

748.0 
420.1 

88.3 
30.0 

l 286,4 

jiimfårt med (milj. kr.: 
budget ('.'id löpande 

+10.5 

+22.3 
+30.8 

+23.0 

+22.9 

+26.0 
+29.4 

+24.1 

priser) 

25.5 

2 264.9 
783.1 
152.0 

61.5 

3 261.5 

781.8 
420.1 

88.2 
30.0 

I 320,J 

Förändring 
jiirnförl rncd 
budget ("n) 

+7.6 

+24.6 
+30.8 

+23.0 

+24.5 

+31.7 
+29.4 

-0.1 

+27.4 
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1-1 uvudprogram/huvudpro- Budget Medgiven me- Förfodring Utfall 
duktionsområde (milj. kr.; dclsförbruk- iiimfört med (milj. kr.; 

prisliige feb- ning (milj. kr.; budget ( "<•) löpande 
ruari 1973) löpande priser) priser) 

f lrg1·apt'n /iirha111/ 
Ledning och förbanclsverk-
sam het I 010.8 1 210.3 +19.7 

Materielanskaffning 979.1 1 197.9 +22.3 
Anskaffning av anliiggningar 
m.m. 101,9 101.9 

Forskning och utveckling 396.2 552.8 +39.5 

2 488,0 3 062,9 +23,l 

Cl'ntral och hiigre regional 
ledning 

Ledning och förbandsverk-
sam het 273.8 312,l +14.0 

Materielanskaffning 22.0 27.7 +25.9 
Anskaffning av anliiggningar 
m.m. 31.8 31.8 

327,6 371.6 +13.4 
Ge111e11sa111111a m1·11dighe1er 
och /i111k1ionl'r 

Ledning och förbandsverk-
sam het 546.6 650.3 +19.0 

Materielanskaffning 34.7 42.1 +21J 
Anskaffning av anläggningar 
m.m. 1 17.2 23,2 +34.9 

Forskning och utveckling 128.0 150,8 +17,8 

726.5 866,4 +19.3 

:\.lilitära 111gi/isramen 
Ledning och Rirhandsverk-
sam het 4 266,4 5 169,8 +21.2 

Materielanskaffning I 959.2 2 471,0 +26.1 
Anskaffning av anläggningar 
m.m.1 391.2 397.2 +1.5 

forskning och utveckling 604.2 795.1 +31.6 
Återbetalning från SJ, kompensa-
tion för FOA:s hyra m.m. 5,6 

7 221.0 8 838,7 +22,4 

1 1 nkl. anskaffning av datamaskiner 

Av sammanställningen framgår att de procentuella avvikelserna mellan 
budgeterade värden och medgiven resp. verklig medelsförbrukning liksom 
tidigare budgetår varierar inom ganska vida gränser. Som jag anförde redan 
vid anmiilan av motsvarande avsnitt i prop. 1974: I (bil. 6) beror detta främst 
på den princip som tillämpas vid prisreglcring av försvarsutgifterna, nämligen 
att prisregleringsmedlen inte fördelas jämnt över alla anslag utan sätts in 
där behoven är störst. För budgetåret 1974175 har detta liksom tidigare 
budgetår medfört en förskjutning mot materielanskatTning samt forskning 

I 221.0 
1 197.9 

101.2 
552.7 

3 072,8 

315,9 
27.7 

30.7 

374,3 

653.3 
42.2 

21.9 
150.1 

867,5 

5 262.4 
2 471,0 

394,0 
794.3 

8 921.7 

Föriindring 
jiimfort med 
budget I ",i) 

+20.8 
+22.3 

-0.7 
+39.5 

+23.5 

+15.4 
+25,9 

-3.5 

+14.3 

+ 19,5 
+21J 

+27.3 
+17.3 

+19,4 

+23,3 
+26.1 

+0,7 
+31.5 

+23,6 
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och utveckling på bekostnad av övriga huvudproduktionsområden. I pro
gramtermer har en motsvarande förskjutning skett till förmån för huvud
programmen Armeforhand, Marinförband och Flygvapenförband. 

Av sammanst~illningen framgår vidare att det tidigare nämnda överskri
dandet helt faller på huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverk
samhet. Överskridandena av armens och marinens anslag till detta huvud
produktionsområde är ca 42 resp. 34 milj. kr. Cheferna för armen och ma
rinen har i sina årsredovisningar kommenterat överskridandena. Bl. a. anförs 
att det stora antalet myndigheter gör det svårt att prognostisera utfallet. 
Vidare framhålls bl. a. att anslagen har belastats med utgifter som egentligen 
skulle ha betalats från andra anslag, att löncutvecklingen har blivit högre 
än beräknat och att budgeterad överplanering inte har kunnat fullföljas. 
Jag kan i huvudsak godta de förklaringar cheferna för armen och marinen 
har lämnat. SHmtidigt finner jag det dock angeläget att verksamheten i 
fortsättningen kan följas upp och prognostiseras bättre än hittills. För att 
avvägningen mellan huvudprogrammen inte skall ändras bör överskridan
dena korrigeras vid kommande fördelningar av prisregleringsmedel. 

I fdljande tabell redovisas den verkliga medelsförbrukningens procentuella 
fördelning på huvudproduktionsområden för budgetåren 1972173--1974175. 

Huvudproduktionsområdc 1972173< 0<;) l 9731741. •>,·;) 1974175('.'~) 

Ledning och förbands-
verksamhet 56,8 57J 59.0 

Materielanskaffning 28.8 28.5 27.7 
Anskaffning av anlägg-

ningar m. m. SJ 5.0 4.4 
Forskning och utveckling 9.1 9.2 8.9 

100.0 100,0 100.0 

Tabellen vis;1r att huvudproduktionsområdet Ledning och förbandsverk
samhet tar i anspråk en allt större andel av de tillgängliga resurserna. Det 
bör också påpekas att denna utveckling inte har hejdats eller ens blivit 
långsammare trots pågående rationaliseringar och personalminskningar inom 
försvarsmakten. Detta understryker vad jag tidigare har anfört i samband 
med mina ställningstaganden till programplanen för det militära försvaret, 
nämligen att alla möjligheter måste tas till vara att begränsa utgifterna fi:ir 
administration och för freds- och fi:irvaltningsorganisationen. Jag vill sam
tidigt framhålla att materielanskaffningen under budgetåret 1974175 enligt 
överbefälhavaren har kunnat tillföras prisregleringsmedel i sådan omfattning 
att uppgjorda planer i huvudsak har kunnat fullföljas. 
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Civilförsraret 

Av civilförsvarsstyrelsens årsredovisning framgM att produktionsresul
tatet under budgetåret 1974175 i huvudsak motsvarar den verksamhet som 
har varit planerad. Avvikelser har gjorts i fråga om investeringar i anliigg
ningar för fredsorganisationen för civilförsvaret och biståndsutbilclnings
niimnden samt anskaffning av skyddsrum m. m. för civilförsvarets krigs
organisation. För investeringar i fredsorganisationen har tagits i anspråk 

2,3 % mindre och för anläggningar till krigsorganisationen 5.4 % mer än 
i budgeten beräknade belopp. 

I fråga om de olika produktionsområdena visar årsredovisningen bland 
annat följande. 

Inom primiiruppdraget för va It ni n g har viktiga uppgifter utgjorts av 
förberedelserna för att gå över till ny krigsorganisation (Org 80) och för 
att införa en ny utbildnings- och förrådsorganisation. Den operativa pla
neringen har utvecklats inom bl. a. sambands- och alarmeringsområdena. 
Förstudier har bedrivits i fråga om samverkan mellan civilförsvar och kom
munal verksamhet. Regionala beredskapskonferenser har hållits med fö
reträdare för civilbefålhavarkanslier och länsstyrelser. Den administrativa 
verksamheten har i övrigt varit inriktad på utbildning och övning, översyn 
av det rekryteringsförfarande som tillämpas i civilförsvaret, materielförsörj
ning, underhålls- och förrådsverksamhet samt försörjningen med anHi.gg
ningar och skyddsrum. 

U t b i I d n i n g s - o c h ö v n i n g s p ro d u k t i o n e n har i stort mot
svarat den planerade. Antalet utbildade under budgetåret uppgick till ca 
15 000 personer och antalet övade till ca 40 000. Antalet elevdagar var sam
manlagt 185 000, dvs. något högre iin året förut. Civilförsvarsutbildning 
av allmänheten har omfattat ca 180 000 personer, en ökning med ca 10 000 
jiimfört med föregående år. 

U n de r hå 11 och förråds verksam het har genomförts planen
ligt. Rationalisering av verksamheten har fortsatt. Ca I 800 m1 ny förrådsyta 
har tillkommit. Ca 6 000 m1 i mindre Jiimpliga lokaler har friställts. Om
läggningen av materiel på grund av ändringar i krigsorganisationen har varit 

ringa under det gångna året. 
Materie Ians k af f ni n g har kunnat fullföljas i stort sett planenligt. 

Planerad anskaffning av materiel till bl. a. frivilliga flygkåren och till or

ganisationen för sanitetsvcrksamhet har dock inte genomförts. Skyddsmas
ker för befolkningen har levererats i planerad omfattning. Utvecklingen av 

siirskilt anpassat skydd för barn har gått vidare. 
Anskaffningen av an I ägg ni n g ar för civilförsvarets krigsorganisation 

m. m. genom kommunernas försorg motsvanr uppgjorda produktionspla
ner. Fyra nya ledningscentraler fardigstm!des under året. Projektering på

börjades eller slutfördes för fem ledningscentrnler. Förberedelser har gjorts 
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för att modernisera befolkningsskyddsrum i Stockholm, Göteborg och Mal
mö. Produktionen av skyddsrum för framskjutna enheter har gått planenligt. 
Under året har 17 nya branddammar för civilförsvarets vattenförsörjning 

tillkommit. 
lnvesteringsplanen för anskaffning av anliiggningar för fredsorganisatio

nen har inte kunnat helt genomföras. 
Insatserna för forskning, försök och utveckling harundcr 

verksamhetsåret ökat betydligt inom skyddsområdet och rörande männi

skans villkor under krigsförhållanden. De beslut som nyligen fattats i skydds
rumsfrågorna har varit vägledande för verksamhetens inriktning. Exempel 
på projekt som har tagits upp är brandproblem i småhusområden, utveckling 
av olika skyclclsrumskomponenter, miinskliga beteenden under starkt yttre 
hot och under stridshandlingar. 

Vad civilförsvarsstyrelsen har anfört i årsredovisningen om verksamheten 
under budgetåret 1974175 ger mig inte, anledning till erinran. 

Betrliffande det e ko n o m i s k a u t f a 11 e t för budgetåret 1974175 vill 
jag anfiira följande. 

Basbeloppet fÖr civilförsvarets utgiftsram var i prisliige februari 1973 
132 125 000 kr.. vilket efter omräkning till medel prisläge för budgetåret enligt 
nettoprisindex motsvarar avrundat 162 milj. kr. Detta belopp skall dels mins

kas med 1,7 milj. kr. på grund av att utgiftsramen för budgetåret 1973174 
överskreds (prop. 1975: I bil. 6 s. 56), dels ökas med 340 000 kr. för in
vesteringar l(ir bistånds- och katastrofutbildningen i Sandö. I prop. 1974: I 
(bil. 6 s. 62) beriiknades dessa till 3,5 milj. kr. men på grund av förseningar 
i byggnadsverksamhet stannade de vid nyss angivet belopp. Det tillgängliga 
utrymmet inom civilförsvarsramen var alltså (162- 1,7 + 0,3) 160,6 milj. kr. 

Enligt riksrevisionsverkets budgetredovisning uppgick utgifterna inom ci
villorsvarsramen till avrundat 157,6 milj. kr. Utgifterna var alltså (160,6 -
157 ,6) 3 milj. kr. lägre Un den tillgiingliga ramen. Enligt de regler som riks
dagen !prop. 1972:75 s. 196, FöU 1972: 17, rskr 1972:231) har godkänt be
triiffi:mde unclerutnyttjande av civilförsvarsramen bör I milj. kr. av uncler
utnyttjandet för budgetåret 1974175 få tillgodoriiknas ramen för budgetåret 
1975176. Med stöd av riksdagens bemyndigande vid 1975 års riksmöte (prop. 

1975: 1 bil. 6 s. 70, FiiU 1975: 13. rskr I 975: 122) kommer detta att ske 
n~ir civilforsvarsutgifterna för innevarande budgetår prisregleras. 

Enligt riksdagens bemyndigande (prop. 1974:1. bil. 6 s. 67, FöU 1974:19, 
rskr 1974: 190) fick Kungl. Maj:t vid behov medge överskridande av ut
giftsramen med högst ett belopp motsvarande elen för budgetåret 1974175 
återstående delen av de 30 milj. kr. som i planeringen har fått förutsättas 
utgå för att fullfölja gjorda åtaganden beträffande bidrag till skyddsrums
byggancle m. m. Bemyndigandet har inte behövt tas i anspråk under bud

getäret 1974175. 

I följande sammanställning lämnas en jämförelse mellan budgeterade och 

5 Riksdagrn 1975/76. I mm/. Nr /00. Bilaga 6 
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verkliga utgifter för budgetåret 1974175. Vid jämförelsen bör observeras 

alt budgeterade viirden är angivna i prisläge februari 1973, medan utfallet 

anges i löpande priser. Som jag tidigare har redovisat steg prisnivån enligt 

neltoprisindex med 22,62 % från februari 1973 till medclprisliige 1974175. 

I luvudprogram/pro- Budget Utföll Föriindring 
duktionsområde (milj. kr.: (milj. kr.: jiimfört 

prisHige löpande med 
februari priser) budget('',•;) 
1973) 

Cii-i/fiir.m1r 
Förvaltning 25,8 JU +20.9 
Utbildning av civilfiir-
svarspersonal m.m. 23.0 27,2 +18.3 

Civilförsvarsutbildning 
av allmiinheten 2.5 3.0 +20.0 

L:ndcrhåll och förråds-
verksamhet 20.8 21.0 + 1.0 

Materielanskaffning m. m. 31.9 34.4 + 7,8 
Anskaffning av fri rråds- och 
u tbildningsan faggningar 9.91 6.22 - 37.2 

Anskaffning av skyddsrum m.m. 20.5 32.4 +58,0 
forskning. försök och utveckling 1.2 2.1 +75.0 

135,6 157.6 +16.2 

1 Varav 3.5 milj. kr. för investeringar för bistånds- och katastrofutbildning 
2 Varav 340 000 kr. för investeringar för bistånds- och katastrofutbildning 

Som framgår av sammanställningen varierar de procentuella avvikelserna 

mellan budgeterade värden och verkligt utfall kraftigt. Liksom får det mi

litära försvaret beror delta bl. a. på alt prisregleringsmedlen inte har fördelats 

jämnt över produktionsområdena utan tagits i anspråk på de områden diir 

behovet har varit störst. Hiirigenom har insatserna för anskaffningen av 

skyddsrum för krigsorganisationens behov ökat kraftigt på bekostnad av 

uncferhäll och fiirrådsvcrksamhet samt materielanskaffning. Undcrutnytl

jandct av resurserna för anskaffning av förråus- lll'h utbildningsanliiggningar 

beror till största delen på den tidigare nämnda förseningen av investeringarna 

får bistånds- och katastrofutbildning. 

Medelsförbrukningens procentuella fördelning på produktionsområden 

under budgetåren 1972/73-1974/75 framgår av följande tabell. 

Produktionsområde 1972/73( '.'ij) 1973/74(%) 1974/75( 0 ;,) 

Förvaltning 21.3 20.5 19.8 
Utbildning av civilförsvars-
personal m.m. 10.6 16.2 17.3 

Civilförsvarsuthildning av 
allmiinheten 2.1 2.2 1.9 
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Produktionsonuådc 1972/731%) 1973/74( 0ti) 1974175(',\j) 

lJ nderhåll och förrädsvcrk-
samhe1 13.2 14.0 13J 

Ma1ericlanskaffning m. m. 20.3 22.3 21.9 
Anskaffning av förråds- och 
u !bi Id ni ngsan liiggni ngar 3,9 2.7 3.9 

Anskaffning av skyddsrum 
Jll.111. 27.9 21.2 20.6 

Forskning. försök och ut-
veckling 0.7 0.9 IJ 

100.0 100,0 100,0 

Hemställan 

fag hemställer all regeringen bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om verksamheten inom det militära 

försvaret och civilförsvaret under budgetåret 1974/75. 
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Verksamheten inom det militära försvaret och civilförsvaret 
under budgetåret 1975176 

Verksamheten under budgetåret 1975176 bedrivs enligt de riktlinjer som 

finns angivna i prop. 1975:1 (bil. 6, FöU 1975:13, rskr 1975:122). 

Det militära försvaret 

Inom huvudproduktionsområdet Led ni n g och förbands -

verksam het genomförs bl. a. beslutad omorganisation av arme-, marin

och flygvapenmyndigheter på lägre regional och lokal nivå. Försöken med 

avkortad grundutbildning och modifierad repetitionsutbildning fortsätter. 

Värnpliktsförmånerna förbättras under budgetåret med sammanlagt 55 

milj. kr. 

Inom huvudproduktionsområdet M~terielanskaffning beställs 

för armen nytt fältartilleri, spaningsradar för luftvärnsrobotsystem 70 

och ammunition. Leveranserna av lätta terrängbilar och infanteri

kanonvagn 91 fortsätter. Tunga terrängbilar börjar levereras. För marinen 
anskaffas· patrullbåtar. Ett tredje minfartyg beställs. Leveranserna av tor

pedbåtar av modifierad Spicatyp ·fortsätter.För flygvapnet beställs bl. a. ra

darmateriel och sambandsutrustningar för att modernisera stridslednings

systemet. Leverans av attack-, spanings- och skolflygplansversionerna av 

flygplan 37 fortsätter. 
Regeringen har i oktober 1975 beslutat att i konjunkturstimulerande syfte 

tidigarelägga vissa industribeställningar för försvaret till ett belopp av 2 LI 
milj. kr. 

Inom huvudproduktionsomrädet Anskaffning av an I ägg

n inga r iståndsätts befästningar och kaserner för sammanlagt 107,7 

milj. kr. Härav avses i likhet med föregående budgetår 35 milj. kr. för ka
sernrenoveringar. Investeringarna i mark, byggnader och anläggningar be

räknas till sammanlagt 296,6 milj. kr'. 
Regeringens tidigare nämnda beslut om konjunkturstimulerande åtgärder 

omfattade även vissa byggnadsarbeten till ett belopp av 8,4 milj. kr. 

Betr~iffande huvudproduktionsområdet Fors k n i n g och ut veck -

I i n g inriktas verksamheten inom armen främst på att studera framtida 

sambands-, luftvärns- och pansarvärnssystem. Försök med ny bandvagn 

och med artilleriammunition fortsätter. Inom marinen fortsätter 

studierna av ubåtar. Vidare fortsätter tidigare påbörjad utveckling 

av vapensystem för ytattackförband, ubåtsförband och rörliga kustartilleri

förband samt studierna av ledningsfunktionen for ytattackfårband. Inom 

flygvapnets område studeras bl. a. olika alternativ avseende ett framtida 

nytt attacksystem. Utvecklingen av flygplan JA 37 fullföljs enligt tidigare 

beslut. 
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Civilförsvaret 

Omfattningen av ut bi Id ni n g s - och ö v ni n g s verksam -

hete n är i huvudsak oförändrad. En successiv övergång till den beslutade 

nya utbildnings-, övnings- och förrådsorganisationen (prop. 1974:25, FöU 

1974:20, rskr 1974: 181) påbörjas. 

Materielanskaffningen inriktas främst på att komplettera ut

rustningen för krigsorganisationen och att fortsätta anskaffningen av 

skyddsmasker. Genom regeringens tidigare nämnda beslut om konjunk

turstimulerande åtgärder har materielbeställningar för civilförsvaret till ett 

belopp av 300 000 kr. tidigarelagts. 
Skydds r u m s byggandet fortsätter enligt oförändrade principer. 

Särskild uppmärksamhet ägnas möjligheterna att förbättra tillgången på 

skyddsrum i bristområden. An I ägg ni n g ar för lednings- och undsätt

ningsorganisationen och förråd för mobiliseringsmateriel ställs i ordning 

i huvudsak enligt tidigare planer. 
Forskning, försök och utveckling bedrivs i samma om

fattning som tidigare men med ökad betoning på studier som rör befolk

ningsskydd. 
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Ramberäkningar för budgetåret 1976177 m. m. 

Överbefälhavaren 

Särskilda planeringsfrågor 

I sitt yttrande över myndigheternas anslagsframställningar för nästa bud

getår tar överbefälhavaren upp bl. a. vissa särskilda planeringsfrågor. 

Överbefälhavaren behandlar därvid först lönekostnaderna inom försvaret 

och pekar på den bristande tidsmässiga sam variation i form av eftersläpning, 

som expertutredningen angående prisreglering av försvarsutgifterna har 

konstaterat mellan löneutvecklingen inom försvaret och prisregleringen en

ligt nettoprisindex <NPIJ. Erfarenheter av detta förhållande erhölls enligt 

överbefälhavaren bl. a. i anslutning till 1971 års löneavtal som medförde 

stark underkompensation första avtalsåret och en viss överkompensation 

åren 1973 och 1974. Eftersläpningen ledde till en inte önskvärd ryckighet 

i planeringen och genomförandet av verksamheten. Löneavtalet för åren 

1975 och 1976 hade i februari 1975 enligt överbefälhavaren endast till be

gränsad del påverkat den allmänna prisnivån och därmed NPI. Det skulle 

därför vara felaktigt att planera in den fulla effekten av lönerörelsen inom 

en utgiftsram i prisläge februari 1975. Mot denna bakgrund har överbe

fälhavaren föreskrivit alt ca 3.5 % av lönekostnaderna i 1975 års löneläge 

skall redovisas som överplanering utöver den normala överplaneringen. 

Överbefälhavaren anmäler att kostnaderna för att förbereda omlokalisering 

av vissa myndigheter inom försvarsmakten enligt regeringens anvisningar 

har planerats inom utgiftsramen för det militära försvaret. För alt genomföra 

den del av omlokaliseringen som berör budgetåret 1976/77 begär överbe

fälhavaren 13 108 000 kr. utanför utgiftsramen. Som omlokaliseringskostnad 

har liven räknats lönen för en s. k. NOM-garant. Frågan har enligt över

befälhavaren principiell betydelse, eftersom kostnaderna är en direkt följd 

av statsmakternas omlokaliseringsbeslut. Överbefälhavaren anser det inte 

rimligt att försvarsmakten inom anvisad utgiflsram åläggs ansvar för lö

nekostnader for personal från andra verksamhetsområden samtidigt som 

krav ställs på försvarsmakten alt minska antalet anställda och reducera per

sonal kostnaderna. 

I enlighet med lämnade anvisningar har överbefälhavaren planerat för 

att under budgetåret 1975176 kunna öka eller minska medelsförbrukningen 

för byggnadsverksamhet och materielanskaffning med 200 milj. kr., om 

det bedöms nödvändigt av konjunkturskäl. Överbefälhavaren framhåller i 

detta sammanhang att det kan uppstå svårigheter att i planerad omfattning 

öka medelsförbrukningen för stora och redan inplanerade byggnadsobjekt. 

Han bedömer det dock möjligt att i s@let välja vissa standardiserade objekt 

som i och !dr sig år lågt prioriterade eller ligger utanför programplanepe-
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rioden. Om sådana objekt skall utföras. förutsiitter överbefälhavaren att er
forderliga medel tillförs utgiftsramen utan återbetalningsskyldighet. 

Beträffande försvarets hundskola framhåller överbefälhavaren att skolan 

för budgetåret 1976177 har begärt ett driftbidrag om 3 137 000 kr. Över

befälhavaren anser att åtgärder måste vidtas så att verksamheten vid skolan 

snarast blir självbärande. Om detta inte är möjligt, måste en annan finan

sieringsform väljas så att den militära utgiftsramen inte belastas. 

Enligt gällande bestämmelser för praktiktjänstgöring hos statsmyndigheter 

skall frågan om medel för att tillgodose behovet av praktikplatser behandlas 

i myndigheternas anslagsframställning. Bestämmelserna utgavs i juni 1975 

och enligt överbefälhavaren är det inte säkert att de har uppmärksammats 

av samtliga berörda myndigheter. Eftersom frågan om praktiktjänstgöring 

är ett led i arbetsmarknadspolitiken, anser överbefälhavaren att medel för 

ändamålet bör tillföras genom en höjning av utgiftsramen. Inom försvars

makten har två myndigheter begiirt sammanlagt 400 000 kr. för praktik

tjänstgöring. 

Verksamheten inom de frivilliga försvarsorganisationerna har enligt över

befälhavaren stort värde för försvarsmakten. För att verksamheten skall 

kunna behållas på minst oförändrad nivå måste särskilda åtgärder kunna 

vidtas för all kompensera onormala kostnadsökningar. För budgetåret 

1976177 har detta skett för Sveriges lottakårer och Sjövärnsföreningarnas 

riksförbund. 

Försvarets materielverk har utanför anvisad ram begärt medel för ersättare 

till fackliga förtroendemän och för utmärkelsen För nit och redlighet i rikets 

tjänst. För försvarsmakten som helhet kan dessa kostnader enligt över

befälhavaren bli avsevärda. Principiellt anser han att sådana uppgifter som 

tillkommer efter ett försvarsbeslut måste följas av motsvarande resurser. 

Överbefälhavaren avser att återkomma i frågan när den helt kan överblickas. 

Ramberäkning 

Med utgångspunkt i planeringsanvisningarna och gällande planeringsram 

beräknar överbefalhavaren utgiftsramen för det militära försvaret för bud

getåret 1976/77 till 8 993 716 000 kr. enligt följande. 

Plancringsram (prisliigc februari 1974) 8 150 320 000 

Tillkrllllml'f: 
Prisomräkning februari 1974 - februari 1975 828 888 000 
Extraordiniira hyreshöjningar m. m. på grund av omlokalisering 5 599 000 
Basbelopp. <prisliige februari 1975) 8 984 807 000 

Tillkommer: 
Omlokaliscringskostnadcr för vissa myndigheter 
Förskott för mark<mskaffning i Arvidsjaur 
Utgiftsram (prisläge februari 1975) 

7 909 000 
I 000 000 

8 993 716 000 
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Av beloppet för extraordinära hyreshöjningar m. m. avser 4 789 000 kr. 
hyreshöjningar, 310 000 kr. ökade driftkostnader på omlokaliseringsorten, 
400 000 kr. löner till praktikanter och 100 000 kr. lön till ens. k. NOM-garant. 
Dessa kostnader är enligt överbefälhavaren inte av engångskaraktär och 
bör därför föranleda en ramhöjning. 

Tilläggsposten för omlokaliseringskostnader för vissa myndigheter avser 
i enlighet med planeringsanvisningarna kostnader för att genomföra be

slutade omlokaliseringar. 
För markanskaffning för det nya fredsförbandet i Arvidsjaur har inom 

utgiftsramen för innevarande budgetår tagits upp I milj. kr. Detta betraktas 
av överbefälhavaren som ett l(irskott på de medel som skall stiillas till för
fogande utanför utgiftsramen fCir Arvidsjaurprojektet. Ramen hör därför hö

jas fcir att täcka förskottet. 

M~·ndigheternas anslagsframställningar 

Enligt överbefälhavaren överskrider myndigheternas anslagsframstiill

ningar anvisad medelsram med ca 36.9 milj. kr. Hiirav motsvaras 10 milj. 
kr. av medel som chefen för marinen har tagit upp på s. k. tilläggsrad och 

ca 13,5 milj. kr. av de medel som överbcl1ilhavaren begiir utöver plane
ringsramen för omlokaliseringskostnader m. m. Överskridandet i övrigt be
ror på att vissa myndigheter inte har hållit sig inom den medelsram över
befälhavaren har tilldelat dem. Granskningen av anslagsframställningarna 
i dessa delar har inte gett överbefälhavaren anledning till omprioriteringar 
inom den ram regeringen har anvisat. Överbefälhavaren anför vidare att 
om del militära försvaret tilldelas ytterligare medel. bör det ankomma på 
honom att avväga hur dessa bör fördelas mellan huvudprogrammen. 

I detta sammanhang berör överbefälhavaren också vissa frågor i myn
digheternas anslagsframstiillningar som har behandlats i det föregående i 
samband med redogörelsen för programplanen för det mili!Ura försvaret. 
Dessa frågor som gäller bl. a. grundutbildningen av v:irnpliktiga, rcpetitions
utbildningen. personalminskningarna samt materielanskaffning, forskning 
och utveckling tar jag därför inte upp i detta sammanhang. 

Beträffande delprogrammet Gemensam försvarsforskning tillstyrker över

befälhavaren ett förslag frän forsvarcts forskningsanstalt om att Uppsala 
jonosfärobscrvatorium hör föras över från forskningsanstalten till annan hu

vudman. 
Överbefälhavaren tillstyrker vidare ett förslag frän armcmuseum som pro

grammyndighet för delprogrammet Militärhistoriska museer att denna verk

samhet bör placeras utanför elen militära ramen. Överbefälhavaren anser 
det angeläget att de militärhistoriska museerna skall kunna utvc1.:klas i en
lighet med statsmakternas allmlinna inriktning av museivcrksamhcten. 

l övrigt tar överbefälhavaren upp en rad detaljfrågor unckr de olika an
slagen. l dessa delar får jag hänvisa till överbcfölhavarens yttrande som 
i kopia har överlämnats till riksdagens t<irsvarsutskott. 
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Civilförsvarsstyrelsen 

Med utgångspunkt i gällande planeringsram beräknar civilförsvarsstyrel

sen utgiftsramen för civilförsvaret till 168 260 000 kr. enligt följande. 

Planeringsram (prisllige februari 1974) 

Tillkommer: 
l'risomriikning februari 1974 - februari 1975 
Omlokaliseringskostnader 
lnvcstaingar för bistånds- o<.:h katastrofutbildning 
lJtgirtsram (prisläge februari 1975) 

148 500 000 

15 100 000 
210 000 

4 450 000 
1611260 000 

-----------------

Som omlokaliseringskostnader redovisar civilfårsrnrsstyrclsen kostnader
na för personalens besöksresor till Karlstad under budgetåret 1976177. 

Civilförsvarsstyrelsen utgår från all utgiftsramen höjs med ett belopp som 
motsvarar planerade investeringar för bistånds- och katastrofutbildningen 
i Sandö. Dessa investeringar beräknas för budgetåret 1976177 till I 290 000 
kr. Till detta belopp bör läggas 3 160 000 kr. som h~inför sig till motsvarande 

post för budgetåret 1974175 men som på grund av förseningar i byggnads
verksamheten inte har kunnat utnyttjas under detta budgetår. 

I enlighet med regeringens anvisningar har civilförsvarsstyrelsen planerat 
för att av konjunkturskäl kunna öka eller minska medelsförbrukningen med 
5 milj. kr. De planerade åtgärderna hiinför sig till anskaffning av skyddsrum. 

Föredraganden 

Ramberäknin~ar 

Innan jag redovisar mina beräkningar av utgiftsramarna för det militära 
försvaret och civilförsvaret vill jag ta upp vissa frågor som är gemensamma 
f!ir båda ramarna. 

För budgetåret 1976177 :ir vissa kostnadsökningar efter basmänaden l'cb
ruari 1975 redan kiinda. Till dessa hör en ny löngivarn\·gifl som har införts 
den 1 november 1975_ Vidare höjs lönekostnadspåHigget den I juli 1976 
till 36 '\; som en följd av riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte att hö_ia 
bl. a. socialförsLikringsavgil'tcn till folkpensioneringen (prop. 1975:92. SilJ 
1975:7. rskr 1975: 127) o..:h arbctarskyddsavgil'ten (prop. I '!75:66. Sol! 
1975:16. rskr 1975:191>. 

Som jag tidigare har nLimnt hävdar överbefälhavaren att elkkten av 1975 
ärs löncrörelse inte har slagit igenom i ~PI för februari 1975 och att det 
cfarför skulle vara felaktigt att hudgelera lönerna i 1975 års nivå_ Genom 
att eftersHipningen hos NPI senare tas igen och bedöms leda till en viss 
överkompensation r:iknar i.h'erbd~ilhavaren emellertid med att tå full t:ick

ning for lönekostnaderna. Enligt min mening Lir det planeringsmLissigt inte 
försvarligt att med hlinvisning till en eventuell tillfollig överkompensation 
inteckna framtida prisregleringsmedel. Jag kan dlirför inte godta överbe-
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fälhavarens beräkning av lönekostnaderna utan har tagit upp dem i I 975 
års nivå. 

Den höjning av socialförsäkringsavgiften m. m. som ligger till grund för 
ökningen av lönekostnadspålägget kommer att återspeglas i NP!, vilket in

nebär att utgiftsramarna kommer att kompenseras. Något särskilt tillägg 
behövs alltså inte. 

Jag går därefter över till mina beräkningar av utgiftsramarna för budgetåret 
1976177. 

I enlighet med gällande metod för ramberäkningarna och med utgångs
punkt i basbeloppet för nuvarande planeringsram (prop. I 975: I bil. 6 s. 3 I 
och 62. FöU 1975:13. rskr 1975:122) beräknar jag utgiftsramen för det 
m i I i t ä r a förs v a r e t till 8 992 689 000 kr. i prisläge februari 1975. 

Till detta belopp kommer beräknad priskompensation för pris- och löne
höjningar med I 380 milj. kr. Beräkningarna framgår av följande samman
ställning. 

Basbelopp (prop. 1975: I bil. 6 s. 62: 
prisläge februari 1974) 

Tillkommer: 
Prisomräkning februari 1974-februari 1975 
Ökade förmåner till värnpliktiga m. Il. 

Argdr: 
Överföring av statens transportkontor 
till sjunde huvudtiteln 
Överföring av Uppsala jonosl1irobserva
torium till åttonde huvudtiteln 
Basbelopp (prisliige februari 1975) 

Tillko111111er: 
Inventariekostnader i Karlstad 
<röU 1975: 13 s. 25) 
Omlokaliseringskostnader for vissa 
myndigheter 

Al'gar: 
Tidigarelagda byggnads
och materielprojekt 
Utgiftsram (prisWge februari 1975) 

Tillkt1111111er: 
Beriiknad priskompensation februari 1975 -
medelprisliige 1976/77 
Beriiknat utfall den 30 juni 1977 

8 150 320 000 

+ 828 890 000 
+ 37 500 000 + 866 390 000 

225 000 

700 000 925 000 
9 015 785 000 

+ 3 400000 

+ 3 054 000 + 6 454 000 

29 550 000 
8 992 689000 

+ I 380 000 000 
10 372 689 000 

I anslutning till ramberiikningen vill jag anföra följande. 
Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att förelägga riks

dagen förslag att höja förmånerna till värnpliktiga m. fl. enligt de principer 
som redovisades i prop. 1975:37 (FöU I 975:3. rskr 1975:25). Förslaget kom
mer all innebiira bl. a. att förmånerna till viirnpliktiga vid repetitionsut
bildning och till civilförsvarspliktiga knyts an till sjukförsäkringen och där-
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med blir skattepliktiga. Den statsfinansiella effekten av reformen blir här
igenom mindre än kostnadsökningen under fjärde huvudtiteln. Utgiftsra
marna bör därför kompenseras med ett belopp som i princip motsvarar skat

teintäkten av förmånerna. För den militära utgiftsramen innebär detta 75 
milj. kr. och för civilförsvarsramen 7 ,6 milj. kr. för helt budgetår. För bud
getåret 1976177 bör beloppen halveras eftersom reformen i denna del genom
förs den 1 januari 1977. 

Statens transportkontor är f. n. anknutet till försvarets materielverk. Den 
I juli 1976 föreslås den del av transportkontorets verksamhet som avser 
allmänna råd och upplysningar till statliga myndigheter beträffande Oytt

ningar bli överförd till byggnadsstyrelsen. Efter samråd med chefen för fi

nansdepartementet förordar jag att utgiftsramen minskas med 225 000 kr. 
som transportkontoret f. n. disponerar för detta ändamål. 

Uppsala jonosfårobservatorium ingår f. n. i försvarets forskningsanstalt 
men förs den I juli över till annan huvudman under åttonde huvudtiteln. 
Efter samråd med chefen för utbildningsdepartementet förordar jag att medel 

motsvarande nuvarande kostnader för observatoriet beräknas under åttonde 
huvudtiteln. 

I enlighet med riksdagens beslut vid I 975 års riksmöte <FöU 1975: 13, 
rskr 1975:122) har utgiftsramen tillfålligt höjts med 3,4 milj. kr. för att täcka 
kostnaderna för utrustning i gemensamma lokaler för de myndigheter som 
omlokaliseras till Karlstad. 

Kostnaderna för investeringar, Oyttningar och särskilda förmåner till per
sonalen i samband med att omlokaliseringen av vissa myndigheter inom 
försvarsmakten genomförs skall enligt riksdagens beslut (prop. 1972: I bil. 
6 s. 11, FöU 1972: 17, rskr 1972:231) beräkrnis utanför utgiftsramen. För 
nästa budgetår har kostnader av denna art budgeterats för försvarets ci

vilförvaltning, försvarets sjukvårdsstyrelse, försvarets materielverk, försva
rets forskningsanstalt och v1irnpliktsverkct till ett sammanlagt belopp av 

3 054 000 kr. 
Regeringen har i oktober 1975 beslutat att i konjunkturstimulerande syfte 

tidigarelägga vissa byggnads- och materielprojekt för försvaret från bud
getåret 1976177 till innevarande budgetår. Liksom i tidigare liknande fall 
(jfr prop. 1973:1 bil. 6 s. 41) bör utgiftsramen minskas med det berUknade 
utfallet av dessa åtgärder. 

Meu anledning av överbefälhavarens tidigare återgivna uttalande om för
svarets hundskola vill jag framhålla att jag inte delar uppfattningen att urift
bidraget till skolan från fjärde huvudtiteln bör bestridas utanför utgiftsramen 
för det militära försvaret. Frågan om inriktningen av skolans fortsatta verk
samhet tar jag upp i det följande under anslaget F 14, Fö_rsvarcts hundskola. 

Medel för sysselsättningsstimuleramlc åtgärder under elfte huvudtiteln 
har under en följd av år i vissa fall stlillts till förfogande för att betala 
byggnadsarbeten, materiel m. m. för försvarsmakten. Efter samråd med che

fen för arbetsmarknadsdepartementet föruts;itter jag att sådana medel får 
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disponeras utöver utgiftsramen till ett belopp av högst 16,6 milj. kr. under 

niista budgetår. Detta iir 3,4 milj. kr. mindre iin vad som normalt brukar 

få användas, vilket beror på att vissa utgifter kommer att bestridas med 

underhiillsmedel inom försvarets fastighetsfond. J\ v medel under elfte hu

vudtiteln kommer <.färutöver 18 milj. kr. att disponeras under budgetåret 
1976177 för investeringar i vHgar m. m. för fredsförbandet i Arvidsjaur i 
enlighet med riksdagens beslut år 1973 (prop. 1973: 135. FöU 1973:26, rskr 

1973:382). 

Utgiftsramen för c i vi I f"ö r svaret beriiknar jag med utgångspunkt i 

basbeloppet for den planeringsram som faststiilldes av riksdagen vid 1975 
års riksmöte (prop. 1975:1 bil. 6 s. 47 och 64, fiiU 1975:13, rskr 1975:122) 
till 168 450 000 kr. Till detta kommer beräknad kompensation för pris- och 

löneökningar med 25,6 milj. kr. 

Basbelopp !prop. 1975:1 bil. 6 s. 64; 
prisliige februari 1974) 

Till/.;111111111'/": 
Prisomriikning ICbruari 1974 - februari 1975 + 15 100 000 
Ökade lörmåner till 'ivilforsvarspliktiga + 3 800 000 
Basbelopp (prisläge februari 1975) 

Tilllc.11111mer: 
Omlokaliseringskostnader mr civillörsvars
styrdsen 
Investeringar mr bistånds och kata
strofutbildningen 

.-l1gdr: 
Tidigarelagda materielprojekt 
Utgiftsram !prisliige februari 1975) 

7·;1tkom111L'r: 
Bcriiknad priskompcnsation februari 1975 -
rncdcl prisliige 1976/ 77 
Ber~iknat utfall dcn 30 juni 1977 

+ 210 000 

+ I 290 000 

148 470 000 

+ 18 900 000 
167 370 000 

+ I 380000 

300 000 

161! 450 000 

+ 25 600 000 

194 050 000 

Bc1r;ifL1ndc knmpcnsatium;n för iikade llirm{mcr till civilfi:irsvarspliktiga 

fftrjag hiinvisa till vad jag tidigare har anfiirt i anslutning till ramberiikningen 

för det militiira försvaret. 

P[1 samma siitt som den militiira ramen bör civilförsvarets utgiftsram till

fälligt hiijas med ett belopp som mots\'arar de för hudgetii.ret 1976/77 he

riiknade kostnaderna för att genomföra civilllirsvarsstyrelsens omlokalisering 
till Karlstad. 

Liksom under innevarande budgetår bör civilförsvarsramen tillfallig\ höjas 

med ett belopp .som svarar mot planerade investeringar flir bist[mcls- och 
katastrofutbildningen i Sandö. Medel for investeringarna anvisas av praktiska 

sk~il under civilfiirs\'arets invcsteringsanslag men skall enligt riksdagens be

slu1 ( prop. 1973: I hil. 6 s. 44. FöU 1973: 16. rskr 1973:95 l inte belasta ci

viltlirsvarets utgirt.sram. Det i:i1iderutnyttjande av motsvarande post för bud-
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getåret 1974175 som civilförsvarsstyrelsen har redovisat kommer vid behov 
att regleras under· innevarande budgetår. 

Regeringens tidigare niimnda beslut om konjunkturstimulerande åtgärder 

omfattade även materielprojekt för civilförsvaret. Liksom fiir det militiira 
försvaret bör ramen minskas med ett belopp som svarar mot det beräknade 
utfr1/let av matericlbesliillningarna. 

Som jag tidigare har anfört kan det under budgetåret 1976177 bli aktuellt 
att överskrida utgifisramen på grund av utgifter för bidrag till skyddsrum 

i bostadsfastigheter. Regeringen bör därför inhämta riksdagens bemyndi
gande att överskrida civilförsvarets utgiftsram för detta ändamål. 

För innevarande budgetår har riksdagen vid 1975 års riksmöte (prop. 
1975: I bil. 6, röU 1975: 13, rskr 1974: 122) bemyndigat regeringen att justera 
utgiftsramarna för det militära försvaret och civilför

svaret med hänsyn till prisutvecklingen enligt nettoprisindex. Jag för
ordar att regeringen inhämtar ett motsvarande bemyndigande för budgetåret 
1976177. 

Genom nyssnämnda beslut har riksdagen vidare bemyndigat regeringen 
att justera utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsvaret på 
grund av över- eller underutnyttjande av ramarna för budgetåret 1974175 

enligt de regler som antogs av 1972 års riksdag. Ett motsvarande bemyn
digande för regeringen behövs för budgetåret 1976177. 

För innevarande budgetår har riksdagen vid 1975 års riksmöte (prop. 
1975: I bil. 6, FöU 1975: 13, rskr 1975: 122) även bemyndigat regeringen att 

av konjunkturskiil medge överskridande av utgiftsramarna för det militiira 

försvaret och civilförsvaret. Sådana överskridanden regleras genom mot
svarandejustering av resp. utgiftsram för ett eller flera efterföljande budgetår. 
Ett motsvarande bemyndigande för regeringen behövs också för budgetåret 

1976177 och bör diirl()r inhämtas. 
I anslagsberiikningarna ingår att behållningar under anslag pä kapitalbud

geten tas i anspråk med ca 20.4 milj. kr., varav 16,6 milj. kr. under anslag 
inom den militiira utgiftsramen och 3,8 milj. kr. under civilförsvarets ram
bundna invcsteringsanslag. f'ör att det totala utfallet skall rymmas inom 
de tidigare angivna utgifisramarna kommer den samlade medclsförbruk
ningcn att regleras i samband med prisregleringcn för budgctäret 1976177. 

Utöver utgirtsramarna för det militiira försvaret och civilfiirsvaret bör an

slag om 46 599 000 kr. beräknas för följande ändamål. 

Beredskapsnämndcn för psykologiskt försvar 
Beredskapsstyrka l(ir FN-tjänst 
Viss anskaffning för militiira anljggningar 111. 111. 

Flyg1ekniska lbrsöksansta\\cn 
Signalskydd 

I 620 000 
11 800 000 

500 000 
2 000 000 
3 490 000 
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Vissa tckanordningar 
Hyror m. m. for vissa skyddsrumsanläggningar 
ldentitctsbrickor 
/\ nskafli1ing av vissa skyddsrumsanliiggningar 
Anskaffning av vissa militiira anläggningar 

4 380 000 
3 800 000 

609 000 
2 400 000 

16 000000 
46 599 000 

78 

För iindamål inom försvarsdepartementets verksamhetsområde bör alltså 

- bortsett rrån anslagen till reglering av prisstegringar för det militära för

svaret och civilförsvaret - anvisas anslag om (8 992 689 000 + 168 450 000 
+ 46 599 000) 9 207 738 000 kr. Till detta belopp kommer prisreglerings

anslagen om ( 1 380 + 25,6) 1 405,6 milj. kr. Den totala anslagssumman blir 

hiirigenom 10 613 338 000 kr. 

1 följande sammanställning (intagen på s. 79) redovisas verkligt utfall för 

budgetåret 1974175 och budgeterade anslag för budgetåren 1975176 och 

1976/77 fördelat på huvudprogram m. m. och huvudproduktionsområden 

(milj. kr.). 



- ---------
Huvudprogram 111. m. I luvudprudukt ionsonu.ide Summa 

l.1:dning och förbands- \1at.:ridanskaffning Anskaffning av anfagg- Forskning och utveckling 
verksamhet ningar m. m. 

---· -··-··-·· ·---

1974/ 1975/ 1976/ 1974/ 1975/ 1976/ 1974/ 1975/ 1976/ 1974/ 1975/ 1976/ 1974/ 1975/ 1976/ 
75 1 76 2 773 75 1 76 2 773 751 762 773 751 76 2 773 751 76 2 773 

---·----
l.'1gijisra111rn jär Jet 
111i!itara försraret 
I :iirsvarsdl'partcmcn tL"t 

m. m. 26 27 30 26 27 30 
Arn1c'förbaml 2 265 2 018 2 276 783 736 764 152 162 221 61 60 60 3 261 2 976 3 321 
Marinförband 782 691 766 420 353 351 88 98 103 30 31 31 I 320 l 173 I 251 
l·lygvapcnförbaml I 221 1 185 I 238 198 I 089 1 252 101 98 132 553 450 479 3 073 2 822 3 101 
C.:ntral och högre regio-

nal ledning 316 303 343 28 22 31 31 31 26 375 356 400 
Gemensamma myndig-

lwtcr och funktinnL·r 653 605 688 42 32 21 22 16 22 150 147 159 867 800 890 
Prisrl'µkring 4 855 425 397 - 140 115 l 420 I 380 868 -

5 263 5 684 6 209 2 471 2 657 2 816 394 405 504 794 828 844 8922 9 574 10 373 

Ut,1!1ftsra111e11 fur 
ifri/JiJrsrnrct 
Civilförsvaret 83 81 86 34 31 31 39 39 49 2 I 2 158 152 168 
Prisrl'gk·ring 4 16 14 5 5 5 7 26 26 

83 97 100 34 36 36 39 44 56 2 I 2 158 178 194 

l.'taufiir 11 tgijisra111ama 
Övrig vcrks~1111hL·f 25 21 19 5 ·I 8 0 -' l 8 3 2 I 39 30 46 

-...) 

TLltalt 5 371 5 802 6 328 2 510 2 697 2 860 .439 452 578 799 831 847 9119 9 782 10 613 
'-!'.: 

----· --

1 Verkligt utfall (löpande priser) 
Budgeterade anslag (prisliige februari 1974) 

3 Föreslagna anslag (prisliigc februari 1975) 
~ Preliminlir fönlclning 
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Heredskapsåtgärder 

för budgetåret 1975/76 har riksdagen vid 1975 års riksmöte (prop. 1975: I 

bil. 6, FöU 1975: 13, rskr 1974: 1221 bemyndigat regeringen all överskrida 
utgilisramarna för det militära försvaret och civilförsvaret om heredskaps
budgeten för totalförsvaret sätts i kraft, dvs. vid krigsfara eller krig. 

Bemyndigandet att överskrida utgiftsramarna omfattar också beredskaps
åtgärder i andra situationer än direkt krigsfara eller krig. Här avses sådana 

ätgiirder som <ltt viirnpliktiga av heredskapsskiil kallas in till krigsfiirhamlsöv
ning eller heredskapsövning eller att andra siirskilda ätgiirder mäste vidtas av 
samma skiil. 

Ett motsvarande bemyndigande hehövs för budgetåret 1976177. Jag !Or
ordar diirlCir att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att överskrida 
utgiftsramarna för det militära försvaret och civilförsvaret, om det behövs 
av beredskapsskäl. 

Huvudtitelns utformning 

Redigeringen av huvudtiteln har ändrats jiimfort med föregående bud
getår. För att öka informationsvärdet och ge en bakgrund till den föreslagna 
verksamheten under budgetåret 1976177 lämnas för varje anslag utom an

slagen under litt. A till skillnad från tidigare år en kortfattad beskrivning 
av verksamheten under de två niirmast föregående budgetåren, dvs. 1974/75 

och 1975/76. Samtidigt har tabellerna under de olika anslagen så långt det 
har varit möjligt hyggts ut så att liven de omfattar de tre budgetåren 
1974/75-1976/77. Den nya utformningen har genom föns utan att underlaget 

i form av programplaner och anslagsframstiillningar dessförinnan har änd
rats. Den bör därför ses som ett försök som hör kunna förbättras med hjälp 
av annat underlag och ytterligare överarbetning. 

För att få överensstiimmelse med den indelning som används inom andra 
sektorer och Uven internationellt har benämningen på delproduktionsom
rådena inom huvudproduktionsområdet Forskning och utveckling för det 
militära försvaret ändrats. De beniimns nu Utvecklingsarbete, Tillämpad 

forskning och Grundforskning. 

Utbrytningspunkter 

Beredningen av anslagen D 4. Flygvapenförband: Forskning och utveck

ling och f 7. Värnpliktsverket har inte kunnat slutföras i avvaktan på ställ
ningstagande till vissa utredningsforslag m. m. Med anledning härav bör 
dessa anslag t.v. föras upp med beräknade belopp. 
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Hemställan 
Med hiinvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen all 

I. för budgetåret 1976/77 faststiilla utgif'tsramen för det militlira 
försvaret till 8 992 689 000 kr. i prisliige februari 1975 och för 

civilförsvaret till 168 450 000 kr. i samma prisliige. 
2. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramarna för det militära 

försvaret och civilförsvaret för budgetåret 1976177 med hänsyn 
till prisutvecklingen enligt nettoprisindex. 

3. bemyndiga regeringen att justera utgiftsramarna för det militära 
försvaret och civilförsvaret for budgetåret 1976/77 på grund 
av över-eller underutnyttjande av utgiftsramarna för budgetåret 
1975/76, 

4. bemyndiga regeringen att överskrida utgiftsramen for civilför

svaret för budgetåret 1976/77 på grund av utgifter för bidrag 
till skyddsrum i bostadsfastighcter. 

5. bemyndiga regeringen all under budgetåret 1976177 medge 
överskridande av utgiftsramarna för det militiira försvaret och 
civilförsvaret om det behövs av konjunktur- eller beredskaps
skäl. 

6 Rihdag<'ll 1975 I 76. I sam/. Ar /(JO. Bilaga fi 
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DRIFTBUDGETEN Fiärde huvudtiteln 

A Försvarsdepartementet m. m. 

A 1. Försvarsdepartementet 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

13 087 454 

13 500 000 
14 850 000 

Kostnader och medelshehoF (] 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. Jll. 1974/75 197 5/76 1976/77 
..---------·· --·------ -

---·--·-·--· --
I :örsvarsdeparll'men tet 

.·tixiir: 
h"irsvarsväsendets 

rulla 

Tillko111111cr: 
J\1edgiven prisreglerin;; 

Medelsbchov 
---- ------ --

Personal 

llandlciggande personal 
Övrig person al 

--------·-· 

Planerar lit fall Pi:ll1L'f:lf hirL·dra-
.~:nHkn 

--···-·-- -·-·-- -

11 995 13 !6(1 13 575 14 925 

-70 -79 75 75 

+l 530 

t 3 455 13 087 13 500 14 850 
·------ --- --·-··· 

Anl:il 
--- -·--- -------·- -· - -
1974:'75 

Pl:rnL·ral 

82 
38 

120 

l l1f:1ll 

82 
38 

120 

1975/76 1976177 

Plan,·ra! 

82 
38 

120 

lkrciknad 
:111dri11;,! 

+I 
ul'. 

+I 
·--- ----·--·-- ·-

Vid försvarsdepartementet finns r. n. fyra saken heter. bl. a. en for personal
och utbildningsfrågor. Inom denna enhet handl:iggs bl. a. fr[1gor om viirn

pliktigas förmåner och utbildning samt om utbildning a\ och till fast anstiillcl 
personal. vapenfrifrågor och tjiinstctillsiittningar. \1ed hiinsyn till bbdc 
arbetsområdets omfattning och elen ökade vikt som bör tillm:itas de v;irn
pliktigas förhållanden och personalfrågorna avser jag att !äta fordcla dessa 
arbetsuppgifter i departementet på tv[! sakenheter. en för v~irnpliktsfriigor 

och en för personalfrågor. Med stöd av riksdagens bemyndigande ( prop. 
1965:65. SU 1965:105, rskr 1965:295) avser jag diir!Or att IOreslå regeringen 
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att en tjiinst för kansliråd som huvudman för en ny arbetsenhet inräitas 
i försvarsdepartementet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
14 850 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Försvarsdepartementet för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 14 850 000 kr. 

A 2. Vissa nämnder m. m. 

1974175 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 699 484 

9 145 000 
10 818 000 

Från anslaget bestrids utgifter för vapenfrinämnden, värnpliktsnämnden, 
försvarets centrala företagsnämnd, försvarets arbetsmiljökommittc. 
totalförsvarets upplysningsnämnd. försvarets fastighetsnämnd, försvarets 
personalnämnd, riksvärderingsnämnden. de lokala värderingsnämnderna, 
försvarets skaderegleringsnämnd, försvarets personalvårdsnämnd, försvarets 
skolnämnd, sakkunniga för rådgivning i publicitetsfrågor, militära arbets
tidsdelegationen, totalförsvarets chefsnämnd, fiskeskyddsnämnder inom 
försvarsdepartementets verksamhetsområde. försvarets haverikommission 
och försvarets arbetstidsnämnd. 

Från anslaget utgår vidare bidrag till Centralförbundet Folk och Försvar 
samt till Stiftelsen Gällöfsta kurscentrum. 

f.:.o.1·t11ad1-r och 111ede/sbclz,11· (I ()00-!al kr. j 

PrimUruppdrag 111. m. 

---- ··-·· -- ------·--

1. Vapenrrin;imndrn 
2. v;irnpliktsn;imnden 
3. 1:örsvarcts centrala 

förctausn;imnc\ och 
försva;ets arbcts
miljökommitte 

4. Totalförsvarets upp
lvsnin1'!Slliimnd 

5. 1'·örsv:~rcts fast i!!hds
niimnd 

6. l'iirsvarcts personal-
n:imnd 

7. övriga n;imnder 

1974/75 

Planc-rat ltfall 

2 948 
510 

780 

670 

336 

251 
I 7 

2 913 
."35 

704 

596 

375 

214 
453 

1975/76 1976/77 

Planer:1t Niim mlc·n 1:öredra-

3 175 
610 

870 

715 

340 

275 
415 

3 413 
701 

I 067 

990 

400 

303 
465 

ganden 

3 413 
676 

955 

990 

380 

296 
455 
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Kos 11111tfrr och m1·dclsbehol' (1 000-tal kr.) 
84 

Prim:iruppdrag m. 111. 1974/75 

Planerat 

-------· ------

Bidrag till 
8. Centralförbundet Folk 

och 1 :örsvar 

varav l'ngiing:s:invisning 
9. StiftclSL'll Ciillöfsta 

kurscl'n1rnm 

v~1rav L-.ng:·111!!~a nvisn ing 

Kostnader 

.··ti·,i;ar. 
H:irsvards centrala förl'

tagsniimnds och fiirsvarl'ts 
arlietsmiljökommit t.?s 

945 

2 370 

150 

8 827 

kurspaket m. m. ·-30 
Ccntralförl,umkt l·olk 

och 1:örsvar. med ll'ms
avi,:ifter och skrifter 
111. m. 

Stiftelsen (_;<illöfsta kurs
centrum, driftintikter 
!Il. m. 

Tillko111111cr: 

-170 

l 325 

\kdi,:ivcn prisrq:krini,: +669 

/lledclsbl'huv 7 971 

Utfall 

l 256 

2 530 

150 

9 576 

-30 

-456 

-1 391 

7 699 

1975/76 

Plan<·rat 

I 294 

lfJO 

3 185 

700 

10 879 

30 

-319 

-1 385 

9 145 

1976/77 

\iimmkn 1-örL·dra-

l 442 

100 

4 311 

I 293 

13 092 

-30 

--319 

-1 600 

11 143 

!!andl'n 

l 489 

200 

4 113 

l 293 

12 767 

30 

-319 

-1 600 

JO 818 
---·--·----

J>ersnnal 

J'aJJ1.'11.fi·i11ä11111dc11 
Handbgg:rnde pl'rsonal 
Övrig 1wrsonal 

Vamp/ik ts11iJ11111drn 
HandEiggandL' pl'rsonal 
Övril,! pL'rsonal 

hirsrarct.1· cc111rala 
furetags11ä11111d och .fnr
.1·1·ar<'ls arhl't.1111i/10-
ko111111i11« 

lfandläggamll' pl'rsonal 
Övrig JJL'f'SUll:il 

Hirs1·an·1.1· fastigh<'lmä11111d 
Handliigg:111de lwrson:il 
Övrig pl'rson:rl 

,\ ntal 

1974i75 

19 
5 

2 
4 

3 
4 

l!tfall 

1975/?o Hniiknad iindring 
1976/77 

Planerat "iämmkn l:öredra-
gandL·n 

------·-·---------

19 19 of. of. 
5 5 or. of. 

2 ~ of. of. 
4 4 of. of. 

3 3 + l uf. 
4 4 of. uf. 

of. of. 
uf. of. 
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-·- - ·----·---- .. ·- ----- -----

Personalkategori :\ntal 
--- --·--·· ------ ----·--·-· ----
1974/75 1975/76 lkriiknad ;indring 

1976/77 
----·-·-·-----

Planerat l'.t fall Planerat Niimmkn För~dra-

gamkn 
---· ---·--- --------

Förs1·cm:1s persn11a/11ä11111J 
llandl;iggandL· personal 2 2 2 uf. uf. 
Övrig personal of. of. 

Örriga 11d11111(}er 
I landUgganlk pL•rsunal uf. of. 
Övrig personal I of. uf. 

43 43 43 +I of. 

1. Vape11/i"inämnden 

a) Pris- och löneornräkningen medför att kostnaderna ökar med 238 000 
kr. 

2. Vämpliktsnämnden 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 81 000 kr. 
b) För utökad informationsvcrksamhct behövs ytterligare 10 000 kr. 

3. Förwarets centrala /Öfftagsniimnd och försvarets arbetsmi/jökommittl! 

a) Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 85 000 kr. 
b) Som förstärkning av kansliet behövs en handläggare, vilket medför 

att kostnaderna ökar med 97 000 kr. 
c) Kostnaderna för kurslokaler behöver ökas med 15 000 kr. 

4. Tota(törsvarets upp~vsningsnämnd 

a) Pris- och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 275 000 
kr. 

5. Försvarersfasr(~hl'fsnämnd 

a) Pris-och löneomräkningen ökar kostnaderna med 10 000 kr. 
b) För ökat antal utredningar behövs ytterligare 50 000 kr. 

6. Försvarets personalnämnd 

a) Pris- och löneornräkningen medför att kostnaderna ökar med 21 000 

kr. 
b) På grund av ökat behov av resor ökar kostnaderna med 7 000 kr. 
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7. Övr(r;:a nämnder 

al Pris- och löneomräkningen ökar kostnaderna med 50 000 kr. 

8. Cl'llrralfiirbunder Folk och Försvar 

a) På grund av pris- och löneomräkningen bör bidraget till förbundet 
ökas med 148 000 kr. 

b) För information om försvarsutredningen behövs en engångsanvisning 
om 100 000 kr. 

9. Sritie/sen Gällö/.~ra kurscentrum 

a) Pris-och löneomräkningen medför att kostnaderna ökar med 375 000 
kr., varav 215 000 kr. täcks genom ökat avgiftsuttag. 

b) För att anställa en utbildningsintendent och för att över statsbidraget 
täcka halva årskostnaden för en förvaltningsintendent behövs 142 000 kr. 

c) För att täcka kostnaden för kontorsrum för kursverksam het is. k. egen 

regi bör statsbidraget ökas med 16 000 kr. 

dJ För att täcka kostnaden för nybyggnad av utbildningslokaler och två 
hotelltlyglar. ombyggnad av vattenförsörjningsanläggning, iståi1dsättning av 
värmecentral och förrådsbyggnad, nybyggnad av köksbyggnad. ombyggnad 

av herrgårdsbyggnaden. installation av dusch i befintliga hotellrum samt 

för underhållsarbeten och projekteringskostnader behövs 3 688 000 kr. Av 
detta belopp bör 1 293 000 kr. anvisas under budgetåret· 1976177. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
10 818 000 kr. För Centralförbundet Folk och Försvar har jag beräknat ett 

engångsbelopp om 200 000 kr. för information om 1974 års försvarsutred-

ning. För ny- och ombyggnadsarbeten m. m. vid Gällöfsta 
har jag beräknat ett engångsbelopp om 1 293 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

kurscentrum 

., . 

att till Vissa nämnder m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 10 818 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 . Anslag 
1976/77 Förslag 

3 466 7531 
3 250 000 
3 550 000 

I Varav 300 000 kr. i prisregleringsmcdel 
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Med hänsyn till den beräknade utredningsverksamheten bör anslaget föras 

upp med 3 550 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kon1111i11i?er m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 3 550 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1226803 Reservation 137 199 
900 000 

1000000 

Anslaget bör för n~ista budge1{1r föras upp med 1 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Exrra 111gi/ler för budgetåret 1976177 anvisa ett reservations
anslag av 1 000 000 kr. 

A 5. Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1 420 000 000 
1 380 000 000 

I Utgifterna har redovisats under övriga anslag inom utgiftsramen för det militära försva
ret 

Anslaget iir avsett att täcka sådana pris- och löneökningar under anslag 
inom utgiftsramen för det militära försvaret som inträffar från den tidpunkt 
i vars prisläge anslagen har beräknats intill utgången av det budgetår för 
vilket det har anvisats. Anslaget iir ett s. k. täckningsanslag som inte skall 

belastas. 

Budgetåret 1974175 

Riksdagen har för budgetåret 1974175 anvisat 970 milj. kr. till reglering 
av prisstcgringar för det militära försvaret. Beloppet avsåg kompensation 
för prisstegringar enligt nettoprisindex (NPJ) från prisliiget februari 1973 till 

meclelprisliiget för budgetåret 1974175. 
Prisregleringen av de ramreglerade utgifterna för det militära försvaret 

sker i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1969: 1 bil. 6. s. 14. SU 1969:4. 
rskr 1969:4) fr. o. m. budgetåret 1969170 på grundval av NP!. Prisregleringen 
skall motsvara 1 I IOO av summan av de på driftbudgeten och kapitalbudgeten 
uppförda unslilgen med undantag av prisregleringsanslaget och anslag som 
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har beräknats utöver ramen multiplicerad med skillnaden mellan NPI i 
februari 1973 och genomsnillsindex for budgetåret 1974175. I pris- och lö
neliige februari 1973 var summan av dessa anslag 7 221 milj. kr. 

Resultatet av beräkningarna av NPI för budgetåret 1974/75 framgår av 
följande sammanställning (februari 1973= 100). 

,.\ 11µ:us1 i 
I 974 

Nn\'c111hcr 
1974 

·- ----·-----

118.50 122.16 

l·d1ruari 
197 5 

123,79 

!\!aj 
1975 

I 26.04 

!lkdl'ital 
1974/75 

122,62 

För prisreglering av de rambundna anslagen disponerades alltså 
[(7 221 x 22,62): 100] 1 633 390 000 kr. Från detta belopp skall emellertid 

dras 39 112 000 kr. enligt följande sammanstiillning. 

----------··-·-~·- -- ·····---

Ö\'nutnytt_iandL· av 11tgiftsralllL'n för 
1973/74 (jfr. prup. 1974:1hil.6 s. 63 
lll'h 68) 

ö1·L·rskrida11dc :1v fiirslagsanslagL'n 
L J. \larinsL!bcn 
I· 4. I 'iirs\':Hl'ls lll:llL'ril'ivcrk 
I· 18. Bidrag till n·giun111usikL'n 

\kdl'isfiirhru kn ing u tövL'r a nsla!! pa 
bpitalh11dgctcn 

lll:J I lygvapcnforhand. Anskaffning av 
anl~1!!gningar 

111:6 (;l'lllL'llSamma llll'lldighetl'r 111. m.: 
Arhkaffning av anUggningar for 
forwards forskningsanstalt 

I X: I Anskaffning av data!llaskin,·r 

Av..;krivning av t'rl.·µkradc kapitalnwdL'IS

fiirlustL'r 
a) enligt pr•1p. 197.":I hil. 21 ud1 :is 

1974-10-25 angaL'tHk 'kjutfollL'I 
i .\lvdakn 

hl prnjåkringsk<lstnaLkr t'i.ir v:irmc
L'l'ntrakr vid T 2 i Skcivdl' och T 4 
i 1-l:isskhulm 

)."ör~varL'ts ..;lutlig:a antkl av inVt..:'"1L'rin~arna 

for tlygtr:1fikkdarskolan i Sturup 

---------------- -------· 

200 onu 
s 11:; nuo 
2 .134 noo 

3 ono oon 

I 259 000 
5 999 ()(){) 

I 334 000 

130 onu 

14 381. 000 

7 509 001) 

10 2S8 IJOO 

I 464 000 

s sno nno 
39 112 000 

För prisreglering disponerades alltså totalt (I 633 390 000-39 112 000) 

I 594 278 000 kr. 
Regeringen har i mars, maj och juni 1975 beslutat om överskridanden 

av vissa anslag på grund av pris- och löneökningar m. m. Genom besluten 
har sammanlagt J,594 278 000 kr. ställts till förfogande för iindamål som 

avses med resp. anslag. 

Budgetåret 1975176 

Hittills beriiknade indextal för NPI (februari 1974= 100) utgör för augusti 
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1975 115,01 och förnovcmber 1975 117 ,89. Under budgetåret skall index tal be

räknas även för februari och maj 1976. 
Det tillgängliga materialet betriiffande pris ut vecklingen pekar mot att de 

anslagsöverskridanden som kommer att behöva medges på grund av för
ändringen av NP! kommer att överstiga det för innevarande budgetår an

visade prisrcgleringsanslaget på I 420 mil.i. kr. :\nslagct bcrjknadcs på grund

val av ett antaget NPl-medcltal pii rn 17,4 11
11. 

Budgetåret 1976/77 

Under avsnittet Ramberäkningar för budgetåret 1976177 m. m. har jag 
angett hur jag har beräknat kompensationen for pris- och liinestegringar 
for niista budgetår. Med hiinvisning till vad jag har anfort diir hemstiillcr 

jag alt regeringen foreslär riksdagen 

att till Reglering m• wisstegringar/br det militära f(ir.1w1r1't för bud
getåret 1976/77 anvisa ett f!irslagsanslag av l 380 ()()() 000 kr. 

A 6. Reglering 3\' prisstegringar för civilförsvaret 

1974175 
1975176 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

_J 

26 300 000 
25 600 000 

I Utgifterna har redovisats under anslaget U I 

Anslaget avses för att täcka sådana pris-och löneökningarunderanslag inom 
utgiftsramen förcivil försvaret som i ntriiffarfrån den tidpunkt i vars prisliige an

slagen har beräknats intill utgången av det budgetår för vilket de har anvisats. 
Anslaget är ett s. k. tiickningsanslag. som inte skall belastas. 

Budgetåret 1974/75 

Riksdagen har för budgetåret 1974175 anvisat 18.2 milj. kr. till reglering 
av prisstegringar för civilförsvaret. Prisreglcringen skall enligt riksdagens 

beslut (prop. 1972:75 s. 195, FöU 1972:17, rskr 1972:331) ske enligt samma 
metod som tillämpas för anslagen inom den militiira ramen, dvs. under 
löpande budgetår och på grundval av nettoprisinclex !NP!). Metoden och 

beräkningen av NP! för budgetåret 1974/75 har närmare redovisats under 
föregående anslag. 

Bortsett från prisregleringsanslaget och investeringarna för bistånds- och 
katastrofutbildningen under anslaget 116. Civilförsvar: Anskaffning av an

liiggningar var summan av de rambundna anslagen till civilförsvaret för 

budgetåret I 974/75 I 32 I 25 000 kr. För prisreglering av anslagen inom ci
vilforsvarcts utgiftsram disponerades alltså [(132 125 000x22,62):100] 
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29 887 000 kr. Från detta belopp skall emellertid dras 3 472 000 kr. enligt 
följande sammanställning. 

Övi:rutnyttjandl' av utgiftsranlL'll for 
1973/74 ljfr. prup. 1974:1 bil. 6 '· 63 
lll.:h 68) 

Mi:<khförbrukning L1tö1·cr aml~1g pa kapitalbL1dgl'tl'll 
11:6 ( "ivilforwar: Anskaffning av anUggningar 

I 7.'i9 fll)O 

I 713 000 

.l 4 72 ()()() 

För prisreglering disponerades alltså totalt (29 887 000 - 3 4 72 000) 
26415000 kr. 

Regeringen har i mars, maj och juni 1975 beslutat om överskridande 
av anslaget G I. Civilförsvar på grund av pris- och löneökningar m. m. 
Genom besluten har sammanlagt 26 415 000 kr. ställts till förfogande för 
iinctamål som avses med anslaget. 

Budgetåret 1975/76 

Beräkningen av NPI under innevarande budgetår har jag behandlat under 
föregående anslag. Det tillgängliga materialet beträffande prisutvecklingen 
tyder på att de anslagsöverskridanden som kommer att behöva medges 
på grund av förändringen av NPI kommer att överstiga det för innevarande 
huugetår anvisade prisregleringsanslagct på 26,3 milj. kr. Anslaget beriik
nades på grundval av ett antaget NPI-medcltal på ca 17,4 °;;_ 

Budgetåret 1976/77 

Cnder avsnittet Ramberäkningar för budgetåret 1976/77 m. m. har jag 
angett hur jag har beräknat kompensationen för pris- och lönestegringar 
för nästa budgetår. \'led hlinvisning till \ad jag har anfört chir hcmstlillcr 
jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Reglering av prissregringar tör ciri/fursmrer för budgetåret 
1976177 anvisa ett förslagsanslag av 25 600 000 kr. 
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B Armeförband 

Armens fredsorganisation består i stort av följande förband m. m. 

I förwarsområdesstab 
20 försvarsområdesförband 
29 övriga förband 

'JI 

27 utbildningsanstalter som är understiillda eller lyder under chefen för ar
men 

Lokaliseringen av armens fredsförband m. m. framgår av följande karta 
(intagen på s. 92). Verksamheten leds centralt från armestaben (ses. 14 7)och re

gionalt av militärbefälhavare (ses. 158). 

Verksamheten under huvudprogrammet Armeförband budgeteras på ett 
antal primäruppdrag inom huvudproctuktionsområdena Ledning och för
bandsverksilmhet. Materielanskaffning, Anskaffning av anläggningar m. m. 
samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande an
slag. 

B I. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 
B 2. Armeförband: Materielanskaffning 
B 3. :\rmeförband: lst~mdsiittning av befästningar och kaserner 

B 4. Armeförband: Forskning och utveckling 
111 I. :\rmcförband: Anskaffning av anHiggningar 

B I. Armeförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1974175 
1975176 

1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 264 865 704 
2018110000 

2 27 5 800 ()()() 

Under anslaget bedrivs dels allmän ledning och förbandsverksamhet, ope
rativ och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anställd 

personal m. Il samt wu'ndutbildning och repetitions~tbildning av viirr)c 
pliktiga inom armen,delsallm:in ledning och förbandsverksamhet inom hem
viirnet. 
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I ·erksa111iz,·1ens u111jitll11i11g 

Verksa11liH'I 

St1)rrl' 1H11nrg:1nisatilHll'r 
Antal ulcxaminL·radl' 11ffi

l"l'rarL' L'.\kl. rl'SL'rv
nffin'rarc 

l;rn11dulhildnin)! av 
v:1rnplik1iga 

Antal mi111 
Antal tj~instgi.lrings1l:ig~1r 

I milj. d:1)!:1r1 
RcpL'I i tit.111'11 I h iltl ning 
Anlal man 
Antal tjiinstµiiringsdagar 

I milj. daµarl 

1974/75 

Pl:111cra1 

580 

40 ](10 

lfl.7211 

100 8~5 

uno 
-----··-·-----·-------

510 

40 l."fl 

9.990 

97 930 

L560 

I\ o.1·111atfrr och medclsbehrn· (I (){I{}- fal kr. I 

l'ri111:1rnppdraµ 111. 111. 

i\rmdi.irhand: 
Allm:in ktl ning tJL"11 för-

hand SVL'rk s:11n lwt 
( >pcr:11 iv nL"11 kriµs1.Jrgani

salmisk VL'rksamltcl 
litbilJning till uvlt av 

fast :111stifld J'l'IV>-
11:11111. Il 

c;rundutbildning av v:irn
pliktiga 

Rqwt it iomu thild ning 
.-\Jlmiin kdnin)! uclt fiir

ha nd svnksa111 hL'I. hL'llt· 
V~il"flL'l 

.·1 rgär: 
Övnplaneri11g 

Fil/k1>111111cr: 
\fnlgi\'L'Il prisrl·glL·rinµ 

l. thc•talni11µ:1r 

Tillk1>111111a: 
Utbetalni11g:1r fi.ira11kdda 

av fiHL' hud~l'tiin . .'t t'.t..'-
11t>111ford lll•>twarandc 
v,·rks:1111ltt'l 

l_;l"lllL'Hs:1mma k11stnadt•r 
Skilln:td ml'il:tn !'aktisk:t 

ut.~iftcr ul·h intl'rn
prisl'r 

J 974/75 

<> 16 3 I 5 

84 (109 

I 78 ~811 

765 05 3 
232 288 

I 916 09S 

80 939 

+ 404 900 

2 240 056 

+ I 8 03 7 

Ltfall 

762 26 7 

79 089 

J 86 82 7 

796 251 
23(17.16 

48 758 

2 IOJ 928 

2103928 

-t 135 234 

+ 140 123 

197',/76 

Pl:111era1 

2 

630 

37 601l 

10,045 

I 05 7 30 

1,666 

197:\ 76 

!'!annat 

6% 899 

79 800 

2()(1 095 

834 359 
~45 313 

42 803 

2 099 269 

- 80 629 

2 018640 

+ I 7 050 

93 

1976!77 

( ·1iL·fr11 frir 
~Hlll~'ll 

650 

9.415 

I 05 060 

U~l 

1976/77 

Chekn for 
armc·n 

763 5R4 

86 24~ 

218 642 

92 I 517 
283 548 

41) 708 

2 J23 241 

I 2 3 .S.S I 

2 199 690 

+ 15 020 

l·örl'dra
)!:llldL'll 

7 30 599 

84 277 

214272 

951 8'17 
342 348 

49 348 

2 372 741 

97 251 

2 275 490 

+ 15 020 
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Prirnäruppcl rag m. m. 

Ar/!,ar: 
Avlöningar till vi's pl'r

son:d i verkstads
drift 

lkriiknack utbl'!alningar 
L'ftcr budgl'titret 

l;ell1L'nS:l1111l1a inkomster 

\kdclsbehov 

f'ersnnal 

1974175 

Pbnerat 

16 702 

- 18 491 

2 222 900 

Antal 

Utfall 

I 14 419 

2 264 866 

1975/76 

Plancrut 

17 580 

2018110 

l)4 

1976/77 

Chd'cn för 
armen 

14 710 

2 200 000 

1974/7 5 1975/76 Beräknad fodrin~ 
1976/77 -

Planerat Ltfall Pbncrat Chefen för l 'öredra-
armen 

Mil iliu personal 
Regcrnen t so ffkcrarL' 2 750 2 495 2 801 + 47 
J..:ompanio ITicerarL' I 871 1 846 I 902 + JO 
Plu tunsofficc'rarc 111. il 4 507 4 I 16 4 526 + 6 

Cir'il111ili1är personal 
Teknisk persunal I 100 I 012 I 068 + 2 
Läkare lwtcriniircrl 30 23 23 af. 
Övrig personal 7 6 7 of. 

Pc11si011erad 111ilirar pi'r-
.,01111/ i arrodcstjä11s1 

Rcgc·rnc n t sotlicl'farc 100 80 72 -19 
J..:ornPJn iofficnarc 212 97 113 -14 

Ciri/ pcrso11al 
1 landliiggande personal 79 62 69 of. 
Övrii! pL'rson:rl 8 534 1 8 8792 8 615 uf. 

19 190 18 616 19 196 + 32 
----·---· . --·· -·-···--·-·----- ------ ---·-···-··· 

1 I liirav 2 8.'i I extra an,t:illd:1 LJ IO\'L'r fastst:illd pcrsonalforil'L·kning 
2 ILir:rv 2 272 extra anstiillda utöver faststiilld per>ernalförll'cknin.~ 
·1 :\vscr tj:instcr som tillkommer pii grund av pensiuns:ildcrsht1jningcn. 
~ Avs,·r antakt tjiinstl'r. J\ntakt anstiillda l.1L'riiknas minska ·ned ca 325. 

Budgetåret 1974175 

.l 
+ 473 
+ 10.l 
+ 6 

+ 2 
oL 
of. 

19 
14 

+ I 
nr. 

4 
+ 33 

Che/'en .för armen anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974/75 att 
planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Omorganisationen i 

lägre n:g\onal och lokal instans har pr~iglat verksamheten vid armens forband. 

Detta har bl. a. inneburit stora pMrestningar !lir personalen. De krigsor

ganisatori~ka lör~indringarna har varit relativt få. Verksamheten har hu

vud'iakligen omfollat utbildning och revideringar. 

J\blet l!.ir utbildningen vid skolor och kurser har i stort sett ni1lls. Den 

fortsatta bel~ilsutbildningen vid llirbanden har genomförts med kvalitativt 

gott resultat. Vid \·issa frirha1)d har dlKk denna utbildning begr~insats pä 

1:örcdr.i
ganJen 

- 14 710 

2 275 800 
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grund av befols-och tidsbrist. Det k\'antitativa utbildningsresultatet iirdiirför 
inte fullt tillfredsstiillandc. \-!ålen fi.ir utbildning av viirnpliktigt kompanibcfol 

och rcscrvo!Ticerare har inte helt uppnåtts. 
Avgångarna under grundutbildning a\" viirnpliktiga avsedda för krigspla

cering har ökat någnt. Bortfallet av utbildningstid har också ökat. Det kva
litativa utbildningsresultatct har förbiittrats men iir iinnu inte helt tillfreds

stiillande. 
Repetitionsutbildningen har genomfi.irts med kvalitativt godtagbart och 

i vissa fall gott resultat. Vissa av de förband vilkas utbildning har avkortas 
med två veckor iir dock inte krigsanvändbara i sina huvuduppgifter ome
delbart efter mobilisering. Armechefen bedömer att utbildningsmålen kom

mer att nå~ i framtiden. 
\-1!ilet för hem\'iirncts verksamhet har i huvudsak uppnåtts. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1(FöU1975:13, 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 
fullföljas. Detta innebiir bl. a. att omorganisationen i lägre regional och 

lokal instans kommer att genomföras. Ny fredsorganisation vid krigsskolan, 

armens kompaniofficersskola. hemvärnets stridsskola och armens fallskärms
jägarskola genomförs under budgetåret. Fredsorganisationen anpassas fort
löpande till den krigsorganisatoriska utvecklingen. 

Beslutade krigsorganisatoriska förändringar genomförs och förberedelser 
vidtas för senare omorganisationer. Mobiliseringsberedskapen upprätthålls 

enligt överbefälhavarens närmare bestämmande och personal utbildas för 
att uppnå och vidmakthålla förmåga att lösa uppgifter i krigs- och freds

organisationen. 
37 600 viirnpliktiga beräknas grundutbildas. Utbildningen inriktas så att 

samövade enheter kan föras över till krigsorganisationen och därvid vara 
direkt användbara i sin huvuduppgift efter mobilisering. Försöken med av
kortad grundutbildning fortsätter. Repetitionsutbildning beräknas genom
föras med ca 105 000 man. Utbildningen inriktas så att förband som genomför 
övning enligt det oavkortade VU 60-systemet efter mobilisering kan lösa upp
gifterenligt krigsplanliiggningen. Försöken med modifierad repetitionsutbild
ning fortsätter. Henwiirnets organisation, kapacitet och beredskap kommer 

om möjligt att vidmakthållas. 

Budgetåret 1976/77 

Chckn/i.ir armen 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen (s. 15\ anför 
chefen för armen följande huvudmotiveringar för den föreslagna verksam

heten under budgetåret 1976177. 
Kostnaderna för fredsverksamheten minskas för att behålla största möjliga 
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effekt i krigsorganisationen. Förändringar i krigsorganisationen bör genom
föras i ungefär samma omfattning som budgetåret 1975176. 

Försöken med avkortad grundutbildning och modifierad repetitionsut
hild ni ng fortsiitter umkr budget{iret 1976177. Chefen for armen riik nar vidare 
med en viss vakansfyllnad för att avhjälpa bristen på befäl medan antalet 
civilanstiillda cliiremot minskar. Inom hemvärnet beriiknas övningsverksam
heten öka något. 

Förändringar i förhållande till budgetåret 1975176 detaljmotiverar chefen 
för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 242 996 000 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

1. Allmän ledning och förbandsverksamhet 

a) För driften av försvarets personalserveringar behövs fem nya ekono
mibiträden. Pensionsåldershöjningen för viss militär personal medför att 
63 nya tjänster tillkommer under budgetåret ( + 3 345 000 kr.). 

b) Medel för underhåll av direktförbindelser och radiomateriel har förts 
över till anslaget E 6 Krigsorganisation mr vissa staber: Ledning och för
bandsverksamhet. Från anslaget B 2 Armeförband: Materielanskaffning har 
medel for sjukvårdsmateriel förts över till detta anslag (- 110 000 kr.). 

C. lJppgiftsförändringar 

I. Allmän ledning och förbandsverksamhet. 
a) På grund av ändrade arbetsuppgifter bör vissa tjänster höjas ( + 400 000 

kr.). 

hl Ökningen av övertalig personal iikar mcdclsbehovet med I 549 000 
kr. 

cl Fem tjiinster behöver inriittas f(ir arhctsv{irdsfall ( + 300 000 kr.). 

dl Den Li\'ila personalen minskar i samband med all OLLI etapp 3 genom
fors (- 21017000 kr.). 

d i\\' budgettekni.~ka skiil bör medel lliras över fr{m övriga delproduk-

tinnsomr[1den (+ 18 911 000 kr.). 
n I lyrorna minskar med 2 509 000 kr. 
g) lkhovet av utbildningsammunition minskar (- 109 000 kr.). 

h) Ny föm\dsorganisation för tygunderhäll iikar kostnaderna med 1 996 000 

kr. 
i) Övriga kos1nadcr bedöms iika med 3 308 000 kr. Vid hcr~ikningen har 

bl. a. hänsyn tagits till ökad central reservation för fordonsskatt, ökade kost-
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nader för personalvård samt genomförande av OLLI-organisationen. Ra
tionaliseringsvinster för OLLI 2 har också tagits med i beräkningen. 

2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 
a) Den civila personalen minskar som följd av ambitionssänkningar 

(- 4 330 000 kr.). 

b) Budgeteringen av medel för värnpliktiga har ändrats (- 20 000 kr.). 
c) Minskat antal materielförsök medför att kostnaderna för utbildnings

ammunition går ner (-151 000 kr.). 

d) Antalet organisations- och metodförsök ökar ( + I 277 000 kr.). 

3. Utbildning till och av fast anställd personal m. tl 
a) Bättre budgetering av lönekostnaderna minskar medelsbehovet med 

5 870 000 kr. 
b) Antalet tjänstgöringsdagar för värnpliktiga minskar (-I 180 000 kr.). 
c) Minskat antal elever vid ammunitionskrävande kurser innebär en kost

nadsminskning med 994 000 kr. 
d) Utbildning på ny materiel behöver öka ( + 2 572 000 kr.). 

4. Grundutbildning av värnpliktiga 
Antalet inryckande värnpliktiga minskar med 2 050 till 35 550 dels på 

grund av att omsättningsbehovet för krigsorganisationen ändras, dels till 
följd av att antalet värnpliktiga som är disponibla för grundutbildning går 

ner. Sammanlagt minskar kostnaderna med 29 499 000 kr. 

5. Repetitionsutbildning 
Antalet tjänstgöringsdagar och värnpliktskostnaderna ökar. Ett större antal 

förband med höga ammunitionskostnader skall vidare genomföra krigsför
bandsövningar. Sammanlagt ökar kostnaderna med 11 389 000 kr. 

6. Allmän ledning och förbandsverksamhet, Hemvärnet 
Antalet hemvärns- och driftsvärnsförband ökar. Uppgifter som har åvilat 

förråds- och servicepersonal tas över av personal ur hemviirnet. Centraliserad 
utbildning genomförs i ökad utsträckning. Sammanlagt ökar medelsbehovet 
för angivna åtgärder med I 719 000 kr. 

Fiiredraga11de11 

Chefen för armen redovisar i årsredovisningen för budgetåret 1974175 
ett anslagsöverskridande på ca 42 milj. kr. Som jag har anfört i det föregående 
under avsnittet om verksamheten inom det militära försvaret under bud
getåret 1974175 bör överskridandet regleras vid kommande fördelningar av 
prisrcgleringsmedel till huvudprogrammet Armcförband. 

Som jag tidigare har anfört i samband med mina ställningstaganden till 
programplanen för det militiira försvaret skall de föreskrivna personalminsk
ningarna genomföras i planerad omfottning. I avsnittel om ramberiikningar 

7 Riksdagen 197517(). I sam/. /Yr /f!O. Bilaga (J 
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m. m. har jag vidare <tnfört att jag inte kan godta de budgetmiissiga jus
teringar som överbefälhavaren har föreslagit beträffande beriikningen av lö
nekostnaderna. I samma avsnitt har jag även anmiilt att jag i annat sam
manhang avser att föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag om 
höjning av viirnpliktsförmånerna. Vid min beräkning av medelsbehovet un
der förevarande anslag har jag beaktat denna reform. 

I övrigt kanjag i stort godta elen planerade omfattningen av verksamheten. 
I fr{1ga om de olika primiiruppdragen vill jag dock anföra följande. 

Under primiiruppdraget för allmiin ledning och förbandsverksamhet kan 
jag i huvudsak godta armechefens beriikningar av mcdclsbehovet. Jag har 
clock utgått frän att de personalminskningar som följer av att omorgani
sationen i liigre regional och lokal instans (0LLI etapp 3l genomf<irs medför 
ett lägre meclelsbehov än vad chefen för armen har angett. Jag har endast 
beräknat medel för sådan utökning av militär personal som är en direkt 
följd av pensionsåldershöjning och redan påbörjad utbildning. Jag har vidare 
vid beräkningen av meclelsbehovet tagit hänsyn till att anställning av extra 
civil personal bör begränsas så att de av överbefälhavaren anbefallda minsk
ningsmålen kan uppnås. Jag har även räknat med att en tjänst övergångsvis 
skall inrättas för förberedande personalvårdsåtgärcler i samband med att för
bandet i Arvidsjaur sätts upp och att medlen för köp av musiktjänster från 
regionmusiken förs över till anslaget E 5. Militärområdesstaber m. m. 

I enlighet med vad jag tidigare har anfört om personalutvecklingen bör 
rekryteringen under primäruppdraget utbildning till och av fast anställd per

sonal begränsas. 
Under primiiruppdragsgrupperna för grund- och repetitionsutbildning av 

viirnpliktiga kan jag i huvudsak godta den inriktning och omfattning av 

verksamheten som chefen för armen har föreslagit. 
Jag har inte något att erinra mot armechefens förslag betriiffande pri

märuppdragen får operativ och krigsorganisatorisk verksamhet och för hem

viirnet. 
Min beriikning av det totala medelsbehovet framgår av sammanstUllningen 

över kostnader och medclsbehov. Jag har därvid riiknat med en lägre pris

och löneomriikning än chefen för armen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Amn~/iirhand: Ledning 11ch/hrhandfferksamhe1 flir budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 2 275 800 000 kr. 

8 2. Armeförband: Materielanskaffning 

1974175 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

783 132 966 1 

736 000 000 
764 000 000 

1 Varav 184 410 000 kr. i prisregleringsmedcl 
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Verksamheten under anslaget omfattar sådant materielunderhåll som inte 

är en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och övningar 

vid förbanden, anskaffning av alla förnödenheter för krigsorganisationens 

utrustnings- och ersättningsbehov samt anskaffning av viss materiel för 

fredsbruk. 

Verksamheten under anslaget inriktas med beställningsbemyndiganden, 

medan takten i beställningsverksamheten bestäms av medelstilldelningen. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1975 I 950 951 35_8 
kr. För budgetåret 1975/76 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyn

digande om 1 200 milj. kr. och anvisat ett anslag av 736 milj. kr. Den 

på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 blir 

(i 050951358 + 1200000000 - 736000000) 1514951358 kr. 

Bestä/111ingshemy11diga11de11 och hetalningsmedel (I 00(}-/a/ /.:.r.) 

Prim~i rn ppd rag m. m. 

Arme-förhand: CL·ntralt vid
taget matl'ridu nderhall 
m. m., utom av viss sjuk
vardsmatcricl. för del
programmen 

1 ·orddningsforhand m. 111. 

lnfanll'ribrigad m. m. 
Norrlandsbrigad m. m. 
Pansarbrigad m. 111. 

Centrala od1 högre regionala 
kdnings- ud1 underhiills
förband 

1.okal fiirsvarsforband 
l;L•mensamma produktinns

fL'SU fSl'f 

Arml-rörhand: Centralt vid
tagL'n mall'ril'ianskart~ 
ninµ ni. 111 •• utorn av viss 
sjukvanlsmaterid, liir dl'i
prog:rammL'll 

h.irdl'i ningsförband 111. 111. 
Infanteribrigad 111. 111. 

'.\orrlandshrigad 111. 111. 
l'ansarhrigad m. m. 
CL'lltrala och högre rqdonala 

lednings- ol'i1 umkrhalls
forhand 

I .ok al forsvarsforband 
lkmv:irnet 
Gl'Jlll'nsamma produktio11s

TL'SllfS1 . .'r 

An110förbarlll: CL·ntr~1lt vid
la!!l'll mall'ril'ianskafl~ 
ning 111. 111. av vi's sjuk
vimlsmakrid för dl'i
prograrnmcn 

1975/76 

Bem. lkt. 

15 800 
6 800 
4 000 
9 400 

85 600 

1 500 
JO 000 

32 500 1 

296 200 
444 100 
182 000 
115 500 

747 600 
20 900 

110 500 
2 500 

234 80().l 

1976/77 

Chefen for armen 

lkm. Bet. 

13 400 32 000 
4 900 5 500 
1 900 2 500 

12 300 12 200 

400 1 000 
12 200 9 700 

58 3()02 13 200 

298 300 205 800 
502 200 254 500 
207 400 96 200 
145 600 94 400 

44 800 24 500 
124 400 101 900 

2 100 2 300 

898 6004 121 300 

l·öredragandc•n 

Bcm. Bet. 

80 400 76 100 

1934100 900 900 
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l'ri111:iruppdrag ni. 111. 

l·i"ir,!L"iningsförhand m. m. 
Infanteribrigad rn. 111. 
\Jorrlandsbrigad m. 111. 
Pansarbrigad 111. 111. 
Centrala 0<"11 högre regin 11ala 

kdni11gs- och underh:ills
forband 

Lokal forsvarsi'örhand 
(;L'nll'nsamma produkticl!1s

resu rser 

h:ost na<kr 

ReducTri11g pii grund av Övl'r
planl'ring och inkc.1111ster 

\lcddsbd1<.>v 

lkmy ml igand L'l.>L'hov 

197~/76 

lkm. 

10 100 
4 20() 
I 400 
I 500 

s 400 
8 600 

6 3005 

I 524 000 

324 000 

I 200 000 

ill't. 

29 000 

862 200 

126 200 

736 000 

100 

1976/77 

Chckn for armen 

lkm. 

I 600 
4 800 
I 700 
I 800 

s 100 
JO 400 

8 9006 

1 36 I 100 

386 300 

I 974 800 

Bl'I. 

3 200 
4 8110 
I 700 
I 800 

5 ]()(I 

10 400 

3 61)0 

I 007 600 

173 600 

834 000 

I I bdoppct ing:ir 13.1 milj. kr. i prisrL·gkri11gsb,·myndigandcn 

1:örc·dragandl'n 

lkm. lll'l. 

34 300 30 600 

2 048 800 I 007 600 

- 558 800 243 600 

764 000 

l 490 000 

1 I bduppl't ingar 44.1 milj. h. i prisrcgkri11gsbl'myndigandl'11, varav 20.6 milj. kr. utgör korrl'ktion för saldo 
3 I hdoppd ingar 143 milj. kr. i prisrl'gkringshemyndiganckn 
4 I bl'ioppd ingår 740.4 milj. kr. i prisrl'glcrinµsbcmyndiµandcn, varav 243.9 milj. kr. utgör korrektion för saldo 
s I bl'loppet ingar 700 000 kr. i prisrcgkringshe111yndigandL'n 
'' I hdoppL't ingar 5.3 milj. kr. i prisrt•gkringsbc·myndiganden 

Budgetåret 1974175 

Försmrcrs marerie!verk och .försvarers .~jukvårdssryrelse anger i sina årsredo

visningar för budgetåret 1974175 att planerad materielanskaffning för ar

mcförband i stort har kunnat genomföras. Under budgetåret har sålunda 

bl. a. beställts robotar m. m. för luftviirnsrobotsystem 70, ammunition, 

främst för handeldvapen, automatkarbiner, vissa standardfordon och ut

rustning för terrängfordon. Vidare har renovering av centralinstrument för 

artilleriet samt bekliidnads-. förplägnads- och sjukvårdsmateriel beställts. 

Leveranserna av infanterikanonvagn 91 och terrängbilar har påbörjats plan

enligt. Leveranserna av ammunition och vissa standardfordon har fortsatt 

under budgetåret. 

Budgetåret 1975176 

Bemyndigandeplaner har fastställts i regleringsbrev för budgetåret 1975176 

och ändrats genom beslut den 13 november 1975. Planerna innebär bl. a. 

att under budgetåret kommer att beställas pjäser. centralinstrument m. m. 

för haubitssystem 77, spaningsradar för luftvärnsrobotsystem 70, ammu

nition för infanterikanonvagn 91, tändrör för artilleriammunition och biirbara 

radiostationer. Vidare kommer kompletterande beställningar av terrängbilar 

och infanteri kanonvagnar att läggas ut. Sjukvårdsutrustningen på brigad nivå 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 101 

börjar moderniseras. Leveranserna av infanterikanonvagn 91, terrängbilar, 
ammunition och vissa standardfordon fortsätter planenligt under budgetåret. 

Enligt riksdagens beslut vid 1975176 års riksmöte (prop. 1975176:57. NU 

1975/76: 15, rskr 1975176: 107) har beställningar av viss beklädnadsmateriel 
tidigarelagts till budgetåret 1975/76. 

Budgetåret 1976!"77 

Chefentör armen 

Anslaget bör föras upp med 834 milj. kr. och ett beställningsbemyndigande 
om I 974,8 milj. kr. inhämtas. 

lkställningsbemyndigandena för förde In in g s förband m. m. är 
avsedda främst för att modernisera luftvärnsrobotsystem 67 och för alt an
skaffa bildförstiirkare, ammunition, främst till artilleriet, vissa standardfor
don och motorcyklar. Vidare avses bemyndiganden för att fortsätta mo
derniseringen av utrustningen för förbandsplatsgrupper. 

För i n f a n t er i b r i g ad e r m . m . och n o r r I a n d s b r i g ad er 
m. m. begiirs bemyndiganden friimst för att bcstiilla ammunition och kom
plettera beställningen av pjäser och utrustning tiU haubitssystem 77. Vidare 
begiirs bemyndiganden för att anskaffa bildförstärkare, lys- och räkammu
nition samt motorcyklar. Slutligen avses bemyndiganden för att fortsiitta 
moderniseringen av utrustningen för brigadsjukvårdskompanier och för
bandsplatsgrupper. 

Beställningsbemyndigandena för pansarbrigader m . m . avses 
främst för att fortsätta renoveringen av stridsvagn 103 och för att anskaffa 
bildförstärkare, lys- och räkammunition och motorcyklar. Bemyndiganden 
avses också för att fortsätta moderniseringen av utrustningen för brigad
sjukvårdskompanier och förbandsplatsgrupper. 

För c e n t r a 1 a o c h h ö g r e r e g i o n a I a I e d n i n g s - o c h u n -
de r h å 11 s för b a n d begärs bemyndiganden friimst för att anskaffa per-· 
sonbilar. lastbilar och motorcyklar och för att fortsätta moderniseringen av 
krigssjukhusen. 

Bestiillningsbemyndigandena för I ok a Iförs vars förband avses 
friimst för att anskaffa automatkarbiner, personbilar, lastbilar, motorcyklar 
och bärbara radiostationer. Vidare avses bemyndiganden för att fortsätta 
moderniseringen av förbandsplatsgrupper. 

För gemensam m a p ro d u k t i o n s resurser begärs bemyndi
ganden främst för att beställa materiel och installationsarbeten för fasta 
signalanläggningar och centralt underhåll av vissa beredskapsfabrikcr och 
för att vidmakthålla och komplettera krigsproduktionskapaciteten. Vidare 
avses beställningsbemyndiganden för all anskaffa materiel för fredssjukvår

den. 

För samt I i g a de I program avses beställningsbemyndigan?en för 
intendenturmateriel användas främst för att anskaffa beklädnads- och för-
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plägnadsmateriel. 
Av begärda bemyndiganden avses 789,8 milj. kr. för pris r e g I er in g. 

Beloppet har beräknats enligt följande. 
a) omräkning av bemyndiganden för nya bestiillningar under budgetåret 

1976177 från prisläge februari 1975 till prisläge februari 1977 enligt bedömd 
prisutveckling med 328,3 milj. kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 
till prisHige februari 1977 enligt bedömd prisutveckling med 197 milj. kr. 

c) underskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1974175 
till ett belopp av 264,5 milj. kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalningsme
dcl. Jag har därvid beaktat den tidigareläggning från budgetåret 1976177 
till budgetåret 1975176 av vissa beställningar inom beklädnadsområdct som 
riksdagen har beslutat vid 1975176 års riksmöte (prop. 1975176:57, NU 
1975176: 15, rskr 1975176: 107). 

Jag kommer senare denna dag att hemställa att regeringen föreslår riks
dagen att underskottet av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 
1974175 regleras i samband med tilläggsbudget ll till statsbudgeten för bud
getåret 1975176. 

Av beställningsbemyndigandet avses ca 350 milj. kr. för att beställa am
munition och komplettera beställningen av pjäser och utrustning till hau
bitssystem 77. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1977 2 240 951 358 kr. Detta belopp 
bör emellertid justeras med hänsyn till underskottet av prisregleringsbe
myndiganden från budgetåret 1974175 och till den beräknade fördelningen 
av prisregleringsmedcl för budgetåren 1975176 och 1976177. Den på detta 

sätt beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1977 blir ungefär lika 

stor. 
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det beställnings

bemyndigande som riksdagen kan komma att lämna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 
m. m. för armcförband får läggas ut inom en kostnadsram av 
1 490 000 000 kr. 

2. till A rmNiirband: Materie/ansk(J/fi1i11g för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 764 000 000 kr. 
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B 3. Armeförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

50 000 000 
46 000 000 
77 000 000 

103 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar och 
byggnader för armen. Anslaget skall tillgodoföras inkomstsidan i staten för 
försvarets fastighetsfond för att balansera utgifter inom staten för fonden. 

Kostnader och meddshehm· (I (}(){}-fal kr.) 

l'ri111:irnppd rag m. m. l 974i7 5 197 :0./76 l 976/77 

( 'he fl'l1 hirl'd ra-
l"ör ga11dc·11 

Il L' f :i ' t 11 i 11 g a r s d l' I r (l Il d 
Ar111dörha11d: lslamkitt11i11g 'IV lwfast

ni11gar 111. 111. för ddprn~ramml't (;l'llll'n
sa111ma prudukliunsrL"sursc·r 

Kasc·rnhyggnaders dc·lfu11d 
.·\r111dörhand: i-1,i11ds:i tt11ing av kasl'rnl'r 

lll. 111. för dl'iprngrall1Tllc'( (;<.'llll'l1Sall1Tll:l 
produ ktionsrcsurscr 

Knsl11adcr = ml'ddsbehov 

200 

43 800 

44 000 1 

arm011 

.)1)1) 350 

45 700 76 650 

46 000 2 77 000 

I \kdgivel överskridande· ;1v ansla[!shl'ioppet 6 milj. kr. 

2 \kdgiwt i.iverskrida11dl' av anslagshdoppd 22.8 111ilj. kr. 

Budgetåret 1974/75 

350 

76 650 

77 ()()() 

I sin årsredovisning för budgetåret 1974175 anmäler fi1rtifikminnsf1)11·alr

ninge11 att verksamheten har kunnat genomföras enligt planerna. Renovering 
av två kaserner vid P 6 i Kristianstad. en kasern vid P 7 i Ystad och fem 
kaserner vid P I i Enköping har avslutats. Renovering av en kasern vid 
S 2 i Karlsborg har påbörjats: 

Budgetåret 1975176 

F. n. pågår renovering av kaserner vid P I i Enköping, P 6 i Kristianstad, 

P 7 i Ystad, lng 2 i Eksjö och S 2 i Karlsborg. Av totalt 21 kaserner som 
är aktuella att renovera vid dessa förband beräknas 19 vara färdigställda 
vid utgången av budgetåret 1975176. 

Genom beslut den 23 oktober 1975 medgav regeringen att anslaget får 
överskridas med 3.8 milj. kr. för att göra det möjligt att i sysselsättnings
frUmjande syfte renovera en kasern vid A 4 i Östersund tidigare än förut 

var planerat. Genom beslut den 20 november 1975 medgav regeringen att 
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anslaget får överskridas med ytterligare 19 milj. kr. mot att motsvarande 

belopp låses på anslaget Armcförbancl: Materielanskaffning. 

~udgetåret 1976177 

Clu/enfbr armen 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Objåt 

Il I.' r ä s t n. i ·Il g -a r s d L' I r '-' n d 
_(;e111ensa111ma ~-rodukti• 1Jl'l'c's11rsc'r 
I. Mindre i'1;irids:itlningsarhekn p;i hefäqningar ni. ni. 

K a. s L' r 11 h v !..!; ~ 11 a d t' r '\ d L' I r o n d 
Germ·nsam 111:1 J>r,ud uk I ion srl.'s11 rsc'r 
I. KasL~rnrL'nOVL'rin~ar 
2. isti1ndsät111ing av 111alinr:ittningar 
3. lst;lndsiittning av sjukhus 
4. lst:indsiiltnin~ av forrad 0L'i1 'tahs- lll'h förvalt

ningslokaler till följd a\; nrg;111isationsiindring;,r 
5. Mindre ist;indsiitcningsarhden pa byggnader. t1t

bildningsanordningar 111. 111. 
6. Vissa tekniska försörjningsanordningar 111. 111. 

T<>talt 

\ledl'lsforbrukn ing 
(I 000-tal kr.) 

350 

JSO 

27 500 
14 000 
4 ()()() 

4 500 

14 650 

12 (100 

76 650 

77 000 
---------------- ---- ------------------·· ----

Befästningars delfond 

I. För mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. beräknas ett 

medelsbehov av 350 000 kr. för nästa budgetår. 

Kasernbyggnaders delfond 

I. F. n. pågår renovering av kaserner vid P 1 i Enköping, P 6 i Kristianstad, 

P 7 i Y stadJng 2 i Eksjö och S 2 i Karlsborg. För fortsatta renoveringsarbeten 

vid angivna··förband och för att päbörja renovering av en kasern vid I 16 

i'l-ial~stad beräknas ett meclclsbehov av 27.5 milj. kr. för nästa budgetär. 

2. Behovet av att iståndsätta matinrättningar vid armens förband har ti

digare anmälts för riksdagen i prop. 1974: I (bil. 6 s. 84). För nästa budgetår 

beräknas ett medelsbehov av 14 milj. kr. för detta ändamål. 

3. Vid många av armens sjukhus är utrymmet otillräckligt och lokalerna 

i så dåligt skick att varken en tillfredsställande arbetsmiljö för den anställda 

personalen eller en lämplig och rationell sjukvård kan åstadkommas. De 

tekniska installationerna i byggnaderna har dessutom i åtskilliga fall nått 

slutet av sin livslängd. Tre sjukhus avses bli ersatta genom nybyggnad under 
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programplaneperioden 1976/77-1980/81. Yllerligare 32 sjukhus bedöms be
höva iståndsättas eller bli ersatta genom nybyggnad före år 1985, varav 
15 om möjligt före år 1980. De totala kostnaderna för iståndsättningar upp
skattas till ca 95 milj. kr., varav 4 milj. kr. behövs för nästa budgetår. 

Möjligheterna att förverkliga iståndsättningsprogrammet för sjukhusen 
är beroende av många ovissa faktorer, bl. a. arbetsmarknadsförhållandena 
och möjligheterna alt helt eller delvis friställa de sjukhus som skall istånd
sättas. lståndsättningsprogrammet bör därför inte låsas i detalj utan ges 
en viss flexibilitet. Av detta sk;il har iståndsättningsarbetena förts samman 
till en post i dispositionsplanen i likhet med vad som har skett för ka
sernrenoveringarna sedan flera år tillbaka och för iståndsättning av mat

inrättningar sed~n budgetåret 1974/75. Beslut om vilka objekt som skall 

sättas i gång bör anstå tills det fortsatta utrednings- och planeringsarbetet 
har visat vilka objekt som kan bli utförda med hänsyn till rådande om
stiindigheter. 

4. För iståndsättning av förråd och stabs- och förvaltningslokaler till följd 
av organisationsändringar i lägre regional och lokal instans beräknas ett 
medelsbehov av 4,5 milj. kr. för nästa budgetår. Medlen behövs för att 
fullfölja de iståndsättningsarbeten som ingår i etapp 3 av omorganisationen. 

5. För mindre iståndsättningsarbeten på byggnader. utbildningsanord
ningar m. m. beräknas ett medelsbehov av 14 650 000 kr. för niista budgetår. 
Organisationsändringar m. m .. vars omfattning inte nu kan förutses. kräver 

omdisponering, anpassning och ändrat utnyttjande av befintliga lokaler. änd
ring av värme- och ventilationssystem samt elektriska installationer m. m. 

6. För vissa tekniska försörjningsanordningar beräknas ett meqelsbehov 
av 12 milj. kr. för nästa budgetår. Medlen behövs för att modernisera och 
förnya installationer och anläggningar för värme- och elförsörjning. istånd
sätta äldre vägar och planer samt för att byta ut eller komplettera vatten
lednings- och avloppsn;it. 

Fiiredraga11den 

Min berLikning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hems@lcr all regeringen föreslår riksdagen 
att till A.mu;tiirband: lsrd11d~ä1111i11g G\' hetäsrningar och kasemer för 

budgetåret 1976/77 anvisa ell förslagsanslag av 77 000 000 kr. 
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B 4. Armeförband: Forskning och uh·eckling 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6149958?1 
60 000 000 
60 000 000 

1 V;ir;iv I I 500 000 kr. i prisregleringsmedel 

106 

Verksamheten under anslaget omfattar utvecklingsarbete beträffande 
materiel för armen. 

Verksamheten inriktas med beställningsbemyndiganden, medan takten 
i beställningsverksamheten bestäms av medelstilldelningen. Bemyndigan

deskulden under anslaget var den 30 juni 1975 47 500 869 kr. För budgetåret 
1975176 har riksdagen Wmnat ett bestlillningsbemyndigande om 70 milj. 
kr. och anvisat ett anslag av 60 milj. kr. Den på detta sätt beriiknade be
myndigandeskuldcn den 30 juni 1975 blir (47 500 869 + 70 000 000 -
60 000 000) 57 500 869 kr. 

Hestiill11i11gsbcmy11diga11lft'rz och bctalningsmedel (I 000-tal kr.) 

Prim:1ruppdrag m. rn. 1975/76 1976/77 

l·ört•draganden 

lkm. lkt. !km. Bl't. lkrn. Bet. 
···-- -------------- -·-· - -----

.·'\rrni.-förhand; Utvl'ck
lingsarbt'le för dl'l
pn)gra1nL'Il 

l·i) rdL'l 11 ingsförhand 111. m. 
lnrankrihrigad m. m. 
:\nrrlandshrigad m. 111. 

Pans;1rhrigad rn. 111. 

Ct•n t rala och högre rt•gi<'nala 
k•dn ings- od1 u nderh:ills-
förhand 

L.•1b lt'örsvarsrörband 
Hl'mv:irnc·L 
(~l'mc·nsamm;i pruduktiuns

rL'SltrSL'r 

h:t>St nadl'r 

lh·dut·erinµ p:i grund av 
ÖVL'rplanL·rin~ 

!8° 200 
13 21)0 
2 900 

31 100 

4 100 
2 400 

32 900 1 

I 04 700 

- 34 700 

70 000 

18 400 
15 900 

3 000 
37 000 

77 000 
3 100 
I 700 

66 3()()2 

77 000 145 400 

17 000 ... 20 500 

60 000 

124 900 

.1 I bdoppl't ing;ir 8,7 111ilj. kr. i prisn:gkringsht·mymligamkn 

14 soo 
12 400 

3 800 
23 800 

2 500 
I 600 

19 900 

78 500 

-18 .:'iOO 

(J() 000 

136 000 

136 000 

- 26 000 

110000 

78 500 

78 500 

18 500 

60 000 

~ I hdnppd ingär 40.4 milj. kr. i prisregkringsbemyndiganden varav 9.4 milj. kr. för kurrektion av saldo 

Budgetåret 1974175 

Försvarets mareriell'erk anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 
att planerad forsknings- och utvecklingsverksamhet för armeförband i stort 
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har kunnat genomföras. Under budgetåret har verksamheten främst varit · 
inriktad på att studera framtida luftvärns- och pansarvärnssystem. 

På grund av ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten 
för viss ammunition, terrängbilar för personaltransport m. m. har dock en 
del av den planerade verksamheten inte kunnat genomföras. Detta har be
aktats i planeringen för budgetåret 1975176. 

Budgetåret 1975176 

Bemyndigandeplaner har fastställts i regleringsbrev för budgetåret 1975/76 
och lindrats genom beslut elen 13 november 1975. Planerna innebiir att forsk

nings- och ut vecklingsverksamheten i huvudsak kommer att inriktas mot 
fortsatta studier av framtida sambands-, luftvärns- och pansarvärnssystem 

samt mot utveckling av spaningsradar för ett modifierat luftvärnsrobot
system 67, terrängfordon för personaltransport, viss ammunition och kom
ponenter för att modifiera befintliga stridsfordon. 

Den verksamhet som inte har kunnat genomföras under budgetåret 
1974175 har till sin huvuddel planerats in under budgetåret 1975176. 

Budgetåret 1976/77 

Chefc'n.fiir armen 

Anslaget bör föras upp med 60 milj. kr. och ett besUillningsbemyndigande 
om 124,9 milj. kr. inhämtas. 

Under budgetåret 1976177 inriktas utvecklingsarbetet i huvudsak på fort
satta studier av framtida sambands-. luftvärns- och pansarvärnssystem. För

sök utförs med bl. a. ny bandvagn och modifierade stridsfordon. Fram
ställning enligt det s. k. tvåstegsförfarandet kommer att sändas in om ut
veckling av stridsvagnsminor och ammunition för granatkastare. 

Av begiirda bemyndiganden är 40.4 milj. kr. avsedda för pris r e g I e -
r ! n g. Beloppet har beriiknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 
1976/77 från prisläge februari 1975 till prisläge februari 1977 enligt bedömd 
prisutveckling med 23,5 milj. kr. 

b) omräkning av den berliknade bemyndigandcskulden den 30 juni 1976 
till prisläge februari 1977 enligt bedömd prisutveckling med 7,5 milj. kr. 

c) underskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1974175 
till ett belopp av 9.4 milj. kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över bestlillningsbemyndiganden och betalningsme
dcl. Jag kommer senare denna dag att hemställa att regeringen föreslår 
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riksdagen att underskottet av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 

1974/75 regleras i samband med tilliiggsbudget Il till statsbudgeten för bud

getåret 1975176. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

blir bemyndigandeskulden elen 30 juni 1977 107 500 869 kr. Detta belopp 

bör emellertid justeras med hänsyn till underskottet av prisregleringsbe
myncliganclen från budgetåret 1974175 och till den beräknade fördelningen 

av prisregleringsmeclel för budgetåren 1975176 och 1976177. Den på detta 

sätt beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1977 blir ca 95 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 

vilket utvecklingsarbete som bör besliillas inom ramen för det bestiillnings

bemyncligande som riksdagen kan komma att lämna. 

Jag hemsUiller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbete för ar

mfförband mr hest~illas inom en kostnadsram av 110 000 000 

kr. 

2. till :lm11;/örba11d: Forskning och utreck/ing för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 60 000 000 kr. 
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C Marinförband 

Marinens fredsorganisation består stort av följande förband m. m. 

3 örlogsbaser 
2 marina bevakningsområden 
5 kustartilleriförsvar 
7 övriga förband (kustflottan, 5 regementen, I helikopterdivision) 
4 utbildningsanstalter som är understHllda eller lyder under chefen för ma
rinen. 

Lokaliseringen av marinens fredsförband m. m. framgår av följande karta 
(intagen på s. 110). Verksamheten leds centralt och regionalt från marin
staben (se s. 151). 

Verksamheten under huvudprogrammet Marinförband budgeteras på ett 

antal primliruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och för
bandsverksamhet, Materielanskaffning, Anskaffning av anläggningar m. m. 
samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande an
slag. 

c I. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

c 2. Marin förband: Materielanskaffning 

c 3. Marinförband: Iståndsättning av befästningar och 

C4. Marinförband: Forskning och utveckling 

III 2. Marinförband: Anskaffning av anläggningar 

C 1. Marinförband: Ledning och förbandsverksamhet 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

781 801 877 

691 350 000 
765 500 000 

kaserner 

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsverksamhet, operativ 
och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anstlilld per
sonal m. Il. samt grundutbildning och repetitionsutbildning av värnpliktiga 
inom marinen. 
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Verk sa 111 hctens o mfa 11 ning 

Verksamhet 1974/75 1975/76 
-----· 
Planerat Ltfall Planer<ll 

·--·- -- ---· ·--- ---···----· ----------· 

Antal ll!L':>.;1111inl'radc· 
otlic·l'ran· t'.\kl. 
rl'Servutlic'c· rare· 166 160 195 

Grundut\,ildnin!! av 
viirnpliktiga 

An tal man 7 400 6 934 7 300 
An tal tjiinstgörings-

daµar I milj. dapr) 2.162 2, 137 2, 130 
Rcpetitiunsu thildning 
Antal mcm 8 865 6 495 8 401 
Antal tjänstgörings-

dagar <milj. dagarl 0.210 0,148 0.192 
---··-· 

Kostnader uch medelsbehol' (l 000-tal kr.) 

- ----·-

Primäruppdrag 111. m. 1974/75 1975/76 
-----·--· 

Planerat L:t fall Planerat 

Marinforhc1nd: 
Allmiin led ninµ och 

förhand svc·rksam h L't 260 900 320 842 306 300 
OpL'rntiv o,·h krigs-

orga nis;1 t c>risk 
vc·rksamhl'l 54 290 63 177 62 600 

t:thild ning till Och av 
fast anstiilld per-
s1.1nal 111. Il. 61 800 69 944 75 7:\0 

Grundutbildning av 
viirnplik tiga 237 170 255 598 274 600 

RL'pl'titionsuthild ning 25 200 26 838 29 400 

Kt>stnaLkr 639 360 7 36 399 748 650 

.··l1°Kär: 
Öwrplanl'ring 111. m. 35 900 -42 700 

Til/k11111mcr: 
\fl·dgivL'll prisreglering + 154 4 75 

L: t l>c· ta IJ1i ngar 757 935 736 399 705 950 

Tillko111111er: 
[ lthL·talni11gar foran-

kdda av förl' hudgl'l-
i1rc·t gc·numford 111ot-
svarande VL'rksa111hl'l + 14 200 + I H 000 + 14 200 

(;L'111c·nsa111111a kostnackr 
111.111. + 54 091 

111 

1976/77 
--·----

Chefen 
för 
marinen 

233 

7 077 

2.029 

9 232 

0,212 

1976/77 
---···-·-------

( 'hefrn l:örc·dra-
för 1!a!ldL'Il 
marinen 

311 700 310 000 

67 000 67 000 

82 100 81 900 

294 600 304 700 
33 300 41 600 

788 700 805 200 

38 000 26 000 

750 700 779 200 

+ 18 HOO +18 800 
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Prim:irnppdr:1µ m. lll. 

.·1rgdr: 
lnt:ikll'T for isbrytar

v,·rks:11111I,·t 111. 111. 
lll'rii k nad L' ut hl'lal ni nµ

ar L-ftcr hudgL'l:irl't 

~kdl'ishdwv 

Personal 

l'l'rsnn a I ka ll'gori 

·-·----· 

Mi/i1dr 11crs111wl 
RL'!_!l' lllL' Il t S< > llicc·rarL' 
Kompani<lffiL',·rarc 

m. Il. 
PlutPnsoffic'crare 

nL Il. 

Cirilmilitdr perso11al 
Tekn io;k pL'rsonal 
Läkare (vctl'riniirer l 
<ivrig pL'TsL>nal 

l'e11sio11<'ra,/ 111ili1dr 
personal i an-odt's-
1jä111·1 

Rc·gl'nlL'll l S() ffiL'L' ra rc· 
Kumpan iulliL·c·rarc· 

Cil'il f'<'Y.\'01/lll 
H:1ndlii)!µand,· p,·rsunal 
Övri,µ pl'r~onal 

I 974/75 197 5/76 1')76/7i 

Planl'ral ura11 Planna I Chl'kn l·örcdra-
för µamkn 

- I 0 OIJO 8 68!\ -1 o noo -13 200 -13 200 

I 4 200 - 18 000 - 18 800 19 300 19 300 

747935 781802 691350 737000 765500 
----·--- ···---··-- -

Antal 

1974/75 

Pl:lllL'Tat Ltfall 

-----------

683 669 

1 ()16 J 005 

I 886 I 807 

125 \ 18 
7 11 

11 5 

9 15 
17 8 

I :>2 155 
3614 3 644 

7 490 7 448 

------ ----------
1975/76 [l,·r:iknad iindring 

1 ()76/77 

Plann:11 Cb~frn hirl'dra-
for gandt·n 
lllarirwn 

681 + 16 + 4' 

9(lg 7 72 

I 883 + 8 + 7~ 

129 or. of. 
1J of. uf. 

5 nf. of. 

14 - 4 4 

8 2 2 

155 nf. of. 

3 58 I of. 1.>L 

7 446 +\I - 2J 
------- ·---------· ---- ... --·-·--- -- -·-- -·-- --------

Avs,·r tjii11s1,•r som tillkon1111L'r pii pund av pensiuns:lld1·rshi.ijnin)!t'll 
2 0111fordelnin!! av ljiinstl'r i sa1nhand !lll'd aVVL'L'kiinµ1·11 av dl'n siirskilda stall'n for 
ÖVL'flaiip kOllljl:tfliOffil'l'rarL' yjcJ riottan. 
·' t\vsc·r antakt tj;inst~r. Antakt anstiillda hc·riiknas minska lllL'd 52. 

Budgetåret 1974175 

Chefen fiir marinen anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974/75 att 

planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Omorganisationen 

av örlogsbaser och kustartillerifdrsvar har även under budgetåret 1974/75 

krlivt en omfattande arbetsinsats som i viss utsträckning menligt har på

verkat övrig verksamhet. Av regeringen och överbefälhavaren fastställda 

personalminskningsmål har i stort kunnat uppnås. Befålsvakanserna, främst 

inom kompani- och plutonsofficerskårerna, är alltjämt ett problem. Den 
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centralt anordnade obligatoriska befälsutbildningen har genomförts planen
ligt. Den del av befälsutbildningen som sker i förbandens egen regi har 
i likhet med föregående år varit av begränsad omfattning. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1 <FöU 1975:13, 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår beräknas i stort 

kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att möjligheterna att öka samord

ningen av förvaltningsverksamheten i Göteborg och Karlskrona studeras 
och att organisationen vid Berga och Karlskrona örlogsskolor ses över. Försök 
med en gemensam organisation för försvarets tunga och marinens liitta 

helikoptrar påbörjas. Utöver beredskap och uppdrag för nygräddning har 
helikopterförbanden även beredskap för att kunna utfbra räddningsuppdrag 
för civila ändamål. På grund av brist på befäl, främst kompaniofficerare, 

prioriteras befälsutbildningen. 

Budgetåret 1976177 

Chef(>n .för marinen 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen (s. 20) anför 
chefen för marinen bl. a. följande huvudmotiveringar för den föreslagna 

verksamheten under budgetåret 1976177. Bristen på befäl är fortfarande be
svärande och befälsutbildningen måste därför prioriteras. Jämfört med bud
getåret 1975176 planeras repetitionsutbildningen öka. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 detaljmotiverar che

fen för marinen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 61 800 000 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

I. Allmän ledning och förbandsverksamhet 
a) Av budgettekniska skäl bör medel föras över till primäruppdragsgrup

pen Grundutbildning av värnpliktiga och prim;iruppdraget Operativ och 

krigsorganisatorisk verksamhet (- 2 600 000 kr.). 
b) Kustnottans kostnader för bränsle, el och vatten bör föras över till 

primäruppdragsgruppen Grundutbildning av värnpliktiga (- 1 100 000 kr.). 
c) Tre tjänster bör föras över till den nya teleservicebasorganisationen 

(- 100 000 kr.). 

2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 

Vissa lönekostnader bör föras över från primäruppdraget Allmän ledning 
och förbandsverksamhet ( + 700 000 kr.) och primäruppdragsgruppen Grund
utbildning av värnpliktiga ( + 200 000 kr.). 

3. Utbildning till och av fast anställd personal m. n. 
Vissa lönekostnader bör föras över till primäruppdragsgruppen Grund

utbildning av värnpliktiga (- 1 100 000 kr.). 

8 Riksdllgl'n /CJ75!7fJ. I sam!. ,\"r /00. Billlgll fJ 
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4. Grumlutbildning av viirnpliktiga 
a) Vissa lönekostnader bör föras Ö\'Cr till primäruppdraget Operativ och 

krigsorganisatorisk verksamhet (- 200 000 kr.) och från primiiruppdragen 
Allmän ledning och förbandsverksamhel och Utbildning lill och av fast 

anstiilld personal m. tl. (+I 900 000 kr.). 
b) Kustflottans kostnader för värme. el och vatten bör föras över från 

primäruppdraget Allmiin ledning och förbandsverksamhet (+I 100 000 kr.). 

c) Vissa lönekostnader bör omfördelas från primäruppdraget Allmiin led

ning och forbandsverksamhet ( + 900 000 kr.). 

C. Uppgiftsföriindringar 

I. Allmän ledning och förhanclsverksamhet 
a) Viss personal hör föras över frän li.irsvarets malerielverk I+ I 100 000 

kr.). 

bl Personalkostnaderna minskar i samband med OLLI etapp I samt på 
grund av uppgifts- och amhitionsminskningar och vardagsrationalisering 
(- I 500 000 kr.). Antalet rekryteringstjiinster för marin ingenjörer och antalet 

konsulter minskar ( - l 000 000 kr. l. 
cl Internpriserna på personal bör justeras (- 11 700 000 kr.). 
d) Värnpliktskostnaderna för ishrytarverksamhet hör föras över till pri

märuppdragsgruppen Grunduthildning av viirnpliktiga (- I 100 000 kr.). 
e) Kostnaderna i samband med inflyttning i en ny forråclsbyggnad i Karls

krona m. m. beräknas till l 500 000 kr. 
2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 

a) Personalkostnaderna minskar (- 300 000 kr.). 
bl Internpriserna på personal bör justeras (- 3 300 000 kr.). 
c) För reparation av krigsmateriel behövs I 600 000 kr. 
dl Kostnaderna för ledning av krigsförbandsövningar minskar (- 500 000 

kr.). 

e) Vissa budgettekniska överföringar bör genomföras (-I 200 000 kr.l. 
3. Utbildning till och av fast anställd personal m. Il 

a) Antalet plutonsofficerselever ökar ( + 200 000 kr.). 
b) Internpriserna på personal bör justeras (- 900000 kr.l. 
c) På grund av ökat antal tj:instgöringsdagar för v:irnpliktiga och ökade 

materielunderhällskostnader 111. m. stiger kostnaderna ( + -lOO 000 kr. l. 

d) Viss budgetteknisk omfördelning bör genomföras ( + 300 000 kr.). 
4. Grundutbildning av värnpliktiga 

al Internpriserna på persorn1l bör justeras (- 3 200 000 kr.). 
b) Värnpliktskostnaderna minskar (- 4 100 000 kr.l. 
c) Viss budgetteknisk överföring bör genomföras (+ 600 000 kr.). 

5. Repetitionsutbildning 

Verksamheten ökar i enlighet med regeringens och överbefälhavarens 

direktiv (+ l 400 000 kr.). 
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Föredraganden 

Chefen för marinen redovisar i årsredovisningen får budgetåret 1974175 

ett anslagsöverskridande på 1.:a 34 milj. kr. Som jag har anfört i det föregående 
under avsnittet om verksamheten inom det militära försvaret under bud
getåret 1974175 bör överskridandet regleras vid kommande fördelning av pris· 
regkringsmedel till huvudprogrammet Marinförband. 

I avsnittet om ramberäkningar m. m. har jag tidigare anfört att jag inte 

kan godta de budgetmässiga justeringar som överbefälhavaren har föreslagit 
beträffande beräkningen av lönekostnaderna. I samma avsnitt har jag även 
anmält att jag i annat sammanhang avser att föreslå regeringen att förelägga 
riksdagen förslag om höjning av värnpliktsförmånerna. Vid min beräkning 
av medelsbehovet under förevarande anslag har jag beaktat denna reform. 

Jag kan inte godta den ökning av plutonsofficerselever som föreslagits 
av chefen för marinen men kan i övrigt biträda den inriktning av verk
samheten chefen för marinen har redovisat. I fråga om de olika primär
uppdragen vill jag dock anföra följande. 

Under primäruppdraget för allmän ledning och förbandsverksamhet har 
jag beräknat medel för löner för viss personal som nu avlönas av försvarets 

materielverk. Jag har vidare riiknat med att medlen för köp av musik

tjiinster från regionmusiken förs över till anslaget E 5. Milit~irområdesstaber 
m.m. 

Under primäruppdragsgruppen för repetitionsutbildning godtar jag chefens 
för marinen förslag om att öka omfattningen av repetitionsutbildningen. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställningen 

över kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Marin/iirhand: Ledning och .fiirhandsr<'l"ksamher för budget

året 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 765 500 000 kr. 

C 2. Marinförband: Materielanskaffning 

1974175 
1975176 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

420 098 6361 

353 000 000 
351000000 

1 Varav 95 500 000 kr. i prisregleringsmcdcl 

Verksamheten under anslaget omfattar dels underhåll på grund av ge
neralöversyner av stridsfartyg, haverier m. m. samt sådant materielunderhåll 

som regleras genom centrala direktiv, dels anskaffning och modernisering 
av fartygsmateriel m. m., anskaffning av vissa maskiner m. m. samt an
skaffning av intendentur- och sjukvårdsmateriel for marinförband. 
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Verksamheten under anslaget inriktas med beställningsbemyndiganden. 

medan takten i bestlillningsverksamheten bestäms av medelstilldelningen. 

Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1975 I 115 612 353 

kr. För budgetåret 1975/76 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyn

digande om 600 milj. kr. och anvisat ett anslag av 353 milj. kr. Den på 

detta sätt beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 blir 

(l 115612353+600000000-353000000) = 1362612353 kr. 

Bestii/lningsbemyndiganden och bi:talningsmede/ f I 000-tal kr.) 
------------·-·--·-----·- -·-··-- -- ··- -· ---·---· ·--·-------- -·-·· 

Prim~iruppdrag m. m. 

\1arinförh:1nd: CL'nlrall vid
tagel matcril'iundcrh:111 
m. m., utom av viss sjuk
v:inlsmatc·rid, för dd-
prngra1111nL'n 

HL'I ikopterförha nd 
Ytatt:ickförband m. m. 
Lhii t sförba nd 
Minröjningsförba nd 
Gc.mensamma produktions-

resurser 

~1arinförb~nd: Centralt vid
tagen materi:!lanskaffning 
111. 111., utom :tv viss sjuk
v:irdsmateriL'i. för dd
prog.ramnll'n 

I "ör flera delprogram gemen
salllma kdnings-. bas- och 
undcrk11isforband lll. m. 

Hel ik np tcrfrirba nd 
Ytattackf<.irhand 111. ni. 
Uha tsforhand 
Minröjningsfiirba nd 
1':1sta k ust:irt ilkriforhand 
Rörliga k11startillcrirörhand 
GemL·nsainma produktions-

resurSL'r 

Marinforhand: Centralt vid
tagen m:1tl'ril'ianskaffni11g 
m. m. av viss sjukvards
malL'riL'I för dl'iprngram
nwn 

hir flera dL•lprogram genlL'll
sarnma lednings-. bas- od1 
u nderhi1l!sfi.irha11d m. m. 

(iemensainma pruduktions
resursn 

Kostnadn 

197 5/76 1976/77 

Chefen för marinen l:iircd ragandL·n 
-----------------·-·---- ---------- ----
Hem. 

9 400 } I R I 00 
8 100 
5 (\()(\ 

30 I 00 1 

22 oon 
5 750 

196 050 
17 100 
8 150 

46 150 
39 300 

235 200.i 

4 000 

550 

644 950 

) 

Bet. 

5~ 200 

360 301) 

3 <JOO 

416 400 

Hem. 

9 200 
14 600 
9 200 
3 600 

39 400' 

10 7 50 
I 150 

61 800 
3 450 

311 400 
55 ')50 

6 7~1J 

4 74 115()4 

2 900 

I 200 5 

Bet. !km. 

9 200 

l 16 900 
10 200 

76 000 5 700 

17 200 

12 400 
6 200 

113 500 
36 550 
35 81)0 
'J8 100 
16 800 

62 S50 

3 400 ) 

500 

895 300 

4 100 

Bet. 

59 200 

381 900 

3 <JO() 

I 005 400 445 000 975 400 445 000 
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·---------
Prim;iruppdrag m. m. 1975/76 1976/77 

Chden för marinen Föredraganden 
-------·----
Hem. Bet. !km. lkt. Bem. lkt. 

-------------

Rc·ducning pä grund av 
iivc·rplanering 44 950 -63 400 

~kcklshelwv 353 000 

lkmynd iganckhl'11ov 600 000 I 005 400 
·----- --··· 

I I hd11ppl'l ingar 9, I milj. kr. i prisrc·gleringsbemy mliga nden 
2 I hduppc·t ingi1r 22,9 milj. kr. i prisrcgkringsbc·111yndigamkn 
.l I hL·luppd ing;n 174 milj. kr. i prisrqdcringsbe111yndiganden 
4 I \Jduppet ingiir 398,5 milj. kr. i prisrc·gkringsb..:mynJigamkn 
s I hduppet ingiir 700 000 kr. i prisrc·gleringsbc·myndigamkn 

Budgetåret 1974/75 

60 500 

384 500 

Försrare1s 111a1crie!l'erk anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 
att planerad materielanskaffning för marinförband i stort har kunnat genom
föras. 

Begränsningen av anslagsmedel och de stora kostnadsökningar som under 
senare budgetår har drabbat såväl de förbandsbundna verkstäderna som öv
riga underhållsverkstäder har emellertid gjort det nödvlindigt att sänka am
bitionsnivån. bl. a. genom att reducera generalöversynerna för vissa strids
fartyg. 

Ett heställningsbemyndigande på 84,7 milj. kr .. som i bemyndigandepla
ncn för budgetåret 1973/74 ställdes till Kungl. Maj:ts disposition, kommer 
enligt regeringsbeslut den 15 maj 1975 att användas till patrullbåtar. 

Hudgetäret 1975/76 

Bemyndigandeplaner har faststlills i regleringsbrev för budgetåret 1975/76 
od1 ~indrats genom beslut den 13 november 1975_ Planerna innebiir bl. a. att 
under budgetåret kommer att beställas ett nytt min- och utbildningsfartyg 
som ersättning för Älvsnabben. Vidare kommer Pingvinrohotar för patrull
båtar samt modernisering av kustartilleriets luftvärn att beställas. Ytterligare 
tre torpedbätar av modifierad Spica-typ kommer att levereras. 

Enligt riksdagens beslut vid 1975176 års riksmöte (prop. 1975176:57. NU 
1975176: 15. rskr 1975/76: 107) har beställning av viss beklädnadsmateriel 

tidigarelagts till budgetåret 1975176. 

Budgetåret 1976/77 

Chckn jiir marinen 

Anslaget bör föras upp med 384.5 milj. kr. och ett beställningsbemyn

digande om I 005.4 milj. kr. inhämtas. 

-- 75 400 - 94 000 

351 000 

910 000 
---------
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BesUillningsbemyndigandena för gemensam m a I ed ni n g s - , 
bas- och underhållsförband m. m. är avsedda bl.a. l'ör att 

fortsätta anskaffningen av fr~imst transportfartyg och transportbåtar samt 
bogserbåtar och övrig båtmateriel. 

Beträffande vapenmateriel behövs bemyndiganden främst för att anskaffa 

materiel till basförband. service- och provningsutrustning för torpeder och 
minröjningsmateriel, materiel för avmagnetiseringsstation och kabelnät i 

baser samt för att anskaffa viss signalspaningsmateriel. Vidare behövs be
myndiganden för att modernisera kustspaningsradar och anskaffa diverse 
radio-. trådsignal-. stridslednings- och telemotmedclsmateriel samt ABC
skyddsmateriel. 

Beträffande sjukvårdsmateriel begärs bemyndiganden främst för att an
skaffa sjukvårdsmateriel till sjukvårdsplutonerna, täcka brister i fråga om 
krigsutrustning och ersättningsmateriel samt för att beredskapslagra vac

cin. 

Beställningsbemyndigandena för h e I i ko p ter förband ·är avsedda 
för att anskaffa helikoptermateriel och reservdelar för vapenmateriel till he

likopter och för att underhålla marinens helikoptermateriel. 
Beställningsbemyndigandena för yta t tack förband m . m . avses 

som kompletteringsbemyndigande för att anskaffa dels det nya min- och 
utbildningsfartyget, dels Pingvinrobotar för patrullbåtar. Vidare är bemyn
digandena avsedda för att revidera ammunition till automatpjäser, modifiera 

torpeder och anskaffa minmateriel, radarvarnare och övrig motmedelsma

teriel samt radiomateriel. 
Bemyndigandena avses även för generalöversyner av ytattackfartyg och 

för underhåll av motorer och gasturbiner. 
Beställningsbemyndigandena för ubåts förband avses för smärre 

moderniseringsarbeten och för att fortsätta anskaffningen av ersättnings
batterier för ubåtar. Vidare avses bemyndigandena bl. a. för stridsbatterier 
för ubåtsjakttorpeder och modifiering av befintliga torpeder samt reservdelar 
och förrådsutrustning iill dessa. 

Bemyndigandena avses även för generalöversyner av ubåtar. 
Bestlillningsbemyndigandena för min röj ni n g s förband avses för 

att fortsätta konstruktionen av minjaktfartyg och att anskaffa dessa fartyg. 

Beträffande vapenmateriel är bemyndigandena avsedda för anskaffning 

av ny ammunition till automatpjäser, fortsatt anskaffning av minröjnings

matcriel och anskaffning av radiomateriel. 
Bemyndigandena avses även för generalöversyner av nottans minröjnings

fartyg. 
Bemyndigandena för fasta k u st a r t i 11 er i f ö r b a n d avses främst 

för att anskaffa materiel till 12 cm tombatterier (ERST A) som t. ex. viss 

eldledningsmateriel, ammunition och telemateriel. Bemyndiganden behövs 
vidare för att anskaffa artilleristrålkastare, minmatericl för fasta minspärr
troppar, diverse telemateriel och nautisk materiel samt för att installera ar-
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tilleri- och tclcmatcricl. 
Beställningsbemyndigandena för rör I i g a kust ar I i 11 c r iför-

b and är avsedda friimst för installation av materiel i stabskärror och för 
anskaffning av diverse robot- och trådsignal materiel. Vidare behövs bemyn
diganden för att anskaffa lätta färjor, modernisera fartyg och båtar samt 
för att fortsätta anskaffningen av skeppsteknisk materiel. 

Beställningsbemyndigandena för g cm ensam m a p ro d u k tio n s -
res u r ser avses bl. a. för att modernisera övervattensfartyg och stiilla 
i ordning hjälpfartyg. Bemyndiganden begärs också för att anskaffa skepps
teknisk materiel som inte är hänförd till speciellt delprogram samt för strids
lednings- och sambandsmatericl och viss fordons- och utbildnin~smatericl. 

Bemyndiganden avses även för att anskaffa maskiner och verkstadsut
rustning m. m. för marinens verkstäder Ol:h baser, intendentur-, förpHignads
och sjukvårdsmateriel. 

Bemyndigandena avses även för vissa kostnader vid verkstäder och för 
övriga centralt föreskrivna underhållsålgiirder på vapen- och skeppsteknisk 
materiel samt för att bestrida kostnader för haverier, dataproduktion m. m. 

Av begärda bemyndiganden är 422.1 milj. kr. avsedda för pris r e g I e -
r i n g. Beloppet har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under 1976/77 
från prisläge februari 1975 till prisläge februari 1977 enligt bedömd pris
utveckling med 146.1 milj. kr. 

bl omräkning av den beräknade bemyndigandcskulden den 30 juni 1976 
till prisllige februari 1977 enligt bedömd prisutveckling med 170 milj. kr. 

c) underskott på prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1974175 
med 106 milj. kr. 

Utöver de i sammanställningen redovisade beställningsbemyndigandena 
och betalningsmcdlen begär chefen för marinen cl! beställningsbcmyndi
gande om 30 milj. kr. och betalningsmedcl om 10 milj. kr. för alt anskaffa 
modern telemotmedelsmatcriel till ytaltackfortyg. Till detta kommer ett be
ställningsbemyndigandc om 7.6 milj. kr. för prisrcglering. 

FöredraKa11de11 

\itin beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovct framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyncliganclcn och betalningsme
del. Jag har därvid beaktat den tidigarehiggning från budget~iret 1976177 
till 1975176 av vissa beställningar inom bekliidnadsområdct som riksdagen 

har beslutat vid 1975/76 års riksmöte lprop. 1975176:57. NU 1975/76: 15. 
rskr 1975176: 107). 

Av besliillningsbernyndigandet avses ca 308 milj. kr. för att anskaffa rnin

jaktfartyg. 
Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanst~illningen 

blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1977 1 911 612 353 kr. Della belopp 
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bör emellertid justeras med hänsyn till den beriiknade fördelningen av pris
n:gleringsmedel llir budgetåren 1975176 och 1976177. Di..:n på detta slitt 
beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1977 blir ca I 790 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till 
vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen fcir det beställnings
bemyndigande som riksdagen kan komma att liimna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att beställningar av materiel 
111. 111. till marinförband får läggas ut inom en kostnaclsra111 
av 900 000 000 kr. 

2. till JfarinfiJrba11cl: Ma1l'!'ie/a11skqf/i1ing fcir budgetåret 1976177 
anvisa ett fcirslagsanslag av 351 000 000 kr. 

C 3. !\larinförhand: Iståndsättning a\· befästningar och kaserner 

1974/75 

1975/76 
1976/77 

Utgift 

Anslag 
Fö1slag 

18 000 000 

22 000 000 
24 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndslittning av befästningar och 
byggnader fcir flottan och kustartilleriet. Anslaget skall tillföras inkomstsidan 
i staten för försvarets fastighetsfond för att balansera utgifter inom staten 

fcir fonden. 
l\nstnaJcr och lll<'JL'fsbdwr (I 000-tal kr.) 

------------------··· -----------

Prilllciruppdrag m. m. 

R ~ f ;; s t n i n g a r s 
d ,. I fond 
Marinfi"irhand: ls1;111d-

S:ittning av bc·fost
ningar m. m. for 
dt'lprugral!lmen 

l·ör tkra dl'lprogral!l 
gcrncnsarnm;1 kd
n i ngs-. bas- 01...'h 

u mlerh;l 11 sförhand 
m. ni. 

1';1sta kustartilkriförhand 

Kasernbyggnaders 
delfond 
Marinförkmd: lstiind-

scittning ;!\' kascrnc·r 
m. m. för dclprogratll
nwt <_;L'l!lL'ns;11nn1;1 pro
du k tion,rL'Sll rscr 

Kostnader= lllt'lklshelwv 

19H/7:i 1975/76 1976/77 

2 1135 
I 965 

1.+ noo 

18 ()()() 

(i:iO 
2 3:i() 

19 noo 

22 000 1 

'"'ir 
marim·n 

1 100 
2 ')00 

10 000 

2..\ 000 

I \kdgivl'l ÖVc'rskricbndL' av •111sla~sl>t•luppl't 2 111il.i. kr. 

l'örc•dra
g:1ntll'n 

l 100 
2 900 

20 000 

2..\ 000 
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Budgetåret 1974/75 
121 

I sin årsredovisning för budgetåret 1974/75 anmiiler .fi1r1i/ika1io11.~/i!m!11-
ningen att verksamheten har kunnat genomföras enligt planerna. Renovering 
av två kaserner vid KA 4 i Göteborg har avslutats. Renovering av två ka

serner vid Sydkustens örlogsbas i Karlskrona har påbörjats. 

Budgetåret 1975176 

lJ nder budgetåret 1975/76 beräknas arbetena med att bygga om vissa 
lildre befastningsanliiggningar i samband med nybyggnad för ett kustar
tilleribatteri bli avslutade medan motsvarande arbeten för ett annat kus

tartilleribatteri påbörjas. Pågående ombyggnad av mönstersalsbyggnaden och 

artilleriverkstaden vid Sydkustens örlogsbas beräknas bli färdig under bud
getåret. Detsamma gäller ombyggnaden av marketenteribyggnaden vid KA 5 
i Härnösand. Ombyggnad av en stabsbyggnad och en kasern vid Sydkustens 

örlogsbas och en kasern vid KA 1 i Vaxholm påbörjas. 

Genom beslut elen 20 november 1975 medgav regeringen att anslaget 
får överskridas med 2 milj. kr. mot att motsvarande belopp låses på anslaget 

Marinförband: Ledning och förbanclsverksamhet. 

Budgetäret 1976/77 

Cln:/i'l1.fiir marinen 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Il~ f •i s t 11 i 11 µ a r s d ,. I f ,, 11 d 
1-(·)r fll'ra dclprugra1n g:l~llh'll:-.~1111111~1 kd 11i11~:-.-. has- 1Jd1 

u mkrl!:ilhförk111d 111. 111. 
I. ~lindrl' i,t:i11dsiitlni11gsarhl'll'll pi1L>l'fii'lninµar111. m. 
l·asta ku,tartilkrii"<.irhand 
' U111h1·µgnad av vi"a anliiggninµar fc.ir kustartilkri

bal teril'r 
3. \lindrl' i":ind<itt11i11µs:1rhl'lt"ll p:i h,·fostninµ:ir 111. 111. 

~ a s L' r n h y g g n :1 d L' r s d l' I r n n d 
(;l'ml'nsamma produkt iun 'l"l'SU f'l'I" 
I. J..:asl'rnrenovl'fing:ir 
1 Örlll S. 0111hygg11:id av·,·iskrnskjukt ltlltalkostnad 

1.6 milj. kr.l 
3. ÖrlB S. Omhyµµnad av l'll st;1hshyggnad I totalkll,tnad 

3.2 milj. kr.l 
4. Mindr,· istands.1tt11i11µsarb,•tL'll p;i l.>yµµnadL·r. uthild

ning~a111.ndnin!!~tr 111. 11i. 

5. Vissa tekniska fiirsiirjningsarwrdnin!'.ar m. 111. 

Tot;ilt 

Medelsför
hrukninµ 
t 1 000-tal kr. I 

I 100 

1 2no 
I 71HI 

4 000 

13 ~01) 

I 500 

1 600 

I 800 
I 900 

20 000 

24 ()()() 
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Befästningars delfond 

I od1 3. För mindre iståndsiittningsarbcten för befästningar m. m. behövs 
(I.I + 1.7) 2.8 milj. kr. för niista budgetår. 

2. Behovet av att bygga om vissa iildre_befästningsanHiggningar i samband 
med nybyggnad av ett kustartilleribatteri har senast anmiilts för riksdagen 
i prop. 1975: I (bil. 6 s. 103). Kungl. Maj:t uppdrog den 5 juni 1973 åt for

tifikationsförvaltningen att låta utföra ombyggnaden inom en kostnadsram 
av 1.9 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1972. Kungl. Maj:t uppdrog 

vidare den 14 juni 1974 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra mot
svarande ombyggnad för ett annat kustartilleribatteri inom en kostnadsram 
av 3 milj. kr. enligt prisläget elen I februari 1973. Denna ombyggnad, som 

medför att vissa behov av utrymmen för det nya batteriet tillgodoses, avses 
påbörjas under nästa budgetår." Arbetenas omfattning har kunnat reduceras. 

De beräknas numera kunna utföras inom en sammanlagd kostnaclsram av 
<750 000 + I 600 000) 2 350 000 kr. enligt prisliiget elen 1 februari 1975. 

Kasernbyggnaders delfond 

I. F. n. pågår renovering avtvå kaserner vid Sydkustens örlogsbas i Karls

krona. Under innevarande budgetår avses renovering av ytterligare en kasern 
vid Sydkustens örlogsbas och en kasern vid KA 1 i Vaxholm påbörjas. För 
fortsatta renoveringsarbeten beriiknas ett meclelsbehov av 13.2 milj. kr. för 

nästa budgetår. 

2. Cisternskjulet (byggnad nr 313) vid Sydkustens örlogsbas behöver byg

gas om för att i fortsiittningen kunna utnyttjas av medicinska undersök
ningscentralcn. Denna disponerar nu lokaler i flottans sjukhus (byggnad 
nr 529). Utrymmena iir för små och behövs dessutom för sjukvårdsändamål. 
Fortitikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 
ombyggnaden. Regeringen uppdrog den 25 september 1975 åt fortifikations
förvaltningcn att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana 
handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har diirvid beräknats till 
2.6 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1975. 

3. Behovet av att bygga om en stabsbyggnad (byggnad nr 601) vid Syd

kustens örlogsbas har tidigare anmlilts för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 
s. 103). Regeringen uppdrog den 29 maj 1975 åt fortifikationsförvaltningcn 

att låta utföra ombyggnaden inom en kostnadsram av 2 760 000 kr. enligt 
prisläget den 1 februari 1974, vilket motsvarar 3.2 milj. kr. enligt prisläget 
den 1 februari 1975. 

4. För mindre iständsiittningsarbeten på byggnader, utbildningsanord

ningar m. m. beräknas ett medelsbehov av 1.8 milj. kr. för nästa budgetår. 
Organisationsändringar m. m .. vars omfattning inte nu kan förutses, kräver 
omdisponering. anpassning och iinclrat utnyttjande av befintliga lokaler. änd
ring av värme- och ventilationssystem samt elektriska installationer m. m. 

5. För vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. beräknas ett medels-
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behov av 1,9 milj. kr. får nästa budgetår. Medlen behövs för att modernisera 
och förnya installationer och anläggningar för värme- och elförsörjning, 
iståndsätta äldre vägar och planer samt för att byta ut eller komplettera 
vattenlednings- och avloppsnät. 

Föredraga11de11 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemstliller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Afarin/örhand: /srå1ldsä1111i11g ar be/iistningar och kasernN för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 24 000 000 kr. 

C 4. Marinförband: Forskning och utveckling 

1974/75 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

29 999 934 
31000000 
31500000 

Verksamheten under anslaget omfattar utvecklingsarbete beträffande 

materiel för marinen. 
Verksamheten under anslaget inriktas med beställningsbemyndiganden, 

medan takten i beställningsverksamheten bestäms av medelstilldelningen. 
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1975 55 990 163 kr. 

För budgetåret 1975176 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyndigande 
om 45 milj. kr. och anvisat ett anslag av 31 milj. kr. Den på detta sätt 

beräknade bemyndigancieskulden den 30 juni 1976 blir (55 990 163 + 
45 000 000 - 31000000) 69 990 163 kr. 

Bcstdllningshemyndiganden och betalningstnedel (I 000-tal kr.) 

Primiiruppdr:t)! m. m. 

\brinforhand: t:tvecklingsarhe· 
k for tklprogrammen 

1-"ör flera tklprogram !!t!llll'll
samma kdnings-. bas- och 
undl'rh~11lsförband 111. m. 

Helikopterförband 
Ytattackforband m. 111. 

Lh~i tsförhand 
Minriijn ingsforhand 
1-"asta kustartilleriförband 
!{örliga kustartilkriförhan(I 
(;t"llll'nsamma produktinnsrl'sur-

SL'r 

Kostnadc•r 

1975/76 

lkm. 

900 
I 7 50 

10 450 
17 500 

3 950 
l 250 

13 4501 

49 250 

Bet. 

·32 500 

32 500 

1976/77 

Chefen för marinen 

lkm. Bet. 

850 750 
3:10 600 

8 750 8 700 
· 12 450 13 700 

I 600 
3 050 2 300 
J 300 2 000 

26 250" 5 350 

55 ()()() 35 000 

l'öred ragandcn · 

!km. lll't. 

55 000 35 000 

55 000 35 000 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 

l'rilll:iruppdr:ig 111. 111. 197 5/76 1976/77 

Chefen i'ör 111arinen 

lklll. 
""··-----···- .. - .. ----

Reducering pa grnnd av ÖVL'r
planering 

\kdeJ,hl'!wv 

lk111y 11d igandehl'lwv 

. 4 2 5() 

45 000 

lkt. 

· 1 500 

J I 000 

lklll. 

55 000 

I I hl'iuppd ing~ir 'J,6 milj. kr. i prisrc·gkringshc·myndigamkn 
2 J hdoppc·t ingar 19.6 niilj. kr. i prisregkri11gsi>c·111y1Hli~:irHlc·11 

Budgetåret 1974175 

lkt. 

- 3 500 

31 500 

Försvarets materie/verk anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 
att planerad forsknings- och ut vecklingsverksamhct !lir marin förband i stort 
har kunnat genomfl\ras. Förprojcktcring av ett nytt min- och utbildnings
fartyg har genomförts. Vidare har bl. a. fortsatt utveckling av vapensystcm 
fi'>r ytattack((irband och ubåtsforband bedrivits och fortsatta studier och llir
sök betdlTamlc rörligt kustartilleri genomllirts. 

Budgetåret 1975/76 

Bemyndigandeplaner har faststiillts i regleringsbrev för budgetåret 1975176 

och lindrats genom beslut den 13 november Jl>75. Planerna inneb;ir bl. a. att 
minjaktfartyg kommer att projekteras. Studierna av ubåtar fortsätter liksom 
tidigare påbörjad utveckling av vapensystem för ytattackfdrband och ubåts
förband. Avcn försöken rörande ersiittning av rörligt tungt kustartilleri och 
studierna av ledningsfunktionen för ytattackförband fortslittcr. 

Budgetåret 1976/77 

Clu:kn Jiir marinen 

Anslaget bör l'iiras upp med 31.5 milj. kr. och ett bestlillningsbemyndi

gamle om 55 milj. kr. inhämtas. 
Beställningsbemyndigandet för gemensamma I ed ni n g s - , 

bas- och underhållsförband m. m. avses för att projektera 
olika typer av trängfartyg och utveckla stridslcdningssystem. 

Beställningsbemyndigandet (fa h e I i ko p ter förband behövs för all
mUn utveckling av helikoptermateriel och viss vapenmateriel. 

Beställningsbemyndigandet för yta t tack förband m. m. avses 
för att påbörja projektering av flottiljledare, projektera, utveckla och göra 
försök med s. k. övriga fartygsobjekt samt bedriva systemutveckling för 

övervattensfartyg. 

1:iiredra~amle11 

lkm. 

55 000 

Bet. 

--3 51)() 

J I 500 
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lktrliffande vapenmateriel avses bemyndigandet bl. a. för allmän utveck
ling av vapenmateriel och utveckling av torpeder samt för att ta fram un
derlag för att anskaffa ny sjömålsrobot med medellång räckvidd. 

Beställningsbemyndigandet för ubåts förband avses för projektering 
av ubåtar av typ A 17, utveckling av stirlingmotor för ubåtar av typ A 17 

samt systemutveckling för ubåtar. 
Beställningsbemyndiganclet för fasta kust art i 11 er iför band är 

avsett för ut veckling av eldleclningssystem, studier för ersättning av kus

tartilleriets liitta sjöfrontsartilleri (ELSA), försök med 20 mm luftvärnssys
tem, studier och försök avseende passivt skydd av fasta anläggningar samt 
för allmän utveckling inom ammunitions- och telematerielområdet. 

Beställningsbemyndigandet för rör I i g a k u start i 11 er iför band 

avses för utveckling av nytt rörlige tungt artilleri <KARIN) och allmän ut
veckling inom robot-, eldlednings-. ammunitions- och telematerielområdet 
samt för projektering av fartyg och båtar för kustartilleriet. 

Beställningsbemyndigandet för gemensamma p ro cl u k tio n s -
res u r se r avses beträffande skeppsteknisk materiel för sådana smärre 

utredningar och försök som kan hänföras till flera delprogram samt för 

forskning och utveckling inom underhållsområclet. Bemyndigandet avses 
beträffande vapenmateriel för fortsatt allmän utveckling av stridslednings
och sambandsmateriel samt för diverse truppförsök och utveckling av mät

teknik. 

Av begiirda bemyndiganden ~ir 19,6 milj.kr. avsedda för pris regle
r i n g. Beloppet har beriiknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under 1976/77 
från prisläge februari 1975 till prisläge februari 1977 enligt bedömd pris

utveckling med 8.9 milj. kr. 
b) omräkning av elen beräknade bemyndigandeskulden elen 30 juni 1976 

till prisläge tebruari 1977 enligt bedömd prisutveckling med 6,4 milj. kr. 
cl underskott på prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1974/75 

med 4,3 milj. kr. 

Fiiredraganden 

Min beräkning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanställningen över beställningsbemyndiganclen och betalningsme
del. Med utnyttjande av dessa belopp blir bemyndigandeskulclen den 30 

juni 1977 93 490 163 kr. Detta belopp bör emellertid jusceras med hiinsyn 
till den beräknade fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 

1975/76 och 1976/77. Den på detta sält beräknade bemyncligandeskulclen 

den 30 juni 1977 blir rn 83 milj. kr. 
Liksom tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta scällning till 

vilket utveck\ingsarbete som bör beställas inom ramen för det bemyndigande 

som riksdagen kan komma att lämna. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att utvecklingsarbctc för ma

rinförband får bestHllas inom en kostnadsram av 55 000 000 
kr. 

2. till 1\rlari11/örband: Forskning och utveckling för budgetåret 
1976177 anvisa ett förslagsanslag av 31 500 000 kr. 
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D Flygvapenförband 

Flygvapnets fredsorganisation består i stort av följande förband m. m. 

eskaderstab 
7 sektorflottiljer 
5 övriga förband (flottiljer) 

5 utbildningsanstalter som är direkt understiillda chefen för flygvapnet 

Lokaliseringen av flygvapnets fredsförband m. m. framgår av följande 
karta (intagen på s. 128). Verksamheten leds centralt från llygstaben (se 
s. 155) och regionalt av militiirbefälhavare (se s. 158) och - i vissa fall -
av chefen för första llygeskadern. 

Verksamheten under huvudprogrammet Flygvapenförband budgeteras på 
ett antal primäruppdrag inom huvudproduktionsområdena Ledning och för
bandsverksamhet. Materielanskaffning, Anskaffning av anl~iggningar m. m. 
samt Forskning och utveckling. Verksamheten finansieras från följande an
slag. 

0 l. Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet 

02. Flygvapenförband: Materielanskaffning 

03. Flygvapenförband: Iståndsättning av befästningar och 

04. Flygvapenförband: Forskning och utveckling 

III 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

D I. Flygvapenförband: Ledning och förbandsYerksamhet 

1974175 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 220 997 726 
I 185 300 000 
I 238 000 000 

kaserner 

Under anslaget bedrivs allmän ledning och förbandsverksamhet, operativ 
.och krigsorganisatorisk verksamhet, utbildning till och av fast anställd per
sonal m. Il. samt grundutbildning av värnpliktiga och repetitionsutbildning 
inom flygvapnet. 
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LULEÅ , 

ÖSTERSUNO 

KARLSBORG 
' ' 

Q jakt 0 attack • spaning C::::J utbildningsförband 

, ;militärområdesgräns , ; försvarsområdesgräns 
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Verk.1·11111/Jet<'llS omfattning 

V L'rk sa 111 hL't 1974/75 197.S/76 1976/77 

l'lanl'ra l lit fall l'lanL·rat Chl'kn 

Antal större <.llllOQ!a-
nisati•>nn 

Antal 1lygtirnrnar 
Antal ukxamineratk 
RL'!!l'lll l'n l S<> fficera l"L' 
K nrn pan j, 11Ticerarl' 
l'lu t< • 11snfficL· ra rL' 
F:iltllygarL' 
< ;runduthildninµ av 

vii rn pi ik t iµ:1 
,\ntal rnan 
Antal lj:instµörinµs-

dagar I milj. dagar! 
lfrpl' t it i< 1nsut bild ninµ 
Antal man 
:\ ntal tjii nstgörings

daµa r (rnilj. dagar) 

116 ](JO 

44 
40 
45 
36 

5 9)(1 

1,87 3 

4 875 

0,041 

Kostnader och mcdl'lshc/101• (I 000-tal kr.) 

l'rirn:iruppd rag ni. lll. 1974/75 

l'bnerat Utfall 

1·lyµva1wn fiirha nd: 
h.ir tkra tklprnµram 

~L'rlll'l1'\i.llll!lla kd nings-

Ol'h strilförhand 136 400 1 :;2 837 
.laktfi)rhand I 6(1 700 163 565 
I .uft v:i rnsrnl11>t fi.irhand 8 200 8 498 
:\ ltackforhand 79 300 73 977 
Spaninµ,förhand 45 800 41 093 
I :lygtransport förhand 23 900 22 171 
Basförhand 258 600 267 927 
Gemensamma produk-

til111~n·sur"l'r 316 064 319 261 

KmlllaLkr I 034 %4 I 049 329 

.·11·...:ar: 
(ivl'rpl:inL·ri11µ m. m. 

Ti!lko1111111'r: 
\kdµiwn prisrl'gk-

rinµ +199500 
l.ltbl'tal11in~:1r I 234 464 I 049 329 

.·11'.~är: 

Skillnad mellan hud-
~l'\eradl' k<.1s\ nader 
och hl'iwv av hl'lal-
nings111l'd1...·I -24 144 

9 Rik1dagen l'/75i 76. I sam!. Ar /00. Bilaga fi 

for 
flygvapnet 

··--------

14 
105 040 112 000 110 200 

41 38 34 
38 43 40 
41 45 45 
35 26 32 

5 713 5 709 5 760 

1.885 1,867 1.852 

4 075 5 010 4 900 

0,042 0.045 0,045 
·-- --

1975/76 1976/77 

PlanL·ral ("hefl'n h.iredra-
for gamkn 
!ly~vapnl'I 

1.52 980 184 038 179 285 
221 S40 217 099 220 120 

8 800 JO 303 lfJ 391 
109 644 J 05 327 107 599 

61 51 () 52 845 53 450 
27 890 31 341 30 816 

298 350 338 901 335 070 

337 360 37 3 009 365 157 

I 218 074 I 312 8h3 I 301.888 

22 730 -16 730 

I 218 074 1290133 1 285 158 

32 774 -62 633 --47 158 
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Primiiruppd rag rn. 111. 

Tillkummcr: 
Skillnad mdi:Jn bud

gl'tL'rade kostnadL'r 
och bd1ov av hetal
ningsmedd 

Mcdl'lsbchov 

Pcrsunal 

1974/75 1975/76 1976/77 

l'l:11ll'rat Lit fall 1'!:111l'rat Chl'fl'n hi1Tdra-
för !!and en 
tlyf!vapnct 

---- .. ·-·. -·- -----

+171 669 

1 21 (} 320 1 220 998 185 300 I 227 500 I 238 000 

---------------- ----- -·-- -·----·-·-------

Pl'rsonalkall'gori Ant:il 

1974/75 
·--·- -------·-- ·-- ··-----

1975/76 lkriiknad iindrin)! 
1976177 

------·--··--·---·- ·-----

Mili1är personal 
Rcg~men tsofficl'rare 
Kompan iofficerarc 
Plutonsoffic·erare m. tl. 

Cil,i/111ili1är /h'Y.l'Olla/ 
T~knisk persl'nal 
L:ikarc m. tl. 
Övrig personal 

f'l'llsioncrad 111i/i1ar 
17crsn11al i an·0Jcs-
1jä11s1 

Regemen tsnrficer:m· 
Kompaniofficerare 

C'ii•i/ pr:rso11a/ 
Hand liiggamk personal 
Övrig pl'fsonal 

Planerat 

627 
845 
605 

2 266 
6 

466 

36 
16 

207 
4 656 

9 745 

Budgetåret 1974175 

Utfall 

576 
842 
676 

2 119 
5 

474 

l:'i 
J 

199 
4 603 

9 512 

Planerat Chefen Föredra-
för gam! en 
tlygv:ipllL't 

·- ---------·-·-· -·· -----

585 + 20 + 20 
850 + 5 + s 
700 + 5 + 5 

2 135 + 15 + 15 
6 or. of. 

480 of. or. 

15 of. ur. 
3 of. of. 

199 of. of. 
4 45! .. 100 ... 131) 

9 424 - 55 - 85 
·---·--

Chefen for .fZrgrnpner anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974/75 
att planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Bristande perso

nalresurser i förhållande till ställda uppgifter har dock inom vissa områden 

tvingat fram prioriteringar och begränsningar trots ett ökat övertidsuttag. 

Fastän bastj~inst- och markstridsutbildning har eftersatts till förmån för 

flygtidsproduktionen har denna inte helt kunnat nä upp till ställda mål. 

Detta beror delvis på ökat felutfall på motorer till flygplan 35. 
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Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1 (FöU 1975:13, 
rskr 1975: 122) och i regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms i 
huvudsak kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att huvuddelen av flyg
vapnets myndigheter på lokal nivå enligt riksdagens beslut (prop. 1974:50. 
Fö U 197 4:25, rsk r 197 4:270) organiseras om under budgetåret. Verksamheten 
i övrigt avses bedrivas med i stort samma omfattning och inriktning som 
tidigare. Om beväpningen till flygplan AJ 37 av de attackdivisioner som avses 

stå kvar i organisationen fortsätter medan två jaktdivisioner och en 
attackdivision dras in. Dessutom fortsätter pågående översyn av basorga
nisationen. 

Budgetåret 1976/77 

Che/('11.för flygl'apnet 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar chefen för 
flygvapnet på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 95 183 000 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

1 Gemensamma lednings- och strilförband 
a) Genom omorganisation av fortifikations- och byggnadsförvaltningen 

beräknas antalet anställda kunna minskas (- 1.500 000 kr.). 
b) Pensionsåldershöjningen för viss militär personal innebär ökade kost

nader ( + 200 000 kr.). 
2. Flygtransportförband 

Beslutad anskaffning av ytterligare ett flygplan av typ Tp 84 Herculcs 
medför behov av personal för främst tekniskt underhåll ( + 360 000 kr.). 
3. Basförband 

al Genom pensionsåldershöjningen för viss militär personal stiger per

sonalkostnaderna ( + 800 000 kr.). 
b) Minskad basorganisation medför att antalet tjänstgöringsdagar för 

värnpliktiga sjunker (- 520 000 kr.). 
4. Gemensamma produktionsresurser 

a) På grund av pensionsåldershöjningen för viss militär personal stiger 
personalkostnaderna ( + 800 000 kr.). 

b) Hälften av kostnaderna för flygtrafikledningsskolan i Sturup skall be

stridas av flygvapnet ( + 300 000 kr.). · 
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C. Uppgiftsförändringar 

I. Jaktförband 
Flygtidsuttaget för flygplan J 35 A och D minskar (- 9 945 000 kr.). 

2. LuftviirnsrobotfOrband 

Repetitionsutbildningen under primäruppdragsgruppen upphör (- 233000 
kr.). 

3. Attackförband 
Den pågående omheviipningen medfOr all flygticisuttaget på flygplan A 32 

minskar medan uttaget pa flygplan AJ 37 och SK 37 ökar ( + 2 590 000 kr.). 

4. Spaningsförhand 
Under budgetåret kommer en division S 35 E och en division S 32 C att 

drns in och en division S 37 att sättas upp. Detta medför att flygtidsuttaget 

på flygplan S 32 A. S 32 C och S 35 E minskar medan uttaget på flygplan 

SI-I 37 ökar (- 6 810 000 kr.). 

5. Flygtransportförhand 
rlygtidsuttaget ökar till följd av beslutad anskaffning av ytterligare ett 

flygplan av typ Tp 84 llercules ( + I 380 000 kr.). 

6. Gemensamma produktionsresurser 
a) Striivan att minska antalet anställda beräknas medföra att personal

kostnaderna kan minskas (-'- 4 500000 kr.l. 
b) Flygtidsuttaget för målnygverksamheten med flygplan J 32 B och för 

flygutbildning med flygplan SK 60 och SK 61 ökar ( + 5 200 000 kr.). 

c) I enlighet med ett av riksrevisionsverket framfört förslag föreslås att 
stamfordonsparken vid de lokala myndigheterna försöksvis får dimensio
neras lokalt. För detta krävs att anskaffningen får bekostas från detta anslag 
(+ 100000 kr.). 

cl) Nuvarande medel för representation hör ökas I+ 5 000 kr.). 

Föredraganden 

I avsnittet om ramberäkningar m. m. har jag tidigare anfört att jag inte 
kan godta de budgetmässiga justeringar som överbefälhavaren har föreslagit 

beträffande beräkningen av lönekostnaderna. I samma avsnitt har jag vidare 
anmält att jag i annat sammanhang avser att föreslå regeringen att förelägga 
riksdagen förslag om höjning av värnpliktsförmånerna. Vid min beräkning 

av medelsbehovet under förevarande anslag har jag beaktat denna reform. 
Jag kan i övrigt i huvudsak godta flygvapenchefens förslag till inriktning 

av verksamheten och hans beräkningar av meclclsbchoven under primär
uppdragen. Jag har dock vid min medelsberäkning beaktat att medelsbehovet 
för flygdrivmedel redan för innevarande budgetår har beräknats mot bak
grund av den då aktuella prisutvecklingen. Jag har också tagit hiinsyn till 
att prisstegringarna för underhåll av flygmateriel inte torde bli så stora som. 
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chefen för flygvapnet förutsiitter. Jag har vidare beräknat medel för den 
av riksrevisionsverket föreslagna försöksverksamheten avseende stamfor
donsparkens omfattning. Jag har iiven räknat med att medlen för köp av 
musiktjiinster från regionmusik..::n förs över till anslaget E 5. Militiirområdes
staber m. m . 
. Riksdagen (prop. 1974:50, FöU 1974:25. rskr 1974:270) har beslutat om 

ny organisation för flygvapnets flottiljer att genomföras med början den I 

juli 1975. Regeringens prövning av detaljorganisation och personaluppsätt

ning för de myndigheter som omfattades av riksdagsbeslutet har visat sig 
bli mera tidskrävande iin vad jag förutsatte i propositionen. Den nya or
ganisationen kan därför inte viintas träda i kraft förrän under första halvåret 
1976. Med hiinsyn till .de rationaliseringsvinster som då kan förväntas har 
jag vid min medelsberiikning förutsatt en något större personalminskning 
iin vad chefon för flygva1)net har gjort. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställningen 
över kostnader och medclsbehov. 

Jag hemsUiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Flrgrnp1•11fiirha11cl: Lcd11i11g ochtörba11dwffksa111her för bud
getåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av I 238 000 000 kr. 

D 2. flygrnpenförband: Materielanskaffning 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

197 942 846 1 

088 805 000 
252 000 000 

1 Varav 218 821 000 kr. i prisrcglcringsmcdel 

Verksamheten under anslaget omfattar dels sådant materielunderhåll som 
inte iir en direkt följd av materielens förrådshållning eller utbildning och 
övningar vid förbanden, dels anskaffning av materiel för krigsorganisatio
nens behov samt viss materiel för fredsbruk. 

Verksamheten under anslaget inriktas med bestiillningsbemyndiganden, 
medan takten i beställningsverksamheten bestäms av medelstilldelningen. 
Bemyndigandeskulden under anslaget var den 30 juni 1975 I 983 483 558 
kr. För hudgetäret 1975/76 har riksdagen liimnat ett hestiillningsbemyn
JiganJe om I 200 milj. kr. och anvisat ett anslag av I 088 805 000 kr. Den 

pä detta siitt bcriiknade hemyndigandeskulJen den 30 juni 1976 blir 
(I 983 483 558 + I 200 000 000 ·- I 088 805 000) 2 094 678 558 kr. 
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Bestä//ningsbc111ynJiga11Jen och beta/ningsmedel (1 000-tal kr.) 

Pri111iiruppdrag 111. 111. 1975/76 1976/77 
-------- ----· ------··-·--
Chefen för tlyg\'apnl't l'öredragandcn 

-·-·· -· - ·----·-·-·--------

l·lygvapc·nförhand: Centralt 
vid t:1get 111at<.>riL'iunckrhiill 
111. 111 .. utom av viss sjuk
v:mI s111akril'I. för dt'lpro
gra111mc•n 

I:ör flera dl'iprogra111 
gc..·rnl'11~a111ma IL'dnings
oc·h strilförhand 

Jakt lorbancl 
I .u fl vii rnsrobottlj rhand 
Attac·kförband 
Spaningsförband 
!· lygt ransport förband 
Has förhand 
c;emcnsa111ma produktinns

rc'SU rsc•r 

Flygvapenförhand: Cc•ntralt 
vid lagen makriebnskaffning 
m. m., uto111 av viss sjuk
v:'irdsmatniL'i. for dt'lprn
gran1111,·n 

h:ir tkra dl'lprogra111 
!!L'lllc..'n'a111 ma h:d nin!!"s
och strilförband 

fak l förband 
L u ftvii rnsrohotfö rband 
Attack förband 
Spaningsfiirh:1nd 
I :lygtransport förhand 
Basl(irband 
Gemensamma prnduktions

resu rser 

Flygvapenförband: Centralt 
vid tagen materielanskaffning 
m. m. av viss sjukviirds
malt'rid for dclprogram
ml'n 

Basförband 
(;emensamma produktions

rt•su rscr 

Knstnader 

Rcducning pi1 grund av över
planering 

\kdt'lshd10v 

lk111yndigandcbchov 

Bcm. 

2 700 
160 
100 

I 632 
360 
620 

I 000 

26 980 I 

385 587 
101 552 

116 
75 247 
85 753 
46 280 

133 330 

5112822 

2 400 } 

8004 

1 375 899 

--175 899 

1 200 000 

Bet. Bem. 

2700 
100 
100 

I 500 
20 800 600 

600 
900 

23 400 

197 600 
I 654 800 

100 
31 700 

I 185 405 34 600 
I 600 

90 400 

I 216 700.1 

2 100 
2 500 

500 

3 260 000 

-11.9 900 

l 088 805 

- 3 260 000 

I I bt'loppc·t ingiir 3.5 milj. kr. i prisregleringsbemyndigandcn 
2 I bduppd ing,fr 441.2 milj. kr. i prisrc·gkringsbemyndigamkn 
.l I heloppl'! ing;ir I 167 milj. kr. i prisrl'gkringsbl'myndiganden 
4 I bdoppl't ingar 300 000 kr. i prisregkringsbcmyndigamkn 

Bet. I.km. lkt.' 

2 400 
200 
100 

I 600 
500 29 900 29 700 
600 
900 

23 400 

194 200 
469 700 

500 
15 2 700 
180 200 I 601 900 1273775 

35 100 
110 200 

131 175 

2 100 

} 2 600 2 600 
500 

1 306 075 I 634 400 I 306 075 

-11 200 -124 400 -54 07 5 

I 284 875 I 252 000 

l 510 000 
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Budgetåret 1974175 

Fiirsvare/s 111a1eriefrerk anger i sin årsredovisning for budgetåret 1974175 
all planerad materielanskaffning for llygvapenllirband i stort har kunnat 
genomföras. 

Inom primiiruppdraget centralt vidtaget materielunderhäll for delprogram
met Gemensamma produktionsresurser har bemyndigandeförbrukningen 
varit större iin planerat. Orsaken hiirtill är kraftigt ökade lönekostnader sam
tidigt som en ökning av personalinsatserna har varit nödvändig på grund 
av att livslängden for äldre materiel har förlängts. 

För gemensamma lednings- och stridsledningsforband har större beställ
ningsverksamhet avsett materiel till bl. a. luftförsvarscentraler typ 1 och 
2, radargruppcentraler, radaranläggning PS 66, smalbandsöverföring, försva
rets olika kommunikationsniit och markbunden materiel för navigering och 
landning. 

För jaktförband har första delserien av flygplan JA 37 beställts. För at
tackförband har fortsatta beställningar skett till flygplan AJ 37 förbi. a. beväp
ning, målinmätning, grundflygplan~ flygplanmotor RM 8. el- och tcleut
rustning, motmedel, underhållsutrustning, utbytesenheter och reservdelar. 

Inom delprogrammet Spaningsförband har beställningsverksamheten främst 
avsett materiel till spaningsversionerna av flygplan 37. För flygtransport
förband har bl. a. ett flygplan av typ Hercules beställts. Beställningsverk
samheten för flygvapnets basförband har bl. a. omfattat markradio för flyg
trafikledning och kommunikation med flygplan, beredskapsaggregat, stan: 
dardfordon. specialfordon, flygsäkerhetsmateriel och miljövårdsmateriel. För 
gemensamma produktionsresurser har bl. a. beställts reservdelar till flygplan 
SK 37. 

Budgetåret 1975176 

Bemyndigandeplaner har fastställts i regleringsbrev for budgetåret 1975176 
och öndrats genom beslut den 13 november 1975. Planerna innebiir bl. a. 
att under budgetfaet kommer att besUllas ny taktisk stridsledningsradar. 
Radarn kommer under slutet av programplanepcrioden all ersiilla nu be
fintliga radarstationer. 

Vissa kompletteringsbeställningar till tidigare bestiillningar av flygplan 
AJ 37 och JA 37 kommer att göras. 

Leveranserna av flygplan AJ 37 fortsiitter och leveranserna av flygplan 
SH 37 påbörjas. 

Enligt riksdagens beslut vid 1975176 års riksmöte (prop. 1975176:57, NU 
1975176: 15, rskr 1975176: 107) har beställningar av viss beklädnadsmateriel 
tidigarelagts till budgetåret 1975176. 
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Budgetåret 1976/77 

Chefen .fiir Frgrnpnel 

Anslaget bör föras upp med I 284.9 milj. kr. och ett bestiillningsbemyn
digande om 3 260 milj. kr. inhiimtas. 

Bcstiillningsbemyndigandena för gemens a 111 m a I ed ni n g s -

och st r i Iför band avser fortsatt anskaffning, installation och under
håll av utrustning för radarspaning, sambands- och ledningscentraler. 

Inom delprogrammet jakt för b an cl ut fors nödviindiga underhålls
åtgärder. Vidare anskaffas skarp patron till automatkanon för flygplan. Den
na anskaffning har senarelagts från budgetåret 1975176 och samordnas med 
anskaffning för flygplan AJ 37. 

Under budgetåret pla1ieras också anskaffning av delserie 2 av flygplan 
JA 37. Denna anskaffning avses omfatta dels grundflygplanet JA 37. dels 
tillhörande utrustning som radar, dator. kommunikationsutrustning. viss 
beviipning. utbildningsmateriel, underhållsutrustning m. m. 

Bestiillningsbemyndigandena för attack förband avses för att be
srnlla reservdelar, viss vapenutrustning och ammunition för flygplan AJ 37. 

För spa ni n g s förband begärs bestiillningsbemyndigamlen friimst 
för att beställa reservdelar och underhållsutrustning till flygplan S 37. 

Inom f I y g transportförband planeras endast verksamhet av 
mindre omfattning. friimst underhåll av befintlig materiel. 

Inom delprogrammet basförband planeras fortsatt installation av 
markradio för flygtrafikledning. fortsatt anskafTning av flygsiikerhetsmate
riel, ersiiltning av tankfordon, fortsatt anskaffning av standardfordon och 
materiel för fältarbete sanit fortsatt anskaffning av Jjuddämpningsanord
ningar för provkörning av flygplan. 

Under gemensamma produktionsresurser redovisas bl.a. 
materielanskaffningskostnader för skolflygverksamheten samt kostnader för 
viss utbildnings- och normalieverksamhet. Större delen av verksamheten 
inom delproduktionsområdet Centralt vidtaget materielunderhåll m. 111. be
drivs .inom detta delprogram. 

Av begiircla hcmyndiganden avses 1167 milj. kr. för prisregle
r in g. lklnppet har ber~iknats enligt följande. 

al omriikning av bemyndiganden för nya bestiillningar under 1976177 
från prisllige fehruari 1975 till prisliige februari 1977 enligt bedömd pris

utveckling med 536 milj. kr. 
bl omriikning av den beriiknade bemyndigandeskulden elen 30 juni 1976 

till prisläge februari 1977 enligt bedömd prisutveckling med 370 milj. kr. 
c) underskoll av prisreglcringsbcmyndigandcn från budgetåret 1974/75 

med 261 milj. kr. 
Personal som ~ir anstiilld på anslag till materielanskaffning eller forskning 

och ut veckling redovisas i anslagsframställning mr försvarets materielverk. 
Följande sammanställning redovisar antal och utgifter för den personal som 
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enligt nuvarande planering beriiknas bli utnyttjad rör primäruppdrag under 

delta anslag. 

:\llt•tl i'L'l">ll!l'1lt1 lgifkr 

I <)7 5/76 I 976i77 1976/77 
---·· ----· ---·-·· 

74 6 ()()()I)()() 6 500 (){)I) 

Fi.ir.1·1·arets 111a1criclrerk 

Försvarets materielverk påpekar alt någon överplanering av bemyndigan
den inte redovisas för budgetåret 1976/77. Den överplanering som behövs 
inom anslaget för all tilldelade bemyndiganden skall kunna förbrukas finns 
i st;illet redovisade under outnytljacle beställningsbemyncliganclen elen 30 
juni 1976. 

Fiirc•draga11cl1'11 

Min ber~ikning av det totala bemyndigande- och meddsheho\'el framgår 
av sammans@lningen över hes@lningsbemyndiganden och betalningsme
del. Jag har d;irvid r;iknat med alt anskaffning av delserie 2 av flygplan 

JA J7 kommer att ske endast del\'is under budget{\l"el 1976177. Jag har 
vidare beaktat den tidigarel;iggning fr[m hudget[1rel I 976177 till I 975176 

av vissa besUllningar inom hckl~idnadsnmr[1dct som riksdagen har beslutat 
vid l 975/76års riksmöte(prop. 1975176:57, NU 1975176: 15.rskr 1975176: 107). 

Jag kommer senare denna dag att hemst;Hla att regeringen foresl<\r riks

dagen att underskottet a\· prisreglcri ngshemyndiganden fr[m budgetäret 
1974/75 regleras i samband med tilliiggsbudget Il till statsbudgeten för bud
getåret 1975176. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammansl;illningen 
blir bemyndigandeskulden den 30 juni 1977 2 352 678 558 kr. Delta belopp 
bi.ir emellertid jus1eras med hiinsyn till undersko11c1 av prisrcglcringsbc
myndiganden frän hudge1äre1 1974/75 och 1ill den ber;iknade fordelningen 
av prisregleringsmedcl för hudgetären 1975176 OL"h 1976177. Den p{1 detta 
siitt beriiknade hemyndigandeskulden den 30 juni 1977 blir ca 2 260 milj. kr. 

Liksom tidigare bör det f<'.1 ankomma 1x'i regeringen all ta stiillning till 
\'ilka anskaffningar m. m. som hiir ske inom ramen för det best;iilnings
hl'myndigande som riksdagen kan komma att 1;imna. 

Jag hl'mst;iller att regeringen fi.iresl<'1r riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att he.-;t~illningar av materiel 
m. lll. for tlygvapenllirbaml rnr l;iggas ut inom en kostnadsram 
av 1510000000 kr. 

2. till F(l:((ra{len/örhal/i/: Afateril'/amkaf/i1i11g för budgetåret 
1976/77 an\'isa ect förslagsanslag av 1 252 000 000 kr. 
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D 3. FlygYapenförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgifi 

Anslag 

förslag 

27 400 000 
26 700 000 
28 600 000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar, 
flygfält och byggnader för flygvapnet. Anslaget skall tillgodoföras inkomst
sidnn i staten för försvarets fastighctsfond för att balansera utgifter inom 
staten för fonden. 

Kos111adl'I' och 111edef11who\' (/ 111111-ta/ kr.) 

l'rin1~irnppdrag m. m. 1974/75 1975/76 l'>7(i/77 

Bcfiistningars 
d L' 1 rond 
I 'lygvapc·nförhand: lstiindsiittning 

av t'ly[!t'iilt för cklpr<'grammct 
ll;isförhand 

1 lygvapcnfiirhand: lstcindsiittning 
av bct:istnin!,!:lr 111. 111. fi\r dl'!
programmct (;cmc·nsamm:i produk
t innsrL'Sll fSL'T 

I\. a s ~ r n 11 y g g n a d 1...' r s 
d·~lfond 
l·lygvapc•nfö rhand: lstiind s~i ttnin~ 

av kaserner ni. m. t'i.ir dclpro
gi·;m1mc·t Ccrncnsarn111a prnduktions-

1 500 

1 000 

rc·sursc'r 22 900 

I 500 

1 500 

23 700 

Chcl°L'll l'ört·dra-
fi\r gandcn 
flygvapnet 

2 000 2 ()()() 

1 500 l 500 

25 100 2.'i 100 

Knstnadcr = llll'<klsbchnv 25 400' 26 7002 28 600 28 600 

1 ML"dgivl'l övnskridandc av ansla~sbl'loppt'l 2 milj. kr. 
2 ~kdgivc'l iivcrskrid;t11ck av ansla~shl'loppL'I 3 milj. kr. 

Budgetåret 1974175 

I sin <lrsredovisning for budgetåret 1974/75 anmiiler ji1rtilikario11.~/i'hvalr-
11inge11 att verksamheten har kunnat genomföras enligt planerna. Reno\'cring 
a\' en kasern vid I' 18 i Tullinge har avslutats. Renovering av fem kaserner 
vid F 7 i Såtcn~is och en kasern vid F 17 i Ronneby har päbiirjats. 
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Budgetåret 1975/76 

Under budgetåret beräknas pågående ombyggnad och iståndsiittning av 
flygverkstäder vid F 7 i Såtenäs och F 15 i Söderhamn bli färdig. Ombygg
nadsarbeten i Ursvik för mellersta teleservicebasen påbörjas. Pågående re
novering av sammanlagt åtta kaserner vid F 6 i Karlsborg, F 7 i. Såtenäs 
och F 17 i Ronneby beriiknas i huvudsak bli l:irdig. Renovering av lem 
kaserner vid F 16 i Uppsala ber~iknas kunna päbörjas. 

Genom beslut den 20 november 1975 medgav regeringen att anslaget rnr 
överskridas med 3 milj. kr. mot att motsvarande belopp l{1ses p[1 anslaget 
Flygvapenförband: Ledning och förbandsverksamhet. 

Budgetåret 1976177 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Objekt Mecklsi't.ir-

---·-·---·--·-- ·-------------------

Befiistningars dl•lfond 
llast<i rh;i nd 
I. lstandsiittning av llygfiilt 
( ;emc•nsamma produktion sr,·su rs,•r 
2. \lindre i'1;indsiittningsarhelc'n pi1 beListningar m. m. 

l\.asc•rnhyggnaders delfond 
l.;enie nsamma produktionsresurser 
1. KasernrenovL•ringar 
2. 1: 16. ()111bygg!Lld av L'll llygvc·rkstad ltotalkustnad 

4.9 milj. kr.I 
3 l.'rsvik. Ombyggnad av ,·n vnkstadsbyggnad till 

lokakr J'ör 111dkrsta !l'kscrvin:bas,·n < tulal
kostnaJ 3.(1 milj. kr.I 

4. \tindre istandsiittningsarlwll'n p;) byggnader. ut
bildningsannrdnin!'ar m. 111. 

5. Vissa kknisk;i riirsiirjnings;innrdningar 111. 111. 

Tl1talt 

Be fast ningars del fond 

hrukning 
Il 000-ul kr.l 

1 000 

I 500 

3 500 

8 000 

2 500 

I 600 

8 000 
s ooo 

25 (()0 

28 600 

I. för istf111dsiittning av flygl~ilt ber~iknas ett medelsbehov av 2 milj. kr. 
för niista budgetår. Medlen avses för att istånds~itta fälthangarer vid fyra 
övnings- och två krigsflygfalt. F~ilthangarerna iir avsedda för tillsyn, re

paration och underhåll av flygplan. För att kunna anviindas för flygplan. 

37 m[1ste de göras liingre ol'i1 hiigrc. Dessutom bör de drmeisoleras. 
2. rör mindre ist[mdsiittningsarbeten pä befostningar m. m. beriiknas ett 

medelsbehov av 1.5 milj. kr. för niista budget[ir. 
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Kasernbyggnaders delfond 

1. F. n. pågår renovering av sammanlagt åtta kaserner vid F 6 i Karlsborg. 
F 7 i Såteniis och F 17 i Ronneby. För fortsatta renoveringsarbeten vid an
givna förband och vid F 16 i .Uppsala (fem kaserner) samt för att påbörja 
renoveringar vid F 1 i Västerås (fem kaserner) och vid F 17 (fyra kaserner) 
beriiknas ett medelsbehov av 8 milj. kr. för nästa budgetår. 

2. Vid F 16 i Uppsala behöver en flygverkstad (byggnad nr 111) byggas 
om för att kunna inrymma lokaler för felsökning, svetsning, målning, prov
ning. förrådshållning, kontorsarbete m. m. samt t.v. en flygplanhall för tre 
skolflygplan. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnads

program för ombyggnaden. Kostnaderna har uppskattats till 4,9 milj. kr. en
ligt pris!Uget den 1 februari 1975. Regeringen uppdrog den 10 september 

1975 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för bygg

nadsföretaget. 
J. En verkstadsbyggnad (byggnad nr 77) vid Östra militiirområdets tyg

förvaltning i Ursvik behöver byggas om för att kunna inrymma kontor, 
verkstäder och förråd för mellersta teleservicebasen samt förråd för 
K 1/Fo44. Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnads
program för ombyggnaden. Regeringen uppdrog den 24 april 1975 åt for

tilikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. 
Sädana handlingar har sedermera redovisats. Regeringen uppdrog den 10 
september 1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta utföra ombyggnaden 
inom en kostnadsram av 6 150 000 kr. enligt prisläget den I februari 1975. 
Av beloppet avser 3,6 milj. kr. lokalerna for mellersta teleservicebasen. 

4. Fiir mindre istimdsiittningsarheten på byggnader, uthildningsanordningar 
m. rn. beriiknas ett medelsbehov av 8 rnilj. kr. for niista budgetär. 
Organisationsiindringar m. m., vars omfattning inte nu kan förutses. kriiver 
omdisponering, anpassning och ändrat utnyttjande av befintliga lokaler, Und
ring av viirme- och ventilationssystem samt elektriska installationer m. m. 

5. För vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. beräknas ett medels

bd10\ a\· 5 milj. kr. för niista budgetär. \kulen behövs for att modernisera och 
fiirnya installationeroch anliiggningar förviirme- och el 11.irsörjning, iständsiitta 
iildre vii~·.aroch planer samt friratt byta ut eller komplettera vattenlednings-och 

a\loppsniit. 

Fiin'1/raga111/1'11 

\I in beriik ning av rnedelshehovet framg[ir av sarnnrnnstiill ni ngen över kost

nader och medelshehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 

att till Fhxrapl'11/iirba11d: l.\11'11d\iit111i11g ar lie/ii1111i11gar och kasl'mN 

för hudget~irel I l)76/77 anvisa elt l(irslagsanslag av 28 600 000 kr. 
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[) 4. flygrnpenförband: Forskning och utveckling 

141 

Med hiinvisning till vad jag har anfört under avsnittet Ramberiikningar 
för budgetåret 1976177 m. m. hemställer jag all regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Fl1xrnprn/iir

band: Forskning ol'h ut\'l'ckli11g för budgetåret 1976177 beriikna 

ett förslagsanslag av 479 320 000 kr. 
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E Central och högre regional ledning 

Försrnrsstaben 

Försvarsstaben är överbefälhavarens stab. I stabens uppgifter ingår bl. a. 

att biträda överbefälhavaren med ledningen av den operativa verksamheten 

inom försvarsmakten. Staben sköter därvid det operativa krigsförbcredcl

searbetet och sådan verksamhet rörande mobilisering, utbildning, taktik, 

organisation. utrustning och personal som har direkt samband med den 

operativa verksamheten. Under överbefälhavaren leder och samordnar för

svarsstaben vidare långsiktplaneringen. budgetarbetet, underrättelse- och sä

kerhetstjiinsten samt personalvårds- och upplysningsverksamheten inom 

försvarsmakten. 

Försvarsstaben är organiserad på en operationsledning och fyra sektioner 

för i huvudsak operativa stöd funktioner och samverkansfrågor (sektion I), 

underrättelse- och säkerhetstjänst (sektion 2). personal- och organisations

frågor m. m. (sektion 3) samt studie- och planeringsverksamhet (sektion 

4). Dessutom finns en personalvårdsbyrå, en administrativ avdelning och en 

befåstningsinspektion.1 sektion I ingårtotalförsvaretssignalskyddsavdelning. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarsstaben budgeteras på ett 

primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän'ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarsstaben. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Heträffande utvecklingen av delprogrammet anför ifrerbe.fatharnren bl. a. 

följande. 

Delprogrammet skall främst inriktas så att överbefälhavarens operativa 

grundsyn kan komma till uttryck i det operativa krigsförberedelsearbetet. 

Planeringen av delprogrammet skall genomföras så att organisation och 

uppgifter anpassas till konsekvenserna på kort och lång sikt av den pla

neringsnivå som gäller för försvarsmakten. 

Underrättelse- och säkerhetstjänstens förmåga skall hållas på hög nivå. 

Resurser skall skapas så att det underlag som behövs för studier och för

svarsförberedelser kan lämnas och så att ledningen av försvarsmaktens un

derrättelse- och siikerhetstjänst säkerställs. 

Tillämpningen nv försvarets planerings- och ekonomisystem koncentreras 

på att utveckla förmågan att formulera mål. medel och metoder som medger 

att uppnådda resultat kan analyseras och vägas mot resursinsatserna. 

Påbörjat arbete med att införa datamaskinstödda informationssystem för 

operativ ledning skall fullföljas. 

Upplysningsverksamheten skall bedrivas så att en allsidig debatt om sii

kerhetspolitik, totalförsvar och frirsvarsmakten främjas. 
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Villkoren för försvarsmaktens personal skall förbättras. De anställdas och 
värnpliktigas möjlighet till. samverkan och med inflytande för en förbättrad 
produktion skall vidgas. 

Frivilligverksamheten skall stödjas. 
Vid verksamhetens genomförande skall delegeringen till försvarsgrenarna, 

de centrala förvaltningarna och militärbefälhavarna ökas. 

Samarbetet inom totalförsvaret skall stimuleras. Främst gäller detta sam
verkan på regional nivå rörande bl. a. gemensamma operativa studier och 
krigsförberedclsearbete, fysisk riksplanering och övningar för centrala och 
ri::gionala staber m. m. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Försvars
staben framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975: 1 000-tal 
kr.). 

1975(761 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 Su111111a 
1976/81 

--- ····- -· -----··----· ------·-·----·---

45 780 50 750 50 950 50 550 

I l'risliigc februari 1974 

E 1. Försvarsstaben 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

47 560 196 
45 780 000 
52 365 000 

Kostnader och meddsbehov ( 1 000-tal kr.} 
- ··- -··---·----

l'rimäru ppdrag m. m. 1974/75 

l'lanl'ra t Utfall 

hirsvarssta lxn: AIJm;in 
kdning och fiirbands-
verksamhl't 41 669 49 .'i39 

Kostnadl'r 41 669 49 539 

.11'gär: 
Ku'1natkr sum be· lastar 

andra anslag 2 134 I 979 
Övl'rplanl'ri ng 

Tillku111111er: 
\frdgivl'n prisrl'glerin;c +9 140 

Mcdl'lsbl'hov 48 675 47 560 
- ----·· ·-----·- --·---·· 

50 550 50 550 25 3 350 

1975/76 1976/77 

Planerat Överbl'f;il- h:ircdra-
hav;irl'n g:inden 

48 094 57 534 54 762 

48 094 57 534 54 762 

2 3 I 4 -2 397 -2 397 
-4 387 

45 780 50 7.50 52 365 
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l'erson:i lk:i t egori Ant:il 

1974/75 

Planerat Utfall 

Militär pl'rsonal 
Rcgcmc,nt s1ifficera re 170 176 
J\.0111 pa n io!Tic-era r,' 7 10 
l'l 11 t o Il '<'friccr:1rc· 12 I 2 

/'e11.1·io11crad 111ilitär pa-
s1111a/ i arnJC/cstja11s/ 

Rq;c· llll' Il I St_lffil'c'ra rc· 26 24 
K11111pa ni11tliL'L'l"<trL' 7 8 

Cii·il fll'/'WJ/llll 

l l:indl:iggandc' personal 5:! 52 
övrig per'<111" I 141 145 

415 427 
------ ··----·· --· 

Budgetåret 1974/75 

1975/76 lln:ikn:id iindring 
1976/77 

l'lancr:1t Övcrbef:il- 1:örc'ura-
havarc·n ganckn 

177 +6 +5 
Il ,.r. of. 

I 2 or. of. 

24 -3 -I 

8 -I I 

52 +4 + 4 
145 2 + 3 

429 +4 +10 
---------

Öl'l'l'b(!iillwrnren anger i sin årsredovisning för försvarsstaben för budgetåret 

1974/75 bl. a. följande. 
Verksamheten inom försvarsstaben har planerats om på flera områden. 

Medverkan i pågående utredningar har varit större än planerat och därför 
tagit ökade resurser i anspråk. Arbete har pågått rörande bl. a. perspektivplan 
för det militära försvarets utformning efter år 1977, ledning av underhålls
tjiinst i krig, ledning av personaltjfost i krig, försvarets ledningsutreclning, 
befälsordningsfrågan, försvarets planerings- och ekonomisystem m. m. Sta
ben har Uven medverkat i internationella konferenser. Vidare har operativa 
studier genomförts. Underlag har tagits fram och direktiv har getts ut som 
ett led i informationssystemutvecklingen inom försvaret. 

Försvarsstabens personalvårdsbyrå har genomfön den planerade perso
nalvårdsutbilclningen och inspektionsverksamheten avseende personalvård. 
BestUmmelserna för krigsgravtjänsten har börjat revideras. Socialmedicinsk 

försöksverksamhet har genomförts vid Lv 4 i Malmö och fortsatta försiik i 
Skövde garnison budgetåret 1975176 har förberetts. BesHimmelser för an
passningsgrupper och arbetarskydd samt underlag för utbildning häri har 
getts ut. Byråns organisation har successivt anpassats till uppgiftsföriind

ringar som betingas av bl. a. planerings- och ekonomisystemet. 

I no111 staben som helhet har inte några rat ionaliseri ngsillgiirder 111ed undan
tag av vardagsrationaliseringgenomförts mot bakgrund av pågäende utredning 
om försvarets ledning. Vardagsrationaliseringen inriktas pä att IOrts~itta 

mi nsk ni ngen av antalet expeditioner och inriitta ordbehandl i ngsL·entralcr. 
På grund av centraliserad registrering av handlingar har en hemlig och 

en öppen expedition inrättats vid centralexpeditionen. Dessutom har en 
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budcentral inrättats. Under ledning av försvarets rationaliseringsinstitut har 
en översyn av post- och budturer mellan staber och förvaltningar påbörjats. 
Denna väntas resultera i mera samordnade budturer. En gemensam re
procentral för försvarsstaben och armestaben har bildats. Berörda tjänster 
vid armestaben har dragits in och förts över till försvarsstaben. Fr. o. m. 
den I april 1974 har en publikationsadministrativ detalj inr'åttats. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: l (FöU 1975: 13, 
rskr 1975: 122) och regleringsbrev för innevarande budgetår bedöms kunna 
fullföljas. Detta innebär bl. a. att antalet utredningar inom personalom
rådet ökar och som en följd härav kommer administrativa åtgärder inom detta 
område att öka. Datamaskinstödda informationssystem kommer att utveck
las, ledas och samordnas. Centrala bestämmelser för personalvården .inom 
försvarsmakten tas vidare fram. Arbetet med försvarsmaktsvärdering tas 
åter upp för att värderingen successivt skall kunna infogas i den operativa 
planläggningen och förbandsproduktionen. Operativ studie 2 genomförs och 
den operativa planläggningen ses över. Försvarsstaben skall även medverka 
i utredningen om central och högre regional ledningsorganisation och fort
sätta omorganisationen av lägre regional och lokal instans. Staben skall slut
ligen samordna försvarsmaktens personalminskningar och vidta åtgärder 
som syftar till att förbättra de anställdas arbetsförhållande (arbetsmiljö, ut
veckling av företagsdemokrati. utbildning m. m.). 

Budgetåret 1976177 

Öl'erbc~/ä/havaren 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför över
befälhavaren följande huvudmotiveringar för den föreslagna verksamheten 
under budgetåret I 976177. 

Operativ studie 2 bör fortsätta och vissa övningar genomföras. Försvars
makten bör medverka i och lämna underlag till 1974 års försvarsutredning 
och utredningen om central och högre regional stabsorganisation m. n. ut
redningar. Arbete med perspektivplan för perioden 1982/83-1996/97 skall på
börjas. Omorganisationen i lägre regional och lokal instans bör avslutas. An
skaffning av regionala datamaskiner m. m. bör förberedas och ett program för 
ekonomisk planering och budgetering med hjälp av automatisk databehand
ling tas fram. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 detaljmotiverar över
befälhavaren på följande sätt. 

IO Riksdagen /'J75 ! 76. I sam/. llir /()(). Bilaga 6 
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A. Pris- och löneomräkning 

Pris och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med S 810 000 

kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Regeringen har i siirskilt beslut medgett att en tjiinst som byråingenjör får in

rättas ( + 7 4 000 kr. l. 

C. llppgiftsföriindringar 

1. Antalet anställda vid försvarsstaben minskar med tre. Tre tjiinster förs 

över till rikspolisstyrelsen (- 177 000 kr.). 

2. För att planlägga och förbereda övningar behövs 524 000 kr. 

3. För att utveckla och driva datamaskinstödda informationssystem för 

operativ ledning behövs ökade resurser ( + I 800 000 kr.). 

4. Arbetet med programvärderingssystem inom försvarsmakten kommer 

att helt åvila överbefälhavaren. Detta ökar kostnaderna (+ 124 000 kr.). 

5. Tillfredställande bevakning av avtalsfrågor m. m. kräver att en tjiinst för 

kvalificerad hand!Hggare inrättas ( + 112 000 kr.). 

6. För att fortsätta utveckligen av försvarets planerings- och ekonomi

system behövs tre tjänster ( + 319 000 kr.). 

7. Arbetsuppgifterna avseende arbetsmiljö har ökat. För uppgifter inom 

detta område behövs en tjänst för regementsofficer ( + 108 000 kr.). 

8. Uppgifterna inom signalskyddsområdet har successivt ökat och kräver 

ytterligare medel för tillfälligt anställd personal ( + 110 000 kr.). 

9. Medel bör beräknas för sekreterare i arbetsgruppen för underhållstjänst 

( + 93 000 kr.). 

10. För att fullfölja socialmedicinska försök i Skövde garnison behövs 

400 000 kr. 

11. Försvarsstabens personalvårdsbyrå bör tillföras en tjänst för att möta 

ökade krav på konsulenttjänster(+ 81 000 kr.). 

12. Behovet av medel för att utjämna olikheter i personalvårdsstandard 

på lokal nivå har minskat (- 150 000 kr.). 

13. På grund av att stora delar av personalvårdsbyrån måste lokaliseras 

utanför militärstabsbyggnaden uppstår merkostnader ( + 100 000 kr.). 

D. Alternativ 0 

Detta alternativ innebiir att ca 2,5 milj. kr. skulle behöva sparas in. vilket hu

vudsakligen måste göras på lönekostnaderna. Försvarsstabens personal mäste 

diirvid reduceras med ca 35 personer av olika kategorier. \1cd hiinsyn till för-
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svarsstabens ökade uppgifter men också till beredskapsskäl anser överbefäl ha

v aren att en säd an minskning av försvarsstabens personal inte kan genom föras. 

Fiin'1/raga11d1'11 

Jag kan i huvudsak godta vad överbefälhavaren hamn fört om ut vecklingen 

av del programmet Försvarsstaben. 

Den i prop. 1973: I (bil. 6 sJO) aviserade översynen av den centrala stabs

organisationen påbörjades hösten 1974. Översynen bedöms till sin första 

del vara slutförd hösten 1976. Resultatet av översynen kan få betydelse 

för försvarsstabens organisation och verksamhet under programplaneperio

den. 

Enligt vad jag har inhiimtat kommer 1974 års underrättelseutredning att 

förorda att kostnaderna för viss personal m. m. vid försvarsstabens under

rättelseavdelning som hittills har budgeterats på delprogrammet Jnsatsbe

redskap m. m. fr. o. m. budgetåret 1976177 i stället skall budgeteras på del

programmet Försvarsstaben. Jag delar denna uppfattning. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har däryid bl. a. beräknat medel för att. 

planlägga och förbereda övningar. för den fortsatta utvecklingen av försvarets 

planerings-och ekonomisystem, fören tjänst för att samordna arbetsmiljöfrå

gor inom försvarsmakten och en tjänst för försvarsattache. 

Jag hemsUller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsrnrsswlwn för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsan

slag av 52 365 000 kr. 

Armestaben 

Armestaben är chefens för armen stab. I stabens uppgifter ingår bl. a. 

att bitrlida chefen för armen med ledningen av armens mobilisering, ut

bildning. taktik. organisation, utrustning och personal i den mån denna 

verksamhet inte har direkt samband med den operativa verksamheten. Un

der chefen för armen svarar staben vidare för armens långsiktiga planering, 

leder och samordnar budgetarbetet samt handhar enligt överbefälhavarens 

bestämmande ledningen av underrättelse- och säkerhetstjänsten samt per

sonalvårds- och upplysningsverksamheten inom armen. 

Armestaben iir ~ndcr en stabscheforgilniSeräd på tre sektioner, sex trupp

slagsavdelningar och en administrativ avdelning. Kungl. Maj:t har genom 

beslut i september 1973 medgett att stabens interna organisation i avvaktan 

på översyn av den centrala stabsorganisationen provisoriskt får anpassas 

till de krav som smils av planerings- och programbudgetsystemet. 

Verksamheten inom delprogrammet Armestaben budgeteras på ett pri-
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märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands
verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Armestaben. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför chefen ./är armen bl. a. 
följande. 

Under programplaneperiodens första del fortsätter utvärderingen och 
genomförandet av 1972 års försvarsbeslut. 

Underlag tas fram för bl. a. 1974 års försvarsutredning, försvarsmaktens 

ledningsutredning och försvarets fredsorganisationsutredning i takt med des

sa utredningars tidsplaner. 

Förändringar inom armens krigsorganisation planeras och genomförs, 

bl. a. organiseras hälften av infanteribrigaderna om. Studier, utredningar 

och försök avseende värnpliktsutbildningens utformning och organisation 
ges förtur. 

Särskild uppmärksamhet skall under perioden ägnas de personalfrågor 

som uppstår till följd av fredsorganisatoriska förändringar. 

Inom materielområdet studeras främst framtida pansar- och luflvärns
system. 

Genomförandet av de beslut som bedöms följa av bl. a. de tidigare nämnda 

utredningarna och studierna kommer under slutet av perioden att ställa 

stora krav på armestaben samtidigt som eventuellt nya förberedelser pågår 

för ett försvarsbeslut år 1982. 
Den av chefen för armen beräknade utvecklingen av anslaget Armestaben 

framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; 1 000-tal kr.). 

·-------·----
1975/76' 1976/77 1977 /78 I 978/79 1979/80 I 980/81 Summ:J 

1976/81 

34896 36450 36450 36200 36200 36200 181 500 

1 Prisläge februari 1974 

E 2. Armestaben 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

37 729 936 

34 896 000 

36450000 
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Kostnader och mcdelsbehov (I 000-tal kr.) 

l'ri111äruppdrag 111. 111. 1974/75 

Planerat Utfall 

Armcstahcri: Allmiin 
ledning od1 för-
bandsverksa111hct 34 993 41 942 

Kustnadl·r 34 993 41 942 

.·11'gdr: 
Kostnadn so111 belastar 
andra anslag --2 403 -I 397 

Öwrpla1wring 

Tillku1111111•r: 
Medgiven prisreglcring +5 190 
Uth,·talningar 37 780 40 545 

,.1 rgär: 
Avdrag L'llligt överbefäl-

havarens dirl•ktiv 
lnkumsll"r ·- 350 --2 815 

~kd,·lshl•hov 37 430 37 730 
·-·-··-·--·---------------. 

Personal 

l'nsonalka tcgori Antal 

1974/75 

Planerat Utfall 

1975/76 1976/77 

Planerat Clwfcn för 1:örcdra-
arm.:·n ganden 

37 899 41 142 41 142 

37 899 41 142 41 142 

2 753 2 030 2 030 
- I 977 2 412 

35 146 37 135,. 36 700 

.. \ .. : .. 

... , .. · ' 
435, 

250 250' ·250 

34 896 36 450 36 450 
.. --- -- -·-- --·-·----

1975/76 lkriiknad ä1idriilg 
1976/77 

Planerat Chckn 'Fört•dra-
for armc;n ' gam.len 

------ ···-------·- -----------------·--
.. ... 

Militär pcrsunal 
R cge mc n tsofricerarc 164 136 151 + 3 +31 

Kumpanio!Ticcrarc 12 10 10 of. of. 
l'lu l<>11'o!Tin·ra rc 6 4 4 of. ot'. 

Ciri/111ilitär personal 
Teknisk personal or. of. 
Läkare 2 2 2 of. of. 

/'c11sio11crad militär per-
sona/ i arrudcstjänst 

R ege 1m•11 tsofficcrart• 15 12 Il of. of. 

Ch·i/ 11crsu11a/ 
llamlläggandc personal 64 50 51 - I .J 
Övrig personal 161 168 152 - 7 :...7 

424 383 382 -· 5 _52 
------- ... -· -· ----- --- --- ---------------------
1 Avser tjänster som tillkommer på grund av pensionsåldershöjningen 
2 Avser antalet tjänster. Antalet anställda beräknas minska med 9 
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Budgetåret 1974/75 

Chefi>n tiir arml;n anger i sin årsredovisning för armestaben för budgct{iret 
1974/75 att planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Alla pla
nerade huvuduppgifter har lösts. Övriga uppgifter har lösts på en lägre am
bitionsnivå än planerat eller har på grund av vakansläget lagts senare. Ar
betsuppgifterna har medfört ett stort övertidsuttag för den handläggande 
personalen. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: 1 (FöU 1975: 13, 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 
fullföljas. Detta innebär bl. a. att underlag tas fram för beslut om den 
framtida krigsorganisationen för armens förband. Beslutade organisations
förändringar genomförs. Särskild uppmärksamhet ägnas personalfrågorna 
i samband med de fredsorganisatoriska förändringarna. Studier och utred
ningar beträffande fredsorganisatoriska förändringar och utbildningsorga
nisationens utformning fortsätter. 

Budgetåret 1976177 

Che,fi'n .fiir armen 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför chefen 
för armen följande huvudmotiveringar för den föreslagna verksamheten un
der budgetåret 1976/77. Organisationen i lägre regional och lokal instans 
skall följas upp. Arbetet med att samordna verksamheten inom garnisonerna 
bör fortsätta. Staben skall medverka vid utformningen av försvarsmaktens 
fredsorganisationsplan. Planerings- och budgeteringssystemets tillämpning 
bör ägnas fortsatt uppmärksamhet. 

Förlindringar i förhålland~· till budgetåret 1975176 detaljmotiverar chefen 
för armen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 4 683 000 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Tre tjänster för regementsofficer tillkommer i samband med pensions
åldershöjningen. Av dessa hålls två vakanta och en inrättas i utbyte mot 
att en tjänst för byrådirektör dras in. Förändringarna medför inte att kost
naderna ökar. 
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C. Uppgiftsförlimlringar 

Nio tjänster dras in vilket minskar kostnaderrni' ined 556 000 kr. Kom
menderad personal och viirnpliktiga kommer i mindre ·utsträckning än ti
digare att tjänstgöra vid armcstaben (- 884 000 kr:) .. -

D. Alternativ 0 

Alternativet innebär att rnedelstilldelningen minsk!l.r med 1 979.000 ._kr. 
och medför att 20 till 30 tjiinster måste utgå ur organisationen. Della är 
inte möjligt att genomföra utan avsevärthi ri1en fö{de uppgiftef'som åligger 
an11cstaben. En sådan nedskiirning bedöms på sikt innebära att effektiviteten 
inom armens organisation försämriis: 

Fiir1'draga11de11 

Chefen för armen anser att arrncstabens verksamhet under programplane
perioden bör inriktas bl. i- på att rationalisera och effektivisert1 freds- och 
krigsorganisationen inom armen och att genomföra beslutade organisations
förändringar. Yärnpliktsutbildningens utformning och de personalfrågor som 
kan uppstå i samband med fredsorganisatoriska förändringar bör enligt arme
chefen ägnas stor uppmärksamhet. Jag kan godta denna inriktning. 

Som jag har nämnt i det föregående bedöms den pågående översynen av 
den centrala ledningsorganisationen till sin första del vara slutförd hösten 
1976. Resultatet av översynen kan få betydelse fönirmestabens organisation 
och verksamhet under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehO-v. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till _·frmes1abc11 för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag 

av 36 450 000 kr. 

Marinstaben 

Marinstaben är chefens för marinen stab. I stabens uppgifter ingår bl. a. 
att biträda chefen för marinen med ledningen av marinens mobilisering, 
utbildning. taktik, organisation, utrustning och personal i den mån denna 
verksamhet inte har direkt samband med den operativa verksamheten. Un
der chefen för marinen svarar staben vidare för marinens långsiktiga pla
nering, leder och samordnar budgetarbetet samt handhar enligt överbefäl
havarens bestämmande ledningen av underrättelse- och säkerhetstjänsten 
samt personalvårds- och upplysningsverksamheten inom marinen. 

Marinstaben iir organiserad på en planeringsavdelning, fyra sektioner, en 
kassaavdelning och en chefsexpedition. Inom staben finns en provisoriskt 
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inrättad budgetenhet. Underchefen för marinen lyderchefen försjövärnskåren 

som i sin allmänna ledning av kåren biträds av sjövärnskårens stab, 

Verksamheten under delprogrammet Marinstaben budgeteras på ett pri

märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Marinstaben. 

Programplan för perioden 1976/'77...;1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför che./en./ör marinen bl. a. 

följande. 

Marinstabens viktigaste uppgift är att program- och produktionsmässigt 

leda huvudprogrammet Marinförband. Inom ramen för denna uppgift fort

sätter staben att bevaka kostnadsutvecklingenoch rationaliteten i fredsarbetet. 

Personalutvecklingen, särskilt i fråga om den militära och civilmilitära per

sonalen, skall noga följas upp med hänsyn till vakanssituationen. Orga

nisationsutvecklingen inom områden som väsentligt kan påverka effek

tiviteten i den marina förbandsproduktionen och krigsorganisationens dug

lighet måste noga följas. 

Bland de planerade stora och särskilt resurskrävande uppgifter som fö

religger under programplaneperioden kan särskilt nämnas ledningen av för

bandsproduktionen, genomförandet av beslutade fredsorganisatoriska för

ändringar och personalminskningar och utvecklingen av marina vapensys

tem. Till dessa uppgifter räknas även att ta fram underlag för och medverka 

i försvarsmaktens ledningsutredning, att se över krigsorganisationcn för 

främst bas-, underhålls- och kustbevakningsförband med sikte på 1980-talets 

mitt och att utforma planer för marinens medverkan inom havsforskningen. 

Den av chefen för marinen beräknade utvecklingen av anslaget Marin

staben framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; 1 000-tal 
kr.). 

.---·--- ---· -··---- -----·--- ---

197 5/761 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

------· ···- ----- --------- ----

:.1 656 29 400 29 150 28 950 28 950 28 950 145 400 
---------··-··--·--·----

I Prisläge frbruari 1974 

E 3. Marinstaben 

1974175 

1975/76 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

30 148 094 

27 656 000 

30 100 000 
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Kostnader uch metle/sbehov (1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag 111. m. 

MarinstabL"n: Allmän led
ning uc·h forban<is
verksamhl'l 

Kostnader 

.-ll'gar: 
ÖvL"rplanL"ring 

Tillko111111<'r: 
Medgivc•n prhrc·gkring 

l.!tlwtalningar 

.·11:~är: 

I nbctalningar ( bl'tjäning 
av t1ygstabl'n i kassa
hii nsccndc) 

llfrdclsbehov 

Personal 

l'crsunalkall'gori 

Militär personal 
({ "!!L' llll' n t suffieera rc· 
K1>111 paniotlj,·,·r;1n· 
l'lu tonsn1T1ec·rarc· 

Ciri/111ilitär 111'r.mna/ 
Tek1mk personal 
Likar,· (Vderiniircrl 

/'('11sio11eraJ 111ilitdr per-
sona/ i an·0Jcstjd11st 

Kege lllL'lltsoffil'erarc'. 
Kompaniofficerare 

Ciril personal 
Handliiggamk personal 
Övrig pnsonal 

1974/75 

l'lanc•rat 

25 384 

25 384 

+4 875 

30 259 

- 127 

30 132 

Antal 

1974/75 

Planerat 

111 
38 
22 

11 
2 

7 
145 

338 
-----· -- -------- -------···---· 

LI tfall 

30 275 

30 275 

30 275 

-- 127 

30 148 

Utfall 

110 
40 
21 

9 
2 

7 
137 

328 
--···-·-··-· 

197 5/76 1976/7 7 

l'lanerat Chl'kn rör l·örL"dra-

27 783 

27 783 

27 783 

127 

27 656 

rnarin~n gandl'n 

31 001 

31 001 

I 436 

29 565 

165 

29 400 

30 995 

30 995 

730 

30 265 

165 

30 100 

1975/76 H,·räknad :indring 
1976/77 

PlanL"rat ChL"fcn for Fiirc•dra-
marirwn gan1kn 

110 + 2 +21 
40 ur. uf. 
21 ur. of. 

oL ur. 
ur. <>f. 

8 2 2 
1 ur. of. 

6 ur. or. 
134 of. of. 

324 of. nf. :! 
-··---·-- - - -·--·--·----·-- ·---

1 Avser tjänster som tillkommer på grund av pensionsåldcrshöjningcn 
2 Avser antalet tjänster. Antalet anställda beräknas minska med 4 
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Budgetåret 1974175 

Che/i'n/hr marinen anger i sin årsredovisning for marinstaben för budgetå
ret 1974/75 att verksamheten i stort har kunnat genomföras enligt första året 
i gällande programplan. Verksamheten har minskats inom områdena data

maskindrift. resor, inspektionsverksamhet och expenser. Vissa organisa
tionsuppgifter har lösts med hjälp av konsulter. Med~! för denna verksamhet 

har delvis shillts till förfogande av försvarets rationaliseringsinstitut. Ökade 
kostnader för att anlita Allmänna Bevakningsaktiebolaget har medfört att 
för~indringar inom bcvakningstj~insten på sikt kommer att genomföras. 

Budgetärct 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1(Föll1975:13, 
rskr 1975: 122) och reglcringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 

fullföljas. Detta inneh~ir bl. a. att staben medverkar vid planeringen av or
ganisationen i lägre regional och lokal instans (0LLI etapp 3). Studie- och 
utredningsverksamhet bedrivs i syfte att rationalisera och effektivisera ma
rinens fredsorganisation. 

Budgetåret 1976/77 

Chc/i•n .fhr marinen 

Chefen för marinen motiverar förändringarna i förhållande till budgetåret 
1975/76 enligt följande. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 3 218 000 kr. 

B. Alternativ 0 

Alternativet innebär att anslaget minskar med I 530 000 kr., vilket mot
svarar en personalminskning med 25-30 anställda. Detta kräver i sin tur 

att stabens uppgifter minskas och resulterar bl. a. i försämrad kvalitet inom 
förbandsproduktionen. 

lriredraga11de11 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning av verksamheten som chefen för 
marinen har redovisat. Resurser bör dock inte s~ittas av för marinens medver
kan i havsforskningcn. 

Som jag har niimnt i det föregående bedöms den pågående översynen av 
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den centrala ledningsorganisationen till sin första del vara slutförd hösten 
1976. Resultatet av översynen kan få betydelse för marinstabens organisation 
och verksamhet under programplaneperioden. 

Min beriikning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till .Harinstaben för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag 

av 30 100 000 kr. 

Flygstaben 

Flygstaben iir chefens för flygvapnet stab. 1 stabens uppgifter ingår bl. a. 
att biträda chefen för flygvapnet med ledningen av flygvapnets mobilisering, 
utbildning, taktik, organisation, utrustning och personal i den mån denna 

verksamhet inte har direkt samband med den operativa verksamheten. Under 
chefen för flygvapnet svarar staben vidare för flygvapnets långsiktiga pla
nering, leder och samordnar budgetarbetet samt handhar enligt överbefäl

havarens bestämmande ledningen av underrättelse- och säkerhetstjänsten 
samt personalvårds- och upplysningsverksamheten inom flygvapnet. Flyg
staben leder härutöver vädertjänsten. flygsäkerhetstjänsten. flygtrafikled
ningstjänsten och den militärmeteorologiska forskningen inom försvaret. 

Flygstaben är organiserad på en planeringsavdelning, två sektioner, en 
flygsäkerhetsavdelning, en systemgrupp, en chefsexpedition och ett cen

tralorgan för den militära vädertjänsten. 
Verksamheten under delprogrammet Flygstaben budgeteras på ett pri

märuppdrag inom dclproduktionsområdet Allmän ledning och förbands
verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Flygstaben. 

Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Betriiffande utvecklingen av delprogrammet anför chcfen .för Pi:i:rapnet 

bl. a. följande. 
Verksamheten skall mot bakgrund av utvecklingen inom huvudprogram

met Flygvapenförband inriktas på studier och utredningar för att rationalisera 

och effektivisera freds- och krigsorganisationen inom flygvapnet. Fortsatt 
ombeviipning och en anpassning av taktiken för flygvapenförband till flyg

plan 37 ställer stora krav på planering och ledning. Vidare skall rekrytering 
och utbildning anpassas till organisationens framtida utveckling. Dessutom 
skall beslutade organisationsförändringar inom huvudprogrammet Flygva

penförband genomföras. Flygstabens organisation skall diirutöver fortlöpan
de anpassas till förelagda uppgifter. 

Den av chefen för flygvapnet beräknade utvecklingen av anslaget Flyg-
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staben framgår av följande sammanstiillning (prisläge februari 1975; I 000-tal 
kr.). 

1975/761 1976/77 

35 300 37 500 

I l'risliigc frbruari 1974 

E 4. Flygstaben 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1977 /78 1978/79 

37 500 37 500 

37086611 

35 300 000 
36 200 000 

Kosmader och 111edelsbe/10r (/ 000-1al kr.) 

l'rin1:ir11ppdraµ 111. n1. 

I I\ f'.'lah,·n: Alln1:in 
kdni11µ ud1 r<ir
ha n<hvnksam 11,·1 

Kllslnadn 

lillko111111<'r: 
Ml'dgiv\..'11 prisrl·gll·ring 

~ktklslwhnv 

Personal 

1974/75 

32 4011 

32 400 

+3 I 00 

35 500 

(',·rsunalkall·guri Antal 

1974/75 

Planerat 

Mili!är personal 
l{,•µcn1,·n tsoflkcra fL' 99 
Kom paniuff1c,·rarL' 17 
l'l ut c11: ,offi,·cra fL' 6 

( 'iri/111ilitdr 11cr.wmal 
T<·knisk ['L'rsonal 7 
LibrL' (Vl'IL'rin:irer) 5 
Övrig pl'rsonal 34 

37 086 

37 086 

37 086 

Ltfall 

··-- ·----· ·--· 

103 
14 
6 

7 
5 

33 

1979/80 1980/81 

37 500 37 500 

1975176 1976/77 

Summa 
1976/81 

187 500 

l'lan,·rat Chckn for h.ircdra
tlygvapnl't gand,·n 

3.'i 3fl0 

35 joo 

35 300 

37 soo 
.17 5011 

37 500 

36 200 

36 200 

36 200 

1975/76 8,·r:ik!tad ändring 
1976/77 

Planerat Chl'fcn for hircdra-
tlyµvapnd gandcn 

102 + 2 + 21 
13 of. of. 
5 uL of. 

7 of. (>f. 

5 ur. of. 
33 3 -10 
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-------·- ------- . -- --- . - --·------·-----

Personalkategori Antal 

1974/75 

Planerat lit fall 

Pensionerad 111ilitdr per-
sona/ i anodestjä11st 

Regementsofficerare 7 7 
Kompa nioffiecrarL' I I 

Cii>i/ pcrsuna/ 
Handläggande personal 24 26 
övrig personal 146 156 

346 359 

1975/76 

Planerat 

-- ·-·-· - -·-· ---

lkriiknaJ ändring 
1976/77 

Chefrn for l·öreJra
nygvapnet gandcn 

··-----·--. ·--·-

7 -- I -I 
I -I -I 

26 +I + I 
155 or of. 

354 -2 - 9 

1 Avser tjänster som tillkommer på grund av pensionshöjning 

Budgetåret 1974/75 

Chefen .fiir ,Pvgl'apnet anger i sin årsredovisning för nygstaben för bud
getåret 1974175 att planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. 

Arbetsbelastningen har, främst på grund av pågående utredningar, emellertid 
varit så stor att planerad personalminskning inte har kunnat genomföras. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1 <FöU 1975:13, 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms i hu
vudsak kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att nygstaben genomför 
studier och utredningar som underlag för perspektivplanearbetet, stridsled
nings-och luftbevaknings-,attack-och basstudier samt militärmeteorologiska 
studier som underlag för planeringsverksamhcten inom försvarsmakten. Sta
ben utarbetar vidare underlag för beslut om den framtida krigsorganisationen 
och medverkar vid beslutad omorganisation i lägre regional och lokal instans. 
Ombeväpningen till nygplan AJ 37 fortsätter och rekryteringen och utbild
ningsverksamheten anpassas till organisationens framtida utveckling. Värn
pliktsutbildningen ses över för att effektivisera verksamheten_ Enligt riks
dagens beslut (prop. 1973:27. TU 1973:12. rskr 1973:160 och prop. 1975:81. 
TU 1975: 16, rskr I 975: 197) skall dessutom tlygtrafikledningst_iiinsten i fred 
inom försvarsmakten med början den 1 juli 1976 föras över till luftfarts
verket. 

Budgetåret 1976/77 

Chlfen för Prg1•apnet 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975/76 motiverar chefen för 
nygvapnet på följande sätt. 
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A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkning innebär att kostnaderna ökar med 2 950 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Tva tjänster för civil personal utgår, vilket innebär att kostnaderna minskar 

med 120 000 kr. 

C. Alternativ 0 

Alternativet innebär att medclstilldelningen minskar med 1,7 milj. kr., 
vilket medför att ca 20 anställda måste friställas och att ADB-verksamheten 

får skäras ned med 600 000 kr. 

liirl'dragandl'n 

Chefen för flygvapnet anser att flygstabens verksamhet under program

planeperioden bör inriktas bl. a. på att rationalisera och effektivisera freds
och krigsorganisationen inom flygvapnet och att genomföra beslutade or

ganisationsförändringar. Jag kan godta denna inriktning. 
Som jag har nämnt i det föregående bedöms den pågående översynen 

av elen centrala ledningsorganisationen till sin första del vara slutförd hösten 
1976. Resultatet av översynen kan få betydelse för flygstabens organisation 
och verksamhet under programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Jag har därvid tagit hänsyn till att vissa funk
tioner inom den militära trafikledningstjänsten skall föras över från flyg
vapnet till luftfartsverket med början den I juli 1976. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Flrgsratwn för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag 

av 36 200 000 kr. 

Militärområdesstaber m. m. 

Militärområdesstaberna och Gotlands militärkommandostab är militär
beli.ilhavarnas resp. militärkommandochefens stabsorgan. I stabernas upp
gifter ingår bl. a. att biträda militärbcfalhavaren (militärkommandochefcn) 
med förberedelser för och ledning av militärområdets (militärkommandots) 
försvar. Staberna svarar i fred för operativa krigsförbereclelser m. m. och 
bitriicler med ledningen av utbildnings- och mobiliseringsverksamheten, un
derrättelse- och siikerhetstjänsten samt personalvårds- och upplysningstjäns
ten m. m. inom militärområdet (militärkommandot). 
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Militärområdesstaberna är organiserade på fem sektioner (militärkomman
dostaben på fyra sektioner) och en stabsavdelning. Vid vissa militärom
rådesstaber linns dessutom en flygsektion. 

Intendenturförvaltningarna är militärbefälhavarens (militärkommando
chefens) organ för den verkställande intendenturförvaltningstjänsten. För
valtningarna är vardera organiserade på ett lcdningsorgan och underlydande 
förråd m. m. 

Tygförvaltningarna är militärbefålhavarnas (militärkommandochefens) or
gan för den verkställande tygförrådstjänsten. Förvaltningarna är vardera or
ganiserade på ett ledningsorgan och underlydande förråd. 

Tygverkstadsförvaltningarna är militärbefålhavarnas (militärkommando

chefens) organ för att leda driften vid armens förbandsbundna verkstiider. 

Verksamheten under delprogrammet Militärområdesstabcr m. m. bud
geteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning 

och förbandsverksamhet, Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet samt 
Utbildning till och av fast anställd personal m. n. 

Verksamheten finansieras från försfagsansfaget Militärområdesstaber 
m.m. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför Öl'erbejä/hararen bl. a. 

följande. 
Under de niirmaste åren förutses inte några förändringar i fråga om or

ganisation och uppgiftsfördelning i stort inom den högre regionala lednings

nivån. Strlivan är att minska personalkostnaderna inom delprogrammet. Or
ganisationen för Gotlands militiirkommando har utretts särskilt. Som resultat 
härav väntas stabens organisation komma att ändras. 

Militiirområdesstaberna medverkar i arbetet med att genomföra hcslutad 
omorganisation i lägrC' tegional och lokal instans. Övrig verksamhet får be
drivas med sänkt ambitionsgrad till förmån för detta arbete. 

Fortsatt medverkan kriivs rörande underhållsorganisationens framtida ut

formning. 
Datamaskinbaserade informationssystem för operativ ledning inom mi

litärområde planeras bli ut vecklade. Vidare skall informationsbehandlingen 
för ledning av underhållstjänst i krig på regional nivå utredas. Systemen 
beriiknas komma att tas i bruk i slutet av programplancperioden. 

Förbandsornsiittningsplanerna skall ses över och försöken med avkortad 
grund- och repetitionsutbildning följas upp. 

Krigsförberedelsearbetet förkrigssjukvården kommer att kräva ökade in

satser under perioden. 
Inom förvaltningsområdet fortsätter rationaliseringen av friimst förråds

verksamheten. Sålunda avses militiirområdenas nuvarande tyg- och inten
denturförvaltningar bli provisoriskt sammanslagna till en materielfor-
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· valtning. En sammanslagning av tygavdelningen och intendenturavdelning
en i militärområdesstahernas sektion 2 till en materielavdelning avses också 
genomföras. 

De operativa och krigsorganisatoriska uppgifterna, dvs. krigsplanläggning, 
tillämpningsövningar, underrättelse- och säkerhetstjänst, krigsorganisations
ändringar, mobiliseringsberedskap och truppförsök, förutsätts få oförändrad 
omfattning. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Militärom
rådesstaher m. m. framgår av följande sammanställning (prisläge februari 
1975; I 000-tal kr.). 

1975/761 1976i77 1977 /78 1978/79 

151 000 158 250 157 100 155 850 

1 l'risläµc frbruari 1974 

E 5. :\1ilitärområdesstaber m. m. 

1974/75 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

144 919 968 
151 000 000 
179 700 000 

Kostnader och medelshehol' (/ 000-tal kr.) 

Pri111:iruppdr:1g 111. m. 1974/75 

Planerat Utfall 

Mil i tärnmr:idesstaber 
111. 111.: 

Allm:in kdning och for-
bandsvcrksamhet 92 534 I 02 317 

Operativ 0L"i1 krigsorµa-
nisaturisk verksamhl't 38 166 34 933 

Ubildning till och av 
fast anställd pl'fsu-
nal m. Il. I 300 I 679 

Kostnader 132 000 138 929 

.·l 1·gar: 
Inkomster 
Ko,tnaLkr som bL·lastar 

andra anslag 870 885 
Skillnad mellan inkrn-

priser och hL·räknat 
lwhov av hetalnings-
medel - 3 130 

Reduc:cring pa grund av 
iiverplanning 

1979/80 1980/8 l Summa 
1976/81 

155 850 155 850 782 900 

1975/76 1976/77 

Planl·rat öwrhcfal- l'ör~dra-
hava ren gandcn 

113 845 128 683 142 650 

40 520 44 400 46 600 

I 335 I 370 1 400 

155 700 174 453 190 650 

2 300 - 4 600 . 4 600 

2 400 -11 603 -6 350 
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·----------· -- -----·-- ···------·---·-·-

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 1976/77 

Planerat Ltfall Planerat Överbefäl- Föredra-
hava ren gandcn 

Tillkommer: 
Medgiven prisrcglering +15 000 

Medels behov 143000 144920 151000 158250 179700 

Personal 

·---------------------- -·---··--
Personalkategori Antal 

-------

1974/75 

Planerat Utfall 

Militär personal 
Regementsofficerare 248 256 
Kompaniofficerare 123 121 
Plutonsofficerare 31 35 

Civilmilitär personal 
Teknisk pl•rsonal 54 5 I 
1.äkarc (veterinärer) 18 17 

Pensionerad militär per-
sona/ i arvodestjänst 

Regc.mcntsofficcrare 44 42 
Kompaniofficerarl' 27 20 

Ch•il personal 
llandHiggandc personal 28 30 
Övrig personal I 260 1 284 

I 846 I 846 

-----·-··---· 

1975/76 lkr:iknad ändring 
1976/77 

Planerat Överbefäl- Föredra-
havarcn gandcn 

264 + 2 + 2 
123 + 7 +12 

25 + 3 + 3 

51 + + 
17 + 2 + 2 

34 9 - 9 
18 -· I I 

29 + 1 + l 
I 263 -26 + 4 

I 824 -20 +15 1 

1 Ökningen hänförlig till dels tjänster som tillkommer på grund av pensionsålders
höjning, dels överföring från annat ansalg av 35 tjänster för förrådsdrift 

Budgetåret 1974175 

Överb~f<ilhm•aren anger i sin årsredovisning för militärområdesstaber m. m. 

för budgetåret 1974175 att planerad verksamhet i stort har kunnat genom

föras. Beträffande underrättelse- och säkerhetstjänst, personalvårdstjänst, 

hälso- och sjukvårdstjänst har dock verksamheten inte helt nått önskvärt 

resultat. Detta beror främst på vakanser bland personalen. Stödet åt för

bandsproduktionen inom förvaltningsverksamheten har ökats i takt med 

att organisationsförändringar inom armen har genomförts. Omorganisatio

nerna har medfört ökade krav på den regionala förvaltningsverksamheten. 

Vidare har planläggningen av militområdenas försvar inte helt kunnat 
bedrivas i avsedd omfattning. 

11 RihdaKen 1975 / ?fi. I sam/. Nr 100. BilaKa 6 
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Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: 1 (FöU 1975: 13, 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår beräknas i 
huvudsak kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. att militärområdesstaberna 
och militärkommandostaben skall stödja förbandsproduktionen, medverka 
i pågående omorganisationer i liigre regional och lokal instans och ge stöd 
åt verksamheten inom de civila delarna av totalförsvaret. 

Budgetåret 1976/77 

Överbe,fälhavaren 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför över
befälhavaren följande huvudmotiveringar för den föreslagna verksamheten 
under budgetåret 1976177. Regeringen har i juni 1975 uppdragit åt försvarets 
materielverk att omorganisera den centrala förrådsledningen. Detta innebär 
att kostnaderna för viss förrådshållning som nu åvilar försvarets sjukvårds
styrelse och fortifikationsförvaltningen förs över till militärområdesstaberna. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 detaljmotiverar över
befälhavaren på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 20 661 000 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

1. Allmän ledning och förbandsverksamhet. 
Höjning av pensionsåldern för viss militär personal beräknas öka kost

naderna med 360 000 kr. 
2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 
Höjning av pensionsåldern för viss militär personal beräknas öka kost

naderna med 90 000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

I. Allmän ledning och förbandsverksamhet 

a) Minskad anskaffning av emballage-för beklädnadsmateriel minskar kost
naderna med 500 000 kr. 

b) Genom rationaliseringar beräknas kostnaderna kunna minska med 1,4 
milj. kr. 
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D. Alternativ 0 

Alternativet medför att medclstilldclningcn minskar med ca 8 milj. kr., 
varav ca 6 milj. kr. avser lönekostnader och ca 2 milj. kr. materiel m. m. 
Alternativet innebär att ca 100 helårsanställda måste friställas. 

loredraganden 

Överbefälhavaren anser att verksamheten inom delprogrammet Militär
områdesstaber m. m. i stort bör behålla nuvarande omfattning under pro
gramplancperioden. Strävan bör dock vara att minska personalkostnaderna 
inom delprogrammet. Jag kan godta denna inriktning. 

Som jag har niimnt i det föregående bedöms den pägående översynen 
av den centrala ledningsorganisationen till sin första del vara slutförd hösten 
1976. Översynen kommer i fortsiittningen även att omfatta försvarsmaktens 
högre regionala ledning. Resultatet av översynen kan få betydelse för mi
litärområdesstabcrnas organisation och verksamhet under programplanepe
rioden. Inriktningen av verksamheten under programplaneperioden kan 
vidare· komma att påverkas av regeringens stiillningstagande till ett förslag 
från överbefälhavaren i oktober 1975 om att tyg- och intendenturfunktio
nerna på högre regional nivå skall slås samman. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. Jag har därvid tagit hänsyn till att kostnaderna 
för viss förrådsdrift som nu åvilar försvarets sjukvårdsstyrelse och forti
fikationsförvaltningen förs över till detta anslag. Dessutom har jag beräknat 
9,2 milj. kr. för försvarsmaktens köp av musiktjänster från regionmusiken. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Militärområdesstaber m. m. för budgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 179 700 000 kr. 

Krigsorganisation för vissa staber m. m. 

Verksamheten inom· delprogrammet Krigsorganisation för vissa staber 
m. m. herör huvudproduktionsområdena Ledning och förbandsverksamhet 
samt MaterielanskalTning. Inom det förra huvudproduktionsområdet har 
överbefälhavaren budgeterat verksamheten på två primäruppdrag inom del
produktionsområdena Allmän ledning och förbandsverksamhet och Ope
rativ och krigsorganisatorisk verksamhet. Verksamheten inom huvudpro
duktionsområdet MatericlanskalTning budgeteras på två primäruppdrag 
inom delproduktionsområdena Centralt vidtagen materielanskafTning m. m. 
och Tillämpad forskning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslagen Krigsorganisation för vis-
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sa staber m. m.: Ledning och förbandsverksamhet resp. Krigsorganisation 
för vissa staber m. m.: Materielanskaffning m. m. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslagen Krigsor
ganisation för vissa staber m. m.: Ledning och förbandsverksamhet samt 
Krigsorganisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning m. m. framgår 
av följande sammanställning (prisläge februari 1975; I 000-tal kr.). 

----·-·----

Anslag 1975/76 1 1976/77 · 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

·------------· -- - ·--.... ___ ,, _____ ,_. - .. 

E 6. Krigsorganisation för 
vissa staber m. m.: 
Ledning och förbands-
verksamhet 8 700 8 849 10 150 10 200 10 250 LO 250 49 699 

I: 7. Krigsorganisation för 
vissa staber m. m.: 
Materielanskaffning m. m. 21 8002 39 699 24 550 22 550 31 000 26 300 138 000 

30 500 39 449 34 700 35 750 41 250 36 550 187 699 
----------- ------ ----- ·-·---------·-·--·-·-·--·---··--------------
I Prisläge februari 1974 
2 Delvis andra primäruppdrag 

Det beräknade behovet av bestUllningsbemyndiganden samt bemyndi
gandeskuldens storlek under programplaneperioden under anslaget Krigs
organisation för vissa staber m. m.: Materielanskaffning m. m. framgår av 
följande sammanstiillning () 000-tal kr.). 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

Bcmyndigandebchov 25 300 40 000 31 000 20 000 35 000 
Bcmyndigandcskuld vid ut-

gången av resp. budgetår 41 980 51 380 57 830 52 280 56 280 

I övrigt iir programplanen av sådan natur att niirmare redogörelse inte 
bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar lämnas till riks
dagens försvarsutskott. 

E 6. Krigsorganisation för vi"isa staber m. m.: Ledning och förbandsverk
samhet 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

18 415 529 
8 700 000 
8 850 000. 

1980/81 Summa 
1976/81 

41 000 167 000 

72 980 
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Kostnader och medelsbehoi• (I 000-tal kr.) 
--- ----·-----·--·-------·-··- ---------

Primäruppdrag m. m. 1974/75 

Planerat Utfall 

Krigsorganisation för 
vissa staber m. m.: 

Allmän ledning och för-
bamlsverksamhet 15 970 

Operativ och krigs-
organisatorisk verk-
samhet 430 

Kostnader 16 400 

Tillkommer: 
Medgiven prisrcglcring 

Mcdelsbchov 

+I 050 

17 450 

17 769 

646 

18 415 

18 415 

------------------

Budgetåret 1974175 

1975/76 1976/77 

Planerat Överbefäl- Föredra-
havare.n gamkn 

7 950 625 625 

750 8 224 8 225 

8 700 8 849 8 850 

8 700 8 849 8 850 

Överblfälhal'aren anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974/75 att 
planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Utbildningsverksam- · 
heten har varit något större än föregående budgetår. En större ledningsövning 
på militärområdes- och eivilområdesnivå har genomförts. Fr. o. m. detta 
budgetår har verksamheten även omfattat underhåll av den gemensamma 
sambandsmaterielen i regionala m. Il. stabsplatser. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1 (föU 1975:13, 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår är i stort oför
ändrad jämfört med föregående budgetår och bedöms kunna fullföljas. 

Budgetåret 1976177 

Öi•erbe.fälhavaren 

Överbefälhavaren anför följande huvudmotiveringar för den föreslagna 
verksamheten under budgetåret. För att bättre anpassa primäruppdragens 
innehåll till indelningen i produktionselemenl för det militära försvaret förs 
kostnaderna för drift av anläggningar och underhåll av sambandsmateriel 
över från delproduktionsornrådet Allmän ledning och förbandsverksamhet 
till delproduktionsområdet Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 detaljmotiverar över
befälhavaren på följande sätt. 
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A. Pris- och löneomräkning 

Pris- ocl1 löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 570 000 
kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Allmän ledning och förbandsverksamhct 

a) En översyn av hyreskostnadernas fördelning mellan olika program med
för att kostnaderna för hyror minskar med 45 000 kr. 

b) Driften av anläggningar beräknas kunna rationaliseras, vilket minskar 

kostnaderna med I 426 000 kr. Återstående kostnader för drift av an
läggningar förs över till det andra primäruppdraget inom anslaget vilket 
medför att kostnaderna minskar med 2 264 000 kr. 

c) Underhållsansvaret för ca 400 fjärrskrivmaskiner har förts samman till 
detta delprogram vilket innebär en kostnadsökning med 950 000 kr. Samt
liga kostnader för underhåll av sambandsmateriel förs över till det andra 
primäruppdraget under anslaget vilket medför att kostnaderna minskar 

med 4 540 000 kr. 

2. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 
a) För all genomföra bl. a. en stabstjänstövning med vissa delar av hög

kvarteret behövs 100 000 kr. 

b) Överföring av vissa kostnader från det andra primäruppdraget under an
slaget medför att kostnaderna ökar med 6 804 000 kr. 

Fiiredraga11de11 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning som överbefälhavaren har angell 

för verksamheten under programplaneperimlcn. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemstliller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Krigs01:~a11ismion.för l"issa swbC'I' 111. 111.: Ledning och.fiirba11ds

\'erksa111he1 för budgetåret 1976177 anvisa ett fiirslagsanslag av 

8 850 000 kr. 

E 7. Krigsorganisation för \·issa staber m. m.: Materielanskaffning 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

27 729 5101 

21 800 000 
30 600 000 

I Varav 5 720 000 kr. i prisreglcringsmcdcl 
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Besriil/11i11gsbemynd~'<a11den och beralningsmedel (I 000-/a/ kr.) 

Pri111äruppdrag m. m. 

Krig.surganisatiun l"i_\r vissa st:..1bl'r 
lll. 111.: 

Cc·ntralt vidtagc'll 111alt'ridanska!T
ning 111. ni. 

Tilfampad for,kning 

~kddsbehov 

Hc·myml iganckbehov 

1975/76 

lkm. 

30 300 

30 300 

1976/77 

Överbefälhavaren 

Bet. lkm. Bet. 

21 800 61 000 29 500 
I 200 1 100 

21 800 30 600 

62 200 1 

l'öred ragaml en 

lkm. Bet. 

61 000 29 500 
1 200 l 100 

30 600 

56 9002 
---- ·-·-- . - ---· --------·------

1 I bel<111pd ingar 22). 111ilj. kr. i pri,regkri11gsbemymligande11 varav 5.3 milj. kr. for kom·ktion av saldo 
~ Varav 16,9 rnilj. kr. i prisregkringslwmyndiganden 

Överbc:tälhm·aren 

Anslaget bör föras upp med 30 600 000 kr. och ett beställningsbemyn

digande om 62 200 000 kr. inhämtas. 
Prisomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2 680 000 kr. 
Av begärda bemyndiganden avses 22,2 milj. kr. för prisreglering. Beloppet 

har beräknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 
1976177 från prisliige februari 1975 till prisläge februari 1977 enligt be

dömd prisutveckling med 11.2 milj. kr. 

bl omr~ikning av den ber~iknade hemyndigandeskulden den 30 juni 1976 
till prisliige februari 1977 enligt bedömd prisutveckling med 5,7 milj. kr. 

cl underskott av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 1974175 till 
ett belopp av 5.3 milj. kr. 

Fiire1/rag1111de11 

l'vlin her~ikning av det totala bemyndigande- och medelsbehovet framgår 
av sammanstiillningen över bestiillningsbemyndiganden och hetalningsme
del. Jag kommer senare denna dag att hemstiilla att regeringen föreslår 

riksdagen att underskottet av prisregleringsbemyndiganden från budgetåret 
1974/75 regleras i samband med tilläggshudget Il till statsbudgeten rör bud

get[ll'et 1975176. 
Liksom tidigare hör det fä ankomma på regeringen att ta stiillning till 

vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det best~illnings

hemyndigamlc som riksdagen kan komma att lämna. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen all 

1. bemyndiga regeringen all medge att bestiillningar av materiel 

m. m. för vissa staber får läggas ut inom en kostnadsram av 

56 900 000 kr. 

2. till Kr~~s01xa11isation/iir 1•issa staber m. m.: Materielanskaf/i1i11g 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 30 600 000 
kr. 

E 8. Central och högre regional ledning: Iståndsättning av befästningar och 

kaserner 

1974/75 

1975/76 
1976/77 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

8 280 000 

10 250 000 
14 400 000 

Verksamheten under anslaget omfattar iståndsättning av befästningar och 

byggnader för central och högre regional ledning. Anslaget skall tillgodoföras 

inkomstsidan i försvarets fastighetsfond för att balansera utgifter inom staten 

för fonden. 

Kosmader och medefsbehm• (/ 000-ta/ kr.) 

-------- -- ------·--------

Primäruppdrag m. 111. 1974/75 1975/76 1976/77 

Överbefäl- I-" öred ra-
havarcn gandcn 

--- ---···----------- ----···--·------

Bt'fästningars delfond 
Central och högre regional kdning: 

Iståndsättning av befästningar 
m. m. för delprogrammen 

Militäromrädesstaber m. m. 
Krigsorganisation för vissa 

staber m. m. 

Kasernbyggnaders 
delfond 

Central och högre regional ledning: 
Iståndsättning av kaserner m. m. 
för delprogrammen 

1.-örsvarsstaben 
Armestaben 
Marinstaben 
l'lygstabcn 
Militäro111rädc'sstabcr 111. m. 

Kostnader "' mcdelsbehov 

1 050 

3 830 

I 400 

2 000 

8 280 

5 120 JO 800 10 800 

700 500 500 
100 100 
400 400 
400 400 

4 430 2 200 2 200 

JO 250 14 400 14 400 
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Budgetåret 1974/75 

l sin årsredovisning för budgetåret 1974176 anmtiler .fimifika1io11.~fiirl'af1-

11i11ge11 att den planerade verksamheten har kunnat genomföras. 

Budgetåret 1975/76 

Pågående ombyggnad av en stabsplats beräknas bli färdig under budgetåret 

1975176. Ornbyggnad av en annan stabsplats beräknas kunna påbörjas medan 

ombyggnaden av en tredje stabsplats av flera skäl senareläggs till budgetåret 

1976177. 

Budgetåret 1976177 

Överbe./älhavaren 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 
---- ---·--··-·--------------· -·-· ----------

Objekt 

----·--------
Befästningars delfond 
Krigsorganisation för vissa staber m. m. 

Medclsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

----··---·-----------

l. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 6,7 milj. kr.) 4 000 
2. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 2,5 milj. kr. l 1 300 
3. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 11.2 milj. kr.) 4 700 
4. Mindre istiindsättningsarlwten pi.i bcfastningar m. rn. 800 

Kasernbyggnaders delfond 
l'örsvarsstaben 

10 800 

l. Mindrt· istrindsättningsarbdrn på byggnadt:r m. m. 500 

Armcstaben 
2. Mindre istiindsättningsarbctcn pa byggnader m. m. I 00 

Marinstaben 
3. Mindre istiindsättningsarbctcn pii byggnadt·r m. m. 400 

Hygstaben 
4. Mindre iståndsättningsarbcten pä byggnader m. m. 400 

Militärområd~sstabL'r rn. m. 
5. Mindre iståmlsättningsarheten pä byggnadl·r, kkniska 

- försörjningsanordningar m. m. 2 200 

3 600 
Totalt 1-l 400 

---------- -- --- -- ----------

Befästningars delfond 

I. En stabsplats behöver byggas om. Fortifikationsförvaltningen har re

dovisat förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden. Kungl. Maj:t upp

drog den 27 januari 1966 åt fortifikationsförvallningen att utarbeta huvud

handlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redo-
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visats. Regeringen uppdrog den 23 oktober 1975 ttt fortilikationsförvaltning
en all I äta ut fora ombyggnaden inom en kostnadsram av <i 050 000 kr. enligt 

prisliiget den 1 februari 1974, vilket motsvarar 6, 7 milj. kr. enligt prisl~iget 
den 1 februari 1975. 

2. Behovet av att bygga om ytterligare en stabsplats har tidigare redovisats 
för riksdagen i prop. 1975: 1 (bil. 6 s. 142). Fortifikationsförvaltningen har 

redovisat huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Ombyggnaden har sena

relagts ett budgetilr för att göra det möjligt att genomföra viss om projektering. 

Kostnaderna beriiknas numera till 2,5 milj. kr. enligt prisliiget den 1 februari 
1975. 

3. Även en tredje stabsplats behöver byggas om. Fortifikationsförvalt

ningcn har redovisat förslag till byggnadsprogram för ombyggnaden. Re

geringen uppdrog den 23 oktober 1975 åt förtifikationsförvaltningen att ut

arbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har se

dermera redovisats. Kostnaderna angavs därvid till 11,2 milj. kr. enligt pris
läget den 1 februari 1975. 

4. För mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. behövs 

800 000 kr. för nästa budgetår.-

Kasernbyggnaders delfond 

1-5. För mindre iståndsättningsarbetcn på byggnader, vissa tekniska för

sörjningsanordningar m. m. beräknas ett medelsbehov av (500 000 + 100 000 
+ 400 000 + 400 000 + 2 200 000) 3 600 000 kr. för nästa budgetår. Or

ganis<itionsiindri ngar m. m., vars omfattning inte nu kan föruhes, kr:iver 
omdisponering, anpassning och ändrat utnyttjande av befintliga lokaler, äml

ring av värme- och ventilationssystem samt elektriska installationer 111. m. 
Medlen behövs också för att modernisera och förnya installationer och an
Higgningar för värme- och elförsörjning, iståndsätta viigar och planer samt 

för att byta ut eller komplettera vattenlednings- och avloppsniit. 

/-(iredragandcn 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Central och högre regional ledning: lståndsä1t11ing av be.fiist

ningar och kaserner för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags

anslag av 14 400 000 kr. 
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F Gemensamma myndigheter och funktioner 

Försrnrets ch'ilförrnltning 

171 

Försvarets civilförvaltning leder och övervakar försvarsmaktens avlö
nings-, kassa- och rlikenskapsviisencle. I verkets uppgifter ingår också bl. a. 
att svara för skadercgleringar, indrivningar och andra riittsl iga angelägenheter 
inom försvaret samt att vara försvarets patentorgan och tillsynsmyndighet 
för familjebidragsverksamheten. 

Chef för civilförvaltningen är en generaldirektör. Verket iir organiserat 

på fyra byråer. kanslibyrån, kameralbyrån. revisionsbyrån och juridiska by
rån. Dessutom finns en administrativ sektion och ett fristående revisions

kontor. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets civilförvaltning budgt:

teras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän kdning 

och förbandsverksam het. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets civilförvalt

ning. Som uppbördsmedel redovisas inkomster av viss avlöningsuträkning 

och avlöningsuthetalning samt av tjiinster för patentverksamhet m. m. 
Kungl. Maj:t uppdrog i juni 1974 åt civilförvaltningen att i samråd med 

försvarets rationaliseringsinstitut se över civilförvaltningens organisation och 
- i vissa fall - arbetsuppgifter. Översynen och därav föranledda förslag har 

i juni 1975 överWmnats till regeringen. I nu aktuell programplan och an
slagsframställning har civilförvaltningen inte kunnat beakta de förändringar 
i inriktning och resursbehov för delprogrammet som kan följa av stats
makternas ställningstagande till de gjorda förslagen. 

Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anförjörwarets cil'iffiirml1ni11g 

hl. a. följande. 
Delprogrammet ges en i förhållande till programplanen för 

1975/76-1979/80 i stort oföriindrad inriktning. Förberedelserna för civil
förvaltningens omlokalisering till Karlstad ges fortsatt hög prioritet. 

Inom internprogrammet Gemensam administration utvecklas det perso
naladministrativa området med särskild uppmiirksamhet på arbetsmiljö-, 
personalutvecklings- och samverkansfrågor. Inom internprogrammet Löne
och viirnpliktsförmåner förutses en viss ökning av antalet ärenden om lö

neförmåner och famil,iebidrag. Inom internprogrammet Redovisning utveck
las system, metoder och organisationer., En för försvaret anpassad redo

visningsteknisk lösning av system S, ben~imnd system F/S, införs. Extern 
och intern utbildning och information kommer att bedrivas. Möjligheten 

att ytterligare centralisera vissa kamerala funktioner undersöks. Inom in
ternprogrammet Rt::dovisningsrevision kommer granskningen att inriktas 
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så alt produktions- och fackmyndigheternas ledning och övervakning av 
verksamheten stöds. Tillämpningen av ekonomiadministrativa rutiner inom 
FPE-systemet och deras tillförlitlighet kommer att granskas. Inom intern
programmet Allmän juridisk verksamhet kommer verksamheten att be
drivas som hittills. Inom internprogrammet Patentverksamhet uppmärk
sammas verksamhetens inriktning och den internationella utvecklingen. In
ternprogrammet Revision vid myndigheter med system S förutsätts uppgå 
i internprogrammet Redovisningsrevision. 

Krigsorganisationen under programelementet Krigsorganisation för för
svarets civilförvaltning hålls aktuell. 

Den av civilförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 
civilförvaltning framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; 
1 000-tal kr.). 

1975/761 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

------------------·-·-·----
23 893 266113 2 27715 27 349 25 718 25 614 133 309 

I Prisliigl' februari 1974 
2 llärutiivL·r tillkon11m'r 310 000 kr. for beJömt behov av dubbL·lbemanning 

Översyn av organisationen vid försvarets civilförvaltning 

Ci1·ilför"altningens förslag 

Genom beslut i juni 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt försvarets civilför
valtning att i samråd med försvarets rationaliseringsinstitut se över civil
förvaltningens organisation. Därvid angavs bl. a. att översynen inte borde 
sikta till någon mera genomgripande förändring av organisationen utan hu
vudsakligen omfatta en genomgång av befintliga rutiner och nuvarande 
arbetsfördelning inom myndigheten. Vidare borde uppgiftsfördelningen mel
lan civilförvaltningen och myndigheter inom och utom försvarets verksam
hetsområde studeras och därav betingade förslag till förändringar läggas 
fram. Organisationen av redovisningsverksamheten och redovisningsrevi
sionen skulle vidare utredas i samråd med riksrevisionsverket, varvid två 
organisationsförslag skulle läggas fram. Som huvudalternativ skulle ett för
slag utarbetas där dessa verksamheter bedrevs inom linjeenheter i verket. 

Försvarets civilförvaltning har i juni 1975 redovisat resultatet av översynen 
och lagt fram härav betingade förslag. 

Yttranden över översynen av organisationen av försvarets civilförvaltning 
har avgetts av överbefiilhavaren. försvarets materielverk. civilförsvarssty
relsen. försvarets rationaliseringsinstitut. flygtekniska försöksanstalten. för
svarets personalnämnd. riksrevisionsverket. statens personalnämnd. riks
försäkringsverket. länsstyrclscn i Värmlands län, Tj~instemännens centralor
ganisations statstj~instemannascktion <TCO-Sl samt Centralorganisationen 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 173 

Sveriges akademikers centralorganisation och Statstjänstemännens riksför
bund (SACO/SR). 

Civilförvaltningens förslag kommer i det följande att redovisas endast 
i de delar de fordrar riksdagens godkännande. 

Beträffande den interna organisationen föreslår civilförvalt
ningen bl. a. att den nuvarande indelningen i huvudenheter i sina huvuddrag 
får bestå. Det revisionskontor som finns organiserat vid myndigheten bör 

dock ingåi revisionsbyrän. Med hänvisning till att de nuvarande patenträttsliga 

och patenttekniska sektionerna i norn j Li rid i ska byrån inte korn mer att om fattas 
av civilförvaltningens omlokalisering till Karlstad föreslås vidare att dessa får 

ingå som patentbyrå i verkets organisation. Dessutom bör enligt verkets upp
fattning kanslibyrån avlastas vissa ärendegrupper som inte avser statstjiinste

mänsanställningsförhållandenoch värnpliktigas förrnåneroch i fortsiittningen 
benämnas lönebyrån. De ärendegrupper som sålunda undantas från byråns 
handläggning föreslås bli överförda till den nuvarande administrativa enheten 
som därvid skulle beniimnas centralbyrån. Civilförvaltningen har vidare i an
nat sammanhang föreslagit att viss del av verksamheten med värnpliktigas re
sor skall föras övertill försvarsstaben. Totalt skulle ett genomförande av försla
gen beträffande verkets interna organisation medföra att antalet anställda 
minskas med fem. 

Beträffande försvarets civilförvaltnings ansvar och arbets upp -

gifter har översynen bl. a. genomförts med den målsättningen att verkets 
verksamhetsområden bör vara klart och naturligt avgriinsade mot andra myn
digheter och att för vart och ett av verksam hetsorn råd ena bör giil la ett en het I igt 
ansvarsområde. Tillämpningen av denna målsättning innebär enligt l·ivilför

valtningen att eventuella risker fördubbelarbeteelirninerasoch att tillgångar av 

välutbildad och specialiserad arbetskraft tas till vara på ett ekonomiskt sätt. 
Mot denna bakgrund och med hänvisning till att statens avtalsverk med stöd av 
sin instruktion har funnit det lämpligt att tilldela civilförvaltningen vissa upp
gifter inom hela fjärde huvudtiteln föreslår verket att dess ansvar betriiffande 
statstjänstemäns förmåner-som f. n. är begriinsat till försvarsmakten-också 
utsträcks till att avse samtliga myndigheter inom fjiirde huvudtiteln. Därvid 
skulle bl. a. civilförsvarsstyrelsen, försvarets rationaliseringsinstitut och llyg
tekniska försöksanstalten tillkomma. Allt eftersom ytterligare frågor beträf
fande statstjänstemäns anstiillningsförhållanden har blivit avtalsreglerade har 
statens avtalsverk funnit det lämpligt att ge civilförvaltningen ökade befogen

heter som att t. ex. medclelaanvisningartill Allmänt arbetstidsavtal (ARB). Ci
vilförvaltningen bedömer att denna tendens kommer att fortsiilla. Mot den er
farenhetsmässiga bakgrunden att en avtalsreglering medför större svårigheter 
vid tillämpningen än en författningsreglering och att behovet av samordning i 
dessa frågor liksom i rena förrnånsfrågor är ston föreslås därför att civilförvalt
ningen antingen får det samlade ansvaret för övriga frågor som rör statstjänste

mäns anställningsförhållanden i den mån annan myndighet inte genom sär
skilt stadgande ålagts sådana uppgifter eller åläggs att biträda försvarets myn

digheter i dessa frågor. 
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Försvarets civilförvaltning anser vidare att det kan vara liimpligt att verket 
åläggs vissa ytterligare uppgifter beträffande elen militiira rättsvården. Här 
avses främst medverkan i utbildning av och information till bestraffnings
beriittigade chefer och riittsvårdspersonal; Civilförvaltningen pekar dock på 
att denna fråga bör samordnas med försvarsmaktens iedningsutredning. Civil
förvaltningen anser dessutom att :irenclen om skacleständ inom civilförsvars

styrelsens verksamhetsområde i fortsiittningen bör handläggas av civilförvalt
ningen. Civilförvaltningen anför vidare att fortitikationsförvaltningen inte 
anser sig kunna utnyttja civilförvaltningens resurser i expropriations- och 
vattenmål efter civilförvaltningens omlokalisering till Karlstad. 

Försvarets civilförvaltning har ansvaret för elen ekonomiska redovisningen 

inom försvaret medan överbefalhavaren har ansvaret för planering och bud
getering. En Wmplig samordning mellan principer resp. tekniker och rutiner 
för dessa aktiviteter kan enligt civilförvaltningen uppnås antingen genom 
en formaliserad samverkan mellan civilförvaltningen och överbefälhavaren 
eller genom att hela ansvaret åläggs en myndighet. Civilförvaltningen iir 

för sin del beredd att ta på sig ett sådant ansvar men anser att ett sådant 
beslut bör föregås av en särskild utredning tillsammans med övriga berörda 
myndigheter. 

Beträffande reclovisningsrevisionen föreslår civilförvaltningen som tidi

gare har nämnts att nuvarande revisionskontor i enlighet med direktiven 
för översynen inordnas i revisionsbyrån. Med hänsyn härtill bör enligt ci
vilförvaltningens mening såväl tillsynen av revisionen som revision av ci

vilförvaltningen åvila riksrevisionsverket. Civilförvaltningen föreslås dock 

med hänsyn till försvarets speciella struktur bedriva visst arbete med kom
pletterande metodfrågor och iiven i fortsättningen avgöra anmiirkningsmål 
och ha ansvaret för faststiillande av revisionsplaner sedan synpunkter på 
planerna har inhämtats från berörda myndigheter. 

Den nya organisationen bör enligt civilförvaltningen triida i kraft i god 

tid före verkets omlokalisering till Karlstad den I september 1978 och fast
ställas att gälla fr. o. m. den I juli 1976. 

Remissy11ra11dc11a 

Huvuddelen av remissinstanserna tillstyrker förslagen beträffande försva

rets civilförvaltningens i n ter n a organ isat i o n eller lämnar dem utan 
erinran. Beträffande förslagen att utvidga civilförvaltningens ansvarsområde 

anmäler dock flera instanser avvikande mening. 
Lä11ssr1·rel1"l'11 i I "ärm/ands län framhåller att de sysselsättningsminskningar 

som sker vid myndigheter som skall omlokaliseras till Karlstad oundgäng
ligen måste kompenseras genom att Karlstad tillförs andra myndigheter 
och/eller att de myndigheter som skall omlokaliseras dit tillförs ytterligare 

uppgifter. Beträffande den föreslagna personalminskningen anser överhc

fälhamrcn att den inte innebiir att försvarets civilförvaltning i fortsättningen 
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skulle vara undantagen från krav på åtgärder för att minska personalkost
naderna. 

Med hiinsyn till de övergripande mål som giiller för rationaliseringsverk
samheten inom försvaret bör enligt /ursvarNs ratio11alisrri11gsimri1w alla möj
ligheter till rationaliseringar och besparingar tas till vara oberoende av myn
dighetens geografiska belägenhet. Institutet vill dock understryka betydelsen 
av att frågan om nya uppgifter för civilförvaltningen ägnas stor uppmiirksam

het med hänsyn till elen konflikt som annars kan uppstå mellan de lokalise
ringspolitiska målen och försvarets krav påeffektivitet i sin verksamhet och an

ser dessutom att det på sikt bör finnas goda rationaliserings- och besparings
möjlighctcr med avseende på försvarets civilförvaltning. 

Enligt S.4COISR är det en brist att utredningen inte har kartlagt de kon
sekvenser som den föreslagna personalminskningen kan medföra. SACO/SR 

kan därför inte tillstyrka att antalet tjänster minskas. 
Srare11s pcrso11a/11ä11111d framhåller att liven om översynen inte har berört 

frågan om lekmannastyrelse för försvarets civilförvaltning borde det likväl 
övervägas om inte en myndighet av civilförvaltningens karaktär bör ha 

en styrelse bestående av representanter för intressenterna i myndighetens 

verksam het. 
Beträffande förmåns sidan biträder övcrbctälhavaren principen att 

försvarets civilförvaltnings ansvar inom detta område vidgas till att om

fatta alla myndigheter inom fjärde huvudtiteln. Han framhåller emellertid 
att förmånsområdet griinsar till den sociala sektorn och att vissa av de avtal 

som sluts och de tolkningar som görs kan ha klara anknytningar till per
sonalvårdssidan. Principiellt anser han att frågor som rör innehållet i särskilt 
de värnpliktigas sociala förmåner i första hand bör åvila honom. 

Från principiell synpunkt anser P1xrek11iska .forsiiksansra/ten att ansvaret 

för förmånsområdet så långt det är möjligt bör åvila den myndighet där 
personalen i fråga ~ir anställd. f'örsöksanstalten avstyrker diirför förslaget 
att utöka civilförvaltningens ansvarsområde i detta hänseende. Liknande 
synpunkter förs fram av såväl J(irsmrcrs marericlvNk. Jor.1w1rrrs ratio11ali

seri11gsimtir111 som cirilliirwarsstyrd~en medan statens perso11alnäm11d hävdar 

att förslaget inte bör föranleda något beslut förrän ställning har tagits till 
kommande förslag f'rån försvarsmaktens ledningsutredning beträffande perso
nal tjUnst. 

Riks!iirsiikringsrerker konstaterar att man vid organisationsöversyncn har 

förutsatt att uppgiften som tillsynsmyndighet inom familjebidragsområdet 

skall åvila försvarets civilförvaltning. Utredningen rörande systemet för för
måner åt värnpliktiga m. fl. har emellertid föreslagit att administrationen 
av familjebidragen skall skötas av försäkringskassorna och att riksförsäk

ringsvcrkel som en följd härav skall vara tillsynsmyndighet. Ett beslut om 
att föra över familjebidragsadministrationcn i enlighet med detta f'örslag 

får enligt riksförsiikringsverket konsekvenser för försvarets civilförvaltnings 

organisation och resursdimensionering. 
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Beträffande förslaget att utvidga civilförvaltningens ansvar inom rätts -

vårds området anför överb~tälhavaren att detta liksom nu huvudsak

ligen bör avse skadestånds- och ersättningsmål. Rättsvården bör ses som 

en del av chefsansvaret och bör ansvarsmässigt åvila överbefälhavaren. Ci

vilförvaltningens medverkan bör som regel enbart gälla de områden där 

verket har särskild kompetens. Överbefälhavaren anser vidare, och tar härvid 

stöd av sia/ens personalnämnd. att beslut om rättsvårdens organisation och 

fördelning av ansvar för denna inte bör fattas förrän försvarsmaktens led

ningsutredning har lämnat förslag i dessa frågor. Förslaget att föra över 

civilförsvarsstyrelsens skadereglerande verksamhet till civilförvaltningen bi

träds av cirilf(jrsvarss1yrd~e11. 

Förslaget att lägga ansvaret för teknisk sam ord ni n g m e 11 an 

ekonomisk redovisning samt planering och budge

tering hos civilförvaltningen röner visst stöd hos Öl'erbc'./iilharnren, som 

dock framhåller att ansvaret för den totala samordningen av ut vecklingen av 

försvarets planerings- och ekonomisystem måste ligga kvar hos honom. Han 

anser det emellertid lämpligt att systemansvaret för ett kommande ADB-sy

stem fördetta ändamål vilar hos civilförvaltningen och Hr beredd att medverka 

vid en utredning om att föra över vissa uppgifter inom detta område till verket. 

Försrnrels 111a1eriefrerkanserdet uteslutet att någon annan myndighet än mate

rielverket har hand 0111 utveckling av metoder och rutiner för ekonomisk pla

nering och budgetering för huvudproduktionsområdena 2 och 4. Verket är 

dock berett att medverka i den föreslagna utredningen. 

Såväl riksrevisio11sverke1 som Öl'crbe(älhavaren tillstyrker förslaget till or

ganisation av den redovisningsverksamhet och redovisningsrevision som 

bedrivs inom civilförvaltningen. Överbefälhavaren framhåller dock att det 

är angeläget att gränsen mellan förvaltningsrevision och redovisningsrevi

sion inte luckras upp. Försvaret~ maleri<>lverk anser för sin del att det inte 

föreligger något behov för civilförvaltningen att bedriva visst kompletterande 

metodarbete beträffande revision och hävdar dessutom att materielverket 

självt bör fastställa sin revisionsplan. 

Statskontoret har föreslagit regeringen att ett gener e 11 t ADB - b a -

ser a t I ön e uträknings sys st e m skall införas inom statsförvalt

ningen. ÖverbE'.falhavaren. försvarels ralionaliseringsinstitut och statens per

sonalnämnd förutsätter med hänsyn till återverkningarna härav på civilför

valtningens organisation och arbetsuppgifter att detta förslag och förslaget 

till omorganisation av civilförvaltningen behandlas i anslutning till varandra. 

F I. Försvarets civilförvaltning 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

22 361 037 
23 893 000 
25 900 000 
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Kostnader och medelsbelwl' ( 1 000-tal kr.) 

Primäruppdrag 111. m. 

Försvarets civil för-
vallning: 

Allmän ll'dning och 
förhandswrksam het 

Kostnader 

A1•går: 
lnhdalningar 
a) avlöningsuträkning 

för vissa 
myndighcll'r 

bl extc·rna tjiinskr 
Skillnaden mellan fak-

tiska u tgiftcr och 
internpriser 

Överplanering 

Tillkommer: 
Utgifter for fi.irsträck-

ta tjänstepremier 
lll. 111. 

Medgiven prisrcgkring 

Mc·dclsbehov 

Personal 

Personalka tcgori 

Prnsio11crad militär 
pcrso11al i arl'odes
tjä11st 

Rcgcmc'ntsofficcrare 

Cfril pcrso11al 
Handläggande' personal 
Övrig personal 

···-·------------ -----·· 

1974/75 1975/76 1976/77 
---------- ··-- -----------· ·- --- ---· 

Planerat 

22 770 

22 770 

I 380 
140 

+ 1 450 

22 700 

Antal 

1974/75 

Planerat 

101 
153 

255 

Utfall 

24 297 

24 297 

- I 658 
434 

150 

+ 306 

22 361 

Ufall 

91 
155 

247 

Planerat 1:örwarets !'öre dra-
civil för- gandL·n 
valtning 

---------·- -

25 533 29 485 28 010 

25 533 29 485 i8 OJ 0 

- I 500 I 900 I 900 
140 210 210 

772 

23 893 26 603 25 900 
----------- ·-·-

I 975/76 l:kriiknad ändring 
1976/77 

Planerat 

91 
155 

246 

Försvarets Föredra-
l'ivilfor
valtning 

of. 

of. 
+ 2 

+ 21 

gandL'n 

oL 

+ 2 
7 

-5 

1 lliirulövcr tillkonunn 7 personer för dubbclbemanning 

12 RiksdaKen /975176. I sam/. Nr JfJfJ. BilaKa 6 
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Budgetåret 1974175 

Försvarets civilförvaltning anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 
att den planerade verksamheten i stort har kunnat genomföras. Personal
omsättningen har dock varit stor, främst beroende på verkets omlokalisering 
till Karlstad år 1978. Detta har medfört att vissa planlagda aktiviteter har 
fått anstå till innevarande budgetår. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: 1<FöU1975: 13. rskr 
1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår är i stort oförändrad 
jämfört med föregående budgetår och bedöms kunna fullföljas. 

Budgetåret 1976/77 

Försvarets civi!förl'altning 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar försvarets 
civilförvaltning på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 3 005 000 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Omlokaliseringen till Karlstad medför att kostnaderna ökar med 809 000 
k~ .. varav 109 000 kr. för att förbereda och 700 000 kr. för att genomföra 

omlokaliseringen. 

C. Uppgiftsförändringar 

Vissa nya tjänster har inrättats vilket medför att kostnaderna ökar med 
128 000 kr. För representation och utrikes resor begärs ytterligare 10 000 

kr. 

D. Alternativ 0 

Alternativet innebär att anslaget minskar med 2 559 000 kr. Denna be
sparing kan ske endast genom att personalkostnaderna reduceras. Inom 
samtliga internprogram skulle detta medföra att vissa verksamheter måste 
läggas ner och övriga verksamheter ges minskade resurser. En sådan be-
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sparing skulle därför innebära ökade ärendebalanser och risk för felaktiga 
beslut. 

För<'draganden 

Jag kan i huvudsak biträda försvarets civilförvaltnings förslag till intern 
organisation av verket. Jag är dock inte beredd att nu ta ställning till verkets 
förslag beträffande organisationen av den patentverksamhet som bedrivs 
inom juridiska byrån. Efter ytterligare överväganden i frågan avser jag föreslå 
regeringen att återkomma till riksdagen härvidlag. Jag har inget att erinra 
mot civilförvaltningens förslag beträffande den principiella ärendefördelning
en mellan nuvarande kanslibyrån och administrativa sektionen. Jag är dock 
inte beredd att f. n. förorda någon ändring i administrativa sektionens ställ
ning men anser att den i fortsättningen bör benämnas centralenheten. Enligt 
min mening bör vidare administrationen av de värnpliktigas resor med hän
syn till pågående överväganden om förmånssystemets administration inte 
föras över till försvarsstaben utan även i fortsättningen skötas av civilför
valtningen. 

I likhet med huvuddelen av de remissinstanser som har yttrat sig i frågan 
anser jag det f. n. inte vara aktuellt att utvidga civilförvaltningens ansvar 
vare sig beträffande statstjänstemäns förmåner till att avse samtliga myn

digheter under fjärde huvudtiteln eller beträffande rättsvårdsområdet. Enligt 
vad jag har inhämtat torde båda dessa frågor komma att behandlas inom 
ramen för uppdraget till försvarsmaktens ledningsutredning. Jag vill dock 
understryka alt civilförvaltningens kompetens inom dessa områden natur
ligtvis även i fortsättningen bör kunna komma samtliga myndigheter till 
del. Jag har vidare inget att erinra mot förslagen att föra över civilförsvars
styrelsens skadereglerande verksamhet till civilförvaltningen. 

Jag biträder det förslag beträffande redovisnings- och revisionsverksam
hetens organisation som försvarets civilförvaltning i samråd med riksre
visionsverket har lagt fram. Det nuvarande revisionskontoret bör alltså inord
nas i revisionsbyrån. Försvarets materielverk har anfört att revisionsplanen 
för materielverket bör fastställas av verket självt och inte som civilförvalt
ningen har föreslagit av civilförvaltningen efter hörande av berörd myn
dighet. Enligt min mening bör det förutsatta samrådsförfarandet dock ge 
garantier för att den berörda myndighetens synpunkter beaktas så långt 
det är möjligt. 

Överbefälhavaren m. tl remissinstanser har erinrat om att statskontoret 
föreslagit regeringen att införa ett generellt ADB-baserat löneuträknings
system i statsförvaltningen. Med hänsyn till återverkningarna härav på ci

vilförvaltningens organisation har remissinstanserna förutsatt att detta för
slag och förslaget till omorganisation av civilförvaltningen behandlas i an
slutning till varandra. Regeringen har i november 1975 fattar principbeslut om 
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om att införa ett sådant löneuträkningssystem för myndigheter - utom af

farsverk - som inte tillhör försvarsdepartementets verksamhetsområde. Re

geringen kommer senare att fatta beslut om hur dessa myndigheters behov 

av löneuträkningssystem skall tillgodoses. Intill dess kan enligt min mening 

ställning inte tas till civilförvaltningens framtida organisation och arbets

uppgifter i dessa avseenden. 
Statens personalnämnd anser att man bör överväga om inte en myndighet 

av civilförvaltningens karaktär borde ha en styrelse bestående av represen

tanter för intressenterna i myndighetens verksamhet. Jag delar den upp

fattningen men är f. n. inte beredd att ta stiillning i denna fråga. 

De organisatoriska m. Il. förändringar som jag i det föregående har fö

reslagit bör genomföras med början den I juli 1976. 

Med de förändringar som motiveras av översynen och resultaten 

av de överväganden om dels administrationen av förmånssystemet, dels 

statskontorets förslag till löneuträkningssystem som jag tidigare har om

nämnt har jag inte någon att erinra mot den inriktning av verksamheten 

som civilförvaltningen har föreslagit i programplanen. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställningen 

över kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de förslag beträffande försvarets civilförvaltnings or

ganisation som jag har förordat, 

2. till Försl'arets ciri/fo1mltning för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 25 900 000 kr. 

Försvarets sjukvårdsstyrelse 

Försvarets sjukvårdsstyrelse leder försvarsmaktens hälso- och sjukvård 

och är central förvaltningsmyndighet för sjukvårdsförvaltningen inom för

svaret. 

Chef för försvarets sjukvårdsstyrelse är en generalläkare. Styrelsen är or

ganiserad på en centralplanering, en hälsovårdsbyrå, en sjukvårdsbyrå, en 

materielbyrå, en specialmedicinsk sektion och en administrativ sektion. 

Inom styrelsen finns en medicinalkårexpedition. Denna lyder under gene

ralläkaren i hans egenskap av chef för försvarets medicinalkår. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets sjukvårdsstyrelse bud

geteras på fyra primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän led

ning och förbandsverksamhet, Utbildning till och av fast anställd personal 

m. Il., Centralt vidtaget materielunderhåll m. m. och Tillämpad forskning. 
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Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets sjuk vårdssty

relse. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ~juhdrdss(rre/sen bl. a. 
följande. 

Verksamheten inom delprogrammet planeras och genomförs så att sty
relsens tillsyns- och ledningsfunktion inom försvarsmaktens hälso- och sjuk
vård i fred och krig tillgodoses. Verksamheten inriktas i första hand på att ta 

fram underlag för att utforma och organisera företagshälsovård inom försvars
maktens förbandssjukvård och se över krigssjukvården och att därvid utarbeta 
förslag betrlilTande mål. organisation och behov av resurser. 

En allmän intern översyn av styrelsens organisation planeras för att lösa 
problemen med läkarvakanser och eventuella svårigheter efter omlokali
seringen till Karlstad. Möjligheterna att omsätta sjukvårdsmateriel i sam
arbete med landstingen skall utredas liksom ansvarsförhållandena för ar
betarskyddet. Medicinsk kontroll av personer i särskilt utsatta arbetsmiljöer 
skall genomföras. Försvarsgrenarnas planer att förnya krigsförbandens för
nödenheter för hiilso- och sjukvården skall fullföljas. De försök som pågår 
med sjukvårdsmatericl och läkemedel fortsätter och underlag för den kom
mande krigssjukvårdsorganisationen i fråga om materiel skall tas. fram. 

Den av sjukvårdsstyrelsen beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 
sjukvårdsstyrelse framgår av följande sammansUillning (prisläge februari 
1975; 1 000-tal kr.). 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

17 2011 18 992 18790 18790 18790 18790 

I Prisbge februari 1974 

F 2. Försvarets sjukvårdsstyrelse 

1974175 
1975176 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

16 678 875 
17 201 000 
16 086 000 

Summa 
1976/81 

94 152 
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Kostnader och me'delsbehor (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. 111. 1974/?S 197 5/76 

Planerat Utfall Planerat 

182 

1976/77 

1:örsvarl'ts JCöredra
\iukviin.ls- ganden 
sly rdsl' 

-----···----- ·- ·-·-

I örsvarl'ts sjukvards-
styrelse: 

Allmän kdning 0L'i1 för-
bandsvcrksa111 hl't 

L:tbildning till uch av 
fast anställd per-
;;onal 

( ·entralt vidtaget mate-
riduntkrhitll m. n1. 

Tilliimpad forskning 

Kostnader 

Til!ko111111er: 
Skillnad mellan fak-

tiska utgifter och 
internpriser 

Mt?dgiven priqeglering 

tvkddshd10v 
---·-·---·-· 

Personal 

Personalkategori 

;\. J-(Jr.1·1•arets sj11k-
1,årdsst_1·rclsc 
Militar perso
nal 
Regenll'n tsofficc'
rnrc 
KompaniofficL~ 

rare 

Cirilmilitär 
pcrwnal 
Liikare. vctcrinii
rcr, tandläkare 

fl'11sio11crad 
militär personal 
i an·odestjänst 
Rt'gementsofficc
rart.• 

Cii·il pcrso11a/ 
Handliiggande per
sonal 
Övrig pc'rso
nal 

11 571 1 l 724 13 343 

738 791 808 

2 047 2 014 i-370 
624 707 680 

14 980 15 236 17 201 

+ I 443 
+ l 420 

16 400 16 679 17 201 
------ -·-------·--

Antal 

1974/75 1975/76 

Planerat l'tfall Planerat 

5 6 6 

2 2 2 

18 14 14 

3 3 3 

20 18 18 

79 73 73 

14 638 14 336 

871 872 

2 605 
878 878 

18 992 16 OH6 

18 992 16 086 
·------·--

Beräknad ändring 
1976/77 

Hirsvarets Föredra-
sjukvårds- ganden 
styrelse 

+ 2 + 11 

+ l +)I 

- l -I 

3 -- 3 

+I +I 

of. of. 
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Personalka tcgori Antal 
------------------------------

B. Cl'l1trala sj11k
rlirJ.1jiJn-äd 
Militlir pcrsv-
11a/ 
Kompanioffice
rare 

Pe11sio11erad 
111ilitär pcrsv11al 
i an·odc.1·1jä11st 
Kompanioffice
rare 

Cil'il pcr.wmal 
Övrig persnnal 

1974/7 5 

Planerat 

4 

26 

158 

Utfall 

3 

27 

146 

1975/76 

\ 
lkr,iknad iinJring 
1976/77 

Planerat 1-"iir,vards hirc•dra
sj u k v:i rds- gamkn 
~ty relse 

5 

28 

149 

or. 

of 

of. 

of. 

5 

of. 

- 28 

- 33 

1 Avser tjänster som tillkommer på grund av pcnsionsåldershöjningen 

Budgetåret 1974175 

Försvarets sjukl'årdss~~·relse anger sin årsredovisning får budgetåret 

1974175 att planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Verksam

heten har präglats av styrelsens omlokalisering till Karlstad. Detta har med

fört bl. a. ökad personalomsättning, underbemanning av liikarpersonal och 

osäker planering av uppgifter och personalresurser. Arbetet med organisation 

av företagshälsovård inom fårbandssjukvården och organisation av försvarets 

tandvård har krävt betydande insatser. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: 1 (FöU 1975: 13, 

rskr 1975: 122\ och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedörns kunna 

fullföljas. Detta innebär bl. a. att styrelsens verksamhet kan komma att 

påverkas av beslut om försvarsmaktens fårbandssjukvård och tandvård. De 

värnpliktigas och anställdas behov av medicinsk och socialpsykiatrisk vård 

kommer att övervägas. Sjukvårdsstyrelsens omIOkalisering till Karlstad 

genomförs. Därutöver ses styrelsens freds- och krigsorganisation över. 

Budgetåret 1976/77 

Förs1·arers -~h1k1·ård5s1.rre/se 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför för

svarets sjukvårdsstyrelse följande huvudmotiveringar får den föreslagna 
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verksamheten under budgetåret 1976177. Översynen av styrelsens freds

och krigsorganisation fortsätter. Olika kurser för personal inom medicinal

kåren skall genomföras. Enligt regeringens beslut skall den centrala för

rådsledningen avseende sjukvårdsmateriel föras över till försvarets mate

rielverk och de centrala sjukvårdsförråden underställas vederbörande mi

litärbefälhavare. 
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975/76 detaljmotiverar för

svarets sjukvi'lrdsstyrclse på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 1 931 500 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Kostnaderna för att förbereda och genomföra .sjukvårdsstyrelsens om

lokalisering till Karlstad minskar med 662 400 kr. Hyreskostnaderna för 

sjukvårdsstyrelsens lokaler i Karlstad ökar medelsbehovet med 889 000 kr. 

C. Uppgiftsförändringar 

1. Allmän ledning och förbandsverksamhet. 

En tjänst för förrådsmästare dras in (- 59 700 kr.). 

2. Tillämpad forskning. 
Kostnaderna för försök avseende läkemedels lagring och hållbarhet förs 

över från anslaget B 2. Armeförband: MaterielanskalTning ( + 130 000 kr.). 

D. Alternativ 0 

Alternativet innebär au anslaget minskar med 935 000 kr. Detta medför 

bl. a. att en tjänst för administrativ personal måste dras in och att styrelsens 

service i fråga om tillförsel av sjukvårdsförnödenheter till bl. a. regionala 

och lokala myndigheter försämras. Styrelsens system för hälso- och sjuk

domsredovisning måste också läggas ned. 

Föredraganden 

Jag kant. v. godta den inriktning av verksamheten som sjukvårdsstyrelsen 

har föreslagit i programplanen. 

Utformningen och organisationen av företagshälsovården inom försvarets 

förbandssjukvård och den interna översynen av sjukvårdsstyrelsens orga

nisation och arbetsuppgifter kan. få betydelse för verksamheten under pe

rioden. 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 185 

Min beriikning av det totala medelsbehovet framgår av sammanställningen 
överkostnadcroch medelsbehov. Jag har därvid tagit hänsyn till att den centra
la förrådsledningen skall föras över till försvarets materielverk och att de cen
tralasjukvårdsförråden fr. o. m. den I juli 1976 skall underställas vederbörande 

militärbefälhavare. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till FörsvarC'ls sjukl'drdsstyre/se för budgetåret 1976177 anvisa 
ett förslagsanslag av 16 086 000 kr. 

Fortifikationsfönaltningen 

Fortilikationsförvaltningen är central förvaltningsmyndighet för fortifi
kations- och byggnadsvUsendet inom försvarsmakten. I förvaltningens upp
gifler ingår också att for försvarsmaktens räkning svara för markfrågor. For
tilikationsförvaltningen skall i fred organisera byggnads- och reparations

beredskapen. 
Chef för fortilikationsförvaltningen är en generaldirektör. Verket iir or

ganiserat på åtta enheter. befastningsenheten. kasernenheten. drift- och fack
enheten, forskningsenheten. markenheten, administrativa enheten, byggen
heten och enheten för central planering. I fonifikationsförvaltningen ingår 
iiven chefen för byggnads- och reparationsbercdskapen samt byggnads- och 
reparationsberedskapens centralkontor. Sju byggnadskontor. ett i varje mi
litiirområde och ett inom Gotlands militiirkommando. iir betriiffandc bl. a. 
byggledning och kontroll vid större ny-, till- och ombyggnadsarbeten direkt 
u nderstiil Ida fort i fi kationsförvalt ni ngen. 

Verksamheten under delprogrammet Fortifikationsförvaltningeil budge

teras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning 
och förbandsverksamhet och Centralt vidtagen· materielanskaffning m. m. 

Verksamheten li nansieras från förslagsanslaget Fort i likat ionsförval t ni ng
en. 

Programplan för perioden 1976177 - 1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anförfi1rtifikario11störva/111i11g

e11 bl. a. följande. 
Verksamheten inom delproduktionsområdet Markanskaffning bedöms 

under programplaneperioden få i stort sett oförändrad omfattning. Den under 

senare år konstaterade obenägenheten hos markiigare och andra att avstå 
mark till försvaret viintas bestå. Detta innebiir att planerade markanskaff

ningar också i fortsiittningen blir svåra att genomföra och diirför tids- och, 
arbetskriivande. Under senare år har det vidare blivit alltmer påtagligt att 

försvarets framtida behov av mark måste beaktas vid den civila planl~igg-
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ningen på skilda nivåer. Denna utveckling kommer säkerligen att fortsiitta 
under programplaneperioden inte minst på grund av den fysiska rikspla
ncringen. Detta beriiknas medföra merarbete i form av uppföljning och med

verkan. Föriindringar i försvarsmaktens fredsorganisation som bl. a. innebär 
fi.irbandsindragningar kan medföra omfattande och arbetskrävande försälj
ningar av mark 111. m. 

Inom delproduktionsomddena Anskaffning av befästningar m. m., An
skaffning av kaserner m. 111. och Iståndsiittning av befästningar och kaserner 

m. m. beriiknas den årliga investerings- och underhållsvolymen bli ungefär 
ororändrad under hela programplaneperioden. Anskaffningsverksamheten 
bedöms dock i betydande grad bli påverkad av förändringarna i fredsor
ganisationen och den föreskrivna minskningen av antalet anstiillda inom 
försvaret genom att ganska stora investeringar kan behöva göras för att 

nå avsedd rationaliseringsdTekt. Verkets resurser kommer att koncentreras 
till arbetsuppgifter som kan knytas till organisationsändringar som har ra

tionaliseringsvinster till syfte. Arbetet med generalplaner och normer för 
byggnadsobjekt beriiknas fortsätta. 

Fortifikationsförvaltningen avser att under programplaneperioden hälla 
en beredskap för att medverka i konjunkturstimulerande åtgärder. I den 
utsträckning det iir möjligt kommer verket att uppriitthål\a en investerings-
reserv. 

Verksamheten inom facket Fastighetsförvaltning har studerats vid den 
översyn som försvarets rationaliseringsinstitut har gjort av den regionala 
och lokala organisationen för fortifikations- och byggnadsförvaltningen. I 

detta arbete har ingått även en tidigare påbörjad översyn av försvarets fasta 
maskinanliiggningar. Parallellt härmed har fortilikationsförvaltningen fort
löpande minskat antalet anställda vid bl. a. de s. k. egen-registyrkorna och 
inom maskintj~insten. i första hand genom naturliga avgångar. Verksam
heten inom facket Fastighetsförvaltning förutses under programplaneperio
den komma att påverkas av statsmakternas beslut med anledning av re
sultatet av rationaliscringsinstitmets översyner. Förvaltningen avser att un
der de n~irmaste åren pröva en mer långsiktig och regelbunden behandling 

av fastighetsunderhållet. Med hiinsyn till de stora prisökningar som under 
elen senaste tiden har skett på bl. a. olja för uppvärmningsändamål planerar 
fortifikationsförvaltningen att genomföra åtgärder i energibesparande syfte. 

Utvecklingen inom delproduktionsområdet Tilliimpad forskning tyder på 
ett större intresse för verkan av konventionella vapen. Forskningen inriktas 

på problemen med koncentrerad lagerhållning av ammunitionseffekter i 

bergförråd. 
Anskaffningen av materiel för byggnads- och reparationsberedskapen 

kommer under de niirmaste åren att inriktas på betongblandare samt skydds-. 

maskerings- och clrivmedelsmateriel. 
Fortifikationsförvaltningen räknar med att få svårigheter i sin verksamhet 

beroende på personalminskningar i samband med redan beslutade och för-
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utsedda omorganisationer inom fortifikations- och byggnadsförvaltningen. 
Även verkets omlokalis..::ring till Eskilstuna beräknas medföra en nedgång 
i effektiviteten under hela programplancperioden genom ökad p..::rsonalom
sättning och sdrigheter att rårytera personal. Detta sker under en period 
när stora krav kommer att stiillas på förvaltningen att genom byggnads
åtgärder medverka till att försvarsmakten snabbt kan tillgodogöra sig ra
tionaliscringsvinster. Det iir diirför angeliiget att verksamheten på allt sätt 
underliittas av de myndigheter som förvaltningen samarbetar med, friimst 
förvaltningens uppdragsgivare. 

Den för delprogrammet föreskrivna personalminskningen iir nu till över
vägande delen genomförd. Beslutet om verkets omlokalisering kan emel
lertid medföra ändrade betingelser. Förvaltningen bedömer att en ytterligare 

minskning av personalen inte kan genomföras med bibehållna uppgifter. 
Verket anser det inte möjligt att nu slutligt bedöma utvel.'klingen men per
sonalminskningen har medfört att verket i ökad omfattning lägger ut uppdrag 
utanför förvaltningen. 

Den av fortifikationsförvaltningen beräknade utvecklingen av anslaget 

Fortifikationsförvaltningen framgår av följande sammanstiillning (prisläge' 

februari 1975; I 000-tal kr.). 

1975/76 1976/77 1977/78 

39 192 1 43 650 43 750 

I PrisliigL' khrnari 19 74 

1978/79 1979/80 

43 850 43 150 

1980/81 

43 150 

Summa 
1976/81 

217 550 

Xndrad organisation m. m. för fortifikations- och byggnadsförvalt

ningen på regional och lokal nhå 

Inledning 

I april 1969 uppdrog Kungl. Maj:t åt försvarets rationaliseringsinstitut 
att i samverkan med fortifikationsförvaltningen se över organisationen för 
fortifikations- och byggnads!Orvaltningcn inom försvaret. 

I september 1972 redovisade rationaliseringsinstitutet resultatet av över
synen av elen centrala förvaltningsnivån och Himnade förslag till ändrad 

organisation för fortfikationsfårvaltningen. I anslutning härtill föreslog in
stitutet bl. a. att utredningsarbetet skulle fortsätta i en andra etapp och därvid 
inriktas på organisationen för fortifikations- och byggnadsfårvaltningen på 
regional och lokal nivå. 

I prop. 1973:75 föreslog Kungl. Maj:t riksdagen att godkiinna vissa rikt

linjer som min företriidare förordade för iindrad organisation m. m. av for
tifikationsfiirvaltningen. Riksdagen (Föll 1973: 16. rskr 1973: 195) godkände 
de föreslagna organisationsiindringarna. Den nya organisationen vid for-
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tifikationsförvaltningen genomfördes slutligt den I oktober 1974. 
I januari 1973 meddelade Kungl. Maj:t direktiv for det fortsatta utred

ningsarbetet. Enligt dessa dirdtiv skulle utredningsarbetet bedrivas i sam
verkan med fortilikationsförvaltningen och under medverkan av överbe
fälhavaren. Organisationsalternativ som på olika siitt knöt an till nuvarande 
organisationsstruktur och ansvarsfördelning med en centnil, en högre re
gional och en Wgre regional/lokal nivå skulle prövas. 1-fansyn skulk också 
tas till de föriindringar som statsmakternas kommande beslut om organi-· 
sationen i fred av försvarsmaktens myndigheter i Wgre regional och lokal 
instans kunde komma att inneblira. Förutsiittningarna för personalminsk
ningar skulle siirskilt uppmiirksammas. Till den andra utredningsetappen 
hänsköts enligt min företriidares uttalanden i prop. 1973:75 även frågan 
om förvaltningen av försvarets byggnader i Storstockholmsområdet efter 

fortifikationsförvaltningens omlokalisering till Eskilstuna samt frågan om 
uppgifter och organisatorisk ställning för driftenheten vid förvaltningen. 

I november 1969 uppdrog Kungl. Maj:t vidare åt rationaliseringsinstitutet 
att i samverkan med fortilikationsllirvaltningen fulll(ilja en av förvaltningen 
påbörjad översyn av organisationen för försvarets fasta maskinanJ;iggningar. 
Inom ramen för uppdraget fick institutet också genomföra försök med sam
ordnad fast maskintjänst. - I uppdraget att se över organisationen vid de 
fasta maskinanHiggningarna har ingått att liven utreda frågan om ansvars
fördelningen mellan fortifikationsförvaltningen och försvarets materielverk 
nlir det gliller drift och underhåll av kraft- och ventilationsutrustning i vissa 
anläggningar för telekommunikation. 

I anslutning till uppdraget att se över organisationen \'icl de fasta ma
skinanläggningarna föreskrev Kungl. Maj:t i januari 1972 att tjLinster för 
maskinpersonal vid försvarsmakten inte får äterbesLittas utan medgivande 
av fortifikationsförvaltningen i samråd med förs\'arets rationaliseringsin
stitut, statens maskinpersonalnLimnd och berörda myndigheter. Vidare med
gav Kungl. Maj:t i november 1973 att driften vid två eller llera av försvarets 
fasta maskinanWggningar provisoriskt får samordnas i syfte att uppnå per
sonalbesparingar. I samband därmed får göromålsförordnanden för an
svarsmannapersonal meddelas. 

Försvarets rationaliseringsinstitut har i september 1974 lagt fram förslag 
till ändrad organisation för fortifikations- och byggnaclsfor\'altningen inom 
försvaret i regional och lokal instans. Förslaget har redovisats i en rapport 
<Rapport 5174-6103 Försvarets fortifikations- och byggnadsforvaltning Etapp 

2 Regional och lokal organisation). I anslutning hLirtill har institutet meddelat 

att utredningsarbetet avslutats utom i fråga om uppdragen att bedriva försök 
med samordnad fast maskintjiinst och att i samråd med fortilikationsför
valtningen pröva behov av maskinpersonal. 

Efter remiss har yttranden Ö\'er organisationsförslaget avgetts av Ö\'er
befålhavaren tillsammans med cheferna för armen, marinen och tlygvapnet 
samt av fortifikationsförvaltningen, försvarets materielverk, riksrevisions-
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verket. byggnadsstyrelsen. statens maskinpersonalnämnd. Centralorganisa
tionen SACO/SR och Statsanställdas förbund (SF). Vidare har Tjiinste
männens centralorganisations statstjänstemannasektion (TCO-SJ överläm
nat yttranden av Försvarets civila tjänstemannaförbund (FCTF). Sveriges 
arbetsledareförbund (SALFJ. Kompaniofficersförbunclet och Plutonsofficers
förbundet. 

:\ urnrande organisation fil. fil. 

Verksamhetsområdet fortifikations- och byggnadsförvaltning omfattar an
skaffning och förvaltning av försvarsmaktens befiistningar. byggnader och 
mark. I verksamhetsområdet ingår också att anskaffa fortifikations- och 
byggnaclsmateriel samt att följa elen tekniska ut vecklingen och bedriva sådan 
planliiggnings-. forsknings- och instruktionsverksamhet som krävs för att 
hålla god krigsberedskap i fortifikatoriskt hänseende. 

Central förvaltningsmynclighet inom försvarsmakten för denna verksam
het är fortitikationsförvaltningen. Under fortitikationsförvaltningen lyder 

i förvaltningshänseende på regional nivå resp. militärbefälhavare och de 
till militärområclesstaberna knutna byggnadskontoren. Med militärbefälha
vare och militärområclcsstab jämstlills hiir chefen för Gotlands militärkom
mando och Gotlands militlirkommandostab. 

Inom militärområdesstaberna handläggs fortifikations- och byggnadsfrå
gor av en särskild fortilikationssektion. sektion 8. Chefen för denna sektion 
är förvaltningsgrenschef (ansvarsområcleschef) för fortifikations- och bygg
nadsfrågor. Verksamheten vid sektionen omfattar i huvudsak befästnings
och övrig byggnadsverksamhet. fortifikatorisk planläggning och markären
den. Sektion 8 är organiserad på en utrednings- och planeringsavdelning. 
en krigsplanläggningsavdelning och en domänavdelning. 

Byggnadskontorets chef ~ir förvaltningsmyndighet under militärbefälha
varen men lyder i vissa avseenden direkt under fortifikationsför\'altningen. 
Byggnaclskontorets huvudsakliga uppgifter är att medverka i anskaffnings
skedet av byggprocessen och att biträda i förvaltningsskedet med entre
prenering, teknisk rådgivning m. m. Byggnadskontoret är organiserat på en 
planerings- och byggnaclsavdelning med ritkontor samt fyra avdelningar 
för resp. väg- och vattenbyggnads-. underhälls-, \'VS- och el-frågor. I bygg

nadskontorets distriktsorganisation ingår särskilda lokalkontor som biträder 

en eller flera förbandschefer i tekniska och ekonomiska frågor. 
Det totala antalet f a s t i g h e t s f ö r v a I t a n d e m y n d i g h e t e r 

uppgick den I juli 1974 till I 03 fördelade p<\ ett 50-tal orter. Ca 90 av dessa 

myndigheter hade egna verkställighetsresurser. Med fastighetsförvaltande 
myndigheter avses även staber m. m. som vanligtvis endast förvaltar enstaka 

anläggningar och som för verkställighetsåtgärder lir hlinvisade till annan 
myndighet. I samband med pågående omorganisation av försvarsmakten 
i lägre regional och lokal instans (QLLI) minskas antalet myndigheter med 

egen fastighetsförvaltning successivt. 
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Fastighetsforvaltande myndigheter vid armen är chefer för försvars
områdesregementen och regementen (kårer). forsvarsområdesbefälhavare 
vid fristående försvarsområdesstab samt chefer för vissa skolor. Vid arme
regementen handläggs fortifikations- och byggnadsfrågor i allmänhet vid 
kasernvårdsavdclningen och i vissa fall inom kasernkompani, utbildnings
avdelning eller intendenturavdelning. Vid fristående forsvarsområdesstab 
handHiggs ärenden inom verksamhetsområdet vid en fortitikationsavdel
ning, vars chef är förvaltningsgrenschef. 

Inom m ar i n en utgörs de fastighetsforvaltande myndigheterna av che
fer för kustartilleriförsvar. chefer förörlogsbaser och chefen for sjökrigsskolan 
i Stockholm. Vid kustartilleriförsvar skall fortifikationsavclelningens chef 
(fortitikationsbefålhavaren) biträda kustartilleriforsvarschefen i fortifika
tions- och byggnadsfrågor. Fortifikationsbefälhavaren ingår i kustartilleri

försvarsstaben och är förvaltningsgrenschef. Vid örlogsbaserna handläggs 
fortifikations- och byggnaclsfrågor inoin byggnadsavdelningen. vars chef in
går i örlogsbasstaben och är lörvaltningsgrenschcf. 

Lokala förvaltningsmyndigheter vid flygvapnet iir chefer for sek
tornottiljer. chefer för flottiljer samt chefer för vissa skolor. Vid nottiljer 
handl~iggs fortifikations- och byggnadsfrågor i allmänhet vid byggnadsav
delningen samt i mindre utstr~ickning inom intendenturavdelningen. Chefen 
for byggnads- och intendenturavdelningen iir nottiljintendent och förvalt
ningsgrenschef för bl. a. fortifikations- och byggnadsfrågor. 

Fastighetsforvaltande myndigheter är vidare militärbefälhavarna, de re

gionala tyg- och intendenturförvaltningarna. chefer for vissa skolor och vissa 
myndigheter som är gemensamma for försvarsmakten. För lokalplanering 
och förvaltning av fastigheter inom Stockholmsområdet finns vid fortifi
kationsförvaltningen en siirskild sektion. Stockholmssektionen. Denna sva
rar for lokalplanering för staber. förvaltningsmyndigheter. skolor m. Il. i 
Stockholmsområdet samt för fast maskintjänst, underhåll. reparationer och 
ombyggnader i fastigheter som förvaltas direkt av fortifikationsforvaltning
en. 

Antalet anställda inom fortifikations- och byggnadsforvaltningen inom 
försvarsmakten på regional och lokal nivå uppgick den I oktober 1973 till 

ca 2 900 personer. varav ca 100 deltidsanställda och ca 70 som endast delvis 
hade arbetsuppgifter inom verksamhetsområdet. 

Försvarsmaktens fasta anläggningar är från formögenhetssynpunkt redo

visade i en särskild fond. försvarets fastighetsfond. Denna är uppdelad på 
tre delfonder. befästningars delfond. kasernbyggnaders delfond och försva
rets forskningsanstalts delfond. Av dessa förvaltas de två förstnämnda av 
fortifikationsförvaltningen och den sistnämnda av byggnadsstyrclsen. An
talet invärderacle objekt i dessa delfonder uppgick den I juli 1975 till ca 
50 000. Arealen på elen invUrderacle marken uppgick till ca 130 000 ha. Det 
invUrderade värdet av den i fonden redovisade fasta egendomen uppgick 
den 30 juni 1974 till ca 6 345 milj. kr. 
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Den totala årsomslutningen för förvaltningsområdet uppgår till i runt tal 
I 000 milj. kr. 

Rationaliseringsinstitutets utredning och förslag 

Utredningsarbetets bedrimnde 

Översynsarbetet och utarbetandet av den tidigare nämnda rapporten har 
genomförts av en projektgrupp inom rationaliseringsinstitutet. Personal ur 
fortifikationsförvaltningen har deltagit i projektgruppens arbete. En särskild 
ledningsgrupp sammansatt av bl. a. fortilikationsförvaltningens och ratio
naliseringsinstitutets verkschefer har varit organiserad. Till projektet har 
vidare varit knuten en referensgrupp med representanter för de centrala 
staberna m. fl. 

Sedan maskintjänstförsöken inleddes har en central samarbetsgrupp varit 
organiserad med representanter för bl. a. överbefälhavaren. fortifikations

förvaltningen. militärbefälhavaren i Södra militärområdet och statens ma
skinpersonalnämnd. För överläggningar om behovet att återanställa ma
skinpersonal samt om utbildning och andra förutsättningar för att genomföra 
personal reduceringar har fort i likat ionsförvalt ni ngen och rational iseri ngsi nst i

tutet bildat en särskild arbetsgrupp. 

Central ledning al' fastighetsdri/ien 

I enlighet med vad föredragande departementschefen anförde vid anmälan 
av prop. 1973:75 angående fortifikationsförvaltningens organisation har ra

tionaliseringsinstitutet närmare övervägt frågan om uppgifter och organi
satorisk inplacering för den driftenhet som ingår i drift- och fackenheten 
vid förvaltningen. Den nu gjorda utredningen har inte gett institutet an
ledning att ändra sin tidigare framförda uppfattning om behovet av att för
bättra fortifikationsförvaltningens möjligheter att samordna handläggningen 
av driftfrågor och att inrikta verksamhet och resurser på frågor som hänger 
samman med fastighetsdriftens effektivisering. Enligt institutets uppfattning 
bör c.iriftfrågorna ägnas ökad uppmiirksamhet inom fortifikationsförvaltning
en. Institutets förslag innebär att fortifikationsförvaltningens fackansvar för 
fastighetsdriften utvidgas. Härigenom bedöms driftenheten få flera viktiga 
uppgifter som endast i obetydlig omfattning kan handläggas samordnat med 
fackenheten. Enligt institutets mening bör driftenheten därför vara direkt 
underställd verksledningen. Behovet av ytterligare resurser för denna enhet 
och frågan om en successiv utveckling av verksledningen för att få upp 

driftfrågor på denna nivå bör enligt institutet prövas senare. Institutet fram
håller att frågan om driftenhetens organisatoriska inplacering måste ses även 
mot bakgrund av andra åtgiirder som kan vidtas för att utan dröjsmål ge 
handläggningen av driftfrågor i fortifikationsförvaltningen ökade resurser 
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och utrymme. Sett från denna synpunkt bör den nyinriittacle drift- och fack
enheten ges tid att utveckla former för sitt arbete. Institutet anser sig därför 
t.v. böra godta att driftenheten är placerad i drift- och fackenheten. For
tifikationsförvaltningen bör dock få i uppdrag att till regeringen vid lämplig 
tidpunkt redovisa erfarenheterna av driftenhetens verksamhet i nuvarande 
organisation samt övriga väsentliga iitgärcler som kan ha vidtagits för att 
utveckla verkets roll som ansvarigt för fastighetsförvaltningen. 

Med hänsyn till den vikt som enligt rationaliseringsinstitutets uppfattning 
bör tillmätas driftfrågorna i syfte att rationalisera fastighetsdril'ten föreshlr 
institutet att fortifikationsförvaltningen skall vara fackansvarig för fastig
hetsclriften i dess helhet. Vidare föreslås att fackområdet fastighetsförvalt
ning tillförs en ny uppgift, lokalvårcl. genom överflyttning från for.svarets 
materielverk. Lokalvården skulle därigenom komma att ingå i fastighets

värden. Överflyttningen är enligt institutet friimst motiverad av det närn 
sambandet mellan lokalvård samt fastighetsunderhåll och drift. En jiim
förelse med byggnadsstyrelsens ansvarsområde talar liven för en sådan över
flyttning. 

Stoc/.:ho/n1sse/.:tio11e11s 01'l'('Ckli11g 

Enligt 1973 års beslut om ny organisation för fortifikationsförvaltningen 
skall verket på grund av dess beslutade omlokalisering till Eskilstuna befrias 
från de uppgifter för förvaltning m. m. av vissa fastigheter i Storstockholms
området som sköts av elen s. k. Stockholmssektionen. Denna sektion finns 
enligt beslutet provisoriskt kvar i forvaltningens organisation. 

Rationaliseringsinstitutet föreslår att Stockholmssektionen avvecklas i 
samband med att fortifikationsförvaltningen flyttar till Eskilstuna. Sektio
nens förvaltningsuppgifter bör därvid principiellt fördelas så att krigsskolan. 
sjökrigsskolan. tygforvaltningsskolan och forsvarets radioanstalt hiinvisas 
till verkställighetsresurser vid försvarsomräclesförbandet Livgardets dragoner 
(K I). medan driften av ämbetsbyggnaderna m. m. som i huvudsak iir lo
kaliserade till stadsdelen Östermalm överlämnas till annan statlig fastig
hetsorga nisat ion inom Storstock hol msom rådet. 

Samordni11g med andra my11digherer 

Rationaliseringsinstitutet framhåller att det under utredningsarbetet har 
kunnat konstateras att statliga myndigheter på flera orter har egna orga
nisationer och resurser för fastighetsbeståndets drift och underhåll. Institutet 
anser det självklart att den rationalisering som uppnås inom försvaret genom 
att bilda större förvaltningsenheter som är gemensan1ma för flera myn
digheter också kan erhållas genom att i vissa fall samordna resurserna mellan 
försvarsanläggningar och t. ex. anläggningar som förvaltas av byggnadssty
relsen. 
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När det gäller de fasta maskinanläggningarna erinrar institutet om att 
statens maskinpersonalnämnd i skrivelse till Kungl. Maj:t i december 1972 
har framhållit att tiden är mogen för att samordna maskintjänstcn över för
valtningsgr'dnserna. Nämnden har föreslagit att föreskrifter meddelas i syfte 
att åstadkomma en sådan samordning. Institutet anser det angeläget att 
regeringen snarast tar ställning till detta förslag. Enligt institutets mening 
behövs inget ytterligare utredningsarbete om det berättigade i samordnings
åtgärderna. Planeringshjälpmedel m. m. som lätt kan anpassas till andra 
myndigheter än försvarets har utformats i samband med institutets försöks

verksamhet i Södra militärområdet. I avvaktan på regeringens beslut med 
anledning av maskinpersonalnämndens skrivelse bör driften av anläggningar 
inom försvarsmakten samordnas på sådant sätt att en eventuell samordning 
över myndigheters förvaltningsgränser inte försvåras. 

U111ecklings1endenser m. m. 

Med utgångspunkt i de faktiska kostnaderna för budgetåret 1973174 har 
institutet studerat och gjort vissa antaganden beträffande kostnadsutveck
lingen för drift och underhåll inom fortifikations- och byggnadsförvaltningen 
t. o. m. budgetåret 1982/83. Institutet har därvid kommit fram till att nu
varande mål för rationaliseringsverksamheten inom förvaltningsområdet är 
otillräckliga. Även om nuvarande personalreduceringsmål - ca 50 personer 
netto om året - kan uppnås bedöms. verksamhetsområdets andel av to
talbudgeten öka med upp till 50 '.l6 före mitten av 1980-talet. Bättre metoder 
för att budgetera, styra och framförallt följa upp underhållsverksamheten 
är enligt institutet erforderliga. Vidare anses det vara nödvändigt att närmare 
analysera hur medlen för underhåll av anläggningsbestånden skall fördelas 
på myndigheter och objektstyper för att optimera medelsutnyttjandet med 
hänsyn till objektens återstående brukningstid och nyttjandegrad m. m. För 
att minska kostnaderna för bränsle m. m. behövs ytterligare tekniska ra
tionaliseringsåtgärder. Åtgärder bedöms också nödvändiga för att hålla per
sonalkostnaderna nere. 

Köp av Tiäm/er 

Rationaliseringsinstitutet anser i princip att tjänster bör köpas i väsentligt 
, ·' större utsträckning än vad som nu är fallet på regional och lokal nivå. Både 

för kontroll och besiktning liksom för drift och underhåll bör entreprenad 

utnyttjas i högre grad. Drift och underhåll kan med fördel köpas i form 
av årsentreprenader. Resurser på orten bör utnyttjas för att begränsa egna 
fasta personalkostnader. Om inte annat undantagsvis betingas av särskilda 

lokala förhållanden bör det inom förvaltningsområdet generellt inte finnas 
anställd mer personal än som med säkerhet kan beredas arbetsuppgifter 
inom sitt fackområde året runt. Variationer i verksamheten kommer då 
att motsvaras av att köpta tjänster ökar eller minskar. 

13 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr /00. Bilaga fi 
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Faktorer av he~vdelse för organisationens /I/formning 

Rationaliseringsinstitutet konstaterar att de krav som primärfunktionen 

ställer på verksamheten är grundläggande för utformningen av fortifikations

och byggnadsförvaltningens organisation. Med primärfunktionen avses då 

försvarsmaktens uppgift att producera så effektiva krigsförband som möjligt 

och förbereda deras insättande i krig. Utbildningen samt mobiliserings- och 

förvaltningsverksamheten ställer de största kraven på organisationen. Ut

bildningsverksamheten är samlad till ett antal fredsetablissement med till

hörande övnings- och skjutfält. Denna koncentration av mark och byggnader 

medför stora arbetsmängder för stödfunktionen och därigenom möjligheter 

att samordna personal och maskinell utrustning. Byggnader och anläggningar 

för mobiliserings- och förvaltningsverksamhet har en betydligt större geo

grafisk spridning vilket påverkar möjligheterna att hålla samman fortifi

kations- och byggnadsförvaltningen i ett fåtal enheter. Enligt institutets me

ning bör mobiliserings- och förvaltningsverksamheten i större utsträckning 

än utbildningsverksamheten vara styrande för organisationen i fred. Denna 

måste utformas med tanke på att verksamheten skall kunna ledas och sam

ordnas över en större geografisk yta inom vilken både utbildningens och 

mobiliserings- och förvaltningsverksamhetens behov kan tillgodoses utan 

orimlig fördröjning. 

Möjligheterna att tillgodose kraven på rimlig hushållning med knappa 

ekonomiska resurser är beroende av i vilken utstriickning stordriftsfördelar 

kan tas till vara. Ett mindre antal ledningsnivåer liksom en begränsning 

av antalet fastighetsförvaltande myndigheter bedöms ge lägre kostnader för 

verksamheten. Direktiven för utredningen och överbefälhavarens synpunk

ter på spridningen av förvaltningsansvaret begränsar dock möjligheterna 

att genom förändringar i dessa hänseenden åstadkomma kosmadsminsk

ningar. 

För att organisationen skall bli tillfredsställande måste cle anställdas och 

cle värnpliktigas krav på arbetsmiljö, arbetarskydd. medinflytande m. m. 

tillgodoses. 
Ett grundläggande krav när en militär freclsorganisation utformas är enligt 

rationaliseringsinstitutets mening att övergång till krigsorganisation skall 

kunna ske på enklast möjliga sätt. Freds- och krigsorganisationen bör så 

långt möjligt stämma överens. Institutet framhåller att krigsorganisationens 

krav kan innebära att personalbehovet är större än vad elen fredsorgani

satoriska verksamheten kräver. 

Verksamhetens .finansiering 

Rationaliseringsinstitutet vidhåller sitt tidigare framförda förslag att for

tifikationsförvaltningens verksamhet bör uppdragsfinansieras och redovisas 

mot ett I 000-kronorsanslag. Även byggnadskontorens verksamhet bör en-
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ligt institutet finansieras på detta sätt. Anskaffningsverksamheten bör oför
ändrat finansieras med investerings- resp. iståndsättningsmedel. Underhåll 

och drift av fastighetsbeståndet bör enligt institutet finansieras i enlighet 

med ett hyressättningssystem som fortifikationsförvaltningen föreslog år 

1971. Systemet i.nnebär i stort att utöver avskrivningar och räntor samt 
underhåll m. m. även kostnader för maskinpersonal, bränsle, vatten, avlopp. 

elkraft m. m. redovisas över försvarets fastighetsfond och finansieras genom 
hyror. Institutet räknar med att denna princip för att finansiera driftkostnader 

kommer att godtas av statsmakterna. Det innebär att sekundäruppdragen 

till lokal förvaltningsmyndighet i fråga om poster på anslaget Ledning och 

förbandsverksamhet begränsas till budgetering av dels hyra som täcker kost

naderna för bl. a. drift och underhåll av fastighetsbeståndet, dels kostnaderna 

för förberedelser för att anskaffa befästningar i krig. smärre ändrings- och 

kompletteringsarbeten samt fastighetsvård. Förbandsbudgeten vid lokala 

förvaltningsmyndigheter kan då i princip frigöras från de kostnader som 

är förenade med fastighetsförvaltning. All annan verksamhet än anskaffning 

bör i princip redovisas över fastighetsfonden. När det gäller fastighetsvården 

framhåller institutet att sambandet mellan denna och övrig fastighetsför

valtning talar för att fastighetsvården samordnas med den lokala fastig

hetsförvaltningens organisation och finansieras över fastighetsfonden. Så 

länge värnpliktig och anställd militär personal sysselsätts med dessa ar

betsuppgifter bör dock finansiering inte ske över fastighetsfonden. Medel 

för fastighetsvård bör därför t.v. ingå i anslaget Ledning och förbands

verksamhet men budgeteras särskilt i förbandsbudgeten. 

A 11wars- och 11ppgifts/örde/11i11g i11om .fon•a/111i11gso111rddN 

Vid sina överväganden beträffande ansvars- och uppgiftsfördelningen 

inom verksamhetsområdet har rationaliseringsinstitutet utgått från att nu
varande tre förvaltningsnivåer behålls. Mot bakgrund härav föreslår institutet 

att nuvarande ansvars- och uppgiftsfördelning mellan regionala och lokala 
förvaltningsmyndigheter i princip inte ändras. Institutet har vidare övervägt 
möjligheterna att begränsa antalet myndigheter med egen fastighetsförvalt
ning. Av skäl som hänger samman med organisationsmönstret för bl. a. 
förnödenhetsförvaltningen har institutet dock valt att föreslå att endast an

talet fastighetsförvaltande myndigheter med egna verkställighetsresurser 

minskas. Detta innebär att antalet myndigheter f!!ed egen fastighetsförvalt

ning blir i ston sett oförändrat. 

När det gäller den regionala nivån utgår rationaliseringsinstitutet från att 

militärbefälhavaren finns kvar som regional förvaltningsmyndighet med hu

vud uppgift att planera, samordna och kontrollera fortifikations- och bygg

nadsförvaltningen inom militärområdet i såväl fred som krig .. Ä.renden inom 

förvaltningsområdet bör liksom f. n. handläggas vid sektion 8. Militärbe

fälhavaren bör inte samtidigt vara lokal fastighetsförvaltande myndighet. 
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Fastigheter som f. n. förvaltas av militärbefälhavare föreslås bli fördelade 
på de försvarsområdesbefälhavare inom vilkas områden objekten linns. Någ
ra principiella föriindringar i nuvarande ansvars- och uppgiftsfördelning mel
lan sektion 8 och byggnadskontoren föreslås inte. Institutet framhåller dock 
att en följd av ökat köp av tjänster blir att en större del av drift- och un

derhållsverksamheten på sikt kommer att föras över från de fastighetsför
valtande myndigheterna till byggnadskontoren, friimst i fråga om själva 
genomförandet. För byggnadskontorens del innebiir detta inga principiellt 

nya arbetsuppgifter utan endast att nuvarande upphandlingsverksamhct vid
gas. 

Beträffande Gotland utgår rationaliseringsinstitutet från att chefen för Got
lands militärkommando blir enda mobiliseringsmyndighet på ön. Institutet 

föreslår med denna utgångspunkt att militärkommandochefen står kvar som 
regional förvaltningsmyndighet och dessutom blir fastighetsförvaltandc 
myndighet för samtliga anläggningar inom kommandot med undantag av 

Gotlands regementes och Gotlands kustartilleriförsvars etablissement och 
utbildningsanordningar. Chefen för militärkommandot föreslås även t.v. 
organisera verkstäliighetsresurser för hela fastighctsbeståndct på Gotland 
med undantag av kasernctablissement och bostäder i Fårösund. Större an
skaffningsuppgifter beräknas kunna handliiggas genom central bygglcdning 
från fortifikationsförvaltningen. Återstående anskaffning bör enligt institutet 
kunna skötas av militärkommandots verkställighetsorgan. Militärkomman

dots byggnadskontor föreslå~ utgå ur organisationen. varvid erforderlig del 
av nuvarande personal bör inordnas i militärkommandot. 

Över.~rn m• organisationen l'itl Jörwarets fasta maskinan/äggningar 

Maskintjänsten inom försvaret har hittills varit knuten till de olika myn
digheterna. Personal för maskin tjänsten har organisatoriskt samordnats med 
personal för byggnadsunderhåll. viig- och skogsarbeten m. m. 

I samband med att rationaliseringsinstitutet fick i uppdrag att fullfölja 
en översyn som fortitikationsförvaltningen tidigare hade inlett av organi

sationen för försvarets fasta maskinanläggningar fick institutet rätt att inom 

ramen för uppdraget genomföra försök med samordnad fast maskintjänst. 

Sådana försök bedrivs sedan november 1970 inom Malmö och Kristianstads 
försvarsområden. I denna försöksverksamhet har det tidigare organisations

mönstret brutits genom att maskintjänsten har samordnats för myndighe
terna inom försvarsområdena. En gemensam ledningsenhet för försöksom

rådet (driftkontor) har inrättats. All maskinpersonal är underställd en an
svarsman och avlönas centralt från en kassamyndighet. Personalen är pla
cerad dels i lokala arbetsgrupper (driftgrupper). dels i en gemensam ser

vicegrupp för hela driftområdet. Erfarenheterna från försöksverksamheten 
har legat till grund för utformningen av olika organisationsaltcrnativ för 
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försvarets maskintjänst. Vissa erfarenheter utnyttjas även i nuvarande or
ganisation utanför försöksområdet. 

Rationaliseringsinstitutet sammanfattar resultatet av försöksverksamhe
ten på följande siitl. Maskintjiinsten har inom Skåne samordnats oberoende 
av försvarsgren, myndighet och objekt. Myndigheterna är alltjämt förvalt
ningsmyndighet för sina anläggningar men köper maskintjiinst från drift

organisationen. Oet förebyggande underhållet har i försöksverksamheten 
fått ett större utrymme iin tidigare. Maskintjiinsten genomförs i elen sam
ordnade driftformen med en mindre personalstyrka iin i tidigare organisation. 
Kostnaderna för maskintjiinsten har klarlagts. Institutet anser att erfaren
heterna från försöksverksamheten iir övervägande positiva. De grundprin
ciper för samordnad maskintjiinst som har tilliimpats vid försöken och ut
formats av fortilikationsförvaltningen anser institutet lämpliga. Med dessa 
principer nås enligt institutet höjd effektivitet och sänkta driftkostnader. 

Institutet har studerat tre olika organisationsalternativ som innebiir olika 
grader av samordning av verkstiillighetsresurserna. Det första alternativet, 

garnisons a 1 ter n a t i vet , innebiir att maskintjiinsten samordnas 
mellan flera myndigheter på samma garnisonsort. Det andra alternativet, 
benämnt fo - a 1 ter nativ e t, innebiir att maskintjänsten samordnas 
inom försvarsområde. Alternativet ansluter till ett tidigare förslag av for
tilikationsförvaltningen till ny organisation för maskintjiinsten inom för
svaret. Det tredje alternativet. m i 1 o - a 1 ter n a t i vet . innebär att all 
maskintjänst inom militiirområcle samordnas i en gemensam driftorgani
sation med ett ledningsorgan som iir inordnat i byggnadskontoret. Alter
nativen skiljer sig friimst åt i fråga om ansvarsmannens ställning öch behovet 

av leclningspersonal. I garnisonsalternativet ingår maskintjänsten som en 
del i en verkställighetsenhet för fastighetsclrift m. m. som är gemensam 

för två eller flera myndigheter på en ort. Ansvarsmannen underställs chefen 
för denna enhet. I fo-alternativet organiserar endast en av de fastighets
förvaltancle myndigheterna inom försvarsområdet verkställighetsresurser. 
Ansvarsmannen bildar tillsammans med erforderliga medarbetare ett drift
kontor som är direkt underställt myndighetens chef. Övriga myndigheter 
inom försvarsområdet hänvisas betriiffande maskintj[inst till denna myn
dighet. I milo-alternativet underställs ansvarsmannen chefen för byggnads
kontoret. Ansvarsmannen bildar tillsammans med övrig leclningspersonal 

en driftenhet i byggnadskontoret. som leder all maskintjiinst inom mili
tärområdet. Detta innebär att alla fastighetsförvaltande myndigheter inom 
milihirområdet köper den verkställande maskintjiinsten från byggnadskon
toret. Som gemensamma förutsättningar for de tre alternativen giiller att 

antalet fastighetsförvnlt<mde myndigheter iir lika medan cliiremot antalet 
myndigheter som organiserar verk.«@lighetsresurser varierar. Vidare giiller 
för samtliga alternativ att maskintjänsten omfattar drift och skötsel av de 
fösta maskinanliiggningarna medan större underhålls-, ändrings- och kom
pletteringsarbeten upphandlas av byggnadskontoren. 
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Vid sina överviiganden beträffande de tre alternativen har rationalise
ringsinstitutet inte närmare utvecklat fo-alternativet på grund av att för
svarsområdet har bedömts vara för litet för att medge samordning över 
försvarsgrensgränserna. Beträffande de två andra alternativen anser institutet 
att mila-alternativet ger bättre förutsättningar än garnisonsalternativet niir 
det gäller att tillgodose tekniska och ekonomiska synpunkter i driftverk

samheten. A andra sidan bedöms mila-alternativet kräva att nya arbets
rutiner utformas i större omfattning iin garnisonsalternativet. Omställnings

kostnaderna blir högre. Garnisonsalternativet däremot innebär principiellt 
ingen ändring av organisation och arbetssätt utan endast att antalet större 
driftenheter ökar. Det är därför lättare att genomföra. Det tillgodoser också 
kravet att maskintjiinsten bör vara samorganiserad med övrig verksamhet 

inom fastighetsförvaltningens område och knuten till förbandsproducerande 
myndighet på lokal förvaltningsnivå. Garnisonsalternativet stiimmer också i 
princip överens med nuvarande ansvarsfördelning mellan regional och lokal 
nivå. Alternativet innebiir således i detta avseende oföriindrade ansvars- och 

lydnadsförhållanden. 

Rationaliseringsinstitutets överviiganden och de synpunkter som har kom
mit fram i samband med förhandsremiss av organisationsförslagen har lett 
till att institutet räknar med att garnisonsalternativet skall ligga till grund 
för maskintjänstens organisation. Alternativet innebär i förhållande till nu

varande organisation att ett antal myndigheter inte längre kommer att ha 
egna verkställighetsresurser. Genom en sådan samordning minskar antalet 

klassificerade maskinanläggningar från nuvarande 117 till 52. 
Som framgår av det föregående har uppdraget till rationaliseringsinstitutet 

att se över organisationen vid de fasta maskinanläggningarna även omfattat 
att undersöka frågan om ansvarsfördelningen mellan fortifikationsförvalt
ningen m:h försvarets materielverk beträffande drift och underhåll av kraft
och ventilationsutrustning i vissa anliiggningar i'ör telekommunikation. In
stitutet konstaterar i denna fråga att det betrii!Tande det befintliga anliigg
ningsbeståndet inte har varit möjligt att finna former för samordning som 
tillgodoser båda myndigheterna. \1cd hiinsyn hiirtill och eftersom under
sökningarna har visat att nuvarande ansvarsfördelning inte niimnviirt på

verkar driftsiikerheten föreslår institutet att ansvarsfördelningen mellan de 
båda verken inte ändras. 

Organisa1io11 på lokal niw) 

Rationaliseringsinstitutet har slutligt niirmare studerat två organisations
alternativ med varierande grad av organisatorisk samordning av myndig
hetsansvar samt av personal, maskiner CH.:h andra fysiska resurser som kr~ivs 
för fastighetsförvaltning, garn is o n sa 1 ter nativ e t och rn i 1 o -
a It er n a t i vet . Garnisonsalternativet inneblir som tidigare har niimnts att 

de verkställighetsresurscr som behövs för en ort garnisonsvis samordnas 
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till en myndighet. \1ilo-alternativet innebär att verkställighetsresurserna 
samordnas under byggnadskontorets ledning. Budgetering och underhålls

planering sköts av de fastighetsförvaltande myndigheterna som för verk

st~illighet hänvisas till byggnadskontoren. l båda alternativen är antalet fas
tighetsförvaltande myndigheter lika och i stort sett oförändrat i förhållande 

till nuläget. Den avgörande skillnaden mellan alternativen är att budgeterade 

drift- och unclerhållsåtg~irder i garnisonsalternativet genomförs av ett 50-tal 

(f. n. ca 90) myndighetsanknutna verkställighetsenheter. medan i milo-al

ternativet byggnaclskontoret organiserar och leder dessa enheter. För att 
få drift- och underhållsåtgärcler utförda är de fastighetsförvaltande myn

digheterna i båda alternativen hänvisade till att köpa tjänster från elen myn

dighet som organiserar verkställighetsresurser. De linansierar därigenom 

verksamheten vid verkställighetsenheten. I den mån arbeten inte upphandlas 

utförs de av en egen-registyrka med lcclningspersonal som bildar en verk

ställighetsenhet vid en fastighetsförvaltande myndighet enligt garnisonsal

ternativet eller vid byggnadskontoret enligt mila-alternativet. 
Rationaliseringsinstitutet har valt att föreslå garnisonsalternativet bl. a. 

på grund av att primärfunktionens krav anses kunna tillgodoses liittare i 
detta alternativ. Som ytterligare skäl för att välja detta alternativ framhåller 

institutet att det på sikt ger möjligheter till ytterligare samordning inom 

den militära förvaltningsorganisationen eller med den civila statliga fas

tighetsförvaltningen. 

Enligt det föreslagna organisationsalternativet skall försvarsområdesrege

menten, regementen och en försvarsområdesstab. örlogsbaser och kustar
tilleriförband, sektortlottiljer, tlottiljer samt vissa skolor ha egen fastighets

förvaltning. Att lokala fastighetsförvaltande myndigheter tillhör olika för

svarsgrenar bör enligt institutet inte hindra att personal- och materielresurser 

samordnas. För att utnyttja tillgängliga resurser på bästa möjliga sätt bör 
de betraktas som gemensamma för försvarsmakten. Detta synsätt stämmer 
med de riktlinjer som numera gäller för projektet OLLI. Som huvudprincip 
för föreslagen samordning bör gälla att verkstiillighetsresurser i form av 
personal. maskiner och annan utrustning samordnas av en myndighet på 
varje garnison. i regel chefen för försvarsområclesregemente. sektortlottilj 
eller kustartilleriförsvar. Om det iir lönsamt bör verksamheten samordnas 

inom ett större geografiskt område än garnisonsort. Militärbefälhavaren bör 

kontrollera att en sådan samordning kommer till stånd. På garnisonsorter 

med !ler iin en fastighetsförvaltancle myndighet är elen samordnande myn

dighetens förvaltningsgrenschef ~iven stabsmcdlcm och som sådan föreclra

gamle vid övriga myndigheter. All personal inom verksamhetsområdet pågar

nisonsorten är anställd och redovisad vid samma myndighet. 
Rationaliseringsinstitutet föreslår att arbetsuppgifterna inom förvaltnings

området delas in i stabsuppgifter och verkställande förvaltning. Till stabs

uppgifterna hänförs krigsplanläggning, behovsutredningar. budgetarbete, 

underhållsplanering m. m. och beställning av verkställighet samt uppfölj-
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ning. Till verkstUllande förvaltning hänförs verksamhetsplanering, arbets
kdning. ekonomisk-juridiska åtg;irder som inte handläggs i staber, egen
regiarbeten, köp av tjiinster m. m. Enligt förslaget skall vid de lägre regionala 
myndigheter som utför krigsplanliiggning inriillas en särskild enhet i staben 
för krigs- OL'h fredsuppgifter inom verksamhetsområdet. Vid dessa myn
digheter utförs den verksUillande förvaltningen av en fortifikationsenhet. 
Vid de myndigheter som inte rnr någon siirskilcl stabsenhet bör d1efcn för 
verkstUllighetsorganet vara stabsmedlem. Verkstiill ighetsenheten bör under 
förvaltningsgren.~L"hefen delas in i underenheter för fost maskintjUnst. bygg
nadsteknik (inkl. viig <)L'h skog) samt fastighetsvård. Vid myndigheter inom 

marinen kan en planeringsenhet tillkomnw. Till verkstiillighctsenheten förs 
handriickningsviirnpliktiga som har uttagits för att utföra fostighetsvårcl. 

Lokalvården förs över från materielförvaltningen till fastighetsförvaltningen. 
Ansvarsmannen för maskinanläggningcn föreslås vara direkt föredragande 
inför förvaltningsmyncligheten i driftfrågor. För all rn enhetliga beniimningar 
för samtliga försvarsgrenar föreslås att verkstätlighetsenhcten vid myndig
heter med särskild stabsenhet benUmns ror t i f i k a t i o n sen het medan 
motsvarande enhet vid övriga myndigheter benämns fast i g hetsen -
het. Enligt institutets bedömning innebiir en uppdelning på stabs- och 
förvaltningsfunktioner vid de liigre regionala myndigheterna inte någon per
sonalökning. 

Institutet anser att man i organisatoriskt hänseende bör skilja på ledningen 
för stabsuppgifter och verkstiillighetsuppgifter. Den militära personal som 
behövs för planliiggning m. m. bör hänföras till stabsenheten under ledning 

av en militär tjiinsteman medan personal för verkstiillighet samordnas under 
en civil drifttekniker i verkstiillighetsenheten. Anordningen bör kunna 
åstadkommas inom föreslagen personalram. Ett visst resursutbyte får förutsät
tas ske mellan de båda enheterna. Chefen för verkstiillighetsenheten bör såle
des lämpligen vara medlem i staben. Institutet framhåtteratt man med en sådan 
organisation får överensstämmelse med organisationsmönstret på högre regio
nal nivå och att goda förutsiittningar skapas för en framtida samordning över 
förvaltningsgränserna. 

I l'råga om behovet av fortilikatoriskt utbildad personal inom den fö
reslagna organisationen anför institutet följande. Vid flera myndigheter har 

krigsplanliiggning od1 andra fortifikatoriskt inriktade uppgifter så liten om
fattning att det inte iir motiverat att kräva fortifikatorisk utbildning för 

förvaltningsuppgifterna. Däremot bör uppgifterna lämpa sig väl för kår
oberoende äldre regements- eller kompaniofficerare sedan de fått ut bi Id ni ng för 
freds uppgifterna. Uppgiften som förvaltningsgrenschef för fortifikations- och 
byggnadsförvaltning bör således enligt institutets mening inte förbehållas per

sonal med fortifikatorisk utbildning. 
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01;i:a11isatio11 .för byggnadskontor 

Rationaliseringsinstitutct föreslår inte någon Lindring i nuvarande orga
nisation med ett byggnadskontor inom varje militlirområdc. Som framgår 
av det föregående har institutet doä föreslagit all Gotlands militärkom
mandos byggnadskontor skall utgå. 

Institutet har konstaterat att den administrativa leclningsfunktionen vid 
byggnaclskontoren behöver förstärkas. Institutet föreslår diirför att ett kansli 
inriittas elit bl. a. de administrativa funktionerna förs över från expeditionen 
som då utgår. Kanslifunktionen bör Liven ha planerings- och samorclnings
uppgiftcr med speciell inriktning på upphandlingsfrågor. Ny tjiinst som chef 

för kansliet föreslås bli inrlittad. Vidare föreslås att underhåll av maskin
anläggningarna inom försvaret samt fodrings- och kompletteringsarbetcn 

vid dessa genomförs av byggnadskontoren. Detta innebiir att byggnads

kontoren bör förstärkas med särskild personal för maskintjänst. Institutet 
föreslår att tio nya tjänster inrättas vid byggnadskontorcn för att samordna 
och leda maskintjänsten. Tjlinsterna bör fördelas så att Östra militlirområdets 
byggnadskontor får tre, Södra och Västra militlirområdenas byggnadskontor 
vartdera två samt Bergslagens. Nedre Norrlands och Övre Norrlands mi
litärområden en tjlinst var. Innehavare av tjänsterna bör ha kompetens som 

giiller för maskinchef - förste driftingenjör vid statliga maskinanliiggningar. 
Den personal som tillkommer för att regi(1nalt leda och folja upp maskin
tjiinsten föreslås bli inordnad i nuvarande underhällsenhet som benlimns 
underhålls- och driftenhet. Utöver denna enhet bör byggnaclskontoret bestå 
av en kanslienhet. en byggnadscnhet. en vv-cnhet. en vvs-cnhet och 

en cl-enhet. Chefen för byggnadsenhcten bör vara stlillförctrlidare för bygg
nadskontorets chef. När det giillcr teknisk personal bedöms byggnadskon
toren vara riktigt dimensionerade med nuvarande arbetssätt. Vid ökat köp 
av tjänster bör dock den egna personalen kunna minskas. Vid uppkommande 
vakans bör därför fortifikationsförvaltningcn pröva om det ~ir nödvlindigt 
alt åter tillsätta tjiinst. Expeditionspcrsonaleri bör enligt gjorda ber~ikningar 
kunna minskas med 7-8 personer totalt. Institutet anser att kompetensen 
hos byggledare vid byggnadskontorcn i viss mån behöver höjas. Särskilda 
byggleclarc bör enligt institutets mening kunna vUljas ut inom nuvarande 
personalram. liimpligen efter specialutbildning för byggleclaruppgiften. 

Orf!,a11isatio11 .för sektion 8 I militärområdcsstab 

Sektion 8 består f. n. förutom chef och expedition av tre avdelningar, 
nämligen utrednings- och planeringsavdelningen, krigsplarilliggningsavdcl
ningcn och dom~inavdelningen. 

Rationaliseringsinstitutet anser att en organisationscnhet med så få an
sWllda som hi.ir i.ir fallet principiellt inte bör indelas i undcrenheter. Med 
hänsyn till att försvarsmaktens lcdningsutrcdning kommer alt särskilt se 
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över militärområdesstaberna har institutet valt att inte ta ställning i frägan 
om den interna organisationen av sektion 8. 

Institutet konstaterar att nuvarande organisation kom till stånd så sent 
som hösten 1966. Såvitt institutet har kunnat finna fungerar verksamheten 
vid fortitikationssektionerna i huvudsak vm och personaluppsiittningen be
döms vara v~il avvägd. Den nuvarande personalstyrkan kan d~irför enligt 
institutet minskas endast genom rationaliseringsåtg~irder som medför en 

lorenklad handläggning av ~irendena. Mot bakgrund av de möjligheter att 
rationalisera verksamheten som enligt institutets mening finns foreslär in

stitutet en personaluppsättning vid de olika milit~irområdesstabernas for
titikationssektion som inneb~ir att fortilikationsofticcrarna minskas med två 
regemcntsofticcrnre. 

Pcrso11aldi111f!11Sir111cri11g Ol'h rn1io11a/iseri11gskalk.1·/ 

I fråga om personalen inneh~ir institutets förslag att antalet anst~illda inom 

verksamhetsområdet totalt kan minskas med ca 570 personer i förhållande 
till nuvarande organisation. Dessa personalbesparingar fördelar sig på olika 
personalkategorier enligt följande sammans@lning (avrundade siffror). 

Militär personal 
Civil teknisk personal 
Administrativ personal 
Arbetsstyrkor 
Maskinpersonal 

10 

45 
2() 

250 
245 (friin oktober 1972) 
~70 

Institutet konstaterar att den föreslagna personalminskningen innebär att 
det besparings mål på 500 anställda som har uppsatts för llirvaltningsomnidet 
i Kungl. Maj:ts beslut i december 1971 kommer att uppnfts. 

Institutet bedömer att maskinpersonalen kan minskas med ytterligare 140 
personer genom att ledningspersonalcn utnyttjas effektivare lXh genom ökat 
köp av tjiinster för översyner vid kasernanläggningar. 

Med en beräknad livslängd för den nya organisationen av tio är blir lön
samheten av institutets förslag under vissa förutsättningar beträffande kal
kylriinta och lönekostnaclsutveckling minst 35 milj. kr. Kalkylräntan har 

dän·id förutsatts vara 15 % och den årliga lönekostnaclsutvecklingen 6 '',,. 
Med 8 '.'i• kalkylränta blir besparingen 58 milj. kr. Om elen årliga lönekost
nadsutvecklingen antas vara 9 '',, erhålls med samma kalkylriintesatser en 
lönsamhet på 44 resp. 74 milj. kr. Institutet framhåller att lönsamhetshe

räkningen bör tolkas med viss försiktighet eliersom den grundar sig pfi 

antaganden 0111 osäkra faktorer. bl. a. faktorprisut vecklingen och möjligheter 
att avveckla personal. 

Kostnaderna för att genomforn den föreslagna organisationen ber~iknar 
institutet till ca 6 milj. kr. under elen närmaste femårsperioden. 
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Grnomfiim11de 

Institutet for.~slår att elen nya organisationen for fortilikations- och bygg
naclsförvaltningen på regional och lokal nivå genomförs den l juli 1976. 

Förberedelserna inför den nya organisationen bör enligt institutet ledas 
av fortilikationsförvaltningen som i vissa avseenden. t. e.x. niir det giillt:r 
utbildning, bör ansvara även för genomförandet. Att genomföra beslutade 
åtgärder bör dock i huvudsak anförtros åt överbefälhavaren. 

Remissyttrandena 

.-l!fmä1111a s_rnp1111k1cr 

Örcrbe/iilhamren och .fiirsl'ars.i;rl'll.lclieti'ma bitriicler huvuddragen i ratio
naliseringsinstitutets rapport och anser att de redovisade förslagen till stor 
del kan ligga till grund för fredstida effektiviseringar och besparingar inom 
fortifikations- och byggnadsförvaltningen. Förslagen ger i huvudsak möj
lighet till nödvändiga besparingar utan att produktionen i avgörande grad 
torde påverkas negativt. Vissa förslag som inte bedöms ge viisentliga kost
nadsminskningar och som har nackdelar friimst från ansvars- och lednings
synpunkt måste dock helt eller delvis avvisas. 

For1itika1io11sförraltninge11 konstaterar att grundstrukturen i den föreslagna 
organisationen i prindp innebär att resurserna samordnas enligt samma rikt
linjer som i projektet OLLI. Förvaltningen anser att denna anknytning iir 
llimplig med tanke på elen koncentration av verkst1illighetsresurser som för

slaget innebiir. Förvaltningen ansluter sig även till den samordning över 
försvarsgrensgränserna som förordas. En organisation med föreslagen gruncl
struktur bör enligt förvaltningens mening skapa goda förutsättningar för 
att driva en effektiv förvaltning av försvarets anläggningsbestånd och ta 

till vara rimliga möjligheter till besparingar. 
Förwarels mareriefrerk bitriicler med vissa siirskilt angirna undantag de 

principer för organisationsutformning och s;1mordning av fostighetsförvalt
ningen som rationaliseringsinstitutet l()rordar. 

Riksrel'isionsl'erker anser att utn~dnin~cn innchiiller förslag som leder till 
effektiviseringar och besparingar. 

S:ICO!SR ansluter siE! till förslaget att anpassa ~ivcn fortifikationsc och 
byggnadsförvaltningen till den organisationsstruktur i övrigt som giiller för 
försvarsmaktens myndigheter på regional och lokal nivå inom ramen for 
OLLI-projektet och till den vidare samordning av personal- och materiel
resurser som föreslås ske inom garnison och mell<m försvarsgrenarna. 

Ce11rml ledning m· .täs1ighe1sdriften 

Ingen av remissmymlighcterna har haft något att erinra mot rationali
seringsinstitutets förslag att driftenheten vid fortilikationsfi.irvaltningen t.v. 
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skall vara inplacerad i clrirt- och fackenheten samt att frågan om enhetens 
slutliga organisatoriska inplacering och om vilka resurser den bör ha skall 
tas upp framdeles sedan den nuvarande drift- och fackenheten har fatt tid 
att utveckla former för sitt arbete. /-i.1ni/ik(ifiu11sfiirrn/111i11gc11 anser att verk
samheten i sin nya form bör rn prövas i 2-3 år varefter erfarenheter kan 
redovisas. Riksrcl'isio11srcrke1 fr[1mhållcr att det är nödvändigt att stiirka elen 

centrala ledningen av fostighetsdriften för att effektivisera fastighetsförvalt
ningen på regional och lokal ni\'å. 8ygg11aclss1yrdw'11 anser att driftenheten 
vid fortitikationsförvaltningen inte bör vara fristäende från fastighetsför
valtningen i övrigt utan ingå som en del i en sammanhållen l~tstighets

förvaltning. Enligt styrelsens mening ;ir drift. underht1ll och ombyggnad 
beroende av varandra i så många avseenden att en uppdelning mellan olika 
organisationsenheter leder till försämrad rationalitet i förvaltningsarbetet. 

förslaget att flytta över det centrala förvaltningsansvaret för lokalvård 
från försvarets materielverk till fortifikationsförvaltningen tillstyrks av /ilr
ti/ikatio11s/iirrn/1 ni11gc11, riksrcl'isio11wcrkc1 och h1·gg11adsstvrc/sc•11. Örerhetällw-

1·arcn och ,li.irs1·arsgre11sclwfi'rtw finner inte att sådana fördelar har påvisats 
att en ;indring ;ir motiverad. De påpekar vidare att lokalvården är kopplad 
även till inredningsfrågor som försvarets materielverk har ansvaret för. Det 
framhålls vidare att jämförelsen med byggnadsstyrelsen inte är fullt till
liimpbar eftersom materielverket saknar motsvarighet inom övriga delar av 
statsförvaltningen. Fiirsvarers materiefrerk konstaterar att institutet inte har 
redovisat de problem och de konsekvenser som förslaget innebär för verk
samheten inom funktionen renhållning. Ställning till institutets förslag bör 
diirför inte tas förriin denna fråga har blivit närmare utredd bl. a. avseende 
renh<'\llning pii fartyg.under övningar och i verkstäder. H~insyn måste också tas 
till materielverkets uppgilU:r inom anskaffningsverksamhetcn både inom för
svaret och för statliga myndigheter i övrigt. 

Sto('k/10/mssektionens m·1·ec'kling 

Ingen remissmyndighet har något att erinra mot förslaget att fortitika
tionsförvaltningens s. k. Stockholmssektion avvecklas i samband med att 

l"örvaltningen omlokaliseras till Eskilstuna eller mot att verkställighetsre
surserna i Stockholm samordnas till K I. När det gäller förslaget att en 
annan statlig fastighetsorganisation skall ta hand om driften av de iim
betsbyggnader m. m. som försvaret disponerar är iil'erbct'iilharnrcn. /jjrwars

grenschekma och fimitikarions/'iirva/111inge11 tveksamma. De anser sig inte 

kunna ta ställning till en samordning mellan olika statliga myndigheter 
innan konsekvenserna härav har belysts närmare. Fortifikationsförvaltning
cn förklarar sig beredd att närmare utreda frågan. Försrarcrs marcriell'erk 

anför att verket beträffande fastighetsförvaltningen kan acceptera att bli 
hiinvisat till annan statlig myndighet först när ett konkret förslag föreligger 
som underlag for verkets ställningstagande. Bvggnadsstvrd~c11 framh:'.lllcr att 
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det iir ett starkt önskemål att samordna planeringen för den statliga lo
kalförsörjningen i Stockholmsregionen. En sådan samordning blir enligt sty
relsen effektiv om lokalförsörjningen i så stor utsträckning som möjligt 
lir samlad hos en myndighet. Styrelsen bedömer all det är ändamålsenligt 
att föra över de aktuella byggnaderna till styrelsen både i fråga om fas
tighetsförvaltning och lokalförsörjning. En sådan förändring bör dock enligt 
styrelsen föregås av ytteriigare utredning om alla de del frågor som denna aktua
liserar. 

Samord11i11g med a11dra myndighet<'/' 

Öv<'rhe/'iilhal'(lre11 och .for.1·1·w·sgr<'11schekma anser i likhet med rationali
seringsinstitutet att olika statliga myndigheter bör samordna sina åtgärder 

för drift och underhåll av fastigheter på samma eller närbelägna orter obe

roende av om de ingår i försvarsmakten eller inte. Försvarsmaktens or
ganisation måste emellertid vara så uppbyggd att bestämda operativa krav 
tillgodoses. Samma synpunkter förs fram av riksrevision.wl'f'kl't som anser 

att samordningsfrågorna bör utredas ytterligare. Härvid kan det enligt verket 
vara lämpligt att studera om även andra delar av förvaltningsverksamheten 
kan samordnas t. ex. hetriiflimde fastighetsunclerhåll och vissa smärre änd
rings- och kompletteringsarbcten med avseende framförallt på verkstiillighet. 
SF lörklarar sig dela uppfattningen att fastighetsdriften bör samordnas även 
med civila myndigheter. 

8_1xg11adss~vr<'lse11 anför att styrelsen och fortifikationsförvaltningen sedan 
några år prövar möjligheterna till ökad samverkan i gemensamma projekt. 
Härvid har konstaterats att de två myndigheternas sätt att arbeta i många 
avseenden iir likartade t. ex. i fråga om upphandling av underhållsarbeten och 
organisation av fastighetsdriften. Enligt styrelsens meningskulleen ökad sam

verkan vara till fördel för båda parter. 

Utv<'Ckli11gsrrnde11sl'I' 111. m. 

Beträffande rationaliseringsinstitutets prognoser om en starkt stegrad kost
nadsutveckling och institutets förslag· till åtgiirder för att motverka kost
nadsökningarna anför.fi1rtitikati11nstvrl'lllt11i11,i!,e11 bl. a. att den beräknade kost
nadsutvecklingen bygger på en beriiknad fortsatt investering av 275-300 
milj. kr. om året i 1973 års prisläge. Enligt förvaltningens bedömning blir 

investeringarna avsevärt större under i vart fall 1970-talet, bl. a. till följd 

av kostnaderna för att omstrukturera försvaret. Fastighetsheståndets om
fattning och de åtgiirder som vidtas för att långsiktigt nå störst effektivitet. 
dvs. mest ekonomiska verksamhet. avgör behovet av insatser. Pcrsonal

reduceringsmål iir i princip inte liimpliga for fortifikations- och hyggnads
förvaltningcn. Denna måste dimensioneras efter de titktiska uppgifter som 
föreligger. Förvaltningen ser sj~ilvfallet som sill mål att stiindigl la till vara 
möjligheterna till en effektivare och mindre kostnadskriivande förvaltning. 
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Köp m· (iänstl'r 

Flertalet remissmyndigheter anser det riktigt att köpa tjiinster för att ut
jämna variationer i arbetsbelastningen. Viss kritik riktas dock mot ratio
naliseringsinstitutets principiella uttalande att tjänster bör köpas i större ut
sträckning än vad som nu är fallet. Överbdälharnren och förwarsgremclw

fcma delar uppfattningen att all anställd personal i princip bör kunna beredas 

arbetsuppgifter inom sitt fackområde året runt. Myndigheternas organisation 
bör dimensioneras för att täcka ett minimibehov. Lokala eller andra för
hållanden kan begränsa möjligheterna, t. ex. växlande tillgång på myndig

heter eller företag som kan sälja tjänster, bristande lokalkännedom hos tänk
bara säljare av tjänster. sekretesskrav. behov av att samordna verksamheten 
med andra förvaltningsgrenar vid speciellt objektsinriktad verksamhet m. m. 

Enligt överbefälhavarens och försvarsgrenschefernas uppfattning kan och 
bör myndigheter samverka för att begränsa kostnader i stor utsträckning 
utan att samordnas av högre chefer. Fortifika1io11.~fiirrnlmi11ge11 ansluter sig 
till rationaliseringsinstitutets principiella uppfattning när det gäller köp av 
tjänster. Principen tar dock enligt förvaltningen inte drivas så långt att or
ganisationens anställda förlorar den erfarenhet som krävs för att de skall 
kunna fungera som kvalificerade köpare. Inte heller kan köp av tjänster 
sägas vara generellt förmånliga. Vissa objekt iir så belägna att arbeten liimp
ligen utförs i egen regi. Lokalkännedom och vana vid objekt av speciell 

karaktär kan också göra egen-regiarbeten förmånliga. Egenprojektering ger 
vidare personalen den bakgrund och erfarenhet som krävs för att upphandla. 

leda och följa upp anlitade konsulter. 
Riksrevisionsw'rke1 är positivt till ett ökat köp av tjänster men förutsätter 

att valet mellan att köpa tjänster och anställa personal baseras på noggranna 
kalkyler så att de vinster som kan göras tas till vara i största möjliga ut
sträckning. Bvgg11adss1vrelsrn framhåller att det är vanskligt att klart och 
entydigt bedöma vilket alternativ som är ekonomiskt fördelaktigast. egna 
eller från utomstående köpta tjänster. När det gäller kontrollverksamheten 
kan köp av tjänster vara dyrare beroende på var kontrollobjekten ligger. 

Härtill kommer att egna kontrollanter arbetar under tjänstemannaansvar 
och att man har en siikrare kännedom om de egna kontrollanternas kvalitet 

och kapacitet och större möjligheter att utnyttja vunna erfarenheter. Enligt 
styrelsen är det därför lämpligast att i första hand anlita egna kontrollanter 

för produktion som inte ligger alltför avlägset från deras tjänstgöringsorter 
och då till ett antal som har full sysselsättning vid lägsta ber:iknade pro
duktionsnivå. Rationaliseringsinstitutets förslag att köpa drift och underhåll 
genom årsentreprenader bör komma i fråga endast i sådana fall när det 

inte finns möjligheter till fastare upphandlingsform. 
Av personalorganisationerna ansluter sig S.4CO!SR till principen att i 

så stor utstriickning som möjligt anlita utomstående konsulter. Principen 

får dock inte drivas så långt att organisationens anställda förlorar den er-
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faren het som krävs för att de skall kunna fungera som kvalificerade köpare. 
Den ekonomiska lönsamheten med att köpa tjänster bör enligt SACO/SR 
bedömas vid varje särskilt tillfälle. När det gäller kontrollfunktionen förordas 
att befattningarna som kontrollanter behålls. SF kan inte acceptera förslaget 
att köpa tjänster i ökad omfattning. Med hänvisning till förvaltningsvo
lymen, den i förhållande till denna volym mycket begriinsade personal
uppsättningen och erfarenheterna av entreprenadförfarandet anser förbundet 
att det i många fall kan vara motivernt att öka de egna insatserna i stället 
för att minska dem. Rationaliseringsinstitutets uppfattning om möjligheterna 
a~t köpa tjänster kan inte få ligga till grund för ett beslut om personal
uppsättningen. Det väsentliga är enligt förbundets uppfattning att de sam

mantagna kostnadsökningarna hålls nere vid given ambitionsnivå. inte att 
den egna personalen minskar. S4 LF anser att köp av tjänster kan komma 

i fråga endast beträffande projektering och besiktning. Att anlita utomstå

ende kontrollanter är enligt förbundets mening en allvarlig felsyn eftersom 
en kontrollant bör vara byggherrens man. Det är ett krav från driftpersonalens 

sida att den måste beredas möjlighet att följa entreprenörernas arbete för 
att kunna överta funktionsdugliga anliiggningar. Samtidigt får man en god 
kännedom om anläggningen under byggnadstiden. FCTF framhåller att köp 
av tjänster uteslutande kan ses som en komplettering till egna personal
resurser. Förbundet ifrågasätter vidare om det blir billigare att anlita kon
sulter iin att använda egen personal. Ett system med omfattande köp av 
tjiinster medför också ofta en allvarlig begränsning när det gäller att ta till 

vara erfarenheter inom förvaltningen som sådan. 

Fakrorer ar herrde/se .ti.ir organisario11e11s 111/inm11i11g 

Endast myndigheter inom försvarsmakten har yttrat sig i denna fråga. 
Samtliga förklarar sig dela rationaliseringsinstitutcts uppfattning att de krav 

som primärfunktionen (att producera effektiva krigsförband) ställer på verk

samheten iir grundliiggandc fl:ir organisationens utformning. Örerhe!iilha
rnrc'll och Jiir.1·1·ar.1grc11sdw/i'ma anser att primärfunktionens krav iir helt av
göraride och att övriga faktorer mera iir att hänföra till olika begriinsningar 
i handlingsfriheten när det gäller att uppfylla de krav som primärfunktionen 

·stiiller. Forritikario11stbrra/rni11ge11 anser a·l! de grundliiggande faktorerna på 
ett tillfredsstiillande siitt har beaktats i institutets förslag. Den väsentligaste 
åtgärden iir enligt förvaltningen att lokalt genomföra en samordning vilket 

också förslaget tillgodoser. Fiirwa/"l'ts materie/l'erk framhåller bl. a. att de 

krav som primiirfunktionen ställer inte har tillgodosetts på ett tillfredsstiil

lande sätt när det giiller siikerhetsansvar for förråd för drivmedel och am
munition eller i fråga om jour och beredskap för att siikerställa funktioils
siikerhct hos strilsystem. samhandssystem och Oygsiikerhctssystcm m. m. 
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I 'erksa111hc1e11s .fi11amieri11g 

Overbe/(i/harnrrn och .fiirsvarsgrensch~tema erinrar om att en chef i över

ensstämmelse med grunderna för försvarets planerings- och ekonomisystem 

skall kunna använda tilldelade resurser på olika sätt för att lösa ålagda upp

gifter. En förutsättning härför är att medel för uppgifterna hänförs till hu

vudproduktionsomrädet Ledning och förbandsverksamhet. Fastighetsdrift 

utgör en förhållandevis stor del av ett förbands påverkbara budget. Över

befälhavaren och försvarsgrcnscheferna avstyrker därför rationaliseringsin

stitutets förslag att huvuddelen av kostnaderna för fastighetsdriften och 

smärre iindrings- och kompletteringsarbeten skall finansieras över fastig

hetsfonden. Dessa kostnader bör enligt myndigheterna finansieras över del

produktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet. Gränsdrag

ningen mellan fastighctsdrift och fastighetsunderhåll förutsätts härigenom 

bli mera precis. 

Forti!ika1io11!ifiirl'a/111i11grn tillstyrker förslaget att samtliga kostnader för 

fastighetsdrilkn skall redovisas över försvarets ra'stighetsfond med undantag 

för kostnaderna IOr smiirre lindrings- och komplctteringsarbeten. För dessa 

bör medel liksom hittills beriiknas under anslaget Ledning och förbands

verksamhet. Detta förutsiitter att Rirvaltningens förslag år 1971 till nytt 

hyressystcm genomförs. 

Rik.1n'l'ision.1T1'rket anser principiellt att kostnaderna för fortifikations- och 

byggnadsförvaltning bör redovisas samlat och komma till uttryck i varje 

myndighets budget och redovisning. Det är därför felaktigt att enligt ra

tionaliscringsinstitutets förslag frigöra förbandens budgetar från de kostnader 

som är förenade med fastighetsförvaltningen. Dessa kostnader bör redovisas 

samlat och komma till uttryck i varje myndighets budget och redovisning. 

I myndighetens budget bör sålunda som särskilda poster redovisas samtliga 

kostnader för lokalutnyttjandet. Dessa bör grundas på en plan för under

hållsåtgärder, smärre ändrings- och komplettcringsarbeten. drift och värd 

m. m. Om fortifikationsförvaltningens förslag till hyressiittningssystem 

genomförs - vilket verket förutsätter - ingår flertalet av dessa kostnader 

i hyran. Mot kostnaderna svarande utgifter finansieras till vissa delar av 

medel som tilldelas från fortifikationsförvaltningen. Andra utgifter fi
nansieras av medel från andra anslag. Medlen från fortifikationsförvaltningcn 

måste följas upp siirskilt eftersom de skall redovisas mot fastighetsfonden. 

Verket framhåller vidare att institutets förslag att inte redovisa fastighets

värd. i vilken lokalvård förutsätts ingå, över fastighetsfonden inte förefaller 

stämma överens med förslaget att föra över ansvaret för lokalvård till for

tifikationsförvaltningen från försvarets materielverk. Allmänt anser verket 

att frågan om finansiering bör hållas isär från frågan om verksamhetc·ns 

ledning. planering och budgetering och inte som i förslaget tillåtas påverka 

en rationell lösning av ansvars- och organisationsfrågorna. Att organisa-
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toriskt särskilja fastighetsvården från övrig fastighetsförvaltning motiverar 

institutet med att finansieringen bör ske från olika anslag. Detta kan enligt 

verkets mening inte godtas. Önskvärd redovisning mot anslag skall i stället 

åstadkommas med redovisningstekniska lösningar. 

Byggnadssrvrelsen framför i stort samma synpunkter som riksrevisions

verket. Styrelsen finner att förslaget till verksamhetsindelning inte har den 

klarhet i indelning och definitioner som krävs för budgetering och redo

visning. De inkonsekvenser i systematiken som förslaget innebär kommer 

att försvaga den insyn i fastighetsförvaltningens ekonomi som behövs för 

att rationellt bedriva verksamheten. 

Samtliga remissmyndigheter som har yttrat sig över institutets förslag 

att verksamheten vid fortifikationsförvaltningen och byggnadskontoren skall 

uppdragsfinansieras och redovisas mot ett I 000-kronorsanslag avstyrker för

slaget. Övcrbe/a/hamren ochtörsvarsgrensche(erna samtjörsmrets marerielverk 

framhiiller att underlag som ger möjlighet att bedöma förslagets konsekven

ser i ntc har redovisats. Forti/lkario11s/iirra/111i11gcn och riksrel'ision.werket anser 

att den föreslagna finansicringsforrnen inte har några fördelar i förhållande 

till nuvarande ordning. Det väsentliga är enligt riksrevisionsverkct att den 

ekonomiska styrningen baseras på ett internt .kostnads/intäktsredovisnings

system som medger att en mål/prestationsinriktad planering och budgetering 

kan följas upp. En övergång till I 000-kronorsanslag är enligt verket inte 

något villkor härför. 

A nwars- och llf1{1gif/sfijrdelning inom .fÖrva/111i11gsområde1 

Institutets förslag att nuvarande ansvars- och uppgiftsfördelning mellan 

regionala och lokala förvaltningsmyndighetcr i princip bör behållas och att 

antalet fastighetsförvaltande myndigheter med vcrkställighetsrcsurscr bör 

reduceras genom att dessa resurser garnisonsvis samordnas till en myndighet 

biträds av iiverbe/äl/7al'(Jre11 och Jnrsvarsgrenschekma samt .fimitikatio11sti.ir

ra/111ingen. När det gäller de gemensamma övnings- och skjutfälten anser 

dock fortifikationsförvaltningen att de bör förvaltas av endast en förbands

chef som ensam tilldelas de ekonomiska resurserna. Ingen av nämnda myn

digheter har något att invända mot förslaget att militärbefälhavaren skall 

stå kvar som regional förvaltningsmyndighet men befrias från lokala fas

tighetsförvaltningsuppgifter. Ansvaret för att samordna verksamheten mel

lan myndigheter inom samma försvarsområde bör enligt fortifikationsför

valtningen åligga militärbefälhavaren. 

Försvar('fs matcri<'lvl'rk anser att likartade organisations-, ansvars- och sam

ordningsprincipcr bör tillämpas för de olika förvaltningsområdena. 

Riksrevisionsvcrk('f delar institutets uppfattning att framförallt verkstäl

lighetsresurserna bör koncentreras för att få till stånd effektiviseringar och 

besparingar. Verket har inte något att erinra mot att antalet fastighetsför-

14 Riksdagen /CJ75176. lsaml. Nr 101!. Bilaga6 
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valtande myndigheter i princip hålls oförändrat. Enligt verkets mening skulle 
det vara att gå ifrån principerna i försvarets planerings- och ekonomisystem 
om man frånhänder myndigheterna på lokal nivå ansvaret för förvaltning 
av det disponerade fastighetsbeståndet och därmed följande resurser. Fas
tighetsförvaltningens planering och genomförande bör i stället inordnas på 

samma sätt som andra stödfunktioner i myndigheternas verksamhet. Verket 
anser att många av erfarenheterna från maskintjänstförsöken och de över
väganden som har gjorts beträffande olika organisationsalternativ skulle kun
na tillämpas på övriga uppgifter av verkställighetsnatur. De härigenom på

visade möjligheterna till effektivare regional ledning av verkställighetsupp

gifter iir enligt verkets mening ett tyngre viigande argument än de skäl 
som anförs för att förorda alternativet med garnisonsvis samordning. Verket 
förordar därför att de fysiska resurserna för verkställande åtgärder samordnas 
under byggnadskontorens ledning. det s. k. milo-alternativet. I detta alter

nativ bör den fasta maskintjänsten samordnas med övriga resurser för verk
ställande förvaltning. Vinsterna med att milo-vis samordna de fysiska re
surserna för verkställande åtgärder inom fastighetsförvaltningen anses friimst 
ligga inom den teknisk-ekonomiska planläggningen. ledningen och upp
följningen. När det gäller verkstiillighetsresursernas geografiska fördelning 

kan en möjlig lösning vara att knyta dem till byggnadskontorens distrikts
organisation. 

Rvggnadssrrrelscn anser att ett ökat ansvar för fastighetsförvaltningen bör 

läggas på byggnadskontoren där den största fackkunskapen finns. Ansvars
mannen för ett driftområde bör vara underställd byggnadskontoret och fö

redra driftfrågor för byggnadsdirektören eller för en av denne utsedd drift
tekniskt utbildad medarbetare. En minskning av antalet lokala myndigheter 
med verkställighetsresurser innebär enligt styrelsens mening en förbättring 
men är inte tillriicklig. Konstruktionen skapar en oklar ansvarsfördelning. 
Institutets ursprungliga förslag med en myndighet per garnisonsort med 
förvaltningsansvar och verkstiillighetsresurser för samtliga byggnader på or
ten iir enligt styrelsen ett betydligt bättre alternativ. Styrelsen anser att ytter
ligare förbättringar skulle kunna nås om de fysiska resurserna för verk

ställande åtgärder inordnades under byggnadskontoret som därvid skulle 
få ansvara för budgetering och underhållsplanering med myndigheternas 
programstudier som underlag. 

När det gäller organisationen på Gotland framhåller iil'l'rlwtiilharnrrn och 
.fiir1rnr.1gre11schekma att de förutsättningar som rationaliseringsinstitutet har 
arbetat efter har ändrats genom riksdagens beslut med anledning av prop. 

1974: I 35 <Föl'. 1974:34. rskr l 974:392lbetriiffande fredsorganisationen på Got
land. Organisationen inom Gotlands militiirkommando kan diirför inte följa 
tidsplanen för övriga områden. Principen bör vara att chefen för militärkom
mandot blir fastighetsforvaltande myndighet med verkstiillande resurser me
dan P 18 och A 7 blir fastighetsförva\tande myndigheter utan sådana resurser. 
Förändringen bör tidsmässigt ansluta till övriga ändringar av mobiliserings-
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och förvaltningsansvar på Gotland. StUllning bör inte nu tas till enskildheter rö
rande fortifikations- och byggnadsförvaltning i det större detaljorganisations
förslag som måste utarbetas för myndigheterna på Gotland med anledni~ av 

riksdagens beslut. 
Ävenf(mi/ikation~fiirm/111ingc11 hänvisar till prop. 1974: 135 och riksdagens 

beslut i anledning härav. Förvaltningen bedömer att för Gotland kommer 
t.v. att gälla att cheferna för P 18 och A 7 blir förvaltningsansvariga för 
kasernetablissement. utbildningsanordningar m. m. Chefen för militärkom
mandot blir i egenskap av mobiliseringsmyndighet förvaltningsansvarig för 

övriga armeanläggningar och organiserar därutöver verkställighetsresurser 
för samtliga försvarets anläggningar som inte ligger inom chefens för Got
lands kustartilleriförswr ansvarsområde. Kustartilleriförsvarschefen behåller 
förvaltningsansvaroch verkstiillighetsresurscr för marina enheter. Enligt forti
fi kationsförvaltningens uppfattning kan byggnadskontoret vid militiirkom

mandostaben utgå ur organisationen. 
Försl'arets l'IGteriehwk framhåller att något beslut om organisationen på 

Gotland inte bör tas förrän överbefälhavaren har avgett förslag i frågan 
i enlighet med vad som förutsatts i prop. 1974: 135. 

FCTF anser att förslaget att låta byggnadskontoret på Gotland utgå ur 
organisationen är ett ,1vsteg från principen att organisationen på regional 

och lokal nivå skall stämma överens i hela landet. Även tekniska och eko
nomiska skäl talar enligt förbundet för att byggnadskontoret bör finnas kvar 
i sin nuvarande form i organisationen. Möjligheterna att ersätta kontoret 
genom att köpa tjänster från fristående konsulter bedömer förbundet vara 
mycket begränsade på Gotland. Förbundet kan inte heller biträda förslaget 
att flytta byggledningen till det centrala ämbetsverket. Detta skulle niimligen 
försämra samarbetet med de civila statliga myndigheterna på Gotland efter

som det regionala organet då skulle komma att berövas nödvändig och 
kompetent personal. Förbundet framhåller även att inte heller den föreslagna 
personalminskningen kan godtas och att Gotland är stödområde som inte 
bör berövas arbetstillfällen utan att nya skapas. 

Öl'cr.~rn m organisationen rid försrarers fäsra 1•wskinanläggni11gar 

Rationaliseringsinstitutets förslag om att garnisonsvis samordna maskin
tjiinsten biträds av Öl'erbe!'iilhal'are11 . .fiirs1·arsgrcnsclwkma. /brtifikatio11!j/Ör

mltni11ge11 och .försvarets 1•wterielrerk. Överbefälhavaren och försvarsgrens
cheferna understryker att den fasta maskintjänsten bör vara uppbyggd på 
samma siitt som den övriga fortifikations- och byggnadsförvaltningen. Sam
ma uppfattning hävdas av fortifikationsförvaltningen. Försvarets materiel
verk anser sig dock inte kunna biträda den del av förslaget som innebär 

att all maskinpersonal vid militärområdenas tyg- och intendenturförvalt
ningar flyttas över till resp. försvarsområdesförband. Verket påpekar att det 
för att tillgodose siikerheten vid berganläggningar för ammunition och driv-
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medel är nödvändigt att ha tillgång till kvalilicerad maskinpersonal med 
särskilda kunskaper och färdigheter for arbetsuppgifterna. Denna personal 
måste även vara väl förtrogen med de speciella risker och därav föranleclcla 
föreskrifter som gäller för förvaring av ammunition och clrivmcclcl. Det 
måste även beaktas att personal som i krig ingår i milo-förvaltningen och 
i fred heltidstjiinstgör vid resp. flirråd också i princip skall ing[1 i förvalt
ningarnas fredsorganisation. Personalens organisatoriska tillhörighet och lyd

nadsförhållanden bör bedömas friimst från dessa utgångspunkter och med 
beaktande av de ekonomiska konsekvenser som blir följden av en olycks

h~indclse. Vidare bör enligt verket uppmärksammas att utredningen inte 
har tagit hiinsyn till att förrt1dsansUlld personal vid t. ex. friliggande fiirräd 
i flera fall även löser uppgifter av maskintj~instkaraktär som tillsyn av av
fuktningsanordningar m. m. Denna personal bör därför som tidigare tillhöra 
milo-förvalt ningcn. 

Riksrerisio11.1Terke1 IOrordar - som framgår av det föregående - att den 
fasta maskintjänsten samordnas med övriga resurser för verkställande för
valtning under byggnadskontorcts ledning. Byggnadss~rrelsen anser att drif
ten vid maskinanläggningarna bör vara underställd byggnadskontoren och 

knytas till den organisationsenhet som har hand om fastighctsundcrhållet. 
Driftområdena bör dock inte göras större än att de ger förutsättningar för 
att bilda effektiva driftenheter inom begränsade geografiska områden. Fas
tighetsdriften bör enligt styrelsen samordnas med andra myndigheter även 
genom ömsesidigt köp av tjänster. 

Starens maskinpersona/11än111d erinrar om att nämnden år 1972 gjort fram
stiillning om åtgärder för att samordna den statliga maskintjänsten över 
myndighctsgränscrna. Nämnden delar rationaliseringsinstitutcts uppfattning 
om vidgad samordning av maskintjänsten. Däremot anser nämnden inte 
att enskilda myndigheter bör bilda maskin- eller fastighctstjänstorganisa
tioner som kan komma att försvåra en kommande samordning över för
valtningsgränserna. Enligt nämndens uppfattning måste regeringens ställ
ningstagande till niimndens förslag från år 1972 avvaktas innan beslut fattas 
om samordningsprincip för fastighctstjänsten inom försvaret. Nämnden har 

dock inte något att erinra mot att maskinanläggningarna inom försvaret 

provisoriskt samordnas enligt Kungl. Maj:ts beslut år 1973 om cle provi
soriska åtgärderna begriinsas så att elen vidare samordningen inte hindras. 

Av personalorganisationerna tillstyrker FCJF förslaget om att förstärka 
maskintj~instpersonalen med tio nya tjänster för samordning och ledning 
av maskintjänsten. SALF instämmer i de erfarenheter som maskintjänst

försökcn har gett beträffande metoder och strukturering av maskintjiinsten 
i särskilda aktiviteter. I princip har förbundet inte något att erinra mot de 
föreslagna samordningsprinciperna. Med en sådan inriktning av maskin
tjänsten föreslår förbundet att en förvaltningsenhet inrättas för den fasta 

maskintjänsten. Förbundet kan dock acceptera att maskintjänstcn ingår i 
fastighetsenhctcn om ansvarsmannen blir direkt undersrnlld chefen för den 
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fastighetsförvaltande myndigheten i avvaktan på det slutliga s!Ullningsta
gamlet från statsmakternas sida betriiffande den statliga maskintjänstens 
organisation. Principiellt hävdas dock att ansvarsmannen skall vara under
ställd byggnadskontoren. Tjänsten som bitriidande ansvarsman bör enligt 
förbundets mening behållas. Komf)anilif/iccrs/i.irb1111de1 kan inte tillstyrka att 

den militära maskinpersonalen vid KA-försvarens befästningar ersiitts med 
civil personal. En övergång till civil maskinpersonal skulle kriiva dubblering 
av personalen eftersom civil personal bara i begränsad omfattning kan an
vändas i militär utbildning. 

Rationaliseringsinstitutets förslag att nuvarande ansvarsfördelning mellan 

fortifikationsförvaltningen och försvarets materielverk betrMfande drift och 
underhåll av kraft- och ventilationsutrustning i vissa an!iiggningar för te

lekommunikation skall behållas oföriindrad biträds av iil'Nbc/ii!harnren. /iir

srnr\!!,rensclufema och .timi/ika1ion~/iin·al!ni11gen. Fort i fi kationsförval t ni ngen 
framhåller att kraft- och ventilationsutrustning bör anskaffas genom för
valtningens försorg. Utrustningen bör inviirderas i försvarets fastighetsfond 
och inordnas i fondens normala drift- och underhållsverksamhet. Ansvaret 
för att utförda instruktioner för utrustningarnas skötsel och vård åvilar diir
med förvaltningen. Motsvarande uppfattning hävdas av riksrerisionsl'Nker 

som tillägger att driftorganisationen bör åWggas inspektions- och uppfölj
ningsskyldighet som innebär ansvar för tillsyn såviil tekniskt som ekono

miskt. Försvarets matcriell'erk anser att det bör ankomma på verket och 
fortifikationsförvaltningen att i samråd klara ut ansvarsfördelning och sam

ordning beträffande underhåll av kraft- och ventilationsutrustningar i stabs-. 
stril- och motsvarande anläggningar. Primiirfunktionens krav bör därvid 
styra utformningen av principer och föreskrifter för samordningsansvar samt 
dettas omfattning. 

01xanisatio11 f)d lokal nird 

Rationaliseringsinstitutets förslag om att välja en organisationsstruktur 
som bygger på samordning mellan nera lokala förband - också utöver för
svarsgrensgränserna - på samma eller angränsande orter (garnisonsalterna
tivet) biträds av örerbetiilhararcn . .fiirsrarsgrenschc/i>ma. /iJrti!ika1ic111.~/örrnl1-
ni11ge11 och .fÖr.warets 111ateriell'erk. Inte heller någon av personalorgan_isa
tionerna har något att erinra mot den föreslagna organisationsstrukturen. 
Riksrel'isionsl'erker och hygg11ad.1s1_rrelse11 förordar det s. k. milo-alternativet 

som innebiir att verkstiillighetsresurserna samordnas under byggnadskon
torens ledning. Härvid förutsiitts att iiven driften av de fasta maskinan
läggningarna skall vara underställd byggnadskontoren. 

Den av institutet föreslagna huvudprincipen för fördelning i stort av verk
ställighctsresurserna biträds av Öl'erbetiilhararen . .försmrsgrcnschc/"ema och 

/iJrti/ikatio11.~/Örl'al111i11gen. Samma myndigheter godtar också huvudregeln 
att på garnisonsorter med fler än en fastighetsförvaltandc myndighet den 
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samordnande myndighetens förvaltningsgrenschcf skall vara stabsmedlem 
och som sådan föredragande även vid övriga myndigheter. Överbefälhavaren 
och försvarsgrenscheferna anser dock att denna huvudregel måste anpassas 
till de lokala förhållandena. 

Rationaliseringsinstitutets förslag om att indela arbetsuppgifterna inom 
förvaltningsområdet i stabsuppgifter och verkställande förvaltning och in

stitutets förslag till organisation i anslutning härtill biträds av .timi/ikario11s

/örvalt11i11ge11 som framhåller att det är möjligt att utan personalökning inriitta 
en särskild stabsenhet vid myndigheter med mobiliseringsansvar. Örerbe

/alhararen och.fihwarsgrensche(ema anser att verksamhetens omfattning och 
den övriga uppbyggnaden av myndighetens organisation hiir skall vara sty
rande. Vid myndigheter med en omfattande fortifikatorisk verksamhet i 
krig och fred kan en separat stabsenhet för fortifikatoriska frågor vara be

rättigad. Vid andra myndigheter bör dessa frågor behandlas i samma stabs
enhet som fältarbetsfrågor. För OygOottiljerna föreligger det i annat sam
manhang förslag att fastighetsenheten skall inordnas i intendentsenheten. 
varvid flottiljintendenten är chef för intendentsenheten och samtidigt stabs

medlem. Denna organisation bör prövas före beslut om att eventuellt anpassa 
flottiljernas organisation till övriga förband. SACO! SR och Kom{1a11io.f/i

cer.\/Örhundet avstyrker förslaget om att stabsenhet och verkställighetsenhet 
skall skiljas åt och ha skilda chefer. 

När det gäller ledning för stabs- och verkställighetsuppgifter avvisar örcr

be.fiilhararen, /Örsvarsgrrnsche(erna, ,limi/ikario11s/örra/111i11ge11. SA CO I SR och 
Kompa11iof/icers/iirb1111der förslaget med en militär tjänsteman i ledningen 
för stabsenheten och en civil drifttekniker i ledningen för verkstiillighets
enheten. Överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna anser att förslaget för
svårar myndighetschcfens ledning av denna del av verksamheten och att 
verkställighetsenheten skall ledas av militär chef som samtidigt är stabs
medlem. Forti/ikation!i/Örraltningen anser att ledningen för stabsenhet och 
verkställighetsenhet inte bör skiljas åt utan att enheterna normalt bör ha 
gemensam chef. I avvaktan på beslut om att samordna elen fasta maskin
tjänsten över förvaltningsgränserna anser S4LF sig kunna tillstyrka förslaget 
om en civil drifttekniker - ansvarsman i verkställighetsenheten. 

Förslaget att ansvarsmannen för maskinanläggning skall vara direkt fö
redragande för chefen för förvaltningsmyncligheten avstyrks av örerhe.fä/

hm·arcn, .törsrnrsgrensche/l'ma. .färrifikarionsfi.irraltni11ge11, S.4 CO I SR och 

Kompa11i<1flicer.\/Örb1111der. Överbefälhavaren och försvarsgrenschefcrna 
framhåller att förslaget innebär att ett nytt förvaltningsområde skapas sam
tidigt som ställningen undergriivs för den förvaltningsgrenschef som har 
ansvaret för den samlade fastighetsförvaltningen. Konstruktionen bedöms 
vara direkt olämplig. Forri/ikatio11sföm1/111i11ge11 anser att om frägor av denna 

art skall föredras för förvaltningsmyndigheten bör detta ske i närvaro av 
förvaltningsgrenschefen i enlighet med gällande förvaltningsordning. 

Beträffande behovet av fortifikatoriskt utbildad personal som förvaltnings-
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grenschef för fortifikations- och byggnadsförvaltningen framhåller örerbe

.tiilhavaren och .försl'(lrsgre11sdwkma att det iir krigsorganisationens behov 
av stampersonal med betlistningsutbildning som ytterst skall styra forti
fikationskårens storlek. I elen mån freclsbehovet av fastighetsförvaltnings
cheler iir större iin att det kan tiickas med liimplig personal ur fortifika
tionskåren bör man utnyttja annan militär personal som har fätt siirskild 
utbildning for freclsuppgiften. Foni/ika1ionstön·a/mi11grn anWgger motsvaran
de synpunkter. Ko111pa11io//icers/iirh11m/c1 anser sig inte kunna acceptera in
stitutets uppfattning att tjänsten som förvaltningsgrenschef inte bör för
behållas personal med fortifikatorisk utbildning. 

forslaget till organisation av elen verks@lancle enheten biträds i princip 

av ö1·Nhe(iilhm·arc11 .. /iirs1·arsgre11sclwtinw och ./iirti!ika1io11s/iir\'illt11i11gen som 
framhåller att lokala förhällanden och den försvarsgrensspecifika verksam

heten kan komma att motivera avsteg från förslaget i vissa fall. 
SF och FCTF avstyrker bäda förslaget att det vid varje etablissement 

skall avdelas en plutonsofficer för att leda fastighetsviirden. Enligt förbunden 
kriivs för denna befattning inga militiira kunskaper men däremot god yr

kesvana. Befattningarna bör enligt förbunden besiittas med civil personal. 

01xanisa1ion f(ir bygg11adsko11wr 

Ingen av de remissmyncligheter som har yttrat sig över föreslagna or
ganisationsföriindringar vid byggnadskontoren har något att erinra mot för
slaget i stort. Örerbe/ii/hararen och /ör.1·1·ar.\!!,re11schekma anser att chef för 
byggnadskontor bör fä största möjliga hancllingsfrihet att sjiilv anpassa sin 
organisation efter lokala förhållanden. Chef för byggnadskontor bör därför 
få ett antal tjänster till förfogande att placera in i organisationen där denne 
finner det liimpligt. Byggnadskontoret på Gotland bör behållas oföriindrat 
tills ny detaljorganisation Hir hda militiirko111111andot har faststiillts. fi1r

fi/ika1iom/iirrnlf11i11gen pekar pä att byggnadskontoren saknar särskilda re
surser för maskintjiinstfrågor. Eftersom det instruktionsmiissigt åligger bygg
nadsdirektören att utöva överinseende över driften vid de fasta maskin
anHiggningarna ansluter förvaltningen sig till förslaget att personal tillförs 
byggnadskontoren för denna uppgift. Att placera in tillkommande personal 
i den mreslagna detaljorganisationen bör ankomma på försvarets myndig
heter. Förvaltningen framhäller att den llireslagna utbildningen av vissa 
befattningshavare f'ör byggledareuppgifter är angeWgen. S..ICOISR anser 
bl. a. att behovet av teknisk personal har beriiknats för lägt. SA.LF ifrågasiitter 

0111 det iir möjligt och W111pligt att föra över umlcrhftllsarbeten för fast ma
skintjiinst till byggnadskontoren. Allt talar enligt f\irbundets mening for 

att effektiviteten behälls och sannolikt ökar 0111 verksamheten leds och kon
t ml leras frän lokal nid. 
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01ga11isatio11 för sek1io11 8 i 111i/i1äro111rddess1ab 

Rationaliseringsinstitutets förslag bctriilTandc sektion 8 i militärområdes
stab. som i princip innebär oföriinclracl organisation. har föranlett yttrande 
endast av Öl'erhe.fälhm·aren som i stort biträder förslaget. I samband med 
att verkställighetsresurserna i Boden samordnas bör den fortifikations- och 
byggnadspersonal som nu redovisas på militärområdesstabens personalför
teckning föras över till annan myndighet. Under hand har överbefälhavaren 
inhämtat att en sådan överföring avses komma till stånd fastän det inte 
framgår av institutets förslag. 

Perso11a/di111e11sio11eri11g och ra1io11a/iseri11gskalk_1·/ 

De flesta remissmyndigheterna har avvikande synpunkter i fråga om di

mensioneringen av personal i den föreslagna organisationen. Örerbi:fii/ha-

1·arc11 och .fö1~warsgrensche/('ma framhåller att det av yttranden från mili
tärbefälhavare m. Il framgår att vissa ökningar av antalet tjänster i för
hållande till institutets förslag bedöms ofrånkomliga. Sammantaget anser 
överbefälhavaren och försvarsgrenschelerna att institutet har bedömt möj
ligheterna att minska personalen alltför optimistiskt men att en betydande 
minskning av antalet tjiinster iindå iir möjlig. Den närmare utformningen 
av detaljorganisationen måste anpassas till de lokala förhållandena och verk
samhetens art. Det bör enligt överbefälhavaren och försvarsgrenschcfcrna 
ankomma på försvarsgrenschefcrna att i samråd med fackmyndigheten niir
mare utforma detaljorganisationen vid berörda myndigheter när principiell 
organisation har faststiillts. 

Forri/ikario11.~/iirra/111i11ge11 ansluter sig till principerna i elen föreslagna per
sonaluppsättningen men påpekar att enskildheterna vid de olika myndig
heterna bör granskas närmare när organisationsiinclringen förbereds. För
valtningen framhåller vidare att indragning av personal måste ersättas med 
köp av tjänster på den öppna marknaden och att det är den för försvaret 
mest ekonomiska och ändamålsenliga lösningen som skall efterstriivas. De 
föreslagna personalminskningarna kan dock enligt förvaltningens mening 
i princip genomföras. Underlaget för institutets rationaliseringskalkyl iir en

ligt förvaltningen inte r~ittvisande bl. a. på grund av att kalkylen omfattar 
de minskningar som är möjliga genom tekniska rationaliseringar. metod
utveckling och ökat köp av tjUnster. 

Riksrerisiomrerker anser det viirdefullt att en rationaliseringskalkyl har 

gjorts men påpekar att den har !lera osäkerheter och diirför bör tolkas med 
försiktighet. Den bcriiknacle personalminskningen bedöms vara den störs.ta 
osiikerhctsfaktorn. De framlagda förslagen medför dock enligt \'erkets upp
fattning att verksamheten blir dfoktivarc och att ä\'en personalminskningar 

blir möjliga. 
Personalorganisationerna framför genomgående kritiska synpunkter på 
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den föreslagna personaluppsättningen. SACOISR kan inte godta att den 
tekniska persc;rnalen enligt förslaget minskas vid kustartilleriförsvaren och 
örlogshaserna. Organisationen tlirutsiitter att samverkan med herörda per
sonalorganisationer kommer att iiga rum när det definitiva personalantalet 
skall planeras och beslutas. SF har upprattat den anbefallda personalminsk
ningen inom försvaret som ett led i ett nödviindigt och ständigt pågående 
rationaliseringsarbete. Institutet har tydligen uppfattat uppdraget som ett 
tvingande krav att avveckla personal även om åtgärderna medför oföriindrad 

eller rent av höjd kostnadsnivå genom att köpen av tjiinster måste öka. 
Förbundet kan inte godta institutets förslag till personaldimensionering. In

stitutets uppfattning om möjligheterna att köpa tjiinster kan inte ta ligga 
till grund för ett heslut om personaluppsiittningen. Det väsentliga är enligt 
förbundets mening att de sammanlagda kostnadsökningarna hålls tillbaka 
vid given amhitionsnivä, inte att den egna personalen minskar. FCTF anser 

att institutets förslag till personaldimensionering för byggnadskontoren mås
te ses över om byggnadskontoren skall överta delar av drift- och under
hållsverksamheten. Institutets förslag till reducering av egen-registyrkorna 

iir enligt förbundets mening orealistiskt. Att kompensera en. sådan perso
nalminskning med köp av tjiinster skulle enligt förbundet ställa sig viisentligt 

dyrare och dessutom förhindra snabba ingripanden på grund av att tillgången 
pli konsulttj~inster alltid kommer att vara osiiker. SALF kan inte dela iiver
viigamlcna om behovet av arbetsledning och arbetskrart. Institutet ri.irutsiitter 

att egenregiverksamheten skall minskas och arbetena Higgas ut på entre
prenad. Fiirhundet delar inte denna uppfattning utan anser att verksamheten 
i största möjliga utstrikkning skall bedrivas i egen regi. l\.01111)(J11io//icas

.fiirb1111de1 anser att institutet inte har hcaktat de kraftiga personalminskningar 
som redan har åstadkommits inom verksarnhetsomr[1det i samhand med 

projektet -OLLI. De reduceringar av kompaniofticerarna som förslaget in
neh~ir ~ir knappast realistiska i Il.irhällande till arhctsm~ingden. Vissa rörband 
skulle enligt förslaget helt stiillas utan den utbildningsexpertis som forti
fikationsorlicerarna representerar. En mera allmiin erinran mot rörslaget iir 
enligt förhundets uppfattning att hiinsyn inte tagits till krigsorganisationens 
krav pa ronitikatoriskt utbildad personal och maskinpersonal. f'/111011so/Ji

cNs/iirh1111de1 p~1pekar att gcnomrörandet av OLLl-organisationen kommer 
att inneh~ira att vissa av tjiinsterna fi.ir hl. a. plutonsofficerare utg[1r. Utrymme 
bör finnas att täcka in de tjiinster som tillkommer enligt institutets förslag. 

Om beslut rattas enligt institutets förslag att hyggnadsarbeten skall ledas 
enbart av civil teknisk personal vill förbundet understryka att det iir angeliiget 
att plutonsofficerare som så önskar övergängsvis får stanna kvar i sina be

fattningar som arbetsledare för byggnadsarhcten. 
Ingen av remissmyndigheterna finner institutets överväganden om möj

ligheterna till att ytterligare minska maskinpersonalen med 140 personer 
realistiska. 

Fortifika1io11s/(in·a/111inge11 anser att kostnaderna för att genomföra den nya 
organisationen blir viisentligt högre iin vad institutet har beräknat. 
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Cic11om/öra11de 

Öl'erbe/ä/harnren och .fbrsvarsgrenschekma bitriider förslaget alt fortilika
tionsförvaltningen skall leda förberedelsearbetet inför omorganisationen men 
framhåller alt arbetet förutsätts ske i nära samarbete och i samråd med 
de programansvariga myndigheterna. Organisationsändringen bör under vis
sa förutsiittningar kunna genomföras den I juli 1976 enligt institutets förslag. 

For1i/ika1io11.{tbrl'al111i11gc11 riiknar inte med alt något beslut om den nya 
organisationen skall kunna föreligga våren 1975. Ett senare beslut innebär 
att tiden för förberedelser blir för kort. Förvaltningen föreslår därför att 
den nya organisationen genomförs den I juli 1977. 

F 3. Fortikationsförvaltningen 

1974/75 

1975176 

1976/77 

Utgiti 
Anslag 
Förslag 

.f8 688 732 
39 192 000 
48 000 000 

Kus111aJcr och medclsbchuv (I 000-tal kr.) 

l'rin1:iru ppd rag ni. Ill. 

I'" rt i rika I io11sforval t
ni ngt·n: 

All111;i11 kdning <.JclI 
rö rha nd S\Trk sam hl· t 

('L·ntralt vidta)!L'Il ma
krit'lan,ka!Tning 
m.m. 

Kustnatkr 

.-11•går: 

1-.rS:ittning frän for
svard s c·ivilriir
valtning ud1 for
sva J'Slllll radL'SSta
hL' 11 vid St<lL'k
lwlllls försvarsnm
radL' j"(·ir Ji"illL'kOS(
JladL'r ni. lll. vid 
gL'lllL'nsa111 t inkn
<kntkontor 

Ti//k1)/l//1/('/"_" 

1974,'7.'i 

Pbm·rat 

_\6 2 20 

2 950 

39 170 

624 

~kdgiVL'll prisrL'gkring + I Il 955 

\kdL'isilL'ilUV 49 501 

liti"all 

4.'i 771 

49 313 

- 624 

48 689 

Pbrwrat 

38 41.'i 

I 675 

40 090 

- 898 

39 192 

hirtirika- h_irL'dra-
tirn1sriir- gandL'n 
valtningL'Il 

42 314 

2365 

44 679 

46 664 

2 365 

49 029 

I (129 - I 029 

43 650 48 000 
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l'ersunal 

l'l'rsonalkatt'gori Antal 

1974/75 

Planerat Utfall 

Militär 1wno11al 
RL'gl'llll'll lsutliL"L'rare 
l\.lli!l p:t il i1 I ffil'L'l"J l"l' 

Pe11sio11eraJ 111ilitär 
{Jl'YSO//ill i arl'O· 
<il'stjämt 

Rq:l' Jlll'll l sutlicL' rarl' 
1\.11111 paniulliL·l'rare 

Cil·il 1icr.wmal 
I landlii~~andl' pl'rsu

nal 
Övrig p.:rsunal 

18 

4 
1 

376 
895 

I 294 

Budgetåret 1974/75 

19 

3 
I 

389 
853 

I 265 

1975/76 lkr~iknad andring 
I 976/77 

l'lanl'rat l·ortifika- h.irL·dra-

1 

20 
I 

3 
I 

4()8 
836 

269 
·------· 

tiunsför- ~:.J!ldl'n 

valtningt·n 

or. 
ur. 

uL 
uf. 

-- I 
-- 7 

-8 
·----

-

ur. 
ur. 

ur. 
ur. 

1 
- 7 

-8 

hirti/ika1io11s/iirl'a/111ing1•11 anmmer sin årsredovisning för budget<'.tret 

1974/75 att antalet anstiillda vid det centrala verket har minskat med tio 
personer under buclgetäret. Minskningen har uppnåtts genom stor rcstrik
ti\'itet vid återbcs~ittandc av vakanser och genom olika rationaliserings{n
g~irdcr. Den år 1972 beslutade modifieringen av byggnads- och reparations

bcredskapens organisation har i stort sett genomforts. Utbildningen inom 
denna verksamhet har ökat. Under budgetåret 1974175 deltog ca I 600 per
soner i de kurser som anordnades. 

Anskaffnings- och iståndsiittningsverksamheten har i huvudsak kunnat 
genomforas enligt planerna. Verksamheten inom facket fastighetsförvaltning 

har genomförts i planerad omfattning. 

Budgetåret 1975176 

Statsmakterna väntas fatta beslut med anledning av försvarets rationa
liseringsinstituts förslag om iindrad organisation för fortifikations- och bygg

nadsförvaltningen på regional och lokal nivå. Arbetet med att förbereda 
de organisationsförändringar som beslutet kan komma att innebära förutses 
komma att åliiggas fortifikationsförvaltningen. Detta arbete måste av tidsskäl 

påbörjas redan under budgetåret 1975/76 och kommer att inncbiira en vii
sentlig arbetsbelastning. 

Arbetet med att förbereda verkets omlokalisering till Eskilstuna fortsiitter 

planenligt. förhandlingar om förviirv av tomt för ny ämbetsbyggnad be-
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riik nas kunna si ut föras och projck tcri ngsarbctct påbörjas. 
Några förändringar i fortifikationsförvaltningens verksamhet i övrigt för

utses inte. Vissa svårigheter att fullgöra ålagda uppgifter kan dock väntas 
på grund av omfattningen av de anskaffningsobjekt som hänger samman 
med beslutade förändringar i försvarsmaktens fredsorganisation. 

Budgetåret 1976177 

For! i I i k a ! io11s(ih·1'a I! 11i11g e 11 

Föriindringarna i förhållande till budgetåret 1975/76 motiverar fortifika
tionstlirvaltningcn på följande siitt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebiir att kostnaderna ökar med 7 288 000 
kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Kostnaderna för att förbereda omlokaliseringen till Eskilstuna beräknas 
öka ( + 150 000 kr.). 

På grund av organisationsföriindringar har lönekostnaderna m. m. för per

S()nalen vid driftenheten förts över från förskottsmedcl till avlöningsanslag 
(+ 2 000 000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

En tjänst i lönegrad Fo 13 dras in (- 88 000 kr.). 
Eftersom 60 % av byggnadskontorens personal avlönas från fortifikations

förvaltningens anslag föreslås att iiven omkostnaderna för denna personal 
skall belasta anslaget i motsvarande grad ( + 890 000 kr.). 

Kostnaderna minskar genom att flera tjänster hålls vakanta (- 4 753 000 

kr.). 

D. Alternativ 0 

Kostnaderna enligt det s. k. 0-alternativet skulle uppgå till 44 156 000 kr .. 

vilket överstiger det begärda anslaget för nästa budgetår. Någon särskild 
redovisning för detta alternativ har därför inte ansetts nödvändig. 
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Fiin,1/ragande11 

Jag tar till en början upp det förslag som försvarets rationaliseringsinstitut 

har lagt fram angående ny organisation m. m. för fortifikations- och bygg
nadsförvaltningen på regional och lokal nivå. I förslaget har iiven tagits 
upp vissa frågor betriiffande den centrala förvaltningsnivån. Förslaget har 

ingående redovisats i det föregående. 
Rationaliseringsinstitutets förslag innebär på den centrala förvaltnings

nivän i huvudsak oföriindrade uppgifter niir det giiller anskaffning och vid
makthållande av flirsvarsmaktens anliiggningar. Fortilikationsförvaltningens 
fackområde föreslås bli utökat med lokalvård för vilken ansvaret f. n. åvilar 
försvarets materielverk. Den s. k. Stockholmssektionen vid förtifikations

förvaltningen som svarar för förvaltning m. m. av vissa fastigheter i Stor
stockholmsområdet föreslå~ avvecklas i samband med att förvaltningen nyt
tar till Eskilstuna. 

När det gäller den högre regionala nivån föreslår rationaliseringsinstitutet 

endast smiirre organisationslOriindringar. Hyggnadskontoren föreslå~ i ökad 
omfattning ombesörja anskaffning av underhållsarbeten. Byggnadskontoret 
på Gotland föreslås bli avvecklat som sjiilvständig myndighet och dess ar

betsuppgifter fördelas på fortifikationsförvaltningen och chefen för Gotlands 
militiirkom mando. 

Myndigheter på lägre regional och lokal nivå skall enligt förslaget förvalta 
disponerade byggnadsbestånd, vilket innebär att antalet fastighetsförvaltan
de myndigheter blir i stort sett oforiindrat. Personal för verkstiillamle för
valtningsuppgifter samordnas ortsvis till en av myndigheterna på platsen 
som tilldelas samtliga för orten nödvändiga resurser för fastighetsdrift. fas
tighetsvård och underhåll av anliiggningar. Myndighet som inte skall or

ganisera vcrkställighetsresurser föreslås i alla avseenden fä understöd be
träffande fastighetsförvaltning av myndighet med sådana resurser. 

Köp av tjänster skall enligt institutets förslag utnyttjas i ökad omfattning 
beträffande såväl underhåll som drift av fastighetsbeståndet. 

För att underliitta den interna styrningen och resursfördelningen fiireslår 
rationaliseringsinstitutet att särskilda verksamhetsprogram tas fram som an
sluter till verksamhetsområdets huvuduppgifter. Vad gäller finansieringen 
av verksamheten föreslår institutet att verksamheten vid fortifikationsför
valtningen och byggnadskontoren uppdragslinansieras och redovisas mot 
ett I 000-kronorsanslag. Anskaffningsverksamheten föreslås oförändrat fi

nansieras med investerings- resp. iståndsättningsanslag. Kostnaderna för un
derhåll och drift m. m. av fastighetsbeståndct föreslås finansieras över staten 
för försvarets fastighctsfond och ingå i den hyra som myndigheterna betalar. 

Detta innebär att i princip all annan verksamhet iin anskaffning skall re

dovisas över fastighetsfondens stat. 
Den föreslagna organisationsföriindringen innebiir enligt rationaliserings

institutets bedömning att antalet anstiillda inom verksamhetsområdet kan 
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minskas med ca 570 personer. Ytterligare minskning av maskinpersonulcn 
med 140 personer hedöms bli möjlig. Den nya organisationen föreslås bli 
genomförd med början den I juli 1976. 

Remissinstanscrna har allmänt stiillt sig positiva till rationaliseringsin
stitutets förslag. Den mreslagna organisationsföriindringen anses skapa goda 
förutsiittningar för att driva en effektiv förvaltning av försvarets anlägg
ningsbestånd och ta till vara möjligheterna till besparingar inom förvalt
ningsområdet. Niir det giiller den centrala förvaltningsnivån har institutets 

förslag i huvudsak godtagits av remissinstanserna. Några remissinstanser 
framför dock kritik mot förslaget att nytta över ansvaret för lokalvård från 
försvarets materielverk till fonitikationsförvaltningen, vilket inte anses in

nebiira ni'tgra fördelar i förhållande till nuvarande ordning. Institutets förslag 
om smiirre organisationsföriindringar på högre regional nivå har inte föranlett 
några allvarligare erinringar från remissinstanserna som dock allmiint har 
ansett att några iindringar i organisationen på Gotland inte bör beslutas 
förriin i samband med att slutlig stiillning tas till hur mobiliserings- och 

mrvaltningsansvaret på Gotland skall fördelas. Institutets förslag om sam
ordning av de verkstiillande resurserna for såviil maskintjiinsten som fas
tighetsförvaltningen i övrigt biträds av de nesta remissinstanserna. Riks
revisionsverket och byggnadsstyrelsen anser dock att det iir mera rationellt 
med en regional ledning av verkställighetsuppgifterna och förordar därför 
en samordning av de fysiska resurserna för verkställande åtgärder under 
byggnadskontorens ledning. De nesta remissinstanserna framför kritik mot 
institutets principiella uttalande om behovet av att köpa tjänster i större 
utstriickning iin vad som nu iir fallet. Det ifri'tgasiitts bl. a. om ökat köp 
av tjiinster blir fördelaktigare frän teknisk och ekonomisk synpunkt. För
slaget att ta fram siirskilcla verksamhetsprogram godtas i huvudsak. In
stitutets förslag om att uppdragsfinansiera verksamheten vid fonifikations
fiirvaltningen och bygg11auskontoren avvisas helt. De nesta remissinstan
serna biträder institutets förslag betriiffande finansieringsformer i övrigt för 
verksamhetsområdet. Överbefalhavaren och försvarsgrenschefcrna anser sig 
dock inte kunna tillstyrka att huvudclelcn av kostnaderna för fastighets
drirten skall finansieras över staten för 11irsvarets fastighetsfond. 

Rationaliscringsinstitutets förslag betrHtfandc personaldimensionering i 
den nya organisationen utsiitts för föskillig kritik av remissinstanserna som 
anser att bedömningen av möjligheterna till personalminskning iir alltför 

optimistisk. 

I likhet med Oenalet remissinstanser anser jag att rationaliseringsinsti
tutets förslag till ny organisation m. m. av fortifikations- och byggnads
förvaltningen i regional och lokal instans i stort sett kan godtas. Vissa mo
difieringar är dock nödviindiga, vilket jag återkommer till i det följande. 

Jag tar emellertid till en början upp de fri'tgor betriiffande fortifikations
förvaltningens organisation som äterstår sedan den av riksdagen [ir 1973 
beslutade omorganisationen av iimbetsverket. 
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Vad angår driftenhetens organisatoriska ställning inom verket anser jag 
i likhet med rationaliseringsinstitutet att det f. n. inte finns anledning att 
iindra beslutet om att enheten t.v. skall ingå i den nybildade drift- och 
fackenheten. Driftenheten bör ges tid att utveckla former för sitt arbete. 

Fastighetsdriftens effektivisering är och blir i framtiden mycket betydelsefull 
och jag avser därför att föreslå regeringen att fortifikationsförvaltningen 
får i uppdrag •llt vid lämplig tidpunkt redovisa dels erfarenheterna av· drift

enhetens verksamhet i den nuvarande organisationen. dels de åtgärder som 
bör vidtas för att utveckla ämbetsverkets roll som ansvarigt för en rationell 
fastighetsdrift. Först sedan en sådan redovisning har skett bör frågan om 
driftenhetens stiillning och eventuellt ökade resurser för enheten slutligt 

prövas. 
Jag hitriider rationaliseringsinstitutets förslag att den s. k. Stockholms

sektionen vid fortifikationsförvaltningen avvecklas i samband med att iim
betsverket nyttar till Eskilstuna. Denna enhet sköter f. n. den verkstlillande 
förvaltningen vid vissa skolor och centrala verk. vid den regionala tyg
förvaltningens anliiggningar i Stockholmsområdet och vid sådana byggnader 
som direkt förvaltas av fortifikationsförvaltningen. Niir det giiller fr{1gan 

om vem som skall överta dessa uppgifter måste det beaktas. att byggnads

styrelsen förvaltar ett likartat fastighetsbestånd för civila myndigheter i 
Stockholms centrala delar. Jag avser att i annat sammanhang föreslå re
geringen att uppdra åt fortifikationsförvaltningen att i samråd med bygg
nadsstyrelsen lämna förslag om den framtida förvaltningen av ifrågavarande 

fastigheter inom försvaret. 

Jag bitriider forslaget att fortifikationsförvaltningen skall ha hela ansvaret 
för fastighetsvården. Däremot kan jag inte bitriida att fackansvaret för lo
kalvård skall föras över till fortifikations-och byggnadsförvaltningens verk

samhetsområde och ingå i fastighetsvårdcn. Ansvaret för lokalvård bör i 
vart fall t.v. behållas av försvarets materielverk. 

Bctriilfande ckn regionala och lokala organisationen iir jag ense med ra
tionaliseringsinstitutet om att det med hiinsyn till kostnaclsul\·ecklingen 
för drift och underhiill av fastighetsbcståndet iir nödviindigt att vidta i'.itgiirder 
för all ll.irsöka h{1lla kostnaderna nere. Siirskilt n;ir det giiller underhälls
verksamhcten synes det vara angeliiget att f"å fram biittre metoder för bud
getering, styrning och uppfoljning. Tekniska rationaliseringsåtgiirder bör 
efterstriivas i ~yfie att minska kostnaderna för briinsle m. m. Enligt min 
mening torde dock den största rationaliseringseffekten vinnas genom att 
samordna resurserna for fastighetsförvaltningen. Det forslag som rationa
liseringsinstitutet har lagt fram inneh;ir en sådan samordning inom den 

militiira förvaltningsorganisationcn genom att antalet myndigheter med egna 
resurser for \·erkstiillandc förvaltning avsevärt begriinsas. I likhet med in

stitutet anser jag att den rationaliseringseffckt som erhålls inom försvaret 
genom en sådan koncentration av resurserna i ökad grad kan uppnå~ genom ett 
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gemensamt resursutnyttjande för hela den statliga sektorn på vissa orter. Stal
l iga myndigheter på en ort eller på närbelägna orter bör kunna samordna sina re
surser för drift och underhåll av fastighetsbeståndet oberoende av om de tillhör 

den militära eller den civila sektorn. Enligt vad jag har erfarit harett samarbete 
inletts mellan fortilikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen i syfte att 
samordna verksamheten inom vissa regioner. På sikt måste det vara ett mål att 
åstadkomma en sådan samordning av resurserna för fastighetsförvaltning som 
ger rationaliseringseffekter för hela den statliga sektorn. Ett genomförande av 
det förslag som nu föreligger innebär enligt min mening att goda förutsättning
ar skapas för en framtida samordning med den civila fastighetsförvaltningen. 

När det gäller köp av tjänster anser jag i likhet med byggnadsstyrelsen 

m. n. remi~sinstanser att det är vanskligt att göra en entydig bedömning 
av vad som är ekonomiskt fördelaktigast. att utnyttja egen personal eller 
att köpa tjänster. Frågan om i vilken utstriickning konsulter skall anlitas 
bör enligt min mening bedömas med utgångspunkt i vilka resurser som 
finns på orten samt med hänsyn till uppkommande variationer i verksam

heten och personaluppsiittningen. Jag delar rationaliseringsinstitutets upp
fattning att som generell regel för förvaltningsområdet bör gälla att det inte 

skall finnas anställd mer personal. än som kan ges arbetsuppgifter inom 
sitt fackområde året runt. Jag förutsätter att fortilikationsförvaltningen fort
löpande studerar frågan om lönsamheten i att köpa tjänster från utomstående 
och att vunna erfarenheter får ligga till grund för bedömningen av i vilken 
omfattning tjänster skall köpas på regional och lokal nivå. 

Jag ansluter mig till rationaliseringsinstitutets bedömning av vilka faktorer 
som må<;te beaktas vid utformningen av fortifikations- och byggnadsför
valtningens organisation. Jag bedömer att institutet på ett tillfredsställande 
sätt har beaktat dessa faktorer i sitt förslag. 

Jag kan inte hitriida rationaliseringsinstitutets frirslag att lindra lin.imsie
ringsformen för fortilikationsförvaltningens och byggnadskontorens verk
samhet. I likhet med fonilikationsförvaltningen och riksrevisionsverket an
ser jag att den föreslagna uppdragslinansieringen över ett I 000-kronors
anslag inte har några fördelar i frirhållande till nuvarande ordning. Vad 
angår finansieringen av verksamheten i övrigt räknar jag med att anskaff
ningsverksamheten oföriindrat skall finansieras med investt:ringsanslag och 
siirskilda iständsiittningsmedel. Kostnaderna för fostighetsbest<\ndets under

håll och drift m. m. bör som rationaliseringsinstitutet har föreslagit i princip 
redovisas över staten for försvarets fastighetsfond och ingå i den hyra som 
myndigheterna betalar. Denna hyra skall sålunda utöver avskrivningar och 
riintor samt underhåll m. m. iiven täcka kostnaderna för maskinpersonaL 
bränsle. el, vatten, avlopp m. m. I myndigheternas budget för verksam

hetsområdet kommer härigenom belopp att tas upp för hyra som täcker 
kostnaderna för fastighetsförvaltningen. Jag vill understryka det angeliigna 
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i att hyressättningssystemet tillämpas på ett sådant sätt att kostnadsmed
vetandet hos lokalnyttjarna stimuleras. Utöver hyran tas i förbandens budget 
endast upp poster för täckning av kostnaderna för att förbereda anskaffning 
av befästningar i krig och för smärre ändrings- och komplctteringsarbeten. 
Som huvudprincip för förvaltningsområdet kommer alltså att giilla att 
all annan verksamhet än anskaffning skall redovisas över fastighetsfon

dens stat. 
Jag bitriider rationaliseringsinstitutets uppfottning att giillande ansvars

och uppgif'tsfördelning mellan regionala och lokala förvaltningsmyndigheter 

inte bör lindras utöver att ri1ilitlirhefälhavarna hör befrias från sill fastig
hetsförvaltningsansvar. Fastigheter som nu förvaltas av militärbefälhavarna 
hör enligt institutets förslag fördelas på de försvarsområdesbefälhavare inom 
vilkas områden fastigheterna är heliigna. Niir d.et giiller organisationen på 
Gotland erinrar jag om riksdagens beslut (prop. 1974: 135, föU 1974:34, 
rskr 1974:392) med godkännande av föreslagna förändringar av fredsorga

nisationen. Med anledning av detta beslut har regeringen uppdragit åt över
befälhavaren att liimna förslag till detaljorganisation för de myndighe1er 

som berörs av omorganisationen. Sådant förslag har ännu ime redovisats. 
Förändringar i organisationen för fortifikations- och byggnadsförval1ningen 
bör ansluta till övriga föriindringar i fredsorganisationen. Jag är därför inte 
nu beredd att ta stiillning till föreslagen organisation på Gotland. I princip 
hör fortifikations- och hyggnadsförvaltningen organiseras på samma siitt som 
giiller för landet i övrigt men med hänsynstagande till de speciella förhål

landen som råder på Gotland. 
Jag ansluter mig till rationaliseringsinstitutets förslag hetriiffande sam

ordning av verkställighetsresurserna inom förvallningsområuet. Förslaget 

innehiir att de för en ort nödvlindiga verkstiillighetsresurserna såviil inom 
maskintjiinsten som flir övrig verkstiillande förvaltning garnisonsvis sam
ordnas till en myndighet. Detta medför att antalet klassificerade maskin
anHiggningar minskar till ungefär hiilften och att ett betydande antal myn
digheter inte längre kommer att ha egna verkstiillighetsresurser vare sig 
for maskintjiinst eller för övrig verkstUllande förvaltning. Huvudprincipen 
Ur att en myndighet på varje garnison, i regel försvarsområdesregementc, 
sektornottilj eller kustartilleriförsvar, tilldelas samtliga verkstiillighetsresur
ser för garnisonen i form av personal, maskiner och annan utrustning. Om 
det bedöms rationellt kan verksamheten samordnas inom ett större geo
graliskt omrtidc än garnisonsort. De myndigheter som inte fftr egna verk

ställighetsresurser blir för drift- och underhållsåtgiirder hänvisade till den 
myndighet som har dessa resurser. Jag bedömer att ett genomförande av 

detta förslag till organisatorisk samordning av myndighetsansvar och verk

ställande resurser för fastighetsförvaltning kommer att medföra en cffek-

15 Riksdagen 1975176. I sam/. l•ir /00. Bilaga{) 
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tivisering av verksamheten och skapa möjligheter att minska personalen. 

En samordning garnisonsvis ökar vidare förutsättningarna för den fortsatta 
samordningen med den civila delen av den statliga sektorn som jag finner 
angelägen. 

Den av rationaliseringsinstitutet föreslagna indelningen av arbetsuppgif
terna inom förvaltningsområdet i stabsuppgifter och verks@lande förvalt

ning kan jag endast delvis bitr~ida. Jag anser sålunda i likhet med över
befälhavaren och försvarsgrenscheferna att en siirskild stabsenhet bör finnas 
endast vid myndigheter med omfattande fortifikatorisk verksamhet i krig 
och fred. Verksamhetens omfattning och den övriga uppbyggnaden av myn
dighetens organisation bör alltså vara styrande. Mir det giiller nygllottiljerna 

anser jag i likhet med överbefälhavaren och försvarsgrenscheferna att det 
först bör prövas att inordna fastighetsenheten i intendentsenheten innan 

beslut fattas om att anpassa nottiljernas organisation till övriga mrband. 
Jag har inte något att erinra mot rationaliseringsinstitutets mrslag att den 

nuvarande organisationen med ett byggnadskontor i varje militiirområde 
skall behållas. I enlighet med vad jag har anfört tidigare beträffande or
ganisationen på Gotland är jag dock inte beredd att nu ta ställning till frågan 
0111 byggnadskontoret vid Gotlands militiirkommando skall finnas kvar. Så
vitt man f. n. kan bedöma torde det kunna utgå ur organisationen. T.v. 

bör det dock behållas oförfodrat. 
Jag kan i huvudsak ansluta mig till de principer rationaliseringsinstitutet 

har angett för personaldimensionering inom verksamhetsområdet. Frågan 

om hur mycket personal som skall finnas anställd är beroende av i vilken 
utsträckning köp av tjänster beräknas ske. Även om antalet köpta tjänster 
inte skulle komma att öka i nämnvärd utsträckning i förhållande till nuläget 
räknar jag med att de föreslagna organisationsändringarna kommer att med
föra en betydande minskning av den fast anställda personalen inom verk
samhetsområdet. Jag förutsätter att denna personalminskning kommer till 
stånd främst genom naturlig avgång. Den personal som inte kan placeras 
i den nya organisationen bör under en avvecklingstid beredas meningsfyllda 
arbetsu ppgi fler. 

Rationaliseringsinstitutets beräkningar rörande lönsamheten av de före
slagna organisationsförändringarna grundar sig på antaganden om osäkra 

faktorer. De måste därför som institutet självt framhåller tolkas med försiktig

het. Jag räknar dock med att omorganisationen skall göra verksamheten mer 

effektiv och medföra väsentliga besparingar. 
De föreslagna organisatoriska förändringarna vid myndigheterna bör i stort 

sett kunna genomföras den I juli 1977. Jag förutsätter att föriindringarna 
genomförs i nära samarbete med berörda personalorganisationer. Fortifi
kationsförvaltningen bör få i uppdrag att efter samråd med överbefälhavaren. 
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försvarsgrencheferna. försvarets rationaliseringsinstitut och - i fråga om ma
skinpersonalfrågor - statens maskinpersonalnämnd komma in med förslag 
till detaljorganisation. Det ankommer på regeringen att ta ställning till detta 
förslag och till personalbehov för den nya organisationen. 

Betr1iffande inriktningen av fortifikationsförvaltningens verksamhet kan 
jag i huvudsak godta vad fortifikationsförvaltningen har anfört i program

planen. 
Min beräkning av medelsbehovet för fortifikationsförvaltningens verk

samhet framgår av sammanställningen över kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de av mig förordade riktlinjerna för organisation 
m. m. av fortifikations- och byggnadsförvaltningen på regional 

och lokal nivå. 
2. till Fortifikationsförvalrningcn för budgetåret I 976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 48 000 000 kr. 

Försvarets materielverk 

Försvarets materielverk är central förvaltningsmyndighet för materiel
förvaltningen inom försvarsmakten utom i rräga om sjukvårdsmateriel och 
fortifikatorisk materiel. Materielverket svarar vidare för anskaffning av vissa 
förnödenheter till myndigheter utanför försvarsmakten. 

Materielverket leds av en styrelse. Chef' för verket ~ir en generaldirektör. 
Verksamheten är organiserad på en enhet för central planering och fem 
huvudavdelningar, nämligen huvudavdelningarna för armemateriel. marin
materiel och flygmateriel. huvudavdelningen i Karlstad samt huvudavdel

ningen för administration. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets materielverk budgeteras 

på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för

bandsverksamhet. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets materielverk. 
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Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför_t(irsrarers mareriefrerk 

hl. a. följande. 

Genom 1972 års försvarsbeslut har riktlinjer utstakats för försvarets ut
formning under perioden 1972/73-1976/77. Materielverket har granskat de 
programplaner som med utgångspunkt i försvarsbeslutet har upprättats för 
perioden 1976177-1980/81 avseende huvudproduktionsområdena Materiel
anskaffning och Forskning och utveckling inom huvudprogrammen Ar

meförband, Marinförband och Flygvapenförband samt delprogrammet 
Krigsorganisation för vissa staber m. m. Verket har dLirvid funnit att det 

bestånd av krigs- och fredsmateriel som verket skall anskaffa och hålla 
vid makt inte har förändrats nämnvärt. Inte heller genomgår huvudpro
duktionsområdet Ledning och förbandsverksamhet inom de nyssnämnda 
huvudprogrammen och eldprogrammet Försvarets materielverk några större 
förändringar. Materielverkets arhetsuppgifier är alltså i stort sett oförändrade 
under den kommande femårsperioden. 

Materielverket konstaterar mot denna bakgrund att överbefälhavarens di
rektiv i fråga om verkets anslagsram innebär att resurserna inte kommer 
att vara avstämda mot uppgifterna. En anpassning till den angivna ramen 
kommer att medföra att försvarets resurser inte utnyttjas på bästa sätt. 
Genom noggrann prioritering och genom överplanering har verket i någon 
mån sökt lindra följderna härav. Trots detta kommer allvarliga konsekvenser 
att uppstå för fackverksamheten men även i fråga om materielanskaffning 

och materielunderhåll. En anpassning till elen anslagsram som överbefäl
havaren har angett innebär för materielverket ett hårt pressat ekonomiskt 
läge som medför att verket utöver tidigare angiven minskning av antalet 
anställda fortlöpande måste minska personalen kraftigt. 

Försvarets materielverk har procluktionsansvar för materielanskaffning 
och för forskning och utveckling. Verket har vidare fackansvar för mate
rielunderhåll, förrådsverksamhet. verkstadsdrift och förplägnad. Delar av 
verket skall omlokaliseras till Karlstad och Linköping. Försvarets mate
rielverk blir härvid värd myndighet i ämbetsbyggnaden Karolinen i Karlstad. 
Mot bakgrund av dessa anvarsförhållanden och regeringens riktlinjer har 

försvarets materielverk följande grundsyn på inriktningen och utvecklingen 

av delprogrammet. 
Materielanskaffning samt forskning och utveckling omfattar ett stort antal 

produkter från allmänna förbrukningsvaror till unika, tekniskt högt utveck

lade materielsystem. Detta ger verksamheten en spännvidd över flertalet 
teknikområden. Verksamheten innebär framför allt att följa upp den militär
tekniska utvecklingen och att utarbeta tekniskt underlag av sådan beskaf
fenhet att det kan läggas till grund för alt beställa utveckling och tillverkning 
vid industrin. I verksamheten ingår dessutom att specificera materiel samt 
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att granska och ta ställning till offerter från tillfrågade industriföretag. Här
utöver ingår det som ett viktigt inslag att ta fram ideer till tekniska lösningar 
att anviindas i perspektiv- och systemplanearbetet. 

Inom ramen för programansvaret skall huvudmålet vara att avpassa och 
disponera resurserna så att de samlade kostnaderna för försvarets materiel 
bl i r så låga son1 möjligt under materielens livs!Ungd (totalopti meri ngspri n
cipen). Den viktigaste resursen iir därvid personalen. 

En grundWggande förutsättning för att totaloptimeringsprincipen skall 
kunna ti!Himpas iir att rimliga relationer råder mellan materielverkets upp
gifter och de tilldelade resurserna för att lösa dessa. 

Med hiinsyn till att funktionerna uppföljning av teknisk utveckling, an
skaffning och materielunderhåll har central betydelse för att försvaret skall 

kunna förses med erforderlig materiel måste kompetensen säkerställas 
friimst inom dessa funktioner. Anpassningen av resurserna för anskaffning 
och materielunderhåll skall därvid ske med utgångspunkt i den produk

tionsomfattning och -inriktning som blir en följd av anvisningar från för

svarsgrenscheferna. 

Verkets resurser skall i första hand koncentreras till funktionerna an
skaffning, uppföljning av den tekniska utvecklingen och understöd av verk
samhet utom försvarets materielverk. särskilt delfunktionen materielunder
håll. Därutöver skall avsättas de minsta resurser som behövs för att ge 
godtagbar service och liimna ett godtagbart planeringsunderlag för funk
tionerna försvarets materielverks drift och utveckling samt allmän ledning 
och planering. Denna prioritering har bedömts nödvändig trots de nackdelar 
det medför för effektiviteten på regional och lokal nivå och för verkets 
övriga externa och interna verksamhet. 

De uppgifter som materielverket har under progrnmplaneperioden måste 

i huvudsak lösas med den personal som nu iir anställd. Vid den mycket 
begränsade nyrekrytering som blir möjlig inom de minskade ramarna skall 
siirskilt beaktas alt kvalilicerad personal anställs inom viktiga nya områden 
där verket saknar eller har otillriicklig kompetens och inte har möjlighet 
att omfördela befintlig personal. Inom områden där verkets resurser inte 
riicker till måste uppgifterna lösas genom att utnyttja externa resurser. 

Den verksamhet som verket har att svara för som fackmyndighet riktar 
sig huvudsakligen mot huvudproduktionsområde! Ledning och förbands
verksamhe! under huvudprogrammen Armcförband. Marinförbancl och 

Flygvapenförband samt delprogrammet Militärområdesstaber m. m. Syftet 

med fack verksamheten Hr att söka påverka försvarsmakten alt bedriva verk
samheten så rationellt som möjligt inom ramen för den samlade produk

tionen. 
Som ett kd i str·ih·an :ll! uppnå det angivna huvudm<llet for delprogrammet 

Försvarets materielverk skail verket vid materielanskaffningen noga ana
lysera och redovisa totalkostnader för materielobjekts hela livsliingd, siirskilt 
med beaktande av personalkostnadernn. samla ut vecklingsinsatser inom Ian-
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det till materielslag där vi förutsätts ha egen utvecklings- och produktions
kapacitet och kan nå väsentliga effektökningar/kostnadsminskningar. ut

nyttja industrins innovationsförmåga. samarbeta med utlandet i de fall då 
detta bidrar till att sänka materielkostnaderna utan all åstadkomma politiska 
bindningar samt bevaka och beakta de ökade krav som stmls på arbetar
och miljöskydd. 

Inom ramen för fackfunktionerna skall arbetet inriktas fr1imst på alt flir

digställa och driftsälta informationssystemen för rescrvdclsförsörjning. för
nödenhetsredovisning och materieluppföljning och att slutföra arbetet med 
försvarets förvaltningsinstruktion och de matericlvårdsföreskrifter som är 

gemensamma för försvarsmaktens materiel. 

Verket skall anpassa och effektivt utnyltja de interna resurserna mot bak
grund av de uppgifter som verket har och kan komma all ställas inför. 
Syftet med detta arbete skall vara att i samarbete med överbefälhavaren 
och försvarsgrenscheferna åstadkomma clt rimligt förhållande mellan ver
kets framtida uppgifler och tilldelad personal. 

Ledningssystemet skall utvecklas för att möjliggöra en effektivare av
vägning av verkets resurser inom ramen för totaloptimeringsprim:ipen. Vida
re skall de tekniska huvudavdelningarnas verksamhet samordnas ytterligare. 

Verkets organisation skall även anpassas till försvarets freds- och krigs
organisatoriska utveckling. 

Verkets krigsorganisation skall ses över i anslutning till överbefälhavarens 
utredning om ledning av underhållstjänsten i krig. 

Utbildningsverksamheten skall främst tillgodose behovet av omskolning 

och vidareutbildning till följd av verkets omlokalisering och personalminsk
ning. På lång sikt skall en allmän vidareutbildning på i genomsnill fem 
dagar per anställd och år planeras in. 

Den av materielverket beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets 
mat_erielverk framgår av följande sammanstlillning (prisläge februari 1975: 
1 000-tal kr.). 

------··----·----··----
1975/76 1 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 

197 5/80 

298 800 315229 311054 310617 300814 300674 153823.l 
------·---... - --·· ·---- ____ ,,. ----- __ ,, .. __ _ 

1 Prisläge lc'bruari 1974 

F 4. Försvarets materieh·erk 

1974175 
1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

308 998 501 

298 800 000 
332 800 000 
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Kusrnader och 111c:Jdsbe/1<1r (I 11110-tal kr.} 

l'rimciruppdrag 111. 111. 1'!74/75 l 975/76 l976/77 

l'la11L·ra! l'tlall PlanL·rat 1:örwarl'ls l·iirL·dra/.!an-
111alL'rielvnk dt•n 

1:örsvards 111akrielvcrk: 
Allinii11 il'd11ing od1 for-
\JanJsvL·rk santhl'l 259675 308 999 302 670 321 77l 332 800 

Kostnader 259 675 1 308 999 302 6 70 2 321 771 332 800 

Ti!!ko111111er: 
~kdgiven pris-

rcglering + 49 325 

\kdL·lsbL·hov 309 000 308 999 302 670 321 771 332 800 
- -··-· - -----··- ··---·· ----
1 lhirav utgör .'i 17.'i 000 kr. Ilh'dgivct i·1vl'r,krid:111dL· av anslag.·! fiir :1tl bL·tala drift 
av vissa ad1ni11istrariv:i d:1tasyskrn 111:\t f·»r :1tt t:irdi!,'.sl:illa matl'ril'lvcrkl'tS prllullk
t ionspla ner i ngssySlL'Jl1. 
2 lbrav utgör 3 870 000 kr. 1m·d1'.iVL·t i'>vL·rskridande av ansl:igl'l t'ör att bl'tala dd av 
kost1Udl'rn:1 for inrl'dning uch U(fllstning för gl'llll'l1Sal111lla och S:irskilda lokakr i 
dL'll ny:i förvaltningshyggnaden i Kar\st:1d 111. 111. 

Personal 

i'L•rsonalka!t•gori Antal 

1974175 197 5/76 l:kriiknad iindring 
1976/77 

----·--· ------· 
Planerat lit fall Planerat Försvarets Föredra-

makrid- gamkn 
verk 

---·---- - ·-

Mi!i1är prrso11a! 

Reg:e men tso ffil' erare 166 16.S 165 
Kompa nioffiL'l'rarL' 25 29 29 

Ori/111ilirar11c'Y-
sona! 

Tc,knisk personal 103 117 117 
Likare och wteri-

närer 2 2 2 
Önig pL·rsonal 4 -' 3 -70 70 

Pl'llsi011erad 111ilitar 
/l<'rw1ia! i arn1Ji'.\'-
1jä11st 

RL·gemL'n tsofficl'rare 3 2 2 

(il" il personal 

} Handliiggande personal l 385 I 318 3 492 
Öv ri!,! personal 2 309 2 272 

3 997 3 908 3 810 -70 -70 

Budgetåret 1974175 

Försvarets materielverk anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974/75 
att materielanskaffningen samt forsknings- och utvccklingsverksamheten 
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i huvudsak har genomförts enligt de föreskrifter som har meddelats under 
anslagen för detta iindamftl. Bredden i materielsortimentel har varit i ston 
sett densamma som tidigare år samtidigt som kraven på studieunderlag 
för val mellan olika materielslag och materielsystem har ställts högre. 

Inom focken förrådsverksamhet. verkstadsdrift, förplägnad och materiel
underhåll har verksamheten varit inriktad främst på att ta fram fackbe
skrivningar och förbättrade föreskrifter som är anpassade till planerings

och programbudgetsystemet på regional och lokal nivå. Vidare har mate
rielverket deltagit i rationaliseringsfoimjande åtgärder. främst i anslutning 

till arbetet med OLLl-projektet. Arbetet med all ta fram fackbeskrivningar 
har dock försenats genom att nödvändiga direktiv har saknats. Omformning 

av lcdningsfunktionen för facken har lHirför endast kunnat påbörjas. 
Förnödenheter för fredsutbildningen inom det miliUira försvaret har an

skaffats enligt de behov som har anmälts från försvarsgrenarna m. n. 
Förberedelserna för att omlokalisera delar av materielverket till Karlstad 

och Linköping har genomförts planenligt. 

Den minskade medclstilldelningen för budgetåret 1975176 har påverkat 

materielverket redan under budgetåret 1974175. Den tidigare planen som 
omfattade en personalminskning av 400 anställda t. o. m. budgetåret 1975176 
har därför genomförts redan vid utgången ..:v budgetåret 1974175. På grund 

av den snabba personalminskningen och problem med datamaskinen SAAB
D 23 har vissa uppgifter inte kunnat genomföras enligt planerna. Den för
sämrade kvalitet som detta har inneburit har inte gett några synliga resultat 
under budgetåret 1974175 men kan förväntas öka de totala kostnaderna 

för materielen i framtiden. Enligt materielverkets uppfattning har det under 
budgetåret 1974175 börjat märkas en bristande balans mellan ålagda uppgifter 
och tilldelade resurser. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: I (Föll 1975: 13. 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 

fullföljas. Detta innebär bl. a. att materielanskaffning samt forskning och 
utveckling genomförs enligt de planer och föreskrifter som har meddelats 

under vederbörliga anslag. Materielverkets fackansvar utövas inom facken 

förrådsverksamhet, verkstadsdrift, förplägnad och materielunderhåll. Vidare 
kommer materielverkets produktionsplaneringssystem att färdigställas och 
tas i drift. Omlokalisering av delar av materielverket till Karlstad och Lin
köping genomförs resp. förbereds. 
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Budgetåret 1976177 

h'irwarl!fs marl'l"ir!il'l'l"k 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar försvarets 
materielverk på följande sätt. 

A. Pris- m:h löneomriikning 

Pris- 01:h löneomriikningen innebär att kostnaderna ökar med 36 292 000 

kr. Härav avgår 15 145 000 kr. enligt överbefälhavarens direktiv. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

I. Tre tjänster har förts över till försvarets forskningsanstalt (- 305 000 
kr.). 

2. Regeringen har i juni 1975 medgett att fr. o. m. den 1 januari 1976 
tar t.v., do1:k Hingst t. o. m. den 30 juni 1980, finnas inriittad en extra tjänst 
för förste byrå~ekreterare vid materielverket med placering vid beskickning
en i Washington (+ 140 000 kr.). 

3. Regeringen har i juni 1975 medgett att en tjiinst avsedd för en tjäns
teman vid statens lantmäteriverk (NOM-garant) får finnas inrättad vid mate
rielverket (+ 100 000 kr.). 

4. ;v1ed stöd av lagen (1974:358) om focklig förtroendemans ställning på 

<trbetsplatsen har avtal trii!Tats mellan statens avtalsverk och huvudorgi1-
nisationerna inom den statliga sektorn hl. a. om att facklig förtroendeman 

skall fä åtnjuta fortlöpande partiell eller hel t.iänstebefrielse för fackliga upp
drag. I protokollsanteckning till avtalet anges att detta avser "en.helt tjänst

ledig tjänsteman för varje helt 500-tal medlemmar i den lokala personal
organisationen". Detta innebiir for materielverket ett ökat medclshehov för 
att tiicka bortfallet av ca sju tjiinstemän ( + 450 000 kr. l. 

5. Genom beslut i november 1973 har Kungl. Maj:t bl. a. bemyndigat 
tr.)rsvarets materielverk ritt medge att tjänsteman som med anledning av 
verkets omorganisation tillträder tjänst i lägre lönegrad iin som gäller för 
den tjiinst han innehar omedelbart före avtalets ikrafttriidande får behålla 
den högre lönegradsplaceringen. Motsvarande giiller tjiinsteman som innehar 
ej tidsbegränsat långtidsvikariat (+ 250 000 kr.). 

6. Enligt 7 ~ kungörelsen (1974:225) om utmärkelsen För nit och redlighet 

i rikets tjänst skall utmärkelsen bekostas av medel som disponeras av den 

myndighet där den belönade är anställd ( + 90 000 kr.l. 
7. Förberedelserna för att omlokalisera delar av materielverket till Karlstad 

och Linköping kostar under budget<lret 1976/77 180 000 kr. 
8. För att genomföra omlokaliseringen till Karlstad beriiknas för bud

getåret 1976177 utanför materielverkets anslagsram 72 000 kr. för slutbe
talning av telefonvii.xel, 2.4 milj. kr. för flyttning och omstationering av 
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personal, l milj. kr. för dubbel hyra och dubblering av tjänster samt 70 000 
kr. för dubbla bevakningskostnader ( + 3 542 000 kr.). 

9. Enligt överbefalhavarens direktiv begiirs 3 milj. kr. utanför mate
riel verkets anslagsram for extraord i n~ira hy res höjningar 1 i Il följd av nm
lokal iseri ngen. 

C. Uppgiftsförändringar 

1. Enligt överbefälhavarens planerings- och budgetdirektiv innebär givna 
planeringsramar en fortsatt personalminskning vid materielverket. För bud
getåret 1976177 beräknas den motsvara 4.2 milj. kr (- 4 200 000 kr). 

2. Regeringen har i juni 1975 förordnat att den centrala förrådsledningen 

vid fortifikationsförvaltningen och försvarets sjukvårdsstyrelse skall föras 
över till försvarets materielverk. I farför behövs medel llir yllerligare fyra 
tjänster ( + 220 000 kr.). 

3. Materielverket bedömer att sjuk- och hiilsovården kan bedrivas ra
tionellare och till lägre kostnad om anvisningsläkarna till viss del ersUtts 

av en heltidsanställd verksl.äkare. Kostnaderna för läkaren bedöms hli be
gränsade om ersättning erhålls från allmän försäkringskassa. Den totala kost
naden för läkaren beräknas till 200 000 kr. för budgetär, varav 50 ''.i bedöms 
bli ersatt av försiikringskassan (+ 100 000 kr.). 

4. Omlokaliseringen till Karlstad av viss del av verket kräver ytterligare 
en tjänst för personalkonsulent ( + 75 000 kr.). 

5. Omlokaliseringen och den utvidgade företagsdemokratiska verksam
heten ställer krav pt1 ökad medclstilldelning för utbildning(+ 110 000 kr.). 

6. Försöksverksamheten med organiserad praktiktjiinstgöring för univer
sitets- och högskolestuderande bör fartsälla. För budgct[m:l 1976177 riiknar 
verket med 20 praktikanter ( + 200 000 kr.). 

7. För drift och underhåll av ytterligare tre administrativa datasystem. 
som nu bekostas från marinens och flygvapnets materielanslag. bör medel 
föras över frtm dessa anslag (+ 555 000 kr.). 

8. \1edlen för underhåll och nödviindigt utbyte av inventarier och kon
torsmaskiner har under budgetåret 1975/76 tillfälligt minskats med 500 000 

kr. för att klara andra utgifter inom anslaget. För att omsättningstakten 

skall kunna hållas måste dessa medel återföras till sitt ursprungliga ändamål 
budgetåret 1976/77 ( + 500 000 kr.). 

9. Under budgetåret 1975176 kommer materielverket inte all ge ut någon 

intern telefonkatalog. Fr. o. m. budgetåret 1976177 planeras en ny utgåva 
varje år ( + 70 000 kr.). 

10. Tele- och hevakningskostnaderna kommer att öka efter omlokali
seringen till Karlstad ( + 382 000 kr.) liksom kostnaderna för inrikes resor 
(+150000 kr.). 

11. \1aterielverket blir värdmyndighet för förvaltningshyggnaden Karo
linen i Karlstad. Det kan förutsättas att antalet besök som medför repre-
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sentationsplikt blir särskilt stort under f"örsta budgetåret. Representations

medlen bör därför höjas till 54 000 kr. (+ 7 000 kr.). 
12. På grund av att antalet anställqa fortlöpande minskar. ambitionsnivån 

inom flera verksamhetsområden sänks och verkets enheter koncentreras 
kan kostnaderna för sjukvård. bevakning. kontorsmateriel och transporter 
skäras ned (-515000 kr.). 

13. Materielverket har utgått från att statens transportkontor enligt stats

kontorets förslag förs över till byggnadsstyrelsen (- 225 000 kr.). 

D. Alternativ 0 

Ett anslag för budgetåret 1976177 beräknat enligt 0-alternativet skulle 

innebära ca 312,7 milj. kr. I anslagsframställningen för budgetåret har mate

rielverket tvingats minska sitt medelsiiskande till 313 milj. kr. exkl. vissa 

tjänster m. m. 0-alternativet är således en realitet i materielverkets planering. 

E. Prisreglering av bemyndiganden för vissa förnödenheter 

Det bemyndigande om 400 milj. kr. som har ställts till materielverkets 

förfogande för att återanskaffa sådana förnödenheter som förbrukas i för

svarets fredsutbildning bör få räknas upp från prisliiget i februari kalenderåret 

före det aktuella budgetåret till prisl;iget i februari under budget{iret med 
hjälp av nettoprisindex. 

F. Statens transportkontor 

Efter viss försöksverksamhet medgav Kungl. Maj:t i regleringsbrev för 
budgetåret 1967 /68 avseende anslaget Armeförvaltningen: Avlöningar att 
en siirskild organisationsenhet - statens transportkontor (STK) - fick finnas 

inrättad inom dåvarande armcförvaltningrn med uppgift att handha flytt
ningar. transporter. magasinering. spcdi1ion. m. m. för de statliga myndig

heterna. Transportkontoret är numera knutet till huvudavdelningen fön1d

ministration vid försvarets materielverk. Kontoret har r. n. 18 anställda. 
Riksdagens revisorer redovisade i granskningspromemoria nr 511973 re

sultatet av en undersökning av statens transportkontors verksamhet. Ytt

rande över granskningspromemorian avgavs av överbefälhavaren. försvarets 

civilförvaltning. fortifikationsförvaltningen. försvarets materielverk. försva

rets rationaliseringsinstitut, statens järnviigar. statskontoret. byggnadsst-y

relsen. riksrevisionsverket, förenade fabriksverken och Landsorganisationen 

i Sverige. På grundval av granskningspromemorian och remissbehandlingen 

föreslog riksclagsrevisorerna att verksamheten vid transportkontoret skulle 

iindras i vissa avseenden. personalen minskas och kontoret föras över till 
byggnadsstyrelsen. 
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Genom beslut den 4 oktober 1974 meddelade Kungl. Maj:t provisoriska 
bcstiimmelser för verksamhet vid statens transportkontor och uppdrog åt 
stalskontoret alt efter samråd med försvarets civilförvaltning, försvarets 
materielverk. försvarets rationaliseringsinstitut, byggnadsstyrelsen och riks
revisionsverket senast den 15 mars 1975 ge in förslag om transportkontorets 
framtida verksamhet. organisationstillhörighet. organisation, personalbehov 
och tidpunkt för eventuell överföring till annan myndighet. Riksdagsre

visorernas gninskningspromemoria skulle ligga till grund för l'örslagen. 
Sta1sko111uret skulle vidare ha som riktpunkt all verksamheten vid trans

punkorW>rel borde bcgriinsas i största möjliga utstriickning. 
Statskontoret har i mars 1975 lämnat förslag om statens transportkontors 

rramtida verksamhet och organisation. förslaget innebär i korthet bl. a. föl

jande. 
Del bör finnas en statlig myndighet som svarar för all sluta s. k. av

ropsavtal inom Oyuningsområdet för statliga organ och att följa upp avtalens 
tilliimpning. Myndigheten bör också utfärda skriftliga råd och anvisningar 
om Oyttning och hålla dem aktuella. Den bör vidare mot ersiittning kunna 
bitriida statliga organ med preliminiira kostnadsberäkningar. utarbetande av 
upphandlingsunderlag. anbudsprövning m. m. 

Samma myndighet som har i uppdrag att svara för avropsavtal ·m. m. 

bör enligt förslaget ha hand om magasinering av bohag för tjiinstemän i 
utrikesdepartementet m. n. som har avtalsenlig rätt till ersätlning för ma
g<i~ineringskostnader. av hanteringsmateriel och av viss utrustning som an
\"~· ids vid konferenser, utställningar, utländska besök m. m. i statlig regi. 

Statskon\Dr"!t föreslår all den verksamhet som nyss har niimnts övertas 
av hyggnadss1yr<.::lscn den I juli 1976. Behovet av personal för verksamheten 
beriiknas till ~ju anställda. varav tre handliiggare för huvudsakligen kon
sultuppgifter. en hanclliiggare och en assistent (biträde.) för i huvudsak ad
ministrativa göromål och två förmän eller motsvarande för arbete inom 
magasineringsverksamheten. 

I avvaktan pä yucrligare erforenheter .av vcrks<1mhc1en hör enligt 
statskontoret rrttgan om sjiilvfinansicring av den r{tdgi-."in-Jc \\'rksamheten 
ansta. Kust nadcrna for magasineringsverksamheten bör diirenwt i huvudsak 
tikkas genom int~ikter av verksamheten. 

Fiiredraga11de11 

Försvarets materielverk anser att verkets kompetens måste säkerstiillas 
under prngramplaneperioclen inom funktionerna uppföljning av den tekniska 

utveL·klingen, 111aterielanskallning och materielunderhäll. Resurserna för öv

riga l"unktioner skall enligt materielverket minskas S<l mycket som möjligt. 
Jag 1-.an godta materielverkets grumls~·n p~t llirdelningen av tillgiingliga re

surser. 
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Materielverket anser vidare att verkets uppgifter under de kommande 
budgetåren i huvudsak måste lösas med den personal som nu är anställd. 
Vid den mycket begränsade nyrekrytering som blir möjlig inom de ramar 
som överbefälhavaren har angett skall enligt materielverket beaktas att per
sonal anstiills inom nya viktiga områden där verket saknar eller har otill
räcklig kompetens och inte har möjlighet att omfördela befintlig personal. 
Inom områden där resurserna inte räcker till måste uppgifterna enligt mate
rielverket lösas genom att utnyttja externa resurser. För egen del anser jag 
att den tillkommande personalminskning som följer av anslagstilldelningen 
för budgetåret 1975176 (prop. 1975: 1 bil. 6, Föl: 1975: 13. rskr 1975: 122) 

skall fullföljas. Liksom övriga försvarsmyndigheter kommer materielverket 

därvid att få arbeta med vissa vakanser. Detta är enligt min mening nöd
vändigt som ett led i ansträngningarna att minska försvarets personalkost
n,1der. Utnyttjandet av externa resurser får inte heller öka så att besparingarna 

pä personalsidan förloras. 
Riksdagen lprop. 1975: I bil. 6, FöU 1975: 13, rskr 1975: 122) har bemyndigat 

regeringen att fr. o. m. budgetåret 1975176 medge att förnödenheter för freds

utbildningen inom det militära försvaret får fortlöpande bestiillas så att vid 
varje tillfälle en kostnadsram av 400 milj. kr. inte överskrids. Enligt för
svarets materielverk bör bemyndigandet varje budgetår få räknas om från 
prisläget i februari kalenderåret före det aktuella budgetåret till prisläget 
i februari under budgetåret. Jag är inte beredd att tillstyrka materielverkets 

förslag. I stället avser jag att meddela direktiv om att ifrågavarande be
ställningsbemyndigande i likhet med övriga bemyndiganden skall beräknas 

i prisläget i februari under det aktuella budgetåret. Detta innebär att riksdagen 
årligen får ta ställning till bemyndigandets storlek. För budgetåret 1976177 
räknar jag med att 400 milj. kr. skall räcka till för ifrågavarande beställningar. 

Statens transportkontor är knutet till huvudavdelningen för administration 
vid försvarets materielverk. I regleringsbrev för budgetåret 1975176 har re
geringen meddelat provisoriska bestämmelser för verksamheten vid trans
portkontoret i avvaktan på sliillningstagandc till det förslag om transport
kontorets framtida verksamhet och organisation som statskontoret har liim
nat i mars 1975. 

Statskontorets förslag innebär i korthet att verksamheten inom flyttnings

området i huvudsak skall bestå i att sluta avropsavtal och att utfärd<~ och 
hålla aktuella allmänna råd och anvisningar om flyttning. 

Enligt förslaget skall därutöver undantagsvis biträde kunna lämnas organ 
inom statsförvaltningen med kostnadsber(ikningar, planering, anbuds

granskning m. m. vid flyttning. Under den tid omlokaliseringen av myn
digheter pågår bör denna verksamhet få ha något större omfattning än där
efter. I fråga om godstransporter bör verksamheten enligt stats kontoret bestå 

i att sluta avropsavtal. lämna råd och biträda på motsvarande siitt som vid 
flyttning när det gäller komplicerade transporter. Denna verksamhet bör 

i huvudsak gälla den civila statsförvaltningen men myndigheter inom för-
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svaret bör kunna dra nytta av den. om det befinns fördelaktigt. Magasi
neringsverksamheten föreslås bli inskränkt till att förvara bohag för viss 

utlandsstationerad personal och att förrådshålla viss hanteringsmateriel för 
nyttningar och viss utrustning för konferenser m. m. Den sålunda begrän
sade verksamheten föreslås bli överförd till byggnadsstyrelsen den 1 juli 
1976. Statskontoret beräknar ett personalbehov av sju tjänster för verksam
heten. Statskontoret föreslår slutligen att verksamheten med att sluta av

ropsavtal och utfärda anvisningar anslagsfinansieras. Likaså bör den råd
givande verksamheten anslagsfinansieras i avvaktan på ytterligare erfaren

heter av den. Kostnaderna för magasinering bör däremot enligt statskontoret 
tiickas genom intäkter· av verksamheten. 

För egen del anser jag att delar av statens transportkontors verksamhet 
bör övertas av en myndighet inom den civila statsförvaltningen, eftersom 

den största delen av transportkontorets kunder är myndigheter m. m. utanför 
försvaret. Liksom statskontoret anser jag att byggnadsstyrelsen är bäst läm

pad för denna uppgift. Transportkontorets magasineringsverksamhet samt 
vissa godstransporter för försvaret m. m. bör enligt miri mening inte ingå 
i överföringen utan i stället successivt avvecklas. A vvecklingcn bör genom

föras i samverkan med berörd personal. Under avvecklingstiden bör verk
samheten liksom hittills bekostas genom intäkter. Personalbehovet för den 
verksamhet som enligt mitt förslag bör bli överförd till byggnadsstyrclsen 

beräknar jag till fyra tjänster. Förslaget innebär vidare, som jag har anfört 
under ramberäkningsavsnittet (s. 74). att förevarande anslag och utgiftsra

men för det militära försvaret minskas med 225 000 kr. (C 13l. 
Min beräkning av medclsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid beriiknat medel för bl. a. i'iver
föring av vissa tjänster (8 2. 3) och bibehållen högre lönegrad för vissa tjäns
temän <R 5l. Jag har också beaktat att vissa kostnader för elen centrala för
rådsledningen skall föras över från anslaget F 2 Försvarets sjukvårdsstyrelse. 

Jag hcmstiilkr att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förwarels 111a1criell'erk för budgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 332 800 000 kr. 

Gemensam försvarsforskning 

Delprogrammet Gemensam försvarsforskning omfattar forskning för to

talförsvarsändamål inom de naturvetenskapliga. tekniskt-vetenskapliga, be
teendevetenskapliga och medicinska forskningsgrenarna. Försvarets forsk
ningsanstalt är programansvarig myndighet för delprogrammet och har också 
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produktionsansvar för huvuddelen av den forskning som bedrivs inom del
programmet. Anstalten leder den tillämpade psykologiska verksamheten 
hos de myndigheter som hör till försvarsdepartementet. Fortifikationsför
valtningen har produktionsansvaret för den fortifikatoriska forskningen och 
försvarets materielverk har motsvarande ansvar för övrig försvarsteknisk 

forskning. 
Försvarets forskningsanstalt leds av en styrelse. Chef för forskningsan

stalten är en generaldirektör. Verksamheten är organiserad på ett centralt 
kansli för planering och administration och fem huvudavdelningar. Hu
V•Jdavdelning I svarar för forskning avseende planeringsmetodik m. m. och 
för samordning av forskningsanstaltens medverkiin i studier och utredningar 

inom totalförsvaret. Forskningen vid huvudavdelning 2 avser huvudsakligen 
konventionella vapensystem samt vissa frågor rörande skyddet mot kärn

vapen, vid huvudavdelning 3 system och metoder för teknisk informa
tionsbehandling. vid huvudavdelning 4 skydd mot ABC-vapen och vid hu
vudavdelning 5 människans betingelser i totalförsvaret. 

Den forskningsverksamhet som bedrivs inom forskningsanstalten är in
delad i ett antal programelement (forskningsprogram). nämligen A-. B- och 

C-skyddsteknik, ammunitions- och vapenteknik. striclslcdnings-. informa
tions- och styrteknik. fordons- och farkostteknik. tillförlitlighets-och för

sörjningsteknik. humanteknik samt övergripande studier och utredningar. 
Verksamheten under delprogrammet Gemensam försvarsforskning bud

geteras på sex primäruppdrag inom delproduktionsområdena Tillämpad 
forskning och Grundforskning. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Gemensam försvarsforsk

ning. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför .forsrnrcts .försk11i11gs

ansta/1 bl. a. följande. 
Programplanen för perioden 1976177-1980/81 bygger på den inriktning 

av försvarsforskningen som överbefälhavaren fastställde år 1972. Planerna 
för delprogrammet Gemensam försvarsforskning skall rullas under budge
tåret 1975176. varefter den fortsatta inriktningen och omfattningen av del
programmet komrnar att fastställas. Med hänsyn till den långa tid som 

krävs för att bygga upp ny kompetens eller ändra den befintliga pågår emel

lertid fortlöpande studier av försvarsforskningens långsiktiga inriktning. På 
grundval av försvarets perspektivplaner och teknisk prognos 1974 har forsk

ningsanstalten utarbetat en särskild framtidssyn betrliffande sådana utveck
lingstendenser som har betydelse för forskningsinriktningen på 10--20 års 

sikt. 
Forskningsanstalten anser att forskningsvcrksamheten bör inriktas bl. a. 

mot att lägga ökad vikt vid stridsekonomiska värderingar och effektstudier 
i samband med systemplanering och före beslut om utveckling och an-
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skaffning av materiel samt att få fram tekniskt mindre komplicerade va

pensystem med lägre krav på utbildning, underhåll och handhavande men 

med goda prestanda. Tekniska prestanda och kostnader skall avvägas på 

bästa sätt. 

Människan intar en central roll i försvaret. Hennes vilja och förmåga 

är avgörande för försvarets effekt. Det humantekniska forskningsstödet är 

därför ett nödvändigt underlag när i vid mening tekniska system värderas 

och tas fram. Människans fysiska och psykiska reaktioner i ett tekniskt 

och socialt avancerat samhälle är viktiga komponenter i beskrivningar av 

omvärlden och hot mot landet. Dessa reaktioner bör därför ges en allt större 

betydelse när det framtida totalförsvarets struktur utformas. 

Underlag skall också lämnas till de studier som bedrivs inom försvars

departementets sekretariat för säkerhetspolitik och långsiktsplanering. 

Inom den fortifikatoriska forskningen skall byggnadstekniska åtgärder äg

nas särskild uppmärksamhet för att minska risken för tredje man vid kon

centrerad lagerhållning av explosivämnen och andra farliga produkter. 

Den övriga försvarstekniska forskningen, för vilken försvarets materiel

verk har produktionsansvar, omfattar främst robotteknisk forskning. Denna 

forskning kommer troligen att få ökad betydelse i framtiden. 

Den av 1973 års riksdag beslutade omorganisationen av forskningsan

stalten har i huvudsak genomförts. 

Delar av huvudavdelning 5 omlokaliseras till Karlstad i maj 1976. Hu

vudavdelning 3 beräknas bli omlokaliserad till Linköping under år 1978 

och huvudavdelning 4 till Umeå under år 1979. Forskningsanstalten be

dömer att omlokaliseringen kommer att kräva att stöd- och forsknings

funktionerna tillförs omkring 50 personer. 

För forskningsanstalten har föreskrivits att en personalminskning med 

200 personer i förhållande till läget i mars 1973 skall vara genomförd senast 

år 1980. Minskningarna har hittills skett snabbare än planerat. bl. a. beroende 

på att avgångarna har ökat inom de enheter som skall omlokaliseras. Detta 

har medfört att vakanser f. n. förekommer även inom högt prioriterade om

råden. 

Personalutbildningen omfattar såväl introduktionsutbildning. fortbildning 

som vidareutbildning och vid behov även omskolning. Behovet av om

skolning för nya arbetsuppgifter inom anstalten har skärpts beroende på 

att personalen minskar samtidigt som forskningsprogrammen förändras. 

Vidare ställer den snabba tekniska utvecklingen och behovet av flexibilitet 

krav på ökade insatser för vidareutbildning. 

Utöver den forskningsverksamhet som finansieras från anslaget Gemen

sam försvarsforskning genomförs viss forskningsverksamhet i form av be

talda uppdrag från andra statliga myndigheter och industrier. Denna verk

samhet, som är självblirande. hjälper till att upprätthålla den vetenskapliga 

bredden samtidigt som speciella kunskaper inom försvarsforskningen kan 

utnyttjas i ett vidare sammanhang. 
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Den av forskningsanstalten beräknade utvecklingen av anslaget Gemen
sam försvarsforskning framgår av följande sammanställning (prisläge fe
bruari 1975; I 000-tal kr.). 

1975i76 1 1976/77 

153 970 

1977i78 1978/79 1979/80 1980/81 

180 700 

Summa 
1976/81 

144 22() 162 695 184 825 185 800 867 990 
--------------- ·----------

I l'risl:igc fchru:iri 1974 

F 5. Gemensam försvarsforskning 

1974175 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

147484550 
144 220000 
156 750 000 

K11st11adcr och medclshehor ( 1 000-tal kr.) 

Prim:iruppdrag m. m. 1974/75 

Planerat llifall 

(;c111c11sam försvars-
forskning: 

Till:impad forskning 

I 
inom forsvarc~h 
forskni ngsanst all 

123 200 144 450 
Grundforskning inom 

försvarets forsk-
ningsanstalt 

Till:impad forskning 
för programckmrnll't 
i"orlifikatnrisk 
forskning 

3 100 3 034 
(;rundf1nsk11ing: tOr 

prngramdc·ml'nll'I 
f1.irt ifikatnrisk 
forskning 

Tilhimpad forskning 
rnr prugr;n11dc•ml'nkt 
övrig försvarskknisk 
forskninµ 

(;nrndrnrsknin)! for 
pn1gra111l'lc111c11tl'1 
iivrig fiirsvarslcknisk 
forskning 

Till rq,!l'ringl'ns 
dispnsition 700 

K<.>stnadc'r 127 000 147 484 

,.-11•gär: 
lntiikter av betald 

u ppd ragsvnksa m het 

Tillko111111er: 
Ml'dgiven pris-

rl'glt'ring -121 250 

\kddsbdwv 148 250 147 484 

16 l?iksdag1'11 J<J75 I 76. I sam/. Nr /011. Bila11a 6 

1975/76 1976/77 

Planerat Fiirsvarcts l'ön,dra
forsknings- gandl'n 
anstalt 

109 140 111 100 

135 750 

46 780 47 600 

3140 3 140 

3 470 

560 560 

I 200 I 200 

5 000 

4 800 4 800 

144 220 165 620 168 400 

-11 650 - 11 650 

144 220 153 970 156 750 
--------
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Personal 

Personalkalegori Antal 

Militär pcrso11a/ 
Rcgcmcn tsotliccrare 

Pe11sio11craJ 111ilitär 
perso11al i an,odcs
tjä11s1 

Kompa niofficera rt' 

J-i"iFil/igl tjd11st
giira11Jc 111ilitär 
perso11a/ 

R cgcmcn t so rfiL'l' rare 

Civil personal 
1 landläggande personal 
Övrig persona I 

1974/75 

Planerat L:tfall 

2 

665 665 
811 81 J 

1 480 1 I 480 1 

J 975/76 lkräknad fodring 
1976/77 

PlanL·rat 

658 
798 

1459 1 

hirsvarl'ts 1:örL'd r;1-
forsknings- ganden 
;111stalt 

-1 - I 

- J 

12 12 
19 - 19 

-34 -34 
-----·----

1 Hiirutövcr är 142 pt'rsoner sysselsatta inom utrikt·sucpart.:mcntl'ls verksamhl'ls
omriidc och med inhiktsfinansicrad verksamhet. 

Budgetåret 1974/75 

Försvarets forskningsanstalt anger sin årsredovisning får budgetåret 

1974175 att förväntade forskningsresultat i allt väsentligt har kunnat uppnås. 

Avgångar bland de högt kvalificerade forskarna har emellertid medfört svå

righeter att uppfylla vissa av programplanens mål. Speciellt har sådana av

gångar drabbat de delar av forskningsanstalten som kommer att omloka

liseras till Umeå. 
Den kunskapsuppbyggande forskningen har i en del fall inte kunnat hållas 

på en tillfredsställande nivå på grund av att resurserna fortlöpande har mins

kat. De minskade resurserna har också inneburit att verksamheten inom 

en del även högt prioriterade områden har måst bedrivas med minskade 

insatser. Härigenom har såväl arbete som rapportering försenats. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: 1 (FöU 1975: 13. 

rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 

fullföljas. Detta innebär bl. a. att del av huvudavdelning 5 kommer att 

omlokaliseras till Karlstad. Forskningsverksamhetens inriktning innebär 
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inga större ändringar i avvägningen mellan de olika forskningsprogrammen 
i förhållande till föregående budgetår. Stor rullning av forskningsplanerna 

genomförs under budgetåret. 

Budgetåret 1976177 

FörSl'arets forskningsanstalt 

Förändringar i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar försvarets 

forskningsanstalt på följande siitt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris-och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 11 170 000 

kr. 

8. Förändringar enligt regeringens beslut 

1. Antalet anställda beräknas successivt minska med 21 personer under 
budgetåret 1975/76 och med ca 25 personer under budgetåret 1976177 
(-! 630 000 kr.). 

2. Förberedelser för att omlokalisera delar av forskningsanstalten till Lin
köping och Umeå medför höjda kostnader (+ 325 000 kr.). 

3. Delar av anstalten genomför omlokalisering till Karlstad under bud
getåret vilket medför kostnader för flyttning, utrustning, installation m. m. 
( + 320 000 kr.). 

4. Omlokaliseringen medför ökade hyres- och driftskostnader ( + 750 000 
kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

I. Som en följd av att forskningsanstalten har tagit över ansvaret för 
övrig försvarsteknisk forskning bör resurserna föras över från anslaget Flyg
vapenförband: Forskning och utveckling ( + 500 000 kr.). 

2. Anställning av praktikanter medför ökade kostnader(+ 200 000 kr.). 
3. Uppsala .ionosförobservatorium foreslås bli överfört till myndighet som 

hör till utbildningsdepartementet. En sådan överföring medför en reducering 

av forskningsanstaltens anställda med nio tjänster samt minskade löne
och driftkostnader (-700 000 kr.). 

4. För att balansera vinst och förlust av den intäktsfinansierade upp
dragsverksamheten bör forskningsanstalten hos riksgäldskontoret få dispo
nera en rörlig kredit intill 2 milj. kr. 

Forskningsanstalten bör få bemyndigande att utöver anvisade medel lägga 

ut beställningar av materiel för forskningsändan1ål inom en kostnadsram 
av 8 milj. kr. 
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D. Alternativ 0 

En minskning av anslaget enligt alternativ 0 skulle innebära att personalen 
måste minskas med ytterligare ca 100 personer. Detta kräver i sin tur att 
personal måste kunna entledigas. I annat fall är möjligheterna att fortfarande 
tillgodose avnämarnas samlade behov av högt prioriterade forskningsresultat 

mycket begränsade. En ny omfattande planeringsgenomgång tillsammans 
med totalförsvarets perspektivplaneansvariga myndigheter och andra av

nämare av forskningsresultat måste genomföras som grund får verksam
hetens inriktning i en ekonomisk ram motsvarande 0-alternativet. 

Fiiredraga11dc11 

Jag kan i huvudsak godta vad forskningsanstalten har anfört om verk
samhetens inriktning under programplaneperioden. Det bör dock övervägas 
att låta forskningsanstalten disponera en rörlig kredit om 2 milj. kr. i riks
giildskontoret för sin uppdragsverksamhet. Jag avser att i annat sammanhang 

återkomma till regeringen i denna fråga. 
Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. Vid beriikningen har jag beaktat att Uppsala 

jonosfarnhservatorium den I juli 1976 förs över till huvudman under 
åttonde huvudtiteln. 

Regeringen bör inhämta riksdagens bemyndigande att medge beställningar 
av materiel får forskningsändamål utöver anvisade medel. Kostnadsramen 

bör bestämmas till 6 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till Geme11sam .förwars/hrsk11i11g för budgetåret 1976177 anvisa 
ett förslagsanslag av 156 750 000 kr. 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1976177 medge att 
materiel för forskningsändamål beställs inom en kostnadsram 

av 6 000 000 kr. 

Försvarets radioanstalt 

Försvarets raclioanstalt leds av en generaldirektör. Anstalten är organiserad 

på en produktionsavdelning. en administrativ enhet. en teknisk enhet. en 

utbildningsenhet och ett planeringssekretariat. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarets radioanstalt budgeteras 

på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och 

förbandsverksamhet och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 
Verksamheten finansieras från fårslagsanslaget Försvarets radioanstalt. 
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Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Försvarets radioanstalt har sänt in programplan för delprogrammet För
svarets radioanstalt i en ekonomisk planeringsram som motsvarar över
befälhavarens direktiv. Utöver den av överbefälhavaren angivna planerings
ramen har radioanstalten anmält behov av ytterligare medel för att för
rekrytera viss personal m. 111. Planeringsramen och det av radioanstalten 
föreslagna till1igget framgår av följande tabell (prisläge februari 1975: I 000-tal 
kr.). 

. . -----------·- ·-·· ---------------------------------------···-- ·-------------

Su111ma 
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 19811/81 1976/81 

l'la1ll'ringsram 67 'HIO 
Tilli1~ 397 

76 650 
481 

77 9UO 
873 

77 900 
982 

77 900 
I 026 

77 900 
977 

-·- -··--- --- -----------------

' Prisliigc· khruari 1974 

I övrigt är programplanen av sådan natur att närmare redogörelse inte 
bör lämnas till regeringsprotokollct. Ytterligare' upplysningar tillhandahålls 
riksdagens försvarsutskott. 

F 6. Försrarets radioanstalt 

1974/75 

1975176 

1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

76 490 906 

69 276 000 
78 336 000 

l\os11wdcr och medelshehnr (I 11011-ta/ kr.) 

l'rimiiruppdrag 111. 111. 1974175 

Planerat 

1975/76 1976/77 

Planerat l'iirsvards HirL•dra-
radio- gandcn 
anstalt 

------------------
1-'iirsvards radio

anstalt: 
.-\llmfo l~dning och 

fiirbaml Wl'rksa ni Ji,·t 
Cl'ntralt vidtagl'll 

n1all'rialanska1Tning 
lll. LI\. 

Fil/.\·, )////Il•'/': 

~\h·d~i\'\_·n pris
rq;.h.~rin!!, 

~f,:tkhhehuv 

49 140 56 (101 S5 776 61 450 63 136 

l3 000 20 490 13 500 1 s :wo 15 200 

'\ 4 _1,i"-,\i 

76 sno 76 491" 69 27{, 76 650 78 33(, 
.... -· -··-·----·-·-- --------·-----------------·---

388 250 
4 736 
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Försvarets radioanstafr 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningcn innebär att kostnaderna ökar med 5 729 000 
kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar tillhandahålls 
riksdagens försvarsutskott. Totalt innebär uppgiftsförändringarna att kost
naderna ökar med 1 645 000 kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanstiillningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förs1·arcl!f radioansta/t för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 78 336 000 kr. 

F 7. Värnpliktsverket 

Med hänvisning till vad jag har anfört under avsnittet Ramberiikningar 
för budgetåret 1976177 111. m. hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Vämpliktsrerker 

för budgetåret 1976177 beräkna ett förslagsanslag av 37 245 000 
kr. 

Försvarets rationaliseringsinstitut 

Försvarets rationaliseringsinstitut är central förvaltningsmyndighet förra
tionaliseringsverksamheten inom den del av statsförvaltningen som hör till 
försvarsdepartementets verksamhetsområde. I institutets uppgifter ingår 
bl. a. att följa och samordna rationaliseringsverksamheten samt att ta initiativ 
till rationaliseringsåtgärder, planlägga och utföra eller medverka vid ratio
naliseringsverksamhet. utbilda personal i rationaliseringsverksamhct. med

verka vid bedömning av lokalbehov samt att gentemot statskontoret svara 
för att anskaffning och utnyttjande av datamaskiner samordnas. 

Institutet leds av en styrelse. Chef för institutet är en ihcrdirekti.ir. \"id 
institutet finns dessutom en samrådsdelegation med företrädare för per

sonalorganisationerna. 
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Verksamheten under delprogrammet Försvarets rationaliseringsinstitut 
budgeteras på ett primiiruppdrag inom dclproduktionsområdet Allmän led
ning och förbandsverksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslagct Försvarets rationalisc
ringsinstitut. Som uppbördsmedel under anslaget redovisas ersättningar från 
försvarets delfond av statens datamaskinfond. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför ,liirsmrers ra1ionalise

ri11gsins1i1111 bl. a. följande. 
Den hittillsvarande kostnadsutvccklingen innebiir sedan flera år allvarliga 

planeringsproblem för försvaret. På grund av de stigande personalkostna
derna ökar kostnaderna ror driften av fredsorganisationen till förfång för 
investeringar i krigsorganisationcn. Behovet av att rationalisera är därför 
stort under programplaneperioden. 

Kungl. Maj:ts uppdrag att minska antalet anställda inom det militära 
försvaret är ett led i strävandena att skapa rimliga relationer mellan kost
naderna för drift av fredsorganisationen och förnyelse av krigsorganisationen. 
För att kunna minska personalen måste ytterligare etablissement avvecklas, 
större utbildnings-och förvaltningsenheter skapas, den centrala och regionala 
ledningsorganisationen ytterligare minskas och utbildningsfunktionens re
sursbehov ses över. Fortsatta åtgärder behövs för att utveckla samordningen 
på regional och lokal nivå. Det bör eftersträvas att i större utsträckning 
gemensamt utnyttja lokaler, materiel och tjänster såväl inom som mellan 
försvarsgrenarna. Betydande resurser sätts av för att utveckla clatamaskin
stöclda inforrnationssystem. 

Den av rationaliseringsinstitutet beräknade utvecklingen av anslaget För
svarets rationaliseringsinstitut framgår av följande sammanställning (prisläge 
februari 1975; 1 000-tal kr.). 

Summa 
1975/76 1 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1976/81 

14 750 16565 15424 15424 15424 15424 78261 
---··-·-··--·---------·-----···- -----·-·-·-----------

I l'ri,Jiig<' fl'hruari 1974 

F 8. Försvarets rationaliseringsinstitut 

1974/75 
1975176 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

16 682 868 
14 750 000 
16 565 000 
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J\ostnaJcr och 111elfrlshelzu1-· (I {)()Il-tal kr.} 

Primäruppdrag m. 111. I 974/75 

Planerat Utfall 

--------·--------

1975/76 1976/77 

Planerat h.irsvarets l·örcdra
. ra tionali- ga ndcn 

scrings-
i nstitu t 

------ ------- ---- ----

1.-örsvarets rationalisl'-
ringsinstitut: Allmiin 
ledning OL'il förhands-
verksamhet 15 4!HI 18 826 I 7 284 16 965 16 %5 

Kostnader 15 400 18 826 17 284 16 965 16 ~65 

.·l1•1<ar: 

llpphörds11wdl'l rr~in 
rörsvarl'ls dl'I-
fond av statens 
datamaskinfund -2 200 -2 143 -2 534 400 400 

Tillko111111cr: 
Medgiven pris-

rcgkring +3 485 

Mcdelsl)L'hov 16 685 16 683 14 750 16 565 16 565 
·--·- - --·- ... - . -- -· ·--·· ---·-

Personal 

------· ------· 
J>ers<1nal kall'gori Antal 

1974/75 1975/76 lkriiknad iindring 
1976/7 7 

-----------
Planerat ltfall Planerat Hirsvan:ts l'lirl'd ra-

rationali- gandcn 
s~rings-

institu l 
----·---

Mi/i/är pcrso11a/ 
Rt"gemen tsoffi,·l·rarc 5 5 5 of. of. 

('fri/ fll'TSO/la/ 
Ila ml fäggandc personal 5 I 51 52 nf. of. 
Övrig JJL'rsonal 34 30 33 of. of. 

90 86 90 of. of. 

Budgetåret 1974175 

Försmrets rationa/iseringsinstit111 anger i sin årsredovisning för budgetåret 

1974/75 att utredningsverksamheten har omfattat 25 olika projekt samt 

remissverksamhet. expertverksamhet och konsultationer. Jämfört med års

redovisningen för budgetåret 1973174 innebär detta att fyra nya projekt 

har påbörjats och fem projekt har avslutats. 

De nya projekten innebär att institutet medverkar i försvarsmaktens led-
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ningsutredning (FLU), ser över bevakningstjänsten i fred, medverkar i pla
nering m:h redovisning av arbetstid samt medverka vid framtagning av 

normer för beriikning av arbetskraft. 
De forn projekt som för institutets del har avslutats är översynen av för

svarets civilförvaltning, översynen av uttagningsrutiner för motorfordon, 
arbetsredskap, hundar m. m., omorganisationen av försvarets forsknings
anstalt. översynen av fortifikations- och byggnadsförvaltningen samt ut
vecklingen och införandet av gemensamt datatransportsystem. 

Samordningsverksamheten inom institutet har under budgetåret omfattat 
fem olika projekt. Ett nytt projekt har påbörjats, niimligen Anskaffning 

av programvaror m. m. Förslag har lagts fram om långsiktig inriktning av 

in formationssystem utvec k I ingen. 
I samband med att datamaskinerna Bertil/Cecilia anskaffades har ett om

fattande programöversiittningsarbete pågått. Detta är nu i huvudsak avslutat 
varvid 2 900 program har anpassats till SAAB-datorerna. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: I (FöU 1975: 13, 
rskr 1975: 122) och reglcringsbrevet för innevarande budgetår är i stort oför
iindrad j:imfört med förcgi'lendc budgetttr och bedöms kunna fullföljas. 

Detta innebär bl. a. att rationaliseringsinstitutet medverkar till att inom 
givna försvarsramar vidga utrymmet för investeringar i nya krigsförband 

genom att höja effekten i fredsorganisationcn. Atgiirdcr som syftar till att 
minska kostnaderna inom fredsorganisationen prioriteras vilket bl. a. innebär 
att personalen måste minska. 

Rationaliseringsinstitutet ägnar särskild uppmärksamhet åt att fullfölja 
arbetet med att samordna försvarets informationssystemutveckling. Insti
tutet verkar hiirvid för att informationssystem tas fram. Dessa skall kun.na 
Wmna information om tillståndet såväl kvantitativt som kvalitativt i krigs
och fredsorganisationen. Mö,ilighetcr all med hjälp av datamaskiner un
derlätta arbetet vid lokala myndigheter beaktas. 

Budgetåret 1976177 

/i'irs1·are1s ra1ionaliseri11gsi11s1i1111 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar försvarets 
rationaliseringsinstitut på följande sätt. 

A. Pris-och löncomriikning 

Pris- och löneomriikningen innebär alt kostnaderna ökar med 928 000 

kr., varav 4 000 kr. utgör ersättning för ökade uppdrag på grund av att 
en samrådsdelcgation har inrättats. Pris- och löneomräkning som finansieras 
av uppbördsmedcl har beräknats till 45 000 kr. 
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B. Allernaliv 0 

Alternativ 0 innebär att anslaget minskar med 830 000 kr. Detta medför 
all planer.id verksamhet inte kan fullföljas. Nya utredningar kan inte påbörjas 
såvida inte pågående projekt skärs ned. Vidare medför 0-alternativet att 

möjligheterna att utveckla informationssystem begränsas. 

Fiirc•clntgcl 11clt•11 

Jag kan i huvudsak godta den inriklning av rationaliseringsverksamheten 
som försvarels rationaliseringsinstitut har redovisal. Inslitutets medverkan 

i denna verksamhet bör ha ungefär samma omfattning som hittills. 
Min beräkning av medelsbehovel framgår av sammanstiillningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försrnrets ratio11aliseri11gsi11sti1111 for budgetåret 1976/77 an
visa ett förslagsanslag av 16 565 000 kr. 

Försvarshögskolan 

Försvarshögskolan har till uppgift att ge högre miliUir. civilmilitär och 
.:ivil personal utbildning för verksamhet i ledande befattningar inom to

talförsvaret. IJdtagarna i högskolans kurser skall undervisas om totalför
svarets uppgifter. organisation och verksamhet samt ges insikter i det totala 
krigets problem. Siirskild vikt skall fästas vid samverkan inom totalförsvarel. 
Det åligger vidare försvarshögskolan att enligt föreskrifter. som överbefäl
havaren utfardar efter samråd med berörda myndigheter. studera frågor som 
rör totalförsvaret. Försvarshögskolan skall ~iven. om det kan ske utJn att 
den egna verksamheten eftersätts. biträda andra myndigheter i frågor som 
rör utbildning och studier inom totalförsvaret. 

Försvarshögskolan är organiserad på en chef. en lärarstab och en admi

nistrativ enhet. 
Verksamheten under delprogrammet Försvarshögskolan budgeteras på 

en primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till och av fast 

anställd personal m. fl. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarshögskolan. 

Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför törsrarshiigskolan bl. a. 
följande. 

Elevantalet vid kurserna under budgetåret 1975176 och det beräknade 

antalet elever för vart och ett av läsåren 1976177-1980/81 framgår av följande 
tabell. 
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Lkver pL'r l;isar 

1975/76 1976/77 1977 /78 1978!79 1979/80 1980/81 
--·------- -- - ·----------- -· --·---

( ·11l'rskt1 rser 3(1 30 30 JO Jll 3(1 
.'\llt11;i1111:t kurser 81_1 80 811 80 80 80 
Ku111pk1 terings-

''L"li speL"ial-
ktir,cr 90 I 20 120 120 120 120 

200 230 2.rn 230 230 230 

Försvarshögskolan har tidigare anordnat en chefskurs och två allmänna 
kurser varje budgetår samt en kompletteringskurs vartannat budgetår. Be
hovet av kompletteringskursen har visat sig mindre angeläget. Denna kurs 

har cföför t.v. bytts ut mot specialkurser för företrädesvis icke-statlig krigs

placcrad personal inom det ekonomiska och psykologiska försvaret. 
Behovet av specialkurser styrs inte av försvarshögskolan utan av andra 

myndigheter. främst civilbefälhavarna. Antalet specialkurser per år bedöms 
komma att variera mellan två och f~T~L I programplanen förutsätts att tre 

specialkurser per år genomförs. 
Delprogrammet skall under perioden inriktas på att utbilda ca 1 150 per

soner som är krigsplacerade inom totalförsvaret. Kursplanerna anpassas vid 

behov till utvecklingen inom olika områden av totalförsvaret. 
Den av försvarshögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvars

högskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; 
I 000-tal kr.). 

1976/77 1977 /7'/l 1978/79 1979/80 1980/81 

I 49(1 I 600 

I l'risEig,· kbruari 1974 

F 9. Försrnrshögskolan 

1974175 
1975/76 
I Q7(1/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 600 

1 523 430 
I 490 000 
I 600 000 

I 600 I 600 I 60(1 

Summa 
1976181 

8 000 
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l\ust11aJcr och 11/<'Jdshchor (I !)(10-tal kr.). 

hirwar,högsk• •Ian: 
lllhildning lill ucl1 
av l'asl anstiilld 
pc·rsonal 111. n. 

K<>'1nadvr 

li/l/.;u111111,·r: 
t\kdgiven pris-

rcgkrln,!! 

~kdclslxhuv 

l'Ci'.\'1)1/(// 

l'c·rs1111alkakgori 

:l/ili1dr pcr.1·<m1il 
R q,!c'.JllL'll t si 1 lli<°L'r:J rc· 
l'lu 1ons111Tic'crarl' 

/'1·11sion.-..ad lllilitär 
pcr.w.mt1I i a11·ndcs-
1jti11.1·/ 

l<l'gL'1111.·ntsollil.·l·ra re 
I\.'.) )l lp;lll i•.lffiL'L'I';) [L' 

(/ri/ />i'T.H.11/a/ 

I .iirarl' 
Övrig pL'rn•nal 

Budgetåret 

1974/75 

f'l:inl'ral 

I 395 

I 395 

t 255 

I n50 

Antal 

1974/7'.'o 

4 
I 

3 
J 

13 

1974175 

I 523 

I 523 

I 523 

utr:111 

4 
I 

3 
3 

IJ 

197S/76 1976/77 

Planerat 

I 490 

I 490 

I 490 
····--· _,, 

1975/76 

l'lanl'rat 

4 
1 

3 
3 

13 

h_irsvars- 1:örL"dra-
högsk\lla11 g.amkn 

I 600 I 600 

I 600 I nOO 

I 600 I nOO 

lkriiknad iindring 
1976/7 7 

hirsvars- 1:örc·dra-
hiigsk<>lan gandcn 

uf. 
of. 

of. 
. of. 

of. 
of. 

of. 

or. 
\lf. 

of. 
of. 

of. 
of. 

of. 

Chdcn för flirsvarshögskolan anger i sin i\rsredovisning for budgetåret 
1974/75 att mälsiittningen mr högskolan var att utbilda 230 kursdeltagare 

vid skolans chefskurs. allmiinna kurser och specialkurser. Totalt utbildades 
227 kursdeltagare vid dessa kurser. Dessutom deltog 74 personer i tilliimp
ningsövningar som anordnades under budgetåret. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: I <Föll 1975: 13. 
rskr 1975: 122) och i regleringsbrevet får innevarande budgetår bedöms kunna 

l'ullfijljas. Oi::tta inneb~ir bl. a. att ca 200 personer beriiknas delta i hög
skolans kurser. 
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Budgetåret 1976/77 

Fiir.1·1·arshiigs/.:.ola11 

Högskolan bedömer att en chefskurs, två allmänna kurser och tre spe
cialkurser med tillsammans 230 kursdeltagare kommer att genomföras under 
budgetåret. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975/76 detaljmotiverar för
svarshögskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 110 000 
kr. 

B. Alternativ 0 

Alternativet innebär att anslaget minskar med l"lO 000 kr. Med hänsyn 
till lönekostnadernas stora andel av anslaget skulle en reducering behöva 

göras av övriga kostnader t. ex. föreläsararvoden eller materiel och tjänster. 
Detta skulle innebära att en av skolans allmänna kurser måste utgå vilket 

medför att utbildning av 40 kursdeltagare faller bort eller att chefskursen 
och de tre specialkurserna vid skolan måste utgå vilket medför att utbild

ningen för 150 kursdeltagare faller bort. 

Fiire1lmga111le11 

Försvarshögskolan anser att högskolans verksamhet under programpla
neperioden skall ha i huvudsak samma inriktning som f. n. Jag har inte 

något att erinra mot detta. 
Min beräkning av medelsbchovct framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsvarshiigs/.:.o/an får budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags
anslag av I 600 000 kr. 

Militärhögskolan 

Militärhögskolan har till uppgift att meddela regementsofficerare på aktiv 
stat de kunskaper som behövs för tjänstgöring i regementsoflicersbefatt

ningar (obligatoriska kurser) och i kvalificerade befattningar vid högre staber 
och förvaltningar. i siirskilt kvalificerade lärarbefattningar eller som chefer 

för högre förband (högre kurser). Militärhögskolan genomför också annan 

högre utbildning som beordras av överbefiilhavaren. t. ex. administrativ 
chefsutbildning. Militärhögskolan åtar sig vidare uppdrag från andra myn-
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digheter, t. ex. kurser för brigadchefer, försvarsområdesbefälhavare. meteo
rologer och trafikledare. Militärhögskolan svarar slutligen för den militär
historiska forskningen inom försvarsmakten. 

Militärhögskolan är organiserad på en stab och tre linjer, nämligen arme-, 
marin- och flyglinjerna. Armelinjens allmänna kurser bildar en särskild enhet 

direkt under chefen fcir militärhögskolan. Till högskolan är knuten en mi

litärhistorisk avdelning. 
Verksamheten under delprogrammet Militärhögskolan budgeteras på två 

primäruppdrag inom delproduktionsområdena Utbildning till och av fast 

anställd personal m. Il. samt Grundforskning. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhögskolan. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför militärhögskolan bl. a. 

följande. 

Antalet elever vid de allmänna kurserna ökades kraftigt budgetåret 
1972173 och kommer att vara högt under hela programplancperioden. 

Allmän kurs är obligatorisk fcir regementsofficerare. Elevantalet bestäms 
därför av antalet utexaminerade regementsofficerare vid krigsskolorna .. Elev
antalet vid armens allmänna kurser stiger successivt under programplane
perioden. Budgetåret 1980/81 beräknas dessa kurser omfatta 175 elever. 
Vid marinlinjen har det totala elevantalet successivt ökat från ca 40 under 

perioden 1961 /62-1964/65 till ca 70 under perioden 1971 /72-1974175. Prog
nosen för perioden 1976/77-1980/81 visar att antalet bör öka till 75-80 

elever per år. För tlyglinjen riiknar högskolan med ungefär samma antal 
elever budgetåren 1976/77 och 1980/81. En viss uppgång sker dock under 

mellanperioden. 
Det elevantal som nu kan förutses vid de ordinarie högre och allmlinna 

kurserna redovisas närmare i följande sammanställning. 

1:1c-va11tal pL'r den I novc·mhn 
---- ·-----·----------·---·--- ..... -·-·----

Hiigrc kurs,·r 
Arn1elinjc'n 
Marinlinic'll 
1·1> glinjc'll 

.·lll111ä111lll kuna 
l\nm~linjL'll 
~i<irinlinjl'n 

l·lyglinjen 

1975!76 l 976i77 1977/7.~ 
---·-··-··-- ----· 

112 118 125 
34 36 35 
'27 31 37 

17J 185 197 

l4h 155 l(i(i 
38 41 4J 
31 36 37 

215 232 240 
---·· .. -----· ·-----------

1978/79 ! 979/81.1 1980/81 

120 1 15 115 
36 38 >6 
36 34 ~~ 

192 187 183 

lb5 160 175 
41 41 41 
JS 40 3~ 

241 241 248 
... -· ---·-·-·----- -·--------- . 
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Undervisningsstadgan för högskolan har fastställts av överbefälhavaren. 
år 1966. Militiirhögskolan räknar med att en överarbetad stadga skall kunna 
fastsUillas budgetåret 1976177. 

1 den fortsatta utvecklingen av utbildningsverksamheten bör man bl. a. 
uppmiirksamma att omfattningen av ledarskapsutbildningen ökar både vid 
högskolans ordinarie kurser och vid de kurser som anordnas centralt för 
försvarsmaktens högre militära personal. 

Genom särskilt medgivande anordnas vid Oyglinjen försöksvis fr. o. m. 
hösten 1971 en gemensam högre kurs i stället för stabskurs resp. teknisk 

kurs. Erfarenheterna från dessa försök är i stort sett goda och högskolan 
räknar diirför med att t.v. behålla denna undervisningsform för Oyglinjens 

högr~ kurser. 
Den militärhistoriska forskningen kommer att hållas på oförändrad nivå. 

Bland de forskningsprojekt som beräknas bli avslutade under programpla
neperioden kan niimnas Sveriges militära beredskap åren 1939-45 m. m. 
(beredskapsboken) och Huvudlinjer i det svenska lantförsvarets utveckling 

1930-1937. 
Med reservation för vad de betänkanden som har liimnats av 1968 års 

personalkategoriutredning och krigsmaktens förvaltningsutbildningsutred

ning kan komma att medföra och med hänsyn till den allmänt ökande 

verksamheten vid militärhögskolan kan någon principiell ändring i hög
skolans ut veckling under programplaneperioden inte förutses. 

Den av militärhögskolan beräknade utvecklingen av anslaget Militiirhög
skolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975: I 000-tal 
kr.). 

S11mma 
1975/76 1 1976/77 1977/78 1978/79 1979/HO 1980/81 1976/81 

14 840 16 733 

I l'risl:igl' khruari l 974 

F 10. Militärhögskolan 

1974175 
1975176 

1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

16 9% I 6 8~6 

15 168 435 
14 840 000 
15 790 000 

16 906 16 766 84 2n 
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K11.1·t11ader och mede/sbelwr (I 000-tal kr.). 

-··---··-----·------

l'rim:iruppdraµ 111. m. 1974/75 1975/76 1976/77 ___ ..... ------·--·------· ,, __ ,,, -----·· 

\lilit :i rhii~-skolan: 
L'thildning till och av 

l'asi anstilld pnsonal 
111. tl. 

c;nrmll'orskninl! 

1' 11st11adL·r 

Til/ko1111111'1': 
McJµiwn pris·· 

rL·gkrin~ 

J>as1111al 

Planerat t: t fall 

12 396 14 243 
854 925 

13 250 15 168 

+I 950 

15 200 15 168 
---------·-· -

Planerat Milit:ir- Hirl'dr:r-
högsknlan ~;rnden 

13 829 15 808 14 866 
I 011 925 924 

14 840 16 733 15 790 

14 840 16 733 15 790 
·--·------. ·---·--··-·---

-----------------·---------------

Mili1tir111•rs1mal 
]{L'~L'lllL'n t sullicL·rare 
1' ompaniofficnar,· 
Plu I< insofficc·ran· 

f'c11sio11crad 111ilittir 
/ll'l".\'iJlla/ i arrodcs-
1ji111.1·1 

I{ l'!!<'lll<'ll tsuffin·rarc• 
1'<>111 pa niofTil'l' rar<' 

Ciril 1wr.1·t111a/ 
I .:irare 
Övriµ pcr><mal 

Antal 

1974/75 

Planerat 

59 
2 
8 

3 
I 

2 
31 

106 

Budgetåret 1974175 

Utfall 

58 
2 
8 

3 
I 

2 
29 

!OJ 

1975/76 lkriiknad iindrin~ 
1976/77 -

-·---- ------ -------

Plann;rt 

59 
2 
8 

3 
I 

2 
38 

113 

Militär- Hiredra-
högskolan g:andt•n 

+ 9 
of. 
+ I 

of. 
- I 

of. 
+ I 

+10 

of. 
of. 
of. 

oL 
of. 

of. 
of. 

of. 

Militärhögskolan anger i sin årsredovisning för budgetåret I 974175 att 

verksamheten i allt väsentligt har kunnat följa uppgjorda planer. Sammanlagt 

har 201 elever fullföljt den allmänna kursen, 76 elever avslutat och 87 elever 
påbörjat den högre kursen. Inom den militärhistoriska forskningen har volym 

6 i studien av Carl X Gustaf getts ut. Militärhistoriska avdelningen har 
~iven medverkat vid utarbetandet av årsboken Aktuellt och Historiskt. 
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Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1(FöU1975:13, 

rskr 1975: 122) och i regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 

fullföljas. Det bedömda elevantalet vid högskolan under budgetåret 

1975176 framgår av redovisningen av programplanen. 

Budgetåret 1976177 

Militärhögskolan 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför mi

litärhögskolan följande huvudmotiveringar för den föreslagna verksamheten 

under budgetåret 1976/77. En undersökning om att samordna den mili

tärhistoriska verksamheten vid militärhögskolan och Stockholms universitet 

beräknas bli avslutad. I samband därmed kommer personalfrågor vid den 

militärhistoriska avdelningen att aktualiseras. Forskningen vid högskolan 

kommer bl. a. att omfatta projektet Carl X Gustaf, huvudlinjer i det svenska 

lantförsvarets utveckling 1930-37 och studier·över Sveriges militära FN

insatser. Dessutom skall årsboken Aktuellt och Historiskt ges ut. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975/76 detaljmotiverar mi

litärhögskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med I 576 000 

kr. 

R. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

En personlig tjänst har inrättats ( + 56 000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

För att handlägga frågor om budgetering och analysarbete m. m. behövs 

en tjänst för assistent ( + 58 000 kr.). 

Under innevarande budgetår disponeras 275 000 kr. för engångsutgifter. 

Dessa medel behövs inte budgetåret 1976177 (- 275 000 kr.). 

Fem tjänster föreslås tillkomma, varav fyra lärartjänster. Fyra tjänster 

för regementsoflicerare på särskild stat ur armen föreslås bli omvandlade 

till lärartjänster vid militärhögskolan. En tjänst förkompaniofficerfåreslåsom

vandlad till tjänst för plutonsofficer. ( + 871 000 kr.). 

Psykologisk expertis behöver anlitas i undervisningen ( + 97 000 kr.J. 

Diverse kostnader har minskat (-490 000 kr.). 

17 Riksdagen 1975176. I sam!. Nr !!JO. Bilaga 6 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 258 

D. Alternativ 0 

Alternativet innebär att det av militärhögskolan föreslagna anslaget mins

kas med 528 000 kr. En besparing av denna storleksordning medför att 

de rörliga utbildningskostnaderna som totalt uppgår till ca 4,5 milj. kr. måste 

begränsas. Därvid skulle de kvalitativa målen för högskolans verksamhet 

inte kunna behållas. Besparingen kan åstadkommas genom att t. ex. minska 

antalet fält-och stabstjänstövningar och begränsa undervisningen i utländska 
språk. 

Föredraganden 

Militärhögskolan anser att dess verksamhet i avvaktan på resultaten 

av pågående utredningar skall ha i princip samma inriktning som hittills. 

Jag delar denna uppfattning. 

Med hänvisning till sammanställningen över kostnader och medelsbehov 

beräknar jag anslaget till 15 790 000 kr. Jag har därv.id räknat medel för 

anlitande av psykologisk expertis i undervisningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Militärhögskolan för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags

anslag av 15 790 000 kr. 

Försvarets gymnasieskola 

Försvarets gymnasieskola har till uppgift att meddela fast anställd militär 

eller civilmilitär personal och värnpliktiga den kompletterande allmänna 

skolutbildning som krävs för anställning i militär eller civilmilitär tjänst 

på aktiv stat. Efter regeringens bestämmande får även annan undervisas 

vid skolan. 

Gymnasieskolan leds av en styrelse. Undervisningen vid skolan bedrivs 
på tvåårig social samt på treårig naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig 
linje. 

Verksamheten under delprogrammet Försvarets gymnasieskola budge

teras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till och 

av fast anställd personal m. fl. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Försvarets gymnasieskola. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Betriiffande utvecklingen av delprogrammet anför/orwarets gymnasieskola 

bl. a. följande: 

Antalet elever på skolans treåriga linjer har sjunkit kraftigt under 1970-

talet. Under läsåret l 974175 togs i årskurs l in en klass på naturvetenskaplig 

och en klass på samhällsvetenskaplig linje. Styrelsen bedömer att antalet 
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elever på de treåriga linjerna även i fortsättningen kommer att vara lågt. 

Styrelsen utgår från att endast en klass kommer att tas in varje läsår under 

program pla neperioden. 

På den tvååriga linjen sker en viss återhämtning. Skolan bedömer att 

fyra klasser kommer att tas in varje läsår. 

I maj 1975 tillsatte regeringen en utredning som skall undersöka om 

den gymnasiala utbildningen inom försvarsmakten kan och bör föras över 

till den allmänna gymnasieskolan. Hänsyn skall tas till den pågående be

fälsutrcdningen. Översynen skall vara slutförd vid utgången av år 1977. 

Utredningen kan sålunda komma att påverka skolans verksamhet under 

senare delen av programplaneperioden. 

I avvaktan på resultaten av pågående utredning bör ledigblivna ordinarie 

lärartjänster inte återbesättas. 

I vad mån en ny befälsordning kommer att påverka skolans förhållanden 

kan styrelsen ännu inte överblicka. Detta gäller även konsekvenserna av 

pågående översyn av olika gällande behörighetsbestämmelser. 

Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets gymna

sieskola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; I 000-
tal kr.). 
- ····--------- --- ---- -- ----- ------ -----
1975/76 1 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 

1976/81 
---- -·-··--- --·---·---·---------

3 025 3 160 3 160 3 160 

I Prisläge februari 1974 

F 11. Försvarets gymnasieskola 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 669 531 
3 025 000 

3 160 000 

Kostnader uch medelsbehor ( 1 000-tal kr.) 

3 160 3 160 15 800 

----------------·-----· - -·---·---·---· -----·-- -
Primäruppdrag m. m. 

-- ----

- 1974/75 1975/76 1976/77 
····---·-- -·-------- ·------··--

Planerat Utfall Planerat l'örsvarets l'öredra
gymnasie- ganden 
skola 

------ ----------
Hirsvarl'ls gyrnnasieskola: 

Utbildning till och av 
fast anställd personal 
m. tl. 3 310 3 670 3 025 3 160 3 160 

Kostnader = n1edl'lsbd10v 3 310 3 670 3 025 3 160 3 160 
Tillko111111er: 
Ml·dµjvcn prisrl·g:lcrin~ + 475 

f\kddsbehov 3 785 3 670 3 025 3 160 3 160 
·-------- ·-·-------· ···-· ------·------·--·-
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Personal 
···-- -·--·----· 
Personalkategori Antal 

1974/75 1975/76 Beräknad ändring 
1976/77 

Planerat Utfall Planerat Försvarets l·öredra-
gymnasie- ganden 
skola 

Civil personal 
25 1 Lärare 31 25 of. <)f. 

Övrig personal 5 5 5 of. of. 

36 30 30 of. of. 
---------- ·--·- ---

1 En lektorstjänst blir vakant. En vakansvikarie avses anställas på halvtid. 

Budgetåret 1974175 

Försvarets gymnasieskola anger sin årsredovisning för budgetåret 

19 7 4 I 7 5 att antalet utexaminerade elever med behörighet til I k rigsskola ( treå

rig linje) var 53 och med behörighet till kompaniofficerskola (tvåårig linje) 

92. I matematik- och fysikundervisning deltog 23 personer. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1 (FöU 1975:13, 

rskr 1975: 122) och i regleringsbrevet för innevarande budgetår är i stort 

oförändrad jämfört med föregående budgetår och bedöms kunna full

följas. 

Budgetåret 1976/77 

Försvarets gymnasieskola 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar försvarets 

gymnasieskola på följande sätt: 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 199 000 

kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Elevantalet på olika linjer sjunker vilket medför att behovet av lärar

personal minskar(-64 000 kr.). 
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C. Alternativ 0 

Alternativ 0 skulle innebära ett större anslag än som har begärts för nästa 

budgetår. En redovisning av alternativet har därför inte ansetts nödvändig. 

Föredraganden 

försvarets gymnasieskola anser att verksamhetsinriktning och organisa

tion i avvaktan på pågående utredningar skall vara i princip oföriindrad. 

Jag delar denna uppfattning. Jag utgår dock från att ytterligare möjligheter 

att minska organisationen tas till vara. 

Min beriikning av medelsbehovet framgår av sammanstiillningen över 

kostnader och medclsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till forsvarers gymnasieskola för budgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 160 000 kr. 

lntendenturförvaltningsskolan 

lntendenturförvaltningsskolan har till uppgift att anordna och genomföra 
kurser som ger regements- och kompaniofficerare grundläggande kompetens 

för befattningar i försvarets intendentkår. På uppdrag av försvarsgrenschef 

genomförs viss fackutbildning. 

Intendenturförvaltningsskolan är organiserad på en chef, en stabs- och 

förvaltningsavdelning samt en utbildningsavdelning. 

Verksamheten under delprogrammet lntendenturförvaltningsskolan bud

geteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Utbildning till 

och av fast anställd personal m. n. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget lntendenturförvaltnings

skolan. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande ut vecklingen av delprogrammet anför imendf'nt11r/örvaltnings

skolan bl. a. följande. 

Utbildningen vid intendenturförvaltningsskolan har i samråd med repre

sentanter för krigsmaktens förvaltningsutbildningsutredning fortlöpande 

anpassats till försvarsgrenarnas organisation på lägre regional nivå. 

En enhetlig förvaltningsutbildning har skapats med kurser som iir helt 

integrerade oavsett tidigare förvaltningsgrenar. 

Utvecklingen mot ökad fackinriktning kräver att lärare från berörda fack

myndigheter kan ställas till förfogande vid tidpunkter som passar utbild

ningen. 

Delprogrammet inriktas mot att utbilda personal som tillhör eller rekry-
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teras till försvarets intendentkår i integrerad förvaltning (tyg- och inten
denturtjänst) samt kameral tjänst. 

Den av skolan beräknade utvecklingen av anslaget lntendenturförvalt
ningsskolan framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; 
I 000-tal kr.). 

197'.i/76
1 

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

- -· --- ··-··---------- -··- ----··----·-----··--·--··-

1 205 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 6 500 
------·---- ----·-·--·-··-··-- -- ---

I Prisläge frbruari I 974 

F 12. Intendenturfönaltningsskolan 

1974/75 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 067 092 
I 205 000 
I 300000 

Kostnader och medelsbehol' (I 000 kr.) 
--- ---- -- ·-··--·-----·-- -----·---

Primäruppdrag m. m. 1974/75 1975/76 1976/77 

Planerat LI tfall Planerat lnknden- hin·dra-
turfor- garn.len 
valtnings-
skulan 

------- -- -· -. --- ·-- ----- --·-------------- - ·------- -

Intendenturförvaltnings-
skolan: 

Allmän kdning och för-
bandsvcrksamhet 487 

Utbildning till och av 
fast anställd personal 
m. fl 613 1 067 1 205 I 300 1 300 

l\:ostnader 1 100 I 067 1 205 1 300 1 300 

Tillkommer: 
Medgiven prisrL'gkring + 80 

Medclsbehov I 180 I 067 1 205 I 300 I 300 
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/'crsunal 

Militär perso11a! 
Rcgemc·n tsufficc•rare 
Kompanioffic'er 

Cil'il 1>crso11al 
Övrig pc•rsonal 

Antal 

1974/75 

Planerat Utfall 

2 

4 

7 

2 

4 

7 

Budgetåret 1974/75 

1975/76 lkr~iknad ändring 
1976/77 

Planerat I ntemkn- hircdra-

2 

4 

7 

turför- gandcn 
valtnings-
skulan 

of. 
of. 

of. 

of. 

of. 
ur. 

of. 

of. 

lntendenturförvaltningsskolan anger i sin årsredovisning för budgetåret 

1974175 att utbildningen i allt väsentligt har kunnat genomföras med ett 
genomsnittligt resultat som varierar mellan bra och god enligt chefens för 
armen värderingsnorm. 

Utbildningen vid skolan bedrivs efter alltmer detaljerade och av utred

ningen om krigsmaktens förvaltningsutbildning förordade principer. Skolan 
är i hög grad hänvisad till att använda timlärare och föreläsare från staber, 
förvaltningar och förband. Detta innebär vissa svårigheter vid bedömningen 
av skolans kostnader. 

Under budgetåret har vid skolans 21 olika kurser utbildats 505 elever. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: I (föU 1975: 13. 
rskr 1975: 122) och i rcgleringsbrevct för innevarande budgetår iir i stort 
oföriindrad jiimfiirt med föregående budgetår m:h bedöms kunna rull
följas. 

Budgetåret 1976/77 

lnten1/en111rtön·a/111i11gss/.:olan 

förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar intenden

turförvaltningsskolan på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris-och löneomräkningen innebiir att kostnaderna ökar med 95 000 kr. 
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B. Alternativ 0 

Detta alternativ skulle innebära att den del av utbildningsverksamheten 

som är förlagd utanför skolan, t. ex. fåltövningar, studiebesök och förbands

tjänstgöring, skulle få läggas ner helt eller delvis. Ett sådant ingrepp är 

uteslutet om målet för verksamheten skall behållas. 

Föredra!!,anden 

Krigsmaktens förvaltningsutbildningsutredning har lämnat betänkandet 

(SOU 1974:51) Utbildning i förvaltning inom försvaret. I avvaktan på stiill

ningstagande till delta betiinkande anser jag alt intendenlurfiirvaltnings

skolan skall ha i princip samma inriktning som hittills. 

·Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till lnt<'nd<'nturförva/111i11gssko/a11 för budgetåret 1976177 anvisa 

ett förslagsanslag av I 300 000 kr. 

Försvarets brevskola 

Försvarets brevskola har till uppgift att ge befäl på aktiv. stat och i reserven 

m. n. korrespondensundervisning i militiira och tekniska iimnen, språk, to

talförsvarsfrågor. ämnen som behandlar samhällsfrågor och utrikespolitiska 

frågor m. m. Skolan skall vidare utveckla och framställa utbildningshjiilp

medel för försvaret och i samband härmed bedriva tilliimpad forskning inom 

det utbildningsteknologiska området. 

Försvarets brevskola är organiserad på en skolledning. en produktions

avdelning, en administrativ avdelning och en avdelning för forskning, ut

veckling m. m. 

Verksamheten under delprogrammet försvarets brevskola budgeteras på 

två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och för

bandsverksamhet samt Tillämpad forskning. En stor del av verksamheten 

vid försvarets brevskola avser s. k. uppdragsverksamhet, som har budgeterats 

under primäruppdraget inom det förstnämnda delproduktionsområdet. 

Uppdragsverksamheten skall i huvudsak vara sjiilvbiirande. Verksamhe

ten i övrigt finansieras från förslagsanslagct Försvarets brevskola. 

Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anförfijrsmrc·rs brevskola bl. a. 

följande. 

Försvarets rationaliseringsinstitut genomför f. n. en utredning om pub-
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likations- och läromedelsverksamheten i försvaret. Denna utredning bedöms 
i hög grad komma att påverka brevskolans organisation, inriktning och fi
nansiering etc. 

Verksamheten kommer i avvaktan på resultaten av nämnda utredning 
främst att inriktas mot fortsatta analyser av utbildningsproblem och pro

duktion av utbildningshjälpmedel. Analyserna tenderar att få allt större om
fallning. Ökaue resurser kommer att kriivas för att hålla kurser, utbild

ningspaket och övriga bromedel aktuella. 

De flesta uppdragen erhålls från chefen för armen. Antalet uppdrag från 
försvarets myndigheter visar en tendens att öka och detta bedöms fortsälla 

under programplaneperioden. 

Chefen för armen och chefen för flygvapnet tar i ökad utsträckning skolans 
tjänster i anspråk för att genomföra kurser inom det pedagogiska området. 
Tendensen att anlita skolans pedagogiska resurser bedöms komma all för
stärkas under perioden. 

Inom delproduktionsområdet Tilfämpad forskning kommer verksamheten 
även i fortsättningen all koncentreras på all utveckla analys-och mätmetoder 

vid produktion av liiromedel och att utvärdera utbildningsresultat. 
Brevskolans samverkan med såväl statliga som andra utbildningsanstalter 

bör ytterligare fördjupas mot bakgrund av ut vecklingen inom utbildnings
områdel. Även utländska erfarenheter bör i större utsträckning tas till vara. 

Den av brevskolan beräknade utvecklingen av anslaget Försvarets brev
skola framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; I 000-tal 
kr.). 

1975/76 1 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 S11111ma 
1976/81 

-·------- --------- ·- --· ---·------·----·- ·--·-

l 595 1 844 1 844 1 844 

1 l'risliigc' kbruari 1974 

F 13. Försvarets brevskola 

1974175 

1975/76 

1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 727 870 

I 595 000 

I 830 000 

l 844 I 844 9 220 
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Kostnader nch mcdelshehur (1 000-tal kr.) 

Primiiruppurag 11L 111. 1974/75 1975/76 1976/77 
--------··----------

Planerat lJ tl"all 

hirsvards hrc'vskola: 
All111iin ledning ol'11 

fi.irbandswrksa111 het 3 983 4 700 
Tillämpad forskning 60 67 

Kostnader 4 043 4 767 

.·frgar: 
l nfakter fiir upp-

dragsverksa111h~t -2 633 3 039 

lilllw111111cr: 
~·lL·dµiVl'll l1ri"'rL·gll·ring: + 315 

rvkdl'lsllL'hov I 725 I 728 
-----·-· - --------·- ·- ·----·------· 

Personal 

Pnsonalka teguri :\ n ta I 

1974/75 

Planerat hirsvarets 1:öwdra
brevskola ganuen 

4 035 5 430 5 110 
60 80 70 

4 095 5 510 5 180 

2 500 -3 666 -3 350 

I 595 I 844 I 830 
----· .. ·-·---·-- -·--- --· ·---

1975/76 Beräknad ändring 

1976/77 
------·----

Plarlt'rat ll tfall 

:\li/itar l"'rso11al 
Rege111entsofficera rn 2 2 
Rc'servu rfic·c'rarl' 2 2 
Värnpliktiga kompani-

oflknarc' 5 4 

Ciril fJl'f.\'Olllli 

Lirare m. fl. 6 6 
Övrig pc·r~onal 29 29 

44 44 1 

Planerat Fiirsvards l'öredra
brevskola gamkn 

2 uf. nr. 
2 of. uf. 

5 of. of. 

6 of. uf. 
29 of. of. 

44 1 of. of. 
·---·- - ·------ ----- --·--------
1 Inkl. 1wrsonal fi.ir uppdra~sverksamhl'lc'n 

Budgetåret 1974175 

Försvarets brevskola anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 
att skolan under budgetåret i allt vtisentligt har kunnat genomföra planerad 

verksamhet. I likhet med tidigare år har antalet elever i korrespondenskurser 

ökat. Liromedelsproduktionen har ökat. En stor del av skolans kapacitet 
har tagits i anspråk för att hålla läromedel aktuella. Produktionen har alltmer 
förskjutits från att framställa enskilda läromedel till integrerade utbildnings

pakct som täcker större utbildningsområden. 
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Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: I (FöU 1975: 13 
rskr 1975: 122) och i regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 
fullföljas. Detta innebär att verksamheten under budgetäret bedrivs med 
oförändrad ambitionsnivå. Tendensen att produktionen förskjuts mot att 

framställa utbildningspaket som täcker större utbildningsområden fortsätter. 
En stor del av skolans kapacitet tas i anspråk för att hålla framtagna läromedel 

aktuella. 

Budgetåret 1976177 

Försmrets hre1•skola 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför för

svarets brevskola att skolan under budgetåret 1976177 kommer att försöka 
ta fram utbildningssystem och underlag för gruppinriktad utbildning och 

förbandsutbildning. 
Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 detaljmotiverar för

svarets brevskola på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris-och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 498 800 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

En adjunktstjänst föreslås bli omvandlad till lektorstjänst ( + 12 800 kr.). 

C. Alternativ 0 

Detta alternativ skulle minska medelstilldelningen med 92 000 kr. En 
sådan minskning kan genomföras endast på personalsidan. Detta skulle in
nebära att en kvalificerad handläggande tjänsteman entledigades och att 
dennes verksamhet lades ned. En sådan åtgärd iir oliimplig med hänsyn 
till skolans uppgifter. 

Föredraganden 

Försvarets brevskola anger att verksamhetens omfattning i olika avse

enden kommer att öka. I avvaktan på resultat från den pågående utredningen 
om publikations- och läromedelsverksamheten i försvaret anser jag att verk

samheten vid brevskolan inte bör utökas. 

Min beriikning av medelsbehovet framgår av sammanstiillningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förwarers hrel'skola för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av I 830 000 kr. 
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Försvarets hundskola 

Försvarets hundskola har till uppgift att mot ersättning tillhandahålla 

dresserade hundar och att meddela utbildning i hundtjänst. I den mån det 

kan ske utan att övriga arbetsuppgifter eftersätts får skolan meddela ve

teriniirvård och tillhandahålla andra tjänster som är förenliga med verk

samheten. 

Hundskolan leds av en styrelse. Chef för skolan är en direktör. Skolan 

är organiserad på fyra enheter, ekonomi-, produktions-, veterinär- och ser

viceenheterna. 

Produktionen av tjänstehundar skall täcka försvarsmaktens, polisväsen

dets, tullverkets m. n. statliga och kommunala myndigheters samt De blin

das förenings behov. Skolan skall i mån av resurser även tillgodose den 

privata marknaden. Utbildning i hundtjänst sker genom kursverksamhet 

för personal från försvarsmakten, tullverket, frivilliga försvarsorganisationer, 

De blindas förening m. n. Djursjukvården tillgodoser myndigheters och en

skildas behov. 

Verksamheten inom delprogrammet Försvarets hundskola budgeteras på 

ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för

bandsverksamhet. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

BetrLilfande ut vecklingen av delprogrammet anför /iirsvare1s hundskola 

bl. a. följande. 

Under en uppbyggnadsperiod med ekonomiska, personella och materiella 

igångsättningsproblem har skolan inte lyckats och kommer under de när

maste ären inte att lyckas att skapa balans mellan kostnader och intäkter. 

Skolan bör cHirför få ett ökat bidrag under hela programplaneperioden bl. a. 

med hiinsyn till den snabba kostnadsutvecklingen. Skolan har vidare anhållit 

om bidrag för att tiicka hittillsvarande förluster för att inte behöva tillgripa 

ytterligare prishöjning på hundar. 

Skolan har som mål att producera hundar med hög kvalitet men kan 

idag inte producera det antal hundar som främst polisviisendet och De blind as 

förening behöver. Den vid skolan pågående forskningen på avelsområdet 

för att öka hundarnas kvalitet beräknas ge visst resultat under budgetåret 

1975176. Det bedöms dock ta minst fem år innan avelsarbetet ger det resultat 

skolan eftersträvar. 

Ett gynnsamt utfall av avelsarbetet minskar direkt antalet kasserade hun

dar. För att nå lönsamhet i verksamheten måste iivelsarbetet intensifieras 

under perioden så att antalet kassationer kan minska. · 

Skolan avser att under programplaneperioden bygga om hundstallarna 
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för att skapa miljövänligare och mer hygieniska arbetsplatser. Vidare föreslås 
en renovering av befintlig matsal. 

Den bedömda utvecklingen av driftbidraget rramgår av följande tabell 
(prisläge februari 1975; 1 000-tal kr.). 

----------- -· ·-·-

1975/76 1 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

2 100 1 3 137 3 509 4 045 4 573 5 406 20 670 

1 Prisläge februari 1974 

Den av skolan ber'Jknade årsomslutningen under delprogrammet framgår 
av följande sammanställning (prisläge februari 1975; 1 000-tal kr.). 

1975/76 1 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
I 976/81 

... ----·- ---·--·---------·-· --· ·------- --- ---

8 594 9 064 9 789 10 574 I I 420 12 333 53 180 
.. - -·--·--------· --- --- - --·-- -- ---------------- .. 

I Prisläge februari 1974 

Försvarets minhundorganisation 

FörsvarC'/S rationalisC'ringsinstitut har på uppdrag av chefen för armen utrett 
och lämnat förslag till att avveckla minhundorganisationen inom försvaret. 

Chefen för armen har i skrivelse i januari 1975 anmält att han avser 
att avveckla minhundorganisationen och att krigsorganisationens behov av 
bevakningshundar i fortsättningen skall tillgodoses med reservhundar. Detta 

innebär att privatägda hundar som har godkänts i speciellt anordnade prov 
utnyttjas som bevakningshundar. Hittills har dessa hundar varit stam hundar 
som köpts från hundskolan. 

Av rationaliseringsinstitutets rapport framgår bl. a. att chefens för ar
men beslut att avveckla minhundorganisationen förändrar förutsättning
arna for hundskolan att anskaffa dressyrHimpliga hundar. F. n. anskaffas 
dessa hundar främst genom egen avel med huvudsakligen minhundstikar. 

Besluten att avveckla minhundorganisationen och att sluta köpa bevak
ningshundar innebär enligt försvarets rationaliseringsinstitut att efterfrågan 
på skolans tjänstehundar sjunker med ca 30 %. 

Institutet framhåller i rapporten att dagens produktion av högkvalificerade 

hundar understiger efterrrågan. Samtidigt produceras ett överskott av f. n. 
inte avsättningsbara lågkvalificerade hundar. Mot bakgrund härav anser in

stitutet att bortfallet av chefens för armen efterfrågan på högkvalificerade 
hundar först på sikt torde påverka skolans produktion. Det borde samtidigt 
vara möjligt att avsevärt öka produktionen av lågkvalificerade hundar. 
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Om armens min-och bevakningshundar avvecklas kan behovet av dres
syrLimnen enligt institutets mening tillgodoses enligt två alternativ. Alter

nativ I innebär att skolan behåller egen avel och i erforderlig utsträckning 
kompletterar denna med inköp av dressyriimnen på öppna marknaden. Detta 
alternativ medför enligt institutet att antalet anställda kan minskas med 
sju men att underskottet i skolans hundproduktion ökar med ca I milj. 

kr. per år. Alternativ 2 innebär att den egna aveln upphör och att skolan 

hänvisas till den öppna marknaden för att anskaffa dressyrämnen. Detta 
alternativ förutsätter att rikspolisstyrelsen svarar för sitt behov av ämnen 
för skyddshunddressyr och innebär att antalet anställda vid skolan kan mins
kas med 19. Hundskolans underskott bedöms dock inte förändras. 

Enligt institutets mening bör vid jämförelse av alternativen hänsyn tas 
till att alternativ I ger handlingsfrihet att öka produktionen av tjänstehundar. 

medan en sådan ökning inte bedöms kunna åstadkommas inom rimlig tid 

i alternativ 2. 
Yttranden över försvarets rationaliseringsinstituts rapport om avveckling 

av minhundorganisationen samt chefens för armen skrivelse i denna fråga 
har avgetts av överbefälhavaren, försvarets hundskola, rikspolisstyrelsen, 
länsstyrelsen i Västernorrlands län, De blindas förening, Landsorgani
sationcn i Sverige (LO). TjLinstemännens centralorganisations statstjänste

mannasektion ffCO-Sl och Centralorganisationen Sveriges akademikers 
centralorganisation och Statstjänstemännens riksförbund (SACO/SRl. 

Flertalet rernissinstanser anmiiler avvikande mening beträffande chefens 
för armen beslut att avveckla minhundorganisationen. 

Örerlwtiilharnre11 har dtKk inte något att erinra mot chefens för armen 
synpunkter och framhåller att han saknar anledning att förorda något av 
alternativen !lir den framtida verksamheten vid hundskolan. lian anser 
det dock varn angeläget, och i överensstiimmelse med försvarets pla
nerings- och ekonomisystems grundprinciper, att försvarets myndigheter 
i s;I stor utstriickning som möjligt ges handlingsfrihet nUr det gäller att 
utnyttja tilldelade resurser för att nå uppstiillda mål. Överbefalhavaren 
anser därför nll försvarsmaktens tilldelning av hundar även i fortsätt
ningen skall grundas på de verkliga behoven. 

De blindasfiirening förordar alternativ 1 för att man på ett tillfredsställande 

sLitt skall kunna tillgodose behovet av dressyrämnen. Liknande synpunkter 

framförs av TCO-S som vidare framhåller att strävan måste vara att ytter
ligare bygga ut hundskolans verksamhet för att den skall svara mot en 
viintad ökad efterfrågan på hundar för såviil militärt som civilt bruk. 

Försvarets hundskola. De blindas f(irening, LO och TCO-S framhåller att 
alternativ 2 innebiir en så extrem nedrustning av skolans verksamhet att 
den inte kan accepteras. Försrnrers hundskola och De blindas förening anför 
vidare att tillräckligt antal hundar som är lämpade för dressyr inte går att 
anskaffa på den öppna marknaden. 

Rikspolis1·tvrr'l~e11 framhåller att en nedläggning av minhundorganisationcn 
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kommer att få en negativ effekt för såväl avel som utbildning av hundar 

eftersom endast en mindre del av de vid hundskolan uppfödda hundarna 

lämpar sig för den dressyr som behövs för bl. a. polishundar. Liknande 

synpunkter framförs av jörwarets hundskola, De blindas .förening och LO. 

SACOISR konstaterar för sin del att den veterinärmedicinska forskning 

som bedrivs vid skolan har stor betydelse för hundaveln. För att denna 

forskning skall kunna bedrivas måste minhundorganisationen enligt 

SACO/SR:s mening behållas. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län understryker hundskolans betydelse 

ur sysselsättningssynpunkt för Sollefteå kommun. För den regionala ba

lansen inom länet är åtgärder som skapar sysselsättning av största betydelse 

just i Sollefteåområdet. Med hänsyn till vad skolan har anfört beträffande 

aveln och med tanke på de konsekvenser som en avveckling av minhund

organisationen skulle få för orten anser länsstyrelsen att minhundproduk

tionen t.v. bör fortsätta i nuvarande form. 

Öl'erbe/alhamren anser att skolans eventuellt ökande underskott i första 

hand bör täckas genom fortsatta driftbidrag som proportionellt belastar de 

intressenter som utnyttjar skolans resurser och produktion. 

Fiirsvarcts hundskola framhåller att skolan vid en nedläggning av min

hundsproduktionen måste tillföras likvärdiga avsättningsmöjligheter eller 

få ytterligare medel för att verksamheten i övrigt skall kunna fortsätta. 

De blindas.f(jrening anser att samhället måste trygga hundskolans fortsatta 

verksamhet och att det därför skulle vara riktigare att staten stod för 

grundkostnadcrna genom ett årligt anslag direkt till hundskolan. 

Rikspolisstyref~en framhåller att hundavel och forskning bör bedrivas i 

statlig regi och att hundskolan enligt styrelsens mening är en lämplig in

stitution härför. 

F 14. Försvarets hundskola 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

förslag 

1 917 662 

1 100 000 
I 637 000 

,\frdl'lshl'lwr (I ()lllJ-1al kr.) 

l'ri111iiruppdrag m. m. 1974/75 

l'lanl'rat l'tfall 

1975/76 1976/77 

Planerat Försvarl'ts hirL•dra
hundskula gamkn 

------· -·- ·-- --- . ---·- ------·--·-. ----- ---- ··--- _____ ,, 
hirsvarl'ls hundskola: 

Allmii11 kd11i11g uch 
for ha ndsvnksa m ht'l 

Tillko111111er: 
lngiiemk balans tkn 1 juli 

resp. iir I utnyttjad 
riirlig kredit) 

7 064 

7 064 

7 188 

+ 1 408 

8 596 

8 594 9 064 

+ 666 + 1 423 

9 260 JO 487 

9 064 

+ I 423 

10 487 
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Primiirnppdrn!! m. m. 1974/75 1975/76 1976/77 
--- ··- ··-----··· ------·---· .. --·-·--·-

Planerat lJ tf all Planerat l'iirwarets hiredra-
hundskula ganden 

----···-- ·-- --------··· - ----·-·. -· ·--- --···------· 

Avgår: 
Intäkter - 4 964 -· 5 012 - 5 737 5 927 - 5 927 
Bidrag frän andra 

huvudtitlar - I 000 - I 000 - 1 000 - I 500 - I 500 
Utgående balans dc'n 30 

juni resp. är (utnylt-
jad rörlig krcd it) -- I 408 -666 -- I 423 I 423 - I 423 

~kdelshchov I IOO I 918 I 100 I 637 I 637 

Medgiven prisreglering 

Bidrag fr~n t]ärde huvud-
- 800 

titl'ln I 100 l 118 I 100 l 637 I 637 

Personal 

Personalkategori Antal 

1974/75 19.75/76 Beräknad ändring 
1976/77 

--------· ··-·-------------

Planerat Utfall 

Cil'ilmilitär personal 
Veterinärer 4 4 

Cii>il personal 
Handläggande personal 3 3 
Övrig personal 87 80 

94 87 

Planl'ra t · l'i\rsvarets l'örcd ra
hu ndskula gandcn 

4 uf. of. 

3 uf. of. 
80 of. of. 

87 of. of. 
---- - ··-- ··--·-·-···----- ·-· ... ·--·-·--·. ------ ---·-···-----· 

Budgetåret 1974175 

Försvarets hundskola anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 

att planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. 

Verksamheten vid skolan skall vara självbärande. Detta mål har dock 

inte uppnåtts efter skolans omorganisation år 1971. För att täcka underskott 
för budgetåret har i bidrag erhållits 2,9 milj. kr. Genom ökat statligt bidrag 

och genomförda rationaliseringar har utrymme skapats för en nödvändig 

nedskrivning av värdet på inventarier och lager. 

Totalt har skolan under budgetåret levererat 219 hundar vilket ären ökning 

med 21 hundar jämfört med föregående budgetår. 

Målsättningen att leverera 35 hundar till rikspolisstyrelsen har inte upp

nåtts på grund av brist på hundar som uppfyller de av rikspolisstyrelsen 

uppställda kraven. 
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Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: I (FöU: 13, rskr 
1975: 122) och regleringsbrev avseende justitic-, försvars- och socialdepar
tementens verksamhetsområden bedöms kunna fullföljas. Inträffade 
kostnadsökningar torde dock medföra att intäkterna Hven under detta 
år kommer att understiga kostnaderna. 

Budgetåret 1976177 

Försvarets h11ndsko/a 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför för
svarets hundskola följande huvudmotiveringar för den föreslagna verksam

heten under budgetåret 1976177. 
Kostnadsutvecklingen har varit sådan att det inte varit möjligt att uppnå 

balans mellan intäkter och kostnader trots att rationaliseringsåtgärdcr och 
prishöjningar på produkter och tjänster har vidtagits. 

Det produktionsmål som f. n. gäller för polis- och ledarhundar har inte 
kunnat uppnås. Orsaken är brister i hundmaterialets kvalitet sett mot riks
polisstyrelsens och De blindas förenings höga krav. Avelsarbetet beräknas 

på sikt positivt påverka skolans produktion. Under budgetåret 1976177 torde 
dock resultatet härav bli ringa. 

Intäkter tillförs skolan främst från produktionen av tjänstehundar samt 
från kursvcrksamhct och djursjukvård. Intäkterna från djursjukvården beror 
på besöksfrekvcns och prissättning för lämnade tjänster. Prissättningen mås
te i huvudsak följa den norm som tillämpas på övriga djursjukhus i vårt 

land. Intäkterna av djursjukvården kan därför enligt skolans uppfattning i 

hög grad sägas vara styrda av faktorer som inte går att påverka. Detsamma 
giiller i stort m:kså for kursverksamhctcn. Vid försäljning av dresserade hun
dar föreligger möjligheter till en friare prissättning. Teoretiskt skulle därför 
underskott kunna tiil:kas genom högre priser på hundarna. Skolan anser 
dock att priserna redan nu är alltför höga. 

Skolan begär därför ett statligt bidrag på 3 137 000 kr. för budgetåret 

1976177. 
Förändringar i förhållande till 1975176 detaljmotiverar försvarets hund

skola på följande sätt. 

A. Pris-och löncomräkning 

Pris- och löneomräkning innebär att kostnaderna ökar med 470 000 kr. 

18 Riksdagen /97517fi. I sam/. Nr /IJll. Bilaga (J 
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Föredraganden 

I prop. 1974: I (bil. 6 s. 177) anmälde jag att det är nödvändigt att stabilisera 
hundskolans ekonomi. Riksdagen (FöU 1974:19, rskr 1974:190) godkände 

sedermera att ett driftbidrag skulle utgå till skolan. Detta har även bekräftats 
av 1975 års riksdag (prop. 1975: 1 bil. 6, FöU 1975: 13, rskr 1975: 122). Bidraget 
har haft stor betydelse för driften av skolans verksamhet. 

Riksrevisionsverket genomförde verksamhetsåret 1973174 förvaltnings
revision av försvarets hundskola. Verket har senare följt upp denna revision. 
Av rapporten häröver framgår bl. a. att möjligheter att göra verksamheten 

självbärande med nuvarande inriktning enligt riksrevisionsverkets mening 
inte föreligger inom överskådlig tid. Vissa åtgärder föreslås emellertid som 

enligt verket bl. a. bör få till resultat att beslutsundcrlagct för inriktningen 
av skolans framtida verksamhet förbättras. 

Med nu föreliggande underlag anser jag att strävan alltjämt bör vara att 
hundskolan på sikt skall bli självbärande. Jag finner det angeläget att skolans 
avelsbas inte försämras. Jag kommer därför att föreslå regeringen att uppdra 
åt försvarets materielverk att inköpa hundar som dels kan utnyttjas för 

aveln, dels användas inom försvarsmaktens krigsorganisation. Dessutom 
anser jag att skolan - eventuellt genom att något ändra produktionsinrikt

ningen - skulle kunna öka avsättningen av hundar. Enligt vad jag har erfarit 
torde den f. n. dåliga tillgången på reservhundar medföra att det även inom 

totalförsvarets civila del. t. ex. civilförsvarets krigsorganisation. finns av
sättningsmöjligheter för hundar med något lägre grad av dressyr än den 

hundskolan nu ger de hundar som produceras. Detta innebär att avsättningen 
för skolans produktion skulle kunna förbiittras i\ven om armens inköp av 
minhundar upphör. 

Med hänvisning dels till riksrevisionsverkets rapport. dels till v<id som 
har anförts av hundskolan och försvarets rationaliseringsinstitut förordar 
jag efter samråd med cheferna för justitie- och socialdepartementen att till 
försvarets hundskola utgår ett driftbidrag om 3 137 000 kr.. varav försvars

huvudtiteln bidrar med 1 637 000 kr. och justitie- och socialhuvudtitlarna 

med 1 050 000 resp. 450 000 kr. 
Min beräkning av det totala medclsbehovet framgår av sammanställ

ningen över medclsbehovet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Förwarcts hundskola för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av I 637 000 kr. 
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Krigsarkivet 

Krigsarkivet leder och övervakar arkivtjänsten hos myndigheter inom 

försvarsdepartementets verksamhetsområde. Arkivet är arkivmyndighet och 

arkivdepå. Det skall verka för en tidsenlig organisation och utveckling av 

arkivväsendet, främja en ändamålsenlig gallring av arkiv, främja vetenskap

lig forskning m. m. 

Chef för krigsarkivet är en krigsarkivarie. Arkivet är organiserat på sex 

sektioner, nämligen fyra för arkivmyndighets- och depåärenden, en för ad

ministration samt forskningsservice och utredningsverksamhet m. m. och 

en för gallringsutredningar. Vidare finns ett bibliotek. 

Verksamheten under delprogrammet Krigsarkivet budgeteras på ett pri

märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands

verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Krigsarkivet. Som upp

bördsmedel redovisas inkomster av kopieringsverksamhet. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför krigsarkiret bl. a. föl
jande. 

Verksamheten inom programelementet Krigsarkivet som omfattar de

påverksamhet inkl. biblioteksverksamhet, gallring av de i depån förvarade 

arkiven, forskningsservice och utredningsverksamhet åt allmänhet och myn

digheter m. m. beräknas under programplaneperioden bedrivas på oförändrad 

ambitionsnivå. 

Programelementet Gemensam arkivverksamhet omfattar utarbetande av 

förslag till gallringsbestämmelser, rådgivning i arkivfrågor åt försvarets myn

digheter m. m. Verksamheten bör under perioden inriktas mot att fårb~ittra 

servicen åt myndigheterna i dessa avseenden. 

Den av arkivet beräknade utvecklingen av anslaget Krigsarkivet framgår 
av följande sammanställning (prisläge februari 1975; I 000-tal kr.). 

-·--··--·--·-·-· -------------
1975/76 1 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 

1976/81 

2355 3152 3243 3414 3568 3632 17009 
------··----·-----··---

I Prisläge frhruari 1974 
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F 15. Krigsarkivet 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 447 666 
2 355 000 
2 9 30 000 

K os111ader och medelsbehor (/ 000-la/ kr.) 

Primiiruppdr:1g 111. 111. 

Krigsarkivc't: t\lhniin 
kdning och fiirliands
vcrksamhl'I 

Kostnader 

.-Jrgär: 
Inbetalningar för kupi

cringswrksa m lwt 

Tillko111111cr: 
\kdgiwn prisrc'gkring 

1-kddsbdwv 

1974/75 

Planerat 

2 081 

2 081 

9 

+ 385 

2 457 

l.'tfall 

2 459 

2 459 

- Jl 

2 448 

1975/76 

Planerat 

2 364 

2 364 

9 

2 355 

1976/77 

Krigs
arkivet 

3 163 

3 163 

J I 

3 152 

276 

l·örc-dra
g:tlllkn 

2 941 

2 941 

- 11 

2 930 
----------------·----- -------

Personal 

Persunalkakgori Antal 
------- ----- ·-- ·---·----

1974/75 I 975/76 

Planerat Utfall Planerat 

lkräknad iimlrin~ 
1976/77 -

Krigs
arkivL'I 

h'\rl•dra
gandcn 

---------·------- .. ---------·----·---------·-··-----· -------

Cii•il pr'r.wmal 
Handliiggamk pl·rsonal Il 9 11 +I of. 
Övrig personal 15 16 16 +3 ur. 

26 25 27 +4 of. 

Budgetåret 1974175 
Krigsarkivet anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 att arkivet 

i huvudsak har uppfyllt de krav som ålagts myndigheten. Inom progr~1m

clementet Krigsarkivet har dock endast ett fåtal av ett större antal ~ilclre 

;;rkivleveranser blivit utnyttjade för forskning. 
Krigsarkivet har vidare inom programelementet Gemensam arkivverk

samhet inte haft möjlighet alt i samband med omorganisationer inom för
svaret liimna råd och anvisningar i elen utstriickning som hade varit önskviird. 
Det har ~iven bedömts önskviirt att närmare se över regler och anvisningar 
för arkivbildning och gallring inom försvaret. Krigsarkivel saknar dock r. n. 
resurser att vid sidan 0111 den löpande inspektionsverksamhcten tillgodose 

dessa mycket angeHigna behov. 
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Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1 <FöU 1975:13, 
1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms i huvudsak 

kunna fullföljas. 
I depåverksamheten kommer möjligheterna att organisera och registrera 

arkiv och samlingar att behöva begränsas. Mottagande av upphörda myn
digheters arkiv prioriteras. Gallring av arkiv som förvaras i depån möjliggörs 

genom att extra personal anställs. Konserverings- och bokbinderiverksam
heten kan bedrivas i tillfredsställande omfattning men katalogiserings- och 
klassificeringsarbeten inom biblioteket sliipar efter. Redovisningen av kart

biblioteket bedöms behöva moderniseras. 

Forsknings- och utredningsverksamheten åt allmiinhet och myndigheter 

kan inte tillgodoses i tillräcklig omfattning. 

Budgetåret 1976177 

Kr~~sarkivcf 

föriindringarna i förhållande till budgetåret 197.5176 motiverar krigsarkivet 

på följande siitt. 

A. Pris- och löneomriikning 

Pris- och löneomräkningen inneblir att kostnaderna ökar med 662 000 

kr. 

B. Uppgiftsförlindringar 

Medel för vissa nya tjlinster bör beräknas under anslaget(+ 218 000 kr.). 
Vissa expenskostnader ökar ( + I 000 kr.). 
För ökad säkerhetslilmning av arkivhandlingar behövs 5 000 kr. 
För innevarande budgetår disponeras 108 000 kr. för engångsanskaffning 

som inte behövs för nästa budgetår. (- 108 000 kr.). 
För budgetåret J 976177 behövs en engångsanvisning om 21 000 kr., varav 

6 000 kr. för att anskaffa inventarier och 15 000 kr. för omflyttningar av 
arkiv. (+ 21 000 kr.). 

C. Alternativ 0 

Alternativet innebiir att anslaget minskar med 151 000 kr. Huvuddelen 

av detta belopp skulle behöva tas frän lönekostnaderna med bl. a. vissa 
avskedanden som fZiljd'. Stiindigt ökade krav på krigsarkivet har inte kom
penserats genom iikad personal. Att i en sådan situation drabbas av per
sonalminskning måste betecknas som ytterst allvarligt. 
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f i'fre<lraga nden 

Krigsarkivet anser all arkivets verksamhet under programplaneperioden 

i ökall utstriickning bör inriktas mot all komple11era gallringsbcstämmelser 

m. 111. och att förbiillra rädgivningen i arkivfrågor åt försvarets myndigheter. 

Jag kan i huvudsak godta denna inrik1ning. 

Min beriikning av mcdclsbehovet framgår av S<tmmans@lningen över 

kostnader och medelsbehov. Jag har därvid rliknat med en viss ökning 

av s~ikerhctslilmning. 

Jag hems1iiller all regeringen förcsltir :riksdagen 

all till Krigsarkil'el för budgetåret 1976177 anvisa ell förslagsanslag 

av 2 930 000 kr. 

Militärhistoriska museer 

Armcmuseum skall bevara föremål av betydelse för kunskapen om det 

svenska lantförsvarets verksamhet och utveckling genom tiderna, främst 

i fråg<1 om dess beväpning och utrustning. Museet har också hand om .sia tens 

trofCsamlingar. I uppgifterna ingår bl. a. att ordna utställningar och att främja 

forskning inom museets verksamhetsområde. 

Armemuseum leds av en nämnd om sex ledamöter och har som chef en 

styresman. Museet är organiserat på administrativ avdelning, allmän av

delning, vapen- och fordonsavdelning, trofeavdelning, bibliotek och bildar

kiv, tygförråd, textilförråd, verkstäder, vaktavdelning samt excerperings

avdelning. 

Marinmusect och modellkammaren i Karlskrona har till uppgift att bevara 

föremål som belyser utvecklingen av förutvarande Karlskrona örlogsvarv 

m. m. och den verksamhet som har bedrivits där. 

Museet leds av en styrelse och har som chef en museiföreståndare. Det 

är organiserat på administrativ avdelning, konserveringsavd.elning, mon

terverkstad, fotolaboratorium, arkiv, bibliotek, skådesamling m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Militärhistoriska museer budgeteras 

på två primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän. ledning och för

bandsverksamhe1. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Militärhistoriska museer. 

Som uppbördsmedel redovisas inkomster av inträdesavgifter. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför armemuse11m bl. a. föl

jande. 

Väsentliga utgångsvärclen för långsiktsplaneringen av den militiirhisto

riska museiverksamheten finns i de betänkanden som har avgetts av 1965 
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års musei- och utstiillningssakkunniga (MUS 65) samt i regeringsförslag 
och ril\sdagsbeslut som h;1r grundats 1x'l bl. a. dessa bL'tiinkanden. 

Armemuseum har tolkat den allmiinna inriktning som chefen för ut
bildningsdepartementet har angett för kulturpolitiken som att viisentliga 

ambitionshöjningar skall genomföras inom kulturområdet. För de militär

historisl\a museerna skall höjningarna genomföras successivt och stiillning 
tas för v;irje budgetår. 

Armcmuseum delar MUS 65:s uppfattning att museet bör stå kvar under 
försvarsdcparterncntet. Museet biir diiremot" placeras utanför försvarsmak

tens ekonomiska ram. Uppgiftsforlindringar" och resursflirstlirkningar i en

lighet med tl"irslag av MUS 65 har planerats in. 
Museernas speciella form av anskaffningsverksamhet bör utvecklas 

efter enhetliga linjer för försvarsmakten i dess helhet. 
För de militärhistoriska museerna har utvecklingen under senare tid med

fört att allt större vikt Higgs vid den utåtriktade informationsverksamheten. 

För att denna skall kunna genomföras krävs som bakgrund militiirhistorisk 

forskning. Inom detta område har datateknisk registrering av föremål börjat 

förberedas. 
För den publika verksamheten bör en kvalitetsmässig ambitionshöjning 

eftersträvas. Detta gäller både för basutstiillningsverksamheten och de till

fälliga utställningarna. 
Vård av samlingar bör under programplaneperioden bedrivas på en höjd 

ambitionsnivå. Med ökade samlingar kommer behovet av fast förvarings

kapacitet att öka under perioden. Samlingarna ökar i något högre takt under 

början av perioden beroende på att försvarsorganisationen nu successivt 

trappas ned, bl. a. frigörs museala föremål från lokala förbandsmuseer. Här

vid kommer också behovet av nya lokaler att öka. 

Forskningen beräknas ligga på en relativt sett högre nivå än f. n. Detta 
kommer bl. a. till att lec.Ja till att antalet publicerade forskningsarbeten ökar 

något. 
Översyn av armemuseums inre organisation har inte påbörjats med 

hänsyn till de konsekvenser som kan uppstå om MUS 65:s förslag att inriitta 

ett flygvapenmuseum genomförs. 
Verksamheten vid marinmusect och modellkammaren i Karlskrona be

döms komma att ligga på i huvudsak oförändrad nivå under programpla

neperioden. Möjligheterna till ett vidgat samarbete med Blekinge liins mu

seum kommer att undersökas. 

Den av armcmuseum beräknade ut vecklingen av anslaget Militärhisto

riska museer framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975: 

I 000-tal kr.). 

1975/76 1 1976/77 1977 /78 

2 985 3750 3750 

I Prisliige t<:bnwri 1974 

1978179 l 979/80 

~ 750 3 750 

1980/81 

3 750 

Summ:i 
1976/8 l 

18 750 
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F 16. Militärhistoriska museer 

1974175 

1975/76 

1976/77 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

3 140 997 

2 985 000 

3 405 000 

Kostnader och 111eclef~hehol' (/ 000-ial kr. J 

PrimäruppJrag 111. m. 1974/75 

Planerat l! tfall 

-- --· ·-- ·----- ---·· ----· 

Militärhistoriska 
musel'r: Allmiin 
ledning och for-
bandsvl'rksamhet 

Am1c·111useu111 1 997 2 363 
~larin11rnsel'I och modd!-

kan1111aren i Karlskrona 721 811 

Kostnader 2 718 3 174 

.·li·gizr: 
lntriilksavgifti:r vid 
al armemuseum 3 3 
b) marinmt1SL'd och 

lllt>tk Il kam rnarL'll 
i Karlskr<lna 25 30 

lll/ko111111cr: 
\h.·dg:iVL'rl prisn .. ·~kring + S!Hl 

l>kdl'isbl'iwv 3 190 3 141 
-----·· ------····-· 

l'ersonal 

Personalka lL'guri Antal 

1974/75 

1975/76 1976/77 

Planerat 

- - --

2 245 

769 

3 014 

4 

25 

2 985 

1975/76 

/\rn1~·- hireJra-
lllllSl'Ulll ganden 

·------ ---

2 816 2 530 

962 903 

3 778 3 433 

3 3 

25 25 

3 750 3 405 
--------

lkräknad ändrin!! 
1976/77 " 

--- ----------

Armc·mu>eum 

Pensionerad militär 
pl'rsona/ i arl'odes
tjd11st 

RL·ge111en tsofficer 

Cil'il f1Crso11al 
Hand liigga mk pc'rsnnal 
Övrig PL'r>onal 

Marinmusec! och 
mod c'l lkarnrnaren 
i Karlskrona 

l'l:rnerat 

3 
20 

l 'tfall 

3 
22 

24 26 

Planerat .·\rrnc·- Föredra-
museum ganden 

uf. of. 

3 + 2 uf. ,, + I ur. 
26 + 3 of. 
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Personalka lq!ori An tal 

1974/75 1975/76 

l'l~nerat l.'tfoll Plant·rat 

( 'iJ'jf /lt'f.\( I/Il// 
fi~iiidhi.!.!~andL' JlL'l'Sllll~JI 2 2 2 
Övril! pt•rsonal 9 9 9 

Il Il 11 

Budgetåret 1974175 

281 

Hnäknad iimlrin!! 
1976/77 ~ 

Arme·- Föreura-
museum gamil'n 

+ I of. 
uf. of. 

+ I of. 

Am11;11111.11w11 anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 all den 

verksamhet som redovisas for fiirsta året i programplanen 1974/75-1978/79 
har genom forts. 

Antalet besök vid armemuseum har under budgetåret uppgått till 34 169 
personer. Antalet besökare har under de senaste sex åren uppgått till i genom
snitt 38 190 personer per år. Variationer i antalet besökare mellan olika år 
bedöms främst bero på de tillfälliga utställningarnas olika attraktionskraft. 

Inredning av den nya Karl XI-salen, vari bl. a. en redovisning av in
delningsverket ingår. har pågått under året. 

Flera tillfälliga utställningar har genomförts, bl. a. Lottans värld. att samla 

vapen. militärmedicin och Nordfinland under vinterkriget - ett 35 årsminne. 
Samlingarna uppgick vid utgången av budgetåret I 974175 till 38 404 fö

remålsnummer vilket är en ökning under budgetåret med 533 nummer. 
Museet har bistföt forskare och institutioner samt allmiinheten med upp

lysningar. undersökningar, litteratur- och bildh~invisningar. Boksamlingen 
har ökats med 893 nummer. 

Administrationens arbetsbelastning har ökat kraftigt till följd av plane
ringssystemel och personalärenden. Arbetsbelastningen beror vidare till stor 
del på det samordningsansvar som ligger i armemuseums programansvar 

för delprogrammet. 
Antalet besökare vid marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona 

har under budgetåret uppgått till 36 021 personer. Detta iir den högsta be

sökssiffran vid museet under de senaste sex åren. 
Beträffande basutställningen har repslageri- och uniformsavdelningen del

vis gjorts om. Arbetet med alt inreda en avdelning som belyser Ostindiska 
kompaniets handel och kulturförmedling har påbörjats. Ett flertal tillfälliga 

utsWllningar har genomförts. 
Samlingarna vid museet uppgick vid utgången av budgetåret till 15 189 

föremålsnummer. Boksamlingen har ökats med 296 nummer. 
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Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1(FöU1975:13. 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 
fullföljas. 

Budgetåret 1976/77 

Fiiriinclringarna i fOrhc'tllande till hudgettirc-t 1975176 motiverar armcmu

seum pit l'öljande siitt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebiir att kostnaderna ökar med 367 000 
kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Armcmuseum 

för att höja ambitionsnivån för utställningsvcrksamheten enligt förslag 
av MUS 65 behövs 50 000 kr. 

För vård och tillsyn av samlingarna behöver personalen enligt MUS 65 
utökas ( + 114 000 kr.). 

Museets forsknings- och dokumentationsarbete bör enligt MUS 65 ut
vidgas vilket beräknas kosta 65 000 kr. 

För allmän administration behövs en tjänst för byrådirektör ( + 81 000 
kr.). 

2. Marinmuseet och modellkammaren i Karlskrona 

MUS 65 föreslår ökad informationsverksamhet i samband med olika ut
ställningar. För att sköta detta behövs en amanuens ( + 59 000 kr.). 

Bevakningen av lokalerna .måste överlåtas på ett vakt bolag ( + lO 000 kr.). 
För en årlig grundlig städning och fönsterputsning behövs 19 000 kr. 

C. Alternativ 0 

Detta alternati\· skulle innebiira att kostnaderna för armcmuseum mäste 
minskas med ca 125 000 kr. od1 för marin museet och modellkammaren 
i Karlskrona med ca 43 000 kr. Olika alternativ kan tiinkas frir att uppna 
dessa besparingar. Ingreppen skulle i samtliga !'all bli så stora att museerna 
skulle fö SV~lrt alt fylla sina funktioner enligt giillandc instruktioner. 
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Fiirl'dragandl'll 

Armemuscum anser att viss höjning av ambitionsniviin och andra for
~indringar bör genomli.iras under programplaneperiodcn i enlighet med I %5 
års musei- uch utst;illningssakkunnigas het;inkande tSOU I CJ73:5). Fnligt 
min mening biiren for1sa11 iikning av utstiillningsverksamheten ske. I övrigt 
kan jag i huvudsak bitr~ida föreslagen inriktning. 

Min beriikning av meddshehovet framg{ir av sammanst~illningen över 
kostnader och medelshehov . 

.Jag hemsrnller att regeringen frire~fö ·riksdagen 

att till Militiirhisturiska 11111.\l't'r for hudget<'iret 1976177 anvisa ett 
förslagsanslag av 3 405 000 kr. 

Anskaffning av fortifikatorisk materiel m. in. 

Verksamheten under delprogrammet Anskaffning av fortifikatorisk 

materiel m. m. omfattar borttagande av pansarhinder. anskaffning av speciell 
fortifikatorisk materiel och gemensamma föltarbeten. Verksamheten bud
geteras på tre primiiruppdrag inom delproduktionsområdcna Allmän ledning 
och förbandsverksamhet, Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. och 
Anskaffning av befästningar m. m. Av primäruppdragen finansieras de två 

förstniimnda från förslagsanslaget Anskaffning av fortifikatorisk materiel 
m. m. och det sistniimnda från investeringsanslaget Gemensamma myn
digheter m. m.: Anskaffning av anläggningar. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför iiverhdiilsha\'(/ren bl. a. 
följande. 

Planeringsramen för borttagande av pansarhinder innebärett medelsbehov 
som under programplaneperioden årsvis är något större än under innevarande 
budgetår. 

Planeringsramen för anskaffning av speciell fortifikatorisk materiel in
nebär en minskad anskaffning under hela programplaneperioden. Verksam
heten omfattar anskaffning av materiel för krigsutbyggnad av befästningar 
och anskaffning av fältarbetssatser samt förrådshållning och vård av an

skaffad materiel. 
Verksamheten avseende gemensamma fältarbeten omfattar anskaffning 

av truppbefästningar samt åtgärder för att förbereda förbindelse- och för

störingsarbeten i krig. Planeringsramen inneb:ir att verksamheten får i hu
vudsak oföriindrad omfattning under programplaneperioden. 

Behovet av betalningsmedel och dessas fördelning på ansh1g under pro

gramplaneperioden framg<lr av följande sammanst~illning (prisläge februari 
1975; I 000-tal kr.). 
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Anslag 1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

I· 17. A11skaff-
11in~ av forti
fikatorisk ma-
tcrkl 111. 111. 4· 650 1 4 700 4 700 4 700 4 700 4 700 23 500 

111. 5. ( ;L'lllt'll

'a111111a 111y11di)!
hl'kr 111.111.: 
Anskallninl! av 
anI;iggning;r 6 500 1 7 000 7 200 7 200 7 200 

I I 150 11 700 11 900 I I 900 I I 900 

I l'ris!;igc· kbruari 1974 

F 17. Anskaffning av fortifikatori~k materiel m. m. 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 812 110 

4 650 000 

4 700 000 

f.:o.1·t11ader oclt lll!'ddsbehor ( 1 000-ta/ kr.) 

7 200 35 800 

11 900 59 300 

Primäruppdrag ni. 111. 1974/75 1975/76 1976/77 

Planerat Utfall 

Anskaffning av 
fortifikatorisk rna
IL'ril'i 111. 111.: 

Allm;in kdnin)! ud1 
fiirhandsvL"rks;1111hL'l 355 

CL"ntral vidtagL"n ma-
IL'ric'lanskaffnin)! 111. 111. 2 625 

Kostnadn = 111<0 <klslwlwv 2 980 

Till A o 111111<'1': 

ML"dgivl'n prisrl'gkring + 900 

Mc·<klsbc·hnv J 880 

345 

I 467 

I 812 

I 812 

Planerat ÖvL"rlic•fal- hirc~dra-
hav aren 

350 400 400 

4 300 4 300 4 300 

4 650 4 700 4 700 

4 650 4 700 4 700 
-·------ ------------ -

Budgetåret 1974175 

f11rritikarim1~f(irm/111i11gc·11 anger i sin ärsredovisning för budgctäret 1974175 
att planerad anskaffning av speciell fortifikatorisk materi~I i huvudsak har 
genommns. Leverantörsförseningar har dock medfört att budgeterade medel 
underutnylljats. Verksamheten i friiga om boruagande av pansarhinder 

m. m. har genomftirts planenligt. 
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Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1(FöU1975:13. 

rskr 1975: 122) och i regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms i 

stort kunna fullföljas. Beträffande borttagande av pansarhinder förutses 

oför~indrad verksamhet. 

Budgetåret 1976177 

Ö1·erhe/(ilha1·aren 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför över

befälhavaren att anskaffningen av speciell fortifikatorisk materiel sker enligt 

en långsiktsplan som har upprättats av chefen för försvarsstaben. Målet 

enligt denna plan bedöms bli uppfyllt med oförändrad planeringsram utan 

hänsyn till prisutvecklingcn. 

Ökade krav på miljövårdande åtgärder medför att medelsbehovet för 

borttagande av pansarhinder ökar. 

fiiredraga1ulen 

Jag godtar överbefälhavarens förslag till inriktning av delprogrammet un

der programplaneperioden. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medelsbehov. 

För anskaffning av speciell fortifikatorisk materiel lämnade 1973 års riks

dag ett beställningsbemyndigande om 12.5 milj. kr. för perioden 

1973174-1977178. Med utnyttjande av det belopp som i sammanställningen 

h;ir tagits upp för denna anskaffning och efter justering med hänsyn till 

den beräknade fördelningen av prisrcgleringsmedel för budgetåren 1975176 

och 1976177 blir den beräknade bemyndigandeskuldcn den 30 juni 1977 

ca 4.7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Anskaffning m• forlifikatorisk mareriel m. m. för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 4 700 000 kr. 

Försvarets datacentral 

Försvarets datacentral skall på uppdrag utföra främst administrativ da

tabehandling åt myndigheter inom försvarsdepartementets verksamhetsom

råde. Datacentralen skall vidare svara för beredskaps- och krigsplanläggning 

i fråga om driften av den datamaskinutrustning som ställs till centralens 

förfogande. I den män det kan ske utan att övriga arbetsuppgifter eftersätts 

får datacentralen även åtaga sig uppdrag från uppdragsgivare utanför för-
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svarsdepartementets verksamhetsområde. 
Data.:entralen leds av en styrelse. Chef för centralen är en direktör. Inom 

datacentralen finns ett centralt organ som utgörs av en enhet för adminis
tration. en enhet för teknik och en enhet för prod.uktion samt produkti~ns
organ för datainsamling ot:h databehandling.· 

Verksamheten inom delprogrammet Försvarets datacentral budgeteras på 
ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och för
bandsverksamhet. 

Verksamheten redovisas som självbärande under förslagsanslaget För
svarets data.:entral. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför jih·s1·arets datacentral 

bl. a. följande. 
Försvarets datacentrals organisation är både på kort och lång sikt mycket 

beroende av förändringar i kundernas krav. Möjligheten att tillgodose de 
ändrade kraven påverkas i stor utsträckning av möjligheterna att omskola 
anställd personal. 

Under programplaneperioden skall en driftenhet organiseras i Karlstad 
och en ny datamaskin installeras dk SAAB-utrustningarna tas su.:cessivt 
i anspr[ik. men de fi.in:slas bli utbytta fiire programplaneperiodens slut. En 
uppbyggnad av regiunal datamaskinkapat:itet sker, varvid de nuvarande Bur
roughsdatamaskinerna tas ur drift. Omliiggningen av datainsamlingen fort
siilll.':r i samband med att nya utrustningar anskaffas. 1 viss utstriickning 
kommer datainsamlingen i framtiden att ske via terminal. 

Regeringens beslut om den längsiktiga inriktningen fi.ir utveckling av 
försvarets clatamaskinstödda informationssystem påverkar datacentralens or
ganisation. Planerad ·tillkomst av regionala anl~iggningar under åren 
1978-1981 kan av flera skiil inte helt anpassas till avvecklingen av Uur
roughsdatamaskinerna. Vilka typer av datamaskiner som skall anskaffas 
grundas på lnformationssystemplan 82 och kommer i betydande omfattning 
att påverka data.:entralens verksamhet. organisation och ekonomi. 

Nya kundsystem bedöms i förhållande till nuvarande ha minskade krav 

på manuell kapacitet hos datacentralen för bl. a. datainsamling och distri
bution. Viss del av personalen måste därför skolas om för att kunna lösa 
mera tekniska uppgifter. Detta kan på sikt medföra problem som i sin tur 
kan innebära att övertalighetsproblem kan uppstå. 

Den av datacentralen beräknade årsomslutningen under delprogramniet 
framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; I 000-tal kr.). 

1975/761 1976/77 1977 /78 

25 271 35 160 35 000 

I l'rislä)!c' februari 1974 

1978/79 1979/80 

35 700 38 J()O 

1980/81 

39 150 

Summa 
1976/81 

183 110 
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F 18. Försrnrets datacentral 

1974175 

1975/76 

1976/77 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Kosrnader och mede!sbehor (! oon-ral kr.) . 

.. ------ ·-· - ·--- ------··- --·--·-- --·· -·-·- ---

Primäruppdrag 111. m. 

Försvarets datacentral: 
All111än ledning od1 
förbandwl·rksamhcl 

Kostnader 

Tillko111111t•r: 
Knstnadsforskj u tningar 

.·frgär: 
Intäkter 
Kostnadsförskju tningar 

l\kddsbdwv 

1974/75 1975/76 1976/77 
··---·· ----

Planl'rat L'tfall Planerat l'örsvarcts J."örl'dra-
dataccn- gandcn 
tral 

24 200 26 025 15 271 35 161 35 161 

24 200 26 025 25 271 35 161 35 161 

+ 302 

-24 199 -26 326 -- 24 968 -35 160 - 35 160 
302 

--------------

Urgifier och mede/sht'hor (/ ()()0-ra/ kr). 

!_ rgiftcr/inko1mkr 

I ngåcnde balans den 1 
juli rl'Sp. ;ir (utnytt
jad ri_irlig krl'ditl 

Utgifter 

Summa utgifter 

A1•går: 
Inkomster 
l!tgal'lllk balans den 30 

juni resp. ar (utnytt
jad riirlig krl'dit) 

Ml'ddsbeliov 

---- -- ------------- .. -- ---

1974/75 1975/76 1976/77 
--·- ·- ·-----

PlanL·rat Utfall Planerat !.'örsvarets Förl'dra-
datacl'ntral )!3ndl'n 

--------·-·-

2 579 2 579 2 579 
24 200 26 025 25 27l 35 161 35 161 

24 200 26 025 27 850 37. 740 37 740 

-24 199 -13 445 25 270 -34 160 35 739 

-- 2 579 2 579 - 3 579 - 2 oon 
I 

·-- --- -- - --- -- - ·-·---· 
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Personal 

Persunalkall'gori Antal 

1974/75 1975/76 

Cii'il {J<'l".\'OIJal 

Handläggande personal 
Övrig pl'rsonal 

Planerat 

25 
175 

200 

Budgetåret 1974175 

Utfall 

25 
175 

200 

Planerat 

28 
172 

200 

288 

Beräknad ~indring 
1976/77 

Försvarets 
datacen
tral 

-or. 
of. 

of. 

l:öredra, 
ganden 

of. 
of. 

of. 

Förwarers datacentral anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 
att förseningar i leveranserna av SAAB-utrustningar allvarligt har stört verk
samheten. Levererade utrustningar har varit behäftade med sådana svagheter 
och fel att installation av såviil befintliga som nya kundsystem ytterligare 
har fördröjts. Detta har medfört krav på avsevärt ökade resursinsatser för 
planering, drift och feluppföljning hos både kunder och datacentralen. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: I (föU 1975: 13. 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 
fullföljas. Enligt regeringsbeslut kommer en datadriftenhet att organiseras 
i Karlstad. 

Budgetåret 1976177 

Försrnrets datacentral 

Datacentralen är i sin verksamhet beroende av informationsutbyte med 
andra användare av samma datamaskinutrustningar. Då större delen av 
dessa användare finns utomlands medför detta ett stort behov av utrikes 
resor. Vid organisation av försvarets datacentral togs inte rimlig hlinsyn 
till detta förhållande varför resurserna till utrikes resor bör öka. För bud
getåret 1976177 i övrigt planerad verksamhet framgår av redogörelsen för 
programplanen. 

Fiireclrag11111le11 

Jag kan i huvudsak godta vad datacentralen har anfört om verksamhetens 
inriktning. Jag har räknat med att datacentralen under programplaneperioden 



., 
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bygger upp ett verkskapi tal så avpassat att såväl kostnader och intäkter som ut
gifter och inkomster balanseras. Den rörliga krediten skall i huvudsak använ
das för tillfälliga betalningsfluktuationcr. 

Min berlikning av niedelsbehovet framgår av sammanstiillningarna över 
kostnader och medclsbehov resp. utgirter och medclshehov. 

Jag hemstiiller <ttt regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiirsrarets dawc1'/7/ra/ för budgetåret 1976177 anvisa ett fiir
slagsanslag av I 000 kr. 

Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 

De frivilliga försvarsorganisationerna har till uppgift att i samråd med 
berörda myndigheter bedriva upplysnings- och rekryteringsverksamhet, 

medverka vid utbildning av frivillig personal som leds av myndighet, leda 
sådan utbildning av frivillig personal som inte anordnas av myndighet samt 
teckna avtal med och svara för registrering och krigsplacering av personal 
som står till förfogande för tillfällig tjänstgöring inom totalförsvaret (B-per
sonal). 

Verksamheten under delprogrammet Frivilliga försvarsorganisationer 
m. m. budgeteras på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena All

män ledning och förbandsverksamhet samt Utbildning till och av fast an
ställd personal m. fl. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Frivilliga försvarsorgani
sationer m. m. 

Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför överbe/iilhavaren bl. a. 
följande. 

Av tidigare programplaner framgår att vakanserna inom försvarsmakten 
i fråga om A- och B-personal så långt möjligt bör täckas. En god utbild
ningsvolym för dessa personalkategorier kan redovisas för budgetåret 
1974175. Svårigheter har uppstått att repetitionsutbilda personal som ingår 
i krigsförband som en följd av den ändrade repetiLionsövningsrytmen. Sär
skild uppmärksamhet ägnas därför åt att repetitionsutbilda personalen. bl. a. 
genom att ordna särskild repetitionsutbildning i form av kurser och liknande. 

Utbildning m. m. sker huvudsakligen enligt de grundlinjer som har fö

reslagits av 1966 års värnpliktskommitte. Organisationernas bidrag bör i 
stort behållas på nuvarande nivå. 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Frivilliga 
försvarsorganisationer m. m. framgår av följande sammanställning (prisläge 

februari 1975; I 000-tal kr.). 

19 Riksdagen /975176. I sam/. Nr /00. Bilaga 6 
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.... ·-·- ··-··- -·-------------

1975/76' 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

-- - ---- --·------·---··--------· 

23 140 25 980 25 980 25 980 25 980 25 980 
-·--·-··-·-·--··------

I Prisläge februari 1974 

F 19. Frh'illiga försvarsorganisationer m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

19 340 000 

23 140 000 
25 980 000 

Kosrnader och medelsbehm· (1 000-ra/ kr.). 

·-----·---

Primäruppdrag m. 111. 1974/75 1975/76 1976/77 

129 900 

·----·-----·· -----··-
Planerat Lltfall Planerat Överbefäl- Föredra-

havaren gamkn 
------··· -- -· -------··--- -· 

hivilliga försvarsorga-
nisationcr m. 111 •• : 

Allmfo ledning och för-
bandsverksamht't 3 664 3 664 4 793 7 448 7 448 

Utbildning till och av 
fast anställd perso-
nal m. Il. 15 676 17 642 18 347 18 532 18 532 

Kostnader= meddsbehov 19 340 21 306 23 140 25 980 25 980 
--------· ----------·-

Budgetåret 1974175 

Örerbe/iillwrnrrn anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 att 
planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Utbildningen av A
och B-personal har haft tillfredsställande omfattning. 

Anslaget för budgetåret har överskridits med ca 2 milj. kr. Överskridandet 
beror dels på svårigheter <ttt budgetera verksamheten. dels pä brister i myn
digheternas fakturering av tjänster till organisationerna. Överbefälhavaren 
har uppmiirksammat bristerna och vidtagit åtgiirder för att minska skillnaden 
mellan tilldelade resurser och utfall. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: I <FöU 1975: 13, 

rskr 1975: 122) och regleringsbn.::vet för innevarande budgetår iir i stort oför

ändrad jämfört med föregående budgetår och bedöms kunna fullföljas. 
Siirskild uppmärksamhet ägnas dock åt att repetionsutbilda personalen, bl. a. 
genom ait anordna kurser m. m. 
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Budgetåret 1976177 

Överbe.fälha1'are11 

Föriindringarna i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar överbe
fälhavaren på följande sär.:. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2 340 000 
kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

För al! täcka resursbehovet för det nya programelementet Sjövärnsför
eningarnas riksförbund behövs ytterligare 280 000 kr. 

För att bygga och restaurera kursgårdar behövs ytterligare 220 000 kr. 

Föredraganden 

Jag kan i stort godta vad överbefälhavaren har anfört. Vid beräkningen 
av medelsbehovel har jag tagit hänsyn till alt resursbehovet ökar på grund 

av det nya programelementet Sjövärnsföreningarnas riksförbund. Dessutom 
har jag beräknat ökade medel för bidrag till nybyggnad och restaurering 
av kursgårdar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Friril/igajörsrarsorga11isario11er m. m. för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 25 980 000 kr. 

lnsatsberedskap m. m. 

Verksamheten under delprogrammet lnsatsberedskap m. m. budgeteras 
på två primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän ledning och 
förbandsverksamhct och Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Insatsberedskap m. m. 

Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Insatsbe
redskap m. m. framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; 
I 000-tal kr.). 
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------------------- ---- ------

197 5/76 1 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

----- -- -- ------ ---- -----

35 900 40 500 42 150 42 150 42 150 42 150 209 100 
--------· -·-- ----------- --·-·-··- --·-----

I Prisläge februari 1974 

I övrigt är programplanen av sådan natur att närmare redogörelse inte 
bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar lämnas riks
dagens försvarsutskot l. 

F 20. Insatsberedskap m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

41408481 
35 900000 
42 090 000 

Kostnader och mede/sbehov (I Of){}-1a/ kr.). 

---------· ----·------ -------

Primiiruppdrag m. 111. 1974/75 

Planerat Utfall 

- -----
lnsatsbcrcdskap m. rn.: 
Allmän ledning och för-

bandsverksamhd I I 170 12 921 
Operativ oeh krigsorga-

nisatorisk verksamhet 20 830 28 487 

Kostnader= mctlelsbehov 32 000 41 408 

Tillkommer: 
Medgiven prisregkring + 7 200 

Meddshchov 39 200 41408 

1975/76 1976/77 

Planerat Överbefäl- Föredra-
havarl'n gandl·n 

----··-·-·- -- ---------

12 460 13 685 13 225 

23 440 26 815 28 865 

35 900 40500 42 090 

35 900 40 500 42 090 
------ ---·-- --··· -----

Överbefälhavaren 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 2 848 000 

kr. 

B. Förändringar enligt regeringens beslut. 

Upplysningar beträffande förändringarna lämnas riksdagens försvarsut
skott. Totalt innebär förändringarna att kostnaderna ökar med 60 000 kr. 
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C. Uppgif"t.sförändringar 

Upplysningar beträffande föreslagna uppgiftsförändringar lämnas riksda
gens försvarsutskott. Totalt innebär uppgiftsförändringarna att kostnaderna 
ökar med I 692 000 kr. 

li'iredraga11ch'11 

Jag kan i huvudsak godta den inriktning som iiverbefälhavaren har angett 
för verksamheten under programplaneperioden. 

1974 års underrättelseutredning (Fö 1974:01) har förordat att kostnaderna 
för viss personal m. m. vid försvarsstabens underrättelseavdelning som hit
tills har budgeterats på delprogrammet lnsatsberedskap m. m. fr. o. m. bud
getåret 1976177 i stället skall budgeteras på delprogrammet Försvarsstaben. 
Jag delar denna uppfattning. 

Min heriikning av medelsbehovet framgår av sammanstiillningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till /11satslwrcd~kap 111. 111. for hudget{tret 1976177 anvisa ett för
slagsanslag av 42 090 000 kr. 

Viss gemensam ~·erksamhet 

Delprogrammet Viss gemensam verksamhet får fr. o. m. budgetåret 
1976177 iindrat innehåll. Kostnader för signalskyddsmateriel inom delpro
duktionsområdena Centralt vidtaget materielunderhåll, Centralt vidtagen 

materielanskaffning och Tillämpad forskning har förts över till huvudpro
grammen 1-3 samt till delprogrammet Krigsorganisation för vissa staber 
m. m.: Materielanskaffning m. m. 

Verksnmheten under delprogrammet Viss gemensam verksamhet bud
geteras på lem primäruppdrag inom delproduktionsområdena Allmän led
ning och förbandsverksamhet. Operativ och krigsorganisatorisk verksamhet 
och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten linansieras från förslagsanslaget Viss gemensam verksam

het. 

Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför Öl'erbe/'iilhal'Gren bl. a. 

följande. 
Inom programelementet Vissa besök m. m. har enbart kostnader för ut

ländska besök vid försvarsmakten som med någorlunda säkerhet kan be
räknas tagits med i planeringen. Dit hör honnörsbesök, örlogsbesök. Oyg-
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besö!<, besök av skolor motsvarande försvarshögskolan m:h besök i samband 
med s. k. vlixeltjänstgöring. 

Förberedelserna inom programelementet Beredskapsåtgärder vid statens 
järnvägar och vissa enskilda järnvägar skall syfta till att säkerställa en snabb 
omställning till verksamhet i krig och till att skapa gynnsammast möjliga 

betingelser för verksamheten och uthålligheten i krig. Förberedelserna skall 
fortlöpande anpassas till järnvägarnas tekniska utveckling och strukturra

tionalisering samt till förändringar i den militära och civila försvarsplane

ringen. 
Inom programelementet Publikationer m. m. skall behovet av publika

tioner m. m. som iir gemensamma för försvarsmakten tillgodoses för såvlil 
krigs- som fredsorganisationen. Upplagornas storlek skall om möjligt be
grlinsas genom restriktiv tilldelning. Utan att avgörande slinka kvaliteten 
skall liingre intervaller mellan revideringar och omarbetningar efierstriivas. 

I fråga om programelementet Anskaffning av krigskartor dominerar en 
utveckling som i fråga om insamling, lagring och bearbetning av geodata 

blir alltmera tekniskt avancerad: satellitbilder, Qiirranalys, automatisk bild
tolkning, ortofototeknik, bildöverföring på träd och trådlöst, programstyrd 
framställning av reprooriginal samt kartografiska databanker iir viktiga del

områden. 
Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Viss ge

mensam verksamhet framgår av följande sammanställning (prisläge februari 
1975; l 000-tal kr.) . 

..... --···-··-·---------

1975/76 1 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 

------· -···------. ·-----------·· 

18 731 10 250 10 400 10 750 9 800 
-----·----

I Prislägt: februari 1974. lklvis andra primiiruppdrag. 

F 21. Viss gemensam ,-erksamhet 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 1 

Anslag 1 

Förslag 

25 685 041 2 

18731000 

10 250 000 

1 Delvis andra primäruppdrag 
2 Varav 5 085 000 kr. i prisreglcringsmcdcl 

1980/81 

9 800 

Summa 
1976/81 

51 000 
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Bestäl/11ingshemy11d~«a11de11 och be1a/11i11gsmedel (/ 000-tal kr.). 

l'rirniiruppdrag: n1. 111. 1976/77 

ÖVL"rbefälhavaren I· öre<lraganden 

Viss ),!L'lllL'IlSa1n vnksa111lwt: 
1\ll111oi11 ktl11i11g od1 forl.>andswrk

sa1nhl't 

ljiimll'r vid vissa besök 

OpL"rativ OL'h krigsorganisatorisk 
verksamhet 
lkredsbps;\tgiinkr vid SJ och 
vissa L'nskilda jiirnviigar 

lkrL"dskapsi1tgiirder vid försvarets 
dalaL·entral 

Centralt vidtagL'I malL'ril'\umkrh:ill 
m. m. 

:\ nskaffning och ulVL'L'kling av 
viss gL"IllL'nsam signalskydds
materiel 

Centralt vidta),!<:11 makriclan
skaffning 
l'u hl ikat iom·r 

Anskaffning a\• krigskartor 

Anskaffning och ul\'L'L'klinl,! av 
viss !!L'lllL'nsam signalskydds
mall'ril'l 

Tilliirnpad i'orsknin),! 
Anskaffning ol'11 utveckling av 
viss µernensam signalskydds
materil'l 

llyror till l·ortF 
R1..·dun .. ·ri11g pa grund 

;i\' llvl'rpl;1111..·rin!! 

\1cdl'!sbdwv 

Bcmyndigandcbchov 

lkm. 

360 

810 

I 970 

I 080 

4 220 

lkt. lkm. Bet. 

150 165 

6 100 6 700 

50 

300 

525 64() 

2 195 740 2385 

7 250 

I 530 

(i81 560 

- 250 

18 731 10 250 

740 
·----·--· --···- ------------------

I Delvis andra primäruppdrag 

Budgetåret 1974/75 

Överbefalhavarcn anger i sin [irsreclovisning för budgetäret 1974175 att 
planerad verksamhet har kunnat genomföras. 

Budgetåret 1975/76 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: I (FöU 1975: 13, 
rskr 1975: 122) och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 
fullföljas. 

Bem. Bet. 

165 

6 700 

50 

640 

740 2 385 

560 

- 250 

10 250 

740 
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Budgetåret 1976177 

Öl'('rbefälha1·aren 

Anslaget bör föras upp med 10 250 000 kr. och ett bestiillningsbemyn
digande om 740 000 kr. inhämtas. 

/-i"ire1 /raga llllt •11 

Min beriikning av det totala bemyndigande- och mcdclsbchovct fran1gär 

av sammanstiillningen över bestiillningsbemyndiganden och bctalningsme
del. Jag kommer senare denna dag att hemstiilla att regeringen llireslt1r 
riksdagen att underskottet av prisreglcringsbcmyndigamlen frän budget[iret 
1974175 regleras i samband med tilliiggsbudget Il till statsbudgeten for bud
getåret 1975176. 

Liksom tidigare bör det rn ankomma på regeringen att ta stiillning till 

vilka anskaffningar m. m. som bör ske inom ramen för det bcstiillnings
bemyndigande som riksdagen kan komma att liimna. 

Jag hemstiillcr att regeringen forcslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att medge att bestiillningar m. m. av 

krigskartor får läggas ut inom en kostnadsram av 740 000 
kr. 

2. till l'i.1s ge1111•11sa111 1·,•rk1w11h1•1 !lir budgetåret I 976177 anvisa 
ett förslagsanslag av 10 250 000 kr. 

Vissa ersättningar m. m. 

Verksamheten under delprogrammet Vissa ersättningar m. m. omfattar 
följande programelement. 

Under programelementet Familjebidrag tillhandahålls liinsstyrelserna me
del för utbetalning till familjebidragsnämnderna som beslutar om famil
jebidrag enligt bestämmelserna i familjebidragslagen och familjebidragskun
görclsen. Även den särskilda hjälpverksamhet för försvarsstabens perso

nalvärdsbyril bedriver till tlirm[m for de viirnpliktiga och deras anhöriga 

ingär i detta programelement. 
linder programelementet Skadeersättningar betalar försvarets civilförvalt

ning ersättningar med anledning av skador vid militär verksamhet. 

Under programelementet Ersiittning i anledning av kroppsskada utbetalar 

riksförsiikringsverket ersiittningar enligt mrordningarna om ersiittning i an

ledning av kroppsskada [1dragen under militiirtjiinstgöring m. Il. författning-

ar. 
Verksamheten inom programelementet Gemensam utbildning i arbetar

skydd bedrivs av försvarets arbctsmiljökommittc. tidigare försvarets centrala 

arbetarskyddsnämnd. 
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Under programelementet Förslagsverksamhet beslutar försvarets centrala 
företagsnämnd om vissa ersällningar och belöningar för förslag till förbätt
rade drifts- och utbildningsmetoder m. m. Niimnden vidtar iiven åtgiirder 
för all friimja förslagsverksamheten inom rörsvarsmaktl!n. 

Programelementet Täckande av vissa medelsbrister omfattar brister som 
försvarets civilförvaltning redovisar som s. k. propricbalanser. 

Verksamheten under delprogrammet budgeteras på två primäruppdrag 

inom delproduktionsområdet Allmän ledning och förbandsvcrksamhet, 
nämligen ett för familjebidrag och ett för vissa ersäuningar m. m. Primär
uppdraget avseende familjebidrag finansieras från försvarsgrenarnas anslag 

till ledning och förbandsverksamhet utom beträffande särskild hjälpverk
samhet till formån för viirnpliktiga och lieras anhöriga som, i likhet ml!d 
övrig verksamhet inom uelprngrammel, finansieras frtm anslaget Vissa er

siillningar m. m. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför./ör.1·1·are1.1· cil'i//iirvalrning 

bl. a. följande. 

Utgifterna för den del av verksamheten under programelementet Famil
jebidrag som avser siirskilu hjiilpverksamhet till förmfö1 for drnpliktiga och 
deras anhöriga heriiknas till 500 000 kr. för van och ell av hudge.tfacn under 
programplanepcrioden. De totala utgifterna l'iir verksamheten beriiknas I". n. 
enligt följande sammans@lning (] 000-tal kr.). 

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980i81 Summa 1976/81 
--- -- - -- - . -----····- -- -· - ---· ·-· . 

87 000 90 000 88 900 91 000 91 000 44 7 900 

Vid beriikningcn av utgifterna för programelementet Familjebidrag har 
civilförvaltningen beaktat de förbiillrade viirnpliktsfr\rmtmer som har infons 
enligt prop. 1975: I (bil. 6, Föll 1975:3, rskr 1975:25). Hiinsyn har diiremot 
inte tagits till de ddvis nya principer för ersiillning ill viirnpliktiga m. Il. 
som riksdagen (prop. 1975:37. Fiil.J 1975: 18. rskr 1975: 195 l har gndkiint 
och som avses bli inl'l'irlla successi\'l. 

Civilforvaltningen föreslår att för van och ell av hudgetären under pro
gramplaneperiouen beriiknas of'öriindrat 3.2 milj. kr. för \'erksamheien under 
programelementet Skadeersiillningar. 

Pä grundval av basbeloppet 9 OfJO kr. som motsvarar prisniv~m i februari 

1975 beriiknas utfallet under programelementet Ersiillning i anledning av 
kroppsskada for hudget{iret 1975176 bli 26.8 milj. kr. Riksforsiikringsverket 

her~iknar medelshehovet vid konstant hasheloppsnid under programplane
perioden enligt följande sammanst~illning 1 I 000-tal kr.L 
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... ·-------·-· ·------ --
1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Su1111na 

1'!76,'81 
---·- ---------· ------

Livr:inta till 
invalidn 17 200 17 300 17 400 17 500 17 600 87 000 

Livr:inta till d"kr-
lcvandl' 4 800 4 800 4 800 4 800 4 800 24 000 

Sjtikpl'llning 4 100 4 200 4 300 4 400 4 500 21 500 
Övriga fiir111i111L'r 900 900 900 900 900 4 500 

27 000 27 200 27 400 27 600 27 800 137 000 
·------- -----· 

Enligt försvarets centrala arbetarskydr.lsnämnds förslag beräknas medels
behovet för verksamheten under programelementet Gemensam utbildning 
i arbetarskydd öka. Detta beror på den delvis ändrade arbetarskyddslag
stiftningen som har medfört att ökad uppmärksamhet 1ignas utbildningen 
i arbetarskydds- och arbetsmiljöfrågor. De bedömda kostnaderna för verk
samheten under programplaneperioden beräknas enligt följande samman
stiillning. 

1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 1976/81 

200 000 177 000 266 000 266 000 200 000 I 109 000 

Riktlinjerna llir heriikning av ersiittning under programelementet För
slagsverksamhct har lindrats under är 1974. De nya riktlinjerna förutsattes 

medföra i stnrt sett en förduhhling av hittillsvarande utgifter för förslags
vcrksamheten. Nu \'Unna e1farenheter visaremellertit.l att den nya ordningen 
inte har medfört n[1gon större kostnadsiikning. Behovet av betalningsmedel 
för verksamheten under vart och ell av budgetfaen 1976/77-1980/81 be

riik nas hl i IOO 000 kr. 
För programelementet Täckande av vissa medelsbrister väntas inte några 

större förändringar under programplaneperioden. Det budgeterade resurs
behovet för vart och ett av budgetåren under programplaneperioden är 30 000 

kr. 
Den av försvarets eivilforvaltning beräknade utvecklingen av anslaget 

Vissa ersättningar m. m. framgår av följande sammanstmlning (prisläge fe

bruari 1975; I 000-tal kr.). 

·- ··-·-----------··-----

1975/76' 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

------- ·---··· 

28 947 31 030 31 207 31 496 31 696 31 830 157 2.'i9 

1 Prislä~L' khruan 1974 
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F 22. Vissa ersättningar m. m. 

1974/75 

1975/76 

1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

30 205 587 

28 947 000 

41030000 

Kostnader och medelsbehor (I ()()0-ta/ kr.) 

--·--· ·------- ·------ -----------------

Prim~iruppdrag 111. m. 

Vissa ersättningar 111. 111. 

Allmän ledning och 
forba ndsverksamhet 

1 ·am iljd1id rag 
Vissa ersättningar 111. 111. 

Kostnader 

.4 l'gdr: 
\kdd för familjehidrag 

frän andra anslag 
Ersättning frän diverst'

meddskonton 

Meddsbehov 

1974/75 1975/76 1976/77 

Planerat lit fall l'lanc'rat h:irsvards hirl'dra-
Civilfi.ir- <kn 
vallning 

82 800 75 816 84 000 87 000 87 ()()() 
27334 29815 28575 305SO ·Hl."50 

110134 105631 112575 117550 127550 

82400 -75415 -83600 86500 --86500 

28 10 28 20 20 

27 706 30 206 28 947 31 030 41 030 

Budgetåret 1974175 

Försl'arets ciri(fiirl'{l/flling anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974175 

att den låga medclsförbrukningen i fiirhällande till budgeterad kostnad fiir 
primliruppdraget Familjebidrag bl. a. beror på minskat tjiinstgöringsdagsuttag 
i förhållande till vad som hade berliknats. Underutnyttjandet p:1 grund hiirav 
berliknas till 3J milj. kr. 

Överutnyttjandet i forhällamle till budgeterad kostnad for primiiruppdragct 
Vissa erslittningar m. m. hlinfOr sig till programelementet Erslittning i an
ledning av kroppsskada. Programelementet överskreds med 3 milj. kr. huvud
sakligen på grund av höjt basbelopp. Utfallet under övriga programelement 

blev 500 000 kr. lägre än budgeterad kostnad. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975: 1 (FöU 1975: 13. 

rskr. 1975: 122) och i regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kun
na fullföljas. 
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Budgetåret 1976177 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar försvarets 

civilförvaltning på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräk ning 

Pris- och löneomriikningen innebiir att kostnaderna ökar med 4 975 000 
kr .. varav !lir familjebidrag 3 milj. kr. och for vissa ersiittningar m. m. 

I 975 000 kr. Kostnadsökningen for familjehidrag belastar inte anslaget efter
som medel tilll"örs rr[m andra anslag. 

B. Uppgiftsförändringar 

Kostnaderna för gemensam utbildning i arbetarskydd beräknas öka med 

74 000 kr. 
Kostnaderna för förslagsverksamheten bedöms minska med 99 000 kr. 

l'ii1'C'llmga111/e11 

Vad rörsv<trcts civilf(irvaltning har anilin om utvecklingen under del

programmet lliranleder inte nägot erinran frän min sida. 
Med hiinvisning till vad jag tidigare har anfört under avsnittet om pro

gramplanen för det milirnra försvaret förordar jag att under detta anslag 
tas upp 10 milj. kr. för ersättning till värnpliktiga som har skadats vid olycks

fall år 1968 eller tidigare. 
Min beriikning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över kost-

nader och medelsbeho\'. 
Jag hemst;iller all regeringen fl.iresl{ir riksdagen 

att till v;.,sa ersii1111i11gar m. m. för budgetåret 1976177 anvisa ett 
förslagsanslag av 41 030 000 kr. 

F 23. Gemensamma myndigheter m. m.: Iståndsättning a\· befästningar 

och kast>rner 

1974175 
1975176 

1976177 

Utgirt 

Anslag 
Förslag 

4 300 000 
2 700 000 

5 I 00 000 

Verksamheten under anslaget omfattar iständsiittning av befästningar och 
byggnader för gemensamma myndigheter och funktioner. Anslaget skall 
tillgodoföras inkomstsidan i staten för försvarets fastighetsfond för att ba

lansera utgifter inom staten för fonden. 
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Kostnader och medelsbeho11 (I 000-tal kr.) 
.. --··--·--· ... 

Primiiruppurag 111. rn. 1974/75 1975/76 ·1976/77 

Överbcfiil- Föredra-
hava ren gandcn 

·------

Befästningars delfond 
c;emcnsamma myndigheter m. 111.: 

Iståndsättning av befästningar 
m. 111. for delprogram 111en 

l'örsvan:ts materielverk I 700 
hirsvarcts radioanstall 300 500 500 
Viss gemensam verksamhet 800 100 

Kasernbyggnaders 
delfond 

Gemensamnw myndigheter m. m.: 
lståndsiittning av kaserner m. 111. 

för delprogrammen 
Försvarets materielverk 450 800 900 <)()() 

l'örsvarcts radioanstalt 200 I 400 I 400 
Värn plikt swrkl'! 200 500 500 
Militärhögskolan 500 500 500 
hirsvards hunuskola 300 150 200 200 
Krigsark i vet 450 250 300 300 
Militärhistoriska museer 200 600 800 800 

Kostnader= mcdclsbchov 4 300 2 700 5 100 5 100 
··------------·-· ---·-- --·--

Budgetåret 1974175 

I sin årsredovisning för budgetåret 1974175 anmiiler _/i1rti/ikmio11s/iirra/1-

11i11ge11 all planerad verksamhet har kunnat genomföras. 

Budgetåret 1975176 

Ombyggnaden av ett ammunitionsförråd beräknas bli färdig under bud

getåret 1975176. I övrigt utförs vissa mindre iståndsätlningsarbeten på be

fästningar, byggnader rn. rn. 

Budgetåret 1976177 

Överbefalhavaren 

Följande dispositionsplan föreslås för anslaget. 

Objekt 

B,·fä\tningars delfond 
1-"iirsvarets radioanstalt 
I. Mindre ist<lmlsättningsarheten pä bcfiislningar 111. m. 

Mcdelstiirbrukning 
( 1 000-tal kr.) 

500 

500 
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--------------·-·---------------
Objekt Tl!edclsförbrukning 

(I 000-tal kr.) 
------- - ---·-----·- ···----·------ ·------··------··-·-

Kasernbyggnaders delfond 
Hirsvarcts materielverk 
1. '.1-1imlre istiindsättningsarbeten pii byggnader m. m. 

Försvarets radioanstalt 
2. Mindre istiindsiittningsarbden pa byggnader. vissa 

tekniska fiirsiirjningsanordningar rn. m. 

Värnpliktsverkd 
3. Mindre istiimlsättningsarbetcn på byggnader 111. 111. 

M ilitiirhögskolan 
4. Mimlre iståndsättningsarbdc•n pa byggnader 111. rn. 

l·örsvarl'ts hundskola 
5. Mindre ist~indsättningsarbeten på byi;gnadt'r m. 111. 

Krigsarkivct 
6. Mindre istiindsiittningsarbc!L'n p~ byggnader m. m. 

Militiirhistoriska museer 
7. Mimlrl.! istandsättningsarbekn pi1byggnader111. 111. 

900 

I 400 

500 

500 

200 

300 

800 

4 600 

Totalt 5 100 

Befästningars delfond 

I. För mindre iståndsättningsarbeten på befästningar m. m. behövs 
500 000 kr. för nästa budgetår. 

Kasernbyggnaders delfond 

1-7. För mindre iståndsättningsarbeten på byggnader, vissa tekniska för

sörjningsanordningar m. m. beräknas ett medelsbehov av (900 000 + 
I 400 000 + 500 000 + 500 000 + 200 000 + 300 000 + 800 000) 4 600 000 
kr. för nHsta budgetår. OrganisationsHndringar m. m., vars omfattning inte 
nu kan förutses, kräver omdisponering, anpassning och ändrat utnyttjande 
av befintliga lokaler. ändring av värme- och ventilationssystem samt elek
triska installationer m. m. Medlen behövs också för att modernisera och 
förnya installationer och anläggningar för värme- och elförsörjning, istånd
sätta vägar och planer samt för att byta ut eller komplettera vattenlednings
och avloppsnät. 

I· lin't lraga11<lc11 

Min bcriikning av mcuelsbehovet framgär av sammanstiillningen över 
kostnader och mcdclsbehov. 

Jag hemst~illcr att regeringen föreslår riksdagen 

att till Cic111e11sa111ma miml~«lieter m. m.: /s1dnd~äflni11g ar betas1-

11i11gar 1Jc/r kasemer för buuget<lret 1976/77 anvisa ett förslags
anslag av 5 100 000 kr. 
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G Civilförsvar 

Verksamheten under huvudprogrammet Civilförsvar budgeteras på ett 
antal primäruppdrag inom produktionsområdena Förvaltning, Utbildning 
av civilförsvarspersonal m. m., Civilförsvarsutbildning av allmänheten, Un
derhåll och förrådsverksamhet, Materielanskaffning m. m., Anskaffning av 
förråds- och utbildningsanläggningar, Anskaffning av skyddsrum m. m. och 

Forskning, försök och utveckling. Verksamheten finansieras från följande 

anslag. 

G I. Civilförsvar 
Il 6. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

G 1. Civilförsvar 

1974175 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

151368274 
144 470 000 
160 050 000 

Bemyndigandeskulden för anskaffning av civilförsvarsmateriel var den 
30 juni 1975 39 175 000 kr. För budgetåret 1975176 har riksdagen lämnat 
ett beställningsbemyndigande om 42 milj. kr. och anvisat 30 753 000 kr. 
i betalningsmedel. Den på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden den 
30 juni 1976 blir (39 175 000 + 42 000 000 - 30 753 000) 50 422 000 kr. 

Tidigare åtaganden beträffande statsbidrag till byggande av skyddsrum 
m. m. motsvarade en bemyndigandeskuld den 30 juni 1975 av 63 223 000 
kr. För budgetåret 1975176 har riksdagen lämnat ett beställningsbemyn

digande om 45,2 milj. kr. För samma budgetår har 32.2 milj. kr. anvisats 
i betalningsmedel. Med utnyttjande av angivna belopp hlir bemyndigan
deskulden den 30 juni 1976 (63 223 000 + 45 200 000- 32 200 000) 76 223 000 
kr. 



Bestäl/11i11gsbe111y11diga11de11 och beta/11i11gs111edel ( 1 000-tal kr.) 

l'rim~iruppd rag 111. m. 1974/75 

!km. 

Planerat 

Ci\'ilförsvar: 
Fiirvaltning 
litbildning av ci\·ilförsvarspersonJl m. m. 
Civilförsvarsuthildnin.r av all111fohetL'n 
l"nderhåll och förr~id~crksamhet -

'.\lakriclanskaffning m. m. 20 193 1 

Amk:iffning :!\'skyddsrum m. m. 45 502] 
hirskning, försiik l>L"h utveckling 

h:ostnadcr 

Tillko111111cr: 
Till regeringens disposition: 
lit bildning ;iv civilförsvarspersonal 
\la tcrielanska ffning 5 845 
Anskaffning av skyddsrum m_ 111. 11 000 
\kdgiven prisrcgkring 

.·11'går: 
Reducering p. g. a. överplanering: 
Ubildning av civilförsvarspersnnal 
Ma tcric Ian skaffning .. 1 038 
Anskaffning av skyddsru1i1 m. 111. 

lnl~ikter m. 111. 

\kdelsbe hov -

lkmyndigandcbo::hov 81 502 

l Ihrav 5. 7 milj. kr. i prisrcgkringshcmyndigamkn 
2 D~irav 2.2 milj. kr. i prisrcgkringsbcrnyndigandl'n 
J Diirav 21.6 111ilj. kr. i prisrc•gkringsbl'myndiganden 
4 Diir;!V 13.0 milj. kr. i prisrL·gkringsbemyndigamlL'll 

---

Bet. 
----

L:tfall Planerat 

25 837 
27 831 

2 514 
20 758 

14 979 31 922 
50 176 20 500 

I 200 

130 562 

- l 713 5 

-
6 000 

26 415 

-

- -4 850 

153 84G 

71 155 -

; '\!otsvarar hL•dknad nh:Lklsforbrukning utövl'r anslag p:i kapitalbudgt:ten 
6 IXirav 3,3 milj. kr. i prisrq!kringsbc·myndiganLkll 

l'tfall 

31 575 
31 515 

3 025 
21 044 
34 652 
32 404 

2 084 

156 299 

-4 930 

151 369 

-

7 lhrav 17 .0 milj. kr. i prisrL•glningsbcmyndigandc•n 
8 Diirav 15.5 milj. kr. i prisn·gil'ringsmyndig:rnden 
9 IWrutöver bctalningsrnedd for bidrag till skyddsrum i vissa bostadsfastigheter 

1975/76 

Hem. 

Planerat 

-

42 000 2 

44 645 4 

500;} 

-4 445 

87 200 

-----------·-· 
1976/77 .,, ... ---- 0 

Cfrilförs~·:irs.~t}'ft'l.scn Förcdrng;inden '? -
Bet. lkm. Bet. Bem. Det. '° -..I 

VI ---..I 
00\ -0 
0 

26 608 30 201 28 500 
26 910 32 783 34 450 !::=! 

3 720 4 935 4 935 ;;:;-
Cl<l 

22 431 22 000 21 700 C>) 

32 753 4 7 948 6 44 419 37 000 35 700 00\ 

36 354 66 011 7 41 035 82 763 8 46 535 9 'Tl o: 
1 348 1 914 I 914 ... 

"' < 
C>) 

150 124 177 287 173 734 ... 
"' Q. 
rp 

-= c.> ... -
} 

rp 
-·· 3 

rp 

5 7005 3 7705 :i -rp -
-4 600 

-2 000 -· . 7 419 - 5 000 
-4 154 -6 035 -7 263 -6 035 
-5 200 --6 423 6 419 

1.f4 470 - 152 810 160 050 
w 
0 
.i:. 

113 959 - 92 500 
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Personal 
305 

PL'rsunalka tl'gori Antal 

1974/75 

Planerat Utfall 

Cfril personal 
Handliiggandc: pnsunal 
L~rar,· 

Övrig personal 

117 
70 

399 

586 

136 
61 

353 

550 

1975/76 Ber:iknad :indrin~ 
1976/77 ' 

--------·· ----

Planl'rat Civil för- Hirl'dra-
svarssty- ganden 
rdsl'n 

---- ..•.. ----·------

131 
70 

379 

580 

of. 
of. 
of. 

of. 

ur. 
of. 
uf. 

of. 
---------·-·- ---·-· ··------··· 

Budgetåret 1974175 

CM{/rirsvarsstyre/sen anger i sin årsredovisning för budgetåret 1974/75 att 

planerad verksamhet i stort har kunnat genomföras. Verksamheten har 

präglats av förberedelserna för övergång till ny krigsorganisation och ny 

utbildnings- och förrådsorganisation. Förberedelser inför omlokaliseringen 

till Karlstad har tagit i anspråk en ökad andel av styrelsens resurser. Per

sonalomsättningen har varit hög. De planerade utbildnings- och övnings

målen har uppnåtts till 95 96. Anskaffning av skyddsrum har i huvudsak 

skett som planerat. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1 (FöU 1975:13. 

rskr I 975: 122l och regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms i hu

vudsak kunna fullföljas. Detta innebär bl. a. en fortsatt strävan att för

bättra det förebyggande skyddet för befolkningen. Det tidigare undantaget 

för vissa områden i de större städerna från skyldighet att anordna skydds

rum i nybyggnader har upphävts. Åtgärder vidtas för att inom ramen för 

tillgängliga resurser börja avhjälpa påtagliga brister i skyddet i dessa områden. 

Förberedelser pågår också för att införa det nyligen beslutade skyddsrums

systemet och för kommunernas planering av det framtida skyddsrumsbyg

gandet. 

En; ändrad krigsorganisation planeras för ledning av civilförsvaret i krig 

och för undsättning av nödställda. Organisationen kompletteras med an

läggningar och materiel. Grundutbildning av civilförsvarspliktiga och öv

ningar planeras ske i ungefär samma omfattning som under budgetåret 

1974/75. 

Övergången till en ny organisation för civilförsvarets fredstida utbildnings

och förrådsvcrksamhet förbereds under budgetåret. Utbyggnaden av utbild

ningsanläggningar och förråd pågår. 

20 Ri/.:sclagl'll 1975/7()_ I samt. Nr /00. Bilaga{) 
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Enligt riksdagens beslut vid 1975176 års riksmöte (prop. 1975176:57, NU 

1975/76: 15, rskr 1975/76: 107) har bestHllningar av viss bekHidnadsmateriel 

tidigarelagts till budgetåret 1975176. 

Budgetåret 1976177 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen (s. 47) anför 

civilförsvarsstyrelsen följande huvudmotiveringar för den föreslagna verk

samheten under budgetåret 1976177. Arbetet med att förbättra det före

byggande skyddet för befolkningen och förberedelserna för att införa en 

ny krigsorganisation fortsätter. En ny organisation för fredstida utbildnings

och förrådsverksamhet införs under budgetåret. Utbildning och övning av 

civilförsvarspliktiga beräknas öka något. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975/76 detaljmotiverar ci

vilförsvarsstyrelsen på följande sätt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Pris- och löneomräkningen innebär att kostnaderna ökar med 19 432 000 

kr. 

B. Förändringar enligt Kungl. Maj:ts/regeringens beslut 

Kostnader för personalens resor till Karlstad ökar ( + 210 000 kr.). 

C. Uppgiftsförändringar 

1. Utbildning av civilförsvarspersonal m. m. 

Lokalkostnader m. m. har förts över från primäruppdragsgruppen under

håll och förråds verksamhet ( + I 90 000 kr.). 

Ökade intäkter av verkskydd och biståndsutbildning minskar medels

behovet med 1 723 000 kr. 
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2. Civilförsvarsutbildning av allmänheten 
För arbetsgivaravgift för Rikskommitten för självskydd behövs ytterligare 

400 000 kr. Bidrag till Wnsförbunden ökar kostnaderna med 75 000 kr. ( + 
475 000 kr.). 

3. Underhåll och JOrrådsverksamhet 
a) Lokalkostnader för garage- och verkstadsbyggnader i Rosersberg förs 

över till primäruppdragsgruppen Utbildning av civilförsvarspersonal m. m. 
(- I 90 000 kr.). 

b) Kostnaderna för förrådsverksamheten minskar under budgetåret (-
1 511 000 kr.). 

c) Kostnaderna sjunker genom minskad förrådsverksamhet och senare
lagd anskaffning av vissa inventarier (- I 191 000 kr.). 

4. Materielanskaffning m. m. 

Materielanskaffningen bör inriktas på andra materielgrupper än under in

nevarande budgetår (+ 8 835 000 kr.). 
Av begärda bemyndiganden avses 3 340 000 kr. för prisreglering. Beloppet 

har beriiknats enligt följande. 
a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under 1976177 

från prisliige februari 1975 till prisläge februari 1977 enligt bedömd pris
ut veckling med I 560 000 kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 
till prisläge februari 1977 enligt bedömd prisutveckling med I 780 000 kr. 

5. Anskaffning av skyddsrum m. m. 
För budgetåret 1976177 behövs bemyndiganden att medge statsbidrag 

till byggande av skyddsrum m. m. till ett belopp av 66 011 000 kr. och be

talningsmedel till ett belopp av 35 milj. kr. Bemyndigandena avses för att 
bygga och modernisera ledningscentraler, modernisera befolkningsskydds

rum. bygga observationsplatser. skyddsrum för framskjutna enheter och 
krigsbranddammar samt för åtgiircler för att minska bristen på skyddsrums
platser i vissa områden. Därutöver innefattar det begärda bemyndigande
beloppet fackning får beräknade utbetalningar får statsbidrag till skyddsrum 
i undervisningsanstalter och trafikantskyddsrum samt för vissa kostnader 
i samband med kontroll av enskilda skyddsrum. 

Av begärda bemyndiganden avses 17 milj. kr. för prisreglering. Beloppet 
har beriiknats enligt följande. 

a) omräkning av bemyndiganden för nya beställningar under budgetåret 
I 976177 från prisliige februari 1975 till prisläge februari 1977 enligt bedömd 
prisutveckling med 10 milj. kr. 

b) omräkning av den beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1976 

till prisläge februari 1977 enligt bedömd prisutveckling med 7 milj. kr. 
Betalningsmedlen avses för att betala statsbidrag m. m. för den produktion 

av anläggningar som har bestlillts med stöd av lämnade bemyndiganden. 

6. Forskning. försök och utveckling 

Ändrad inriktning av verksamheten för vissa projektgrupper och större 
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krav på insatser inom delproduktionsområdet på grund av att skyddsrums
byggnadsskyldighet for småhus har införts ökar kostnaderna ( + 429 000 
kr.). 

Fiircdraga11dc11 

Jag har tidigare i samband med mina ställningstaganden till programplanen 
forcivilförsvaret redogjort for de riktlinjer efter vilka civilförsvaret bör utveck
las i fortsiittningen. I samma avsnitt har jag anmält att jag i annat sammanhang 

avser att föreslå regeringen att förelägga riksdagen förslag om ändrade regler 
för statsbidrag för kostnader för ledningscentraler m. m. I avsnittet om ram
beräkningar m. m. har jag vidare anmiilt att jag i annat sammanhang avser 

att föreslå regeringen proposition till riksdagen om höjning av förmånerna 
till bl. a. civilförsva.rspliktiga. Vid min beräkning av medelsbehovet under 
förevarande anslag har jag beaktat dessa reformer. 

Beträffande medelsbehovet för budgetåret 1976177 och de bemyndiganden 
som behövs för verksamheten vill jag i övrigt anföra följande. 

Vid beräkningen av kostnaderna under primäruppdragsgrupperna har jag 
beaktat civilförsvarsstyrelsens förslag till iindrad redovisning av vissa kost
nader samt att intäkterna av verkskyddsutbildning och biståndsutbildning 

ökar. Jag har vidare beräknat medel för ökat bidrag till Rikskommitten för 
självskydd och Sveriges civilförsvarsförbund. 

För budgetåret 1976177 beräknar jag att det för materielanskaffning behövs 

ett beställningsbemyndigande av 37 milj. kr., varav 2 940 000 kr. är avsedda 
får prisreglering. Jag har därvid beaktat den tidigareläggning från budgetåret 
1976/77 till 1975176 av vissa beställningar inom beklädnadsområdet till 
ett belopp av 5 milj. kr. som riksdagen har beslutat vid 1975176 års riksmöte 
(prop. 1975176:57, NU 1975176: 15, rskr i 975176: 107). Behovet av betalnings
medel för budgetåret 1976177 beräknar jag till 30.7 milj. kr. 

Vid bifall till vad jag har förordat kommer bemyndigandeskulden för 
materielbestiillningar den 30 juni 1977 att uppgå till 56 722 000 kr. Liksom 
tidigare bör det få ankomma på regeringen att ta ställning till vilken an
skaffning som bör ske inom ramen för det bemyndigande som riksdagen 

kan komma att lämna. 
Beträffande anskaffning av allmänna skyddsrum m. m. vill jag erinra om 

att kommunerna inte är skyldiga all vidta statsbidragsberättigade åtgärder 

innan medel finns tillgängliga för beräknat statsbidrag eller riksdagen har 
lämnat bemyndigande till sådant bidrag. 

Jag beräknar att bemyndiganden att medge statsbidrag dels till kommuner 
för att anordna allmänna skyddsrum m. m., dels till kostnaderna för enskilda 
trafikant- och skolskyddsrum m. m. för budgetåret 1976177 behövs till ett 
belopp av 55.5 milj. kr. varav 15.5 milj. kr. avses för prisreglering. Jag beräknar 

medelsbehovct for dessa ändamål for nästa budgetår till 40.5 milj. kr. Jag 
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har diirvid beriiknat rnedel bl. a. för ett högre statsbidrag till kommunerna 

för att anordna vissa allmänna skyddsrum m. m. Jag har vidare beräknat 

bemyndigande om 20 milj. kr. för bidrag till skyddsrum i bostadsfastigheter 

i enlighet med vad jag tidigare har anfört under avsnittet civilförsvarets 

fortsatta inriktning. 

Med utnyttjande av de belopp som har tagits upp i sammanställningen 

över beställningsbemyndiganden och betalningsmedel blir bemyndigande

skulden för statsbidrag till skyddsrum m. m. den 30 juni 1977 111 223 000 

kr. Detta belopp bör emellertid justeras med hänsyn till den beriiknade 

fördelningen av prisregleringsmedel för budgetåren 1975176 och 1976177. 

Den på detta sätt beräknade bemyndigandeskulden den 30 juni 1977 blir 

ca 96 milj. kr. 

Vid beriikning av kostnaderna för forskning, försök och utveckling har 

jag beaktat de ökade krav som införandet av skyddsrumsbyggnadsskyldighet 

för småhusområden ställer på denna primäruppdragsgrupp. 

Mina beräkningar av det totala bemyndigande- och medelsbehovet fram

går av sammanställningen över beställningsbemyndiganden och betalnings

medel. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge att civilförsvarsmateriel be

ställs inom en kostnadsram av 37 000 000 kr. 

2. bemyndiga regeringen att medge att statsbidrag utgår för an

skalTning av skyddsrum m. m. inom en kostnadsram av 

75 500 000 kr. 

3. till CM(fiirwar för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag 

av 160 050 000 kr. 
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H Övrig Yerksamhet 

Beredskapsnämnden för psykologiskt förs\·ar 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar leder och samordnar plan
läggningen av landets psykologiska försvar och ombesörjer - i den mån 
det inte ankommer på andra organ - själv att behövliga förberedelser vidtas. 

Beredskapsnämnden består av ordförande och 15 ledamöter. Till nämnden 
är knutet ett kansli som leds av en kanslichef. 

Verksamheten under delprogrammet Beredskapsnämnden för psykolo
giskt försvar har tidigare budgeterats på två primiiruppdrag. Fr. o. m. bud

getåret 1976177 budgeteras verksamheten på ett primäruppdrag inom del

produktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Beredskapsnämnden för 

psykologiskt försvar. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet m. m. anför brrcdskaps11ä11111-

den fiir psykologisk! /iirsrar bL a. följande. 
Planläggnings- och utbildningsarbetet tar under programplaneperioden 

främst sikte på att fortlöpande bygga upp och utveckla en ändamålsenlig 
organisation för statens upplysningscentral samt att biträda pressen, folk
rörelserna och de regionala myndigheterna i deras krigsplanliiggning för det 

psykologiska försvaret. 
Inom forskningssektorn studeras opinionsutvecklingen i Sverige rörande 

försvarsvilja, attityder till försvar och vissa aktuella samhiillsproblem samt 
massmedia. Vidare studeras främmande propaganda, psykologisk krigföring 
i vissa internationella konflikter samt masskommunikation och andra pro
blem inom det psykologiska försvarets område. 

Den av nämnden beräknade utvecklingen av anslaget Beredskapsnämn
den för psykologiskt forsvar framgår av följande sammanställning (prisläge 

maj 1975; I 000-tal kr.). 

1'>7'.,'761 1976/77 1977/78 1978,'79 1979 180 1980'81 Su111111a 
1976.'8 J 

I 390 2 085 2 481 2 592 2 704 2 827 l 2 689 

I Prisl~ige februari 1974 
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H I. Beredskapsnämnden för ps~·kologiskt försrnr 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 343 760 
I 390 000 
I 620 000 

Kostnader och medelsheho;. il (J(}O-tal kr.) 

l'rimiiruppdrag 111. 111. 

lkrc•,lsk:ipsn:immkn l'iir 
P'Ykl>logi,kt fi_irwar: 
All111:in kdning od1 
fo rh:i nd svl' rk sam hc· I 

lkrl'dskapsn:i111ndl'11 for 
psykologiskt försvar 
inkl. hl'rc·,1'kapsiit
g~lrdl'r 

Dnkumc·ntatinn och 
forskning 

Kostnadl'r = 
tllc'dl'lsbl'huv 

Personal 

1974/7 5 

l'l;inc·rat 

S 11 

455 

I 266 

Pl'rsonalka !L'gori Ant ;tl 

·-----· -----

Handliiggande pnsonal 
Övrig personal 

6 
3 

9 

Budgetåret 1974175 

827 

517 

I 344 

l' 11:111 

6 
3 

9 

1975/76 1976/77 

Planc·ral 13erc·dskaps- hirc·dra-
n:i11111de11 gandc·n 
i'iir psy ko-
logiskt 
filr"ivar 

889 I 400} I h211 

50 I 685 

I 390 2 085 I 620 
·---·-·-·------

1975 176 13niiknad iindrin>! 
1976/77 . 

Planc·rat lkrc·dskaps- hirc·dra-

6 
3 

9 

nä11111de11 gandc·n 
f'iir psyk1.1-
lngiskt 
försvar 

uf. 
+I 

+I of. 

Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar anger i sin årsredovisning 
för budgetåret 1974175 att niimnden har fyllt uppkomna vakanser i krigs
organisationen och biträtt civilbefälhavare och länsstyrelser i deras arbete 
med att komplettera den regionala och lokala organisationen. Arbetsgrupper 

inom beredskapsnämnden har utrett frågor som berör beredskapsplanlägg-
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ning för dagspressen, folkrörelserna och teatrarna. 

En särskild konsult har anställts under året och biträder i niimndens regi 

pressen i dess planläggningsarbete. 

Nämndens forskning har omfattat 19 projekt, av vilka nio har avslutats 
och fem påbörjats. 

Studierna av försvarsviljans begrepps- och mätproblem har intensifierats. 

Budgetåret 1975176 

Den inriktning av verksamheten som anges i prop. 1975:1 (FöU 1975:13, 

rskr 1975: 122) och i regleringsbrevet för innevarande budgetår bedöms kunna 

fullföljas. Detla innebär bl. a. att beredskapsnUmndcn prioriterar plan

läggnings- och utbildningsverksamheten. 

Budgetåret 1976177 

Beredskapsnämnden .för psykologiskt .f(ksvar 

Utöver vad som framgår av redogörelsen för programplanen anför be

redskapsnUmnden för psykologiskt försvar följande huvudmotiveringar för 

den föreslagna verksamheten under budgetåret 1976177. Det har under se

nare år framstått som alltmer angeläget alt bygga ut och intensifiera verk

samheten. Utbyggnaden bör i första hand gälla den avdelning för rund

radiobevakning som ingår i krigsorganisationen samt planläggningen av det 

psykologiska försvaret på lokal nivå. Inom forskningssektorn bör resurserna 

koncentreras på propagandastudier. en riksomfattande opinionsundersök

ning rörande attityder till försvaret, studier av masskommunikation och 

studier av psykologisk krigföring. 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975176 detaljmotiverar be

redskapsnämnden för psykologiskt försvar på följande sätt. 

A. Pris- och löneomrUkning 

Pris- och löneomrUkningen ökar kostnaderna med 173 000 kr, varav 18 000 

kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

B. Uppgiftsförändringar 

I. Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar inkl. bercdskapsåtgärder. 

För bl. a. redovisningsuppgifter behövs en assistent ( + 62 000 kr.). 

Kostnaderna för resor och representation ökar ( + 6 000 kr.). 

Organisationen för rundradiobevakning bör byggas ut ( + 105 000 kr.). 

Kostnaderna för att bygga ut och effektivisera nUmndens utbildnings-

verksamhet beräknas till 249 000 kr. 
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2. Dokumentation och forskning 

För arvoden till sakkunniga behövs ytterligare 7 000 kr. och för resor 
I 000 kr. 

För studier av försvarsvilja, propaganda. masskommunikation och psy
kologisk krigföring begiir nämnden ytterligare 110 000 kr. 

C. Alternativ 0 

Alternativet minskar medelstilldelningen med ca 77 000 kr. Det innehiir 
i första hand att kursverksamheten och planläggningsarbetet måste inskrän
kas. Dessutom måste ett av de föreslagna projekten begränsas åtskilligt. 

Fiiredraga11de11 

Niimnden avser att under programplaneperioden bygga upp och utveckla 
en ändamålsenlig organisation för statens upplysningscentral samt biträda 
pressen, folkrörelserna och de regionala myndigheterna vid deras krigsplan

läggning för det psykologiska försvaret. Vidare avser nämnden att studera 
opinionsutvecklingen i Sverige rörande försvarsvilja och masskommunika
tion. Jag kan i huvudsak godta att verksamheten ges denna inriktning. 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 

kostnader och medels behov. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapsnämndcn fiir psvko/ogiskr fiir.war för budgetåret 
1976177 anvisi1 ett förslagsanslag av I 620 000 kr. 

FN-styrkor m. m. 

Verksamheten under delprogrammet FN-styrkor m. m. omfattar bl. a. or
ganisation och utbildning i Sverige av beredskapsstyrkan för FN-tjänst. Den
na verksamhet budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsom
rådct Allmän ledning och förbandsvcrksamhct och linansieras från förslags
anslaget Bcrcdskapsstyrka för FN-tjiinst. Delprogrammet omfattar vidare 
FN-styrkors tjänstgöring utomlands m. m. Denna verksamhet finansieras 

från reservationsanslagcn FN-styrkors verksamhet utomlands och Övervak

ningskontingenten i Korea. som anvisas på tilläggsbudget. 
Verksamheten under delprogrammet leds av chefen för armen. 
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H 2. Heredskapsstyrka för FN-tjänst 

1974175 

1975176 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

14 226 301 

10 900 000 
11 800 000 

Knsrnadcr 01'11 meJdshclwr (I ()()0-tal kr.) 

Pri111;iruppdrag 111. 111. 

Jkr.:,hbp,styrka for 
I· \-tj;i11,t: :\l1111:in 
li:d11i11g ,,,-11 fiir
hand,v,·rb;11111!.:t 

f,;<>stna,kr = 

llll'lk1'hl'ill.lv 

197-U.'i 

l'lannat 

') Jtl() 

9 100 

Ltt"all 

14 226 

14 226 

I Var;J\' I ,'i() onn kr. aVSL'r Jii)j! IÖl1l'k<1st11;1dspiiJ;igg 

Personal 

P,•rs< 111alk;11l'g1 iri :\ ntal 
--··-·--- . ·- .. -··-· -

1974,'75 

l'l:i n,·ra l l' l fall 

····----------- ·----·--· 

..\lilitar l'''r.1·01111/ 
R.l'~l'llh'll tsulfin·ran..~ 

., 
' 

h: 1 >lll p;111 illllil'L' ra rl' 

l'c11.1·io11<'rad 111ilitär 
/ll'Y.wmal i anodes-
1/ä11st 

R"~'·1m·11 t 'uf't'ic,·ra r.: 
h: 1.1111 pa ni<' lliL·na ,-,· 2 

Ciri/ 11a.1·n1za/ 
I la 11d faggamk pl'rsonal 8 8 
Övri)! Jl<'r'nnal 14 14 

28 28 

Budgetåret 197417.5 

197 5,/76 1976/77 

l'la11na l 

10 91HI 13 550 11 800 

10 900 13 5501 I I 800 

----·--.. 

197 5.176 lkräk11ad :indring 
1976i77 

l'la1wrat ('11,·kn 1:ön·dra-
for ar111<'11 µand"-·n 

-----·--·-· 

2 llf"_ "r. 
oL oL 

ur. lli'. 
2 lli'. ,,r. 

8 ur. llL 
14 uL lir. 

28 of. of. 

Lnder budgetåret 1974175 har en svensk FN-styrka tjänstgjort i Mellersta 
Östern och en i Republiken Cypern. Den svenska FN-styrkan i Republiken 
Cypern ökades under augusti 1974 från omkring 250 till omkring 600 man. 
Styrkan i Mellersta Östern har uppgått till omkring 500 man. 

Tjänstgöringstiden för varje styrka är sex månader. Verksamheten under 
budgetåret har därför omfattat bl. a. rekrytering, organisering. utbildning 
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och avlösning av fyra svenska FN-styrkor om tillsammans omkring 2 300 
man. 

Budgetåret 197517.6 

Under budgetåret 1975/76 planeras verksamheten få samma omfattning 

som under budgetåret 1974/75. 

Budgetåret 1976177 

Ch(/i'n ./lir armen 

Förändringarna i förhållande till budgetåret 1975/76 motiverar chefen för 

armen på följande sätt. 

Båda de svenska FN-styrkorna förutsiitts även under budgetåret 1976/77 

bli utnyttjade i Mellersta Östern och i Republiken Cypern. Personalstyrkan 

kan variera med hänsyn till uppgiftens art men beriiknas uppgå till genom

snittligt omkring 500 man i vardera styrkan. Verksamhetens omfattning 

bedöms bli oförändrad. 

De specialenheter om tillsammans högst en bataljons styrka som skall 

kunna biträda vid hjälpverksamhet utomlands i samband med naturkatastrof 

eller liknande händelse bör rekryteras, organiseras och utbildas under bud

getåret 1976177. Detta bedöms medföra att kostnaderna ökar med omkring 

1.6 milj. kr. 

Föredragand<'n 

Chefen för armen har förutsatt att verksamheten i Sverige beträffande 

de beredskapsstyrkor för FN-tjänst som deltar i fredsbevarande operationer 
skall bedrivas i enlighet med tidigare fastställda riktlinjer. Med hiinsyn till 
att några viisentliga förändringar i Sveriges åtaganden gentemot FN inom 

detta verksamhetsområde f. n. inte kan förutses kan jag i huvudsak godta 
den inriktning av verksamheten som chefen för armen har angett. 

Vid beräkningen av medelsbehovet har jag inte tagit ställning till frågan 
om att upprätta en svensk beredskapsstyrka som enligt chefens för armen 

förslag skulle biträda vid hjälpverksamhet utomlands i samband med natur

katastrof eller liknande händelse. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskapss(vrkajör FN-tiänsr för budgetåret 1976177 anvisa 

ett förslagsanslag av 11 800 000 kr. 
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Anläggningar m. m. för \'issa militära ändamål 

Verksamheten under delprogrammet Anläggningar m. m. för vissa mi
litärn ändamål omfattar sådana iindamål som bekostas utanför utgiftsramen 
för det militära försvaret. I verksamheten ingår f. n. dels den projektilröjning 

som enligt avtal ankommer pä staten inom de ddar av färvafältet som 
har överlåtits till Stockholms m. Il. kommuner, dels anskaffning av m:.irk 
i anslutning till pansarövningsfältet i Skövde som kompensation för öv
ningsmark som har överlåtits till Skövde kommun, dels markförviirv för 
nybyggnad för en teknisk skola för armen och en l'l.ir försvarsmakten ge

mensam förvaltningsskola i Östersund. För projektilröjningen har t. o. m. 
innevarande budgetår anvisats sammanlagt 13 720 000 kr utanför det militära 
försvarets utgiflsram. 

Under programplaneperioden 1976177-1980/81 beräknas verksamheten 
komma att utökas och omfatta bl. a. nybyggnad av expeditions- och la

boratorielokaler för en provningsenhet i Linköping för försvarets materiel
verk och för delar av försvarets teletekniska laboratorium. nybyggnad för 
den tekniska skolan och förvaltningsskolan i Östersund samt anskaffning 
av tomt för och nybyggnad av förvaltningsbyggnad för fortifikationsför- · 
vallningen i Eskilstuna. 

Av verksamheten under delprogrammet budgeteras projektilröjningen på 
ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet Centralt vidtagen materiel
anskaffning m. m .. markanskaffning på ett primiiruppdrag inom dclproduk
tionsområdet Markanskaffning samt nybyggnad av lokaler på ett primär
uppdrag inom delproduktionsområdet Anskaffning av kaserner m. m. 

Primäruppdr<iget för projektilröjningen på färvafältet finansieras från för
slagsanslaget Viss anskaffning för militära anliiggningar m. ·m. Övriga pri
märuppdrag inom delprogrammet finansieras från investeringsanslaget An
skaffning av vissa mili!Ura anliiggningar. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Beträffande utvecklingen av delprogrammet anför iiverhetälhm·ar<'n bl. a. 

följande. 
Enligt avtalet mellan staten oi.:h Stoi.:kholms m. fl. kommuner om över-· 

låtelse av vissa delar av Järvafältet skalls. k. blindgångare inom de överlåtna 
områdena tas bort genom statens försorg. Röjningen som sker enligt en 

av chefen för armen uppgjord plan skall bedrivas skyndsamt oi.:h anpassas 
till exploateringen inom områdena. Röjningen beriiknas kunna avslutas un

der budgetåret 1976177. 
Genom beslut i maj 1970 godklinde Kungl. Maj:t en mellan försvarets 

fastighetsnämnd och dåvarande Skövde stad träffad överenskommelse om 
försliljning till staden av ett område om rn 27 ha i anslutning till K 3:s 
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kasernområde och om fmmtida framdragande av en större trafikled över 
P 4:s övningsområde. Ersällningen för elen försålda marken m. m. uppgick 

till avrundat 2.7 milj. kr. Beslut har fallats (prop. 1972:75. FöU 1972: 17, 
rskr 1972:231) all P 4 och K 3 skall få kompensation för de genom över
låtelsen försämrade övningsmöjligheterna. Kompensationsmarken omfattar 
ca 188 ha i anslutning till pansarövningsfåltel i Skövde med en beriiknad 

anskaffningskostad av 2 milj. kr. Förvärv av denna mark får dock ske endast 
genom frivilliga uppgörelser med markägarna. 

Riksdagen (prop. 1971: 124. FöU 1971 :22, rskr 1971 :292) har godkänt rikt
linjer för organisation m. m. av försvarets materielverk. Beslutet innebär 

bl. a. att en provningsenhet inrättas inom huvudavdelningen för fiygmate
ricl. Provningsenheten skall med undantag för försöksplatserna i Karlsborg 
och Vidsel lokaliseras till Linköping (Malmsliitt). Riksdagen (prop. 1974:75. 
FöU 1974: 19, rskr 1974: 190) har vidare godkänt vissa organisationsföränd

ringar inom försvarets forskningsanstalt som innebär bl. a. att delar av för

svarets teletekniska laboratorium skall föras över till den del av materiel
verket som omlokaliseras till Linköping. För angivna ändamål behöver nya 
expeditions- och laboratorielokaler byggas. Byggnadsarbetena beräknas kun
na påbörjas under budgetåret 1976177. 

Riksdagens beslut år 1971 (prop. 1971:29, lnU 1971:15, rskr 1971:196) 
om fiyttning av viss statlig verksamhet från Storstockholmsområdet till sär
skilt angivna orter innebär bl. a. att en teknisk skola för armen och en 
för försvarsmakten gemensam förvaltningsskola skall förläggas till Öster
sund om skolorna inrättas. Överbefälhavaren har till Kungl. Maj:t över

lämnat förslag till organisation av den tekniska skolan. Enligt de anvisningar 

Kungl. Maj:t därefter har lämnat skall den tekniska skolan i största möjliga 
utsträckning samlokaliseras med den planerade gemensamma förvaltnings
skolan. Fortifikationsförvaltningen har till regeringen överlämnat förslag till 
byggnadsprogram för huvuddelen av de byggnader som behövs för skolorna. 

Riksdagens beslut I prop. 1973:55. 1 nL 1973:22. rskr l ')73:2201 om en andra 
etapp av omlokalisering av statlig verksamhet innebiir bl. a. all fonitika
tionsl(irvaltningen skall !lytta till Eskilstuna. NöJ\·iindig markanskallning 
!lir att uppf{ira forvaltningsbyggnad for iimhctsvcrkct i hkilstuna heriiknas 
komma att genomföras inom kort. Byggnadsarbetena för förvaltnings
byggnaden beräknas kunna påbörjas under budgetåret 1977178. 

Riksdagen lprop. 1973: J 35. FöU 1973:26. rskr 1973:382) har beslutat all ett 

nytt fredsförband skall etableras i Arvidsjaur. Vidare har riksdagen (prop. 
1975:75. FöU 1975: 14. rskr 1975: J 72) beslutat att ett kasern- och övnings

område om ca 7 000 ha skall anskaffas för det nya förbandet. Kostnaderna 
för markanskaffningen har uppskattats till 5 milj. kr. Markanskaffningen 
påbörjas under innevarande budgetår och beriiknas vara avslutad under 
budgetåret 1977178. Kostnaderna för nybyggnad av kaserner m. m. har upp

skattats till 128 milj. kr. Byggnadsarbetena beräknas kunna påbörjas under 
budgetåret 1976177. 
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Överbefälhavarens bedömning av behovet av betalningsmedel och dessas 
fördelning på anslag under programplaneperioden framgår av följande sam
manst:illning lprisl;igc februari ll)7): 1 000-tal kr.l. 

Anslag 1975/761 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 I 980/81 Sum111a 

H 3. Viss anskaff
ning for rnilit:i
ra anliiggning.ar 
nl. Jll. 2 0()(1 500 

111 7. i\nskallnin~ 
av vissa milit:i
ra anl~ig1-!ningar I 6002 

3 600 

37000J 10140(14 128400 100300 57000 

-·--·-- ·--- ------

I l'rislii~L· khruari 1974 
2 hir 111arkförv:irv 
J Var:1\· 7 milj. kr. för rnarkforv~rv 
4 Var:1v I A milj. kr. för markfiirv:irv 

37 500 IOI 400 128400 100300 57000 
-------------· --------

H 3. Viss anskaffning för militära anläggningar m. m. 

1974175 Utgift I 994 550 
1975/76 Anslag 2 000 000 
1976177 Förslag 500 000 

J.:ostnader och mcdclsbe/zor (I 000-ta/ kr.) 

Pri111:iruppdraµ n1. n1. 1974,'75 197 5/76 1976/77 
--------· 

l'lannal lltfall PlanL·rat Övn- hiredra-
bl'l:il· ~anden 

ila va ren 

··----

A11Ei~gning.ar 1n. Ill. 
for vissa milibra 
iinda111ål: CL·ntralt 
vid !agL·n matL"riL·I-
anskallnin~ m. m. 2 (I()() I 995 2 ()(I() _';()() 500 

KostnaLkr = 
medl'ishciJuv 2 000 I 995 2 000 500 500 

Budgetåret 1974/75 

Forti/ikatio11.~/iirra/111inge11 anger i sin årsredovisning får budgetåret 1974175 
all prnjcktilriijningcn p;i J:in:it:iltct h:1r fortskridit i stort enligt uppgjorda 

planer. Under budgetåret har i samband med civil anläggningsverksamhet 

197(1/8! 

50() . 

424 ]110 

424 600 
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inom tidigare riijda omriiden pätriiffats granater som inte har hriscral. lklla 
har medfi.in all viss förnyad riijning har f~1ll utliiras. Riijningsarbetet k1immcr 
diirigenom all hli ni1gnt dyrare och det kan iivcn komma ;1!! 11·1rsenas. 

Budgetåret 1975176 

Projektilröjningen på färvafältet beräknas kunna genomföras planenligt. 

Budgetåret 1976/77 

Ör1 ·rlw!iill1ararc ·11 

Projektilröjningen beräknas planenligt kunna slutföras under hösten 1976. 
Anslaget bör föras upp med 500 000 kr. 

Föredraganden 

Min beräkning av medelsbehovet framgår av sammanställningen över 
kostnader och medelsbehov. 

Projektilröjningsarbetet på Järvafältet beräknas bli slutfört under niista bud
getår. De totala kostnaderna för röjningsarbetet beräknas komma att uppgå till 
ca 15 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss amkqffi1i11g/ör milirära anläggningar 111. m. för budgetåret 
1976177 anvisa el! förslagsanslag av 500 000 kr. 

Flygtekniska försöksanstalten 

Flygtekniska försöksanstalten har till uppgift att främja utvecklingen av 
flygtekniken inom landet. Det åligger anstalten att mot ersiittning bedriva 
flygteknisk forsknings- och försöksverksamhet. att följa utvecklingen av 
den flygtekniska forskningen i Wnder som intar en ledande stiillning på 
detta område samt att systematiskt samla. ordna. bearbeta och offentliggöra 
forskningsresultat och andra rön inom dess verksamhetsområde. Anstalten 

skall vid;1re vara riksmiitplats för miitstorheten tryck. 
Förutom elen s. k. uppdragsforskningen bedriver försöksanstalten egen, 

friimst grundliiggande forskning av allmiin flygteknisk karaktär. 

Flygtekniska försöksanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är 
en generaldirektör. Försöksanstalten iir organiserad på elt kansli och (rn1 

avdelningar. Dessa är aerodynamiska avdelningen. hållfasthetsavdelningcn. 

mättekniska avdelningen och driftavdelningen. 
Den del av verksamheten under delprogrammet Flygtekniska försöks

anstalten som inte avser s. k. uppdragsverksamhet budgeteras på ett pri-
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märuppdrag inom delproduktionsområdet Allmän ledning och forbands
vcrksamhct samt två primäruppdrag inom huvudproduktionsområdet 

Forskning och utveckling. Denna verksamhet finansieras från förslagsan
slaget Flygtekniska försöksanstalten. Uppdragsverksamheten redovisas som 
sjäfvbiirande verksamhet under detta anslag. 

Programplan för perioden 1976177-1980/81 

BetrMfande utvecklingen under delprogrammet anför/l1:"1ck11i.1kafiirsöks

a11sta/1e11 bl. a. följande. 
Liksom i tidigare programplaner har l\irsiiksanstalten flireslagit l v[1 nya 

vindtunnlar. varav en transsonisk. Denna tunnel snm har bedömts mest 

a11gcliige11 J.;an bli liirdig .:a l\Ta <tr efter beslut. lkhmu av vindtunncl
J.;apacitet på grund av llyg1rn1tericlutvecklingen i Sverige 111[1ste liiir!Or under 
en antal i\r i ökande omfattning tillgodoses genom utliindska vindtunnlar. 
Att som hinills upphandla vindtunnell-;apacitct fri111 fall till fall bediims 

bli sviirt i samband med ett tids- och kostnadsbundet typarbete. Endast 
genom llerariga avtal med utliindska instltutiont.:r nm en reserverad mi
nimikapaL·itet for Sverige skulle den uppkomna luckan kunna tii.:kas. I lur 
detta kommer att inverka pä forsiiksanstaltens verksamhei .. som till stor 

del hittills haravsen aerodynamiska ins~1tser. bn inte bediinws l(irriin s{1dmw 

avtal iir klara. 

De årliga automatiska kostnadsökningarna iir numera så stora att de inte 

kan kompenseras enbart genom rationaliseringsåtgärder. Självförsörjningen 
av organisationen blir därför allt svårare att genomföra. Detta medför att 
den önskviirda produktionsinriktningen måste eftersiittas till förmän för upp
drag som på kort sikt ger mera inkomster men är föga kunskapsutvecklande. 

Den llygtekniska forskningen bör ha följande mål för de två huvudom
rådena aerodynamisk forskning och hållfasthetsteknisk forskning. 

Den llygtekniska aerodynamiska forskningen bör medverka till att skapa 

kunskaper och tlirutsiittningar for all la fram militiira flygplan- OL'h rnhnt
system. konstruera OL'h tillverl\a civila llygplan samt iika llygsiikerheten. 

Den icke-flygtekniska aerodynamiska forskningen bör göra det möjligt 
att utnyttja försöksanstaltens resurser och kompetens for uppdragsverksam

hct friimst inom områdena industriell strömningsteknik. byggnadsaerody
namik, miljöplanering och aerodynamisk koefficientbestämning m. m. 

Den hållfasthetstekniska forskningen bör medverka till att skapa förut
siittningar för att bedöma och/eller ta fram viktsoptimala flygplans- och 
robotkonstruktioner och konstruktioner i allmänhet. att öka flygsiikerhetcn 
och att beräkna. kontrollera och minimera miljöstörningar som förorsakas 
av tlygtrafik. 

Den flygtekniska forskningen omfattar även mätteknisk forskning vars 
mål bör vara att i tillräcklig grad vidareutveckla en inätteknisk kompetens 
som iir nödviindig för den experimentella tlygtekniska verksamheten och 
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all i rimlig grad tillgodose den id;.e-llygtekniska verksamhetens behov av 
m~illck ni ska baskunskaper. 

Uppdragsverksamheten beräknas under programplanepcrioden få en om
slutning av ca 26,5 milj. kr för budgetår. 

Den beräknade utvecklingen av anslaget Flygtekniska försöksanstalten 
cxkl. investcringshehov för nya vindtunnlar framgär av foljande samman
st~illning (prisliige juli 1975: I 000-tal kr.l. 

1975/76 1 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

2 000 5 5002 5 500 5 500 5 500 5 500 27 500 

I l'ris/JgL' fl"bruari 1974. 
2 1-iir lllYlldig/Jl'tSUJl(J)!ift."r lJC;/J f'orskningsvl'rksarn/JL'l aVSL'S 3 500 ()()0 kr. 

AtL·rstoLkn aVSL'S fiir makril'lförnyl'lsL'. 

H 4. flygtekniska försöksamitalten 

1974/75 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 966 592 
2 000 000 
2 000 000 

Kostnader och medelsbehov (i 000-tal kr.) 

Prim~iruppdrag m. m. 1974/75 

Planera I l!tfall 

l·lygtekniska för-
söksanstalkn: 

Allrniin ledning od1 
förbandsvl'rksa rn hL'I 619 619 

Utveck/ing:sarhl'te 
( Uppdrag:svL'rksam-
hl'() 19 901 24 551 

TilEimpad forskning 
och g:rundforskning 1 380 2 348 

Kostnader 21 900 27 518 

Tillko111111cr: 
Kostnadsförskju tningar 

.-frgär: 
Intäkter för uppdrags-

verksamhet -19 900 - 23 907 

Kostnadsförskju tningar 644 

\-kdelshehov 2 000 2 967 

21 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr J(JO. Bilaga 6 

1975/76 1976/77 

Planerat l'lyg:tcknis- l'örcdra
ka försöks- gandcn 
ans I al ten 
-----------

619 775 619 

21 751 26 501 26 501 

1 380 4 724 I 380 

23 750 32 000 28 500 

+ 644 

-22 394 -26 500 --26 500 

2 000 5 500 2 000 
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Penonal 
-------·-·--·---·· ---·-------

l'crsonalkateµori Antal 
------ --------------------- ------

1974/75 

Planerat Ltfall 

----------·---------------
Handläggande personal 
Övrig personal 

134 
111 

245 

Budgetåret 1974175 

130 
114 

~44 

1975/76 lkräknad ~indring 
1976/77 

Planerat 

132 
113 

245 

-------- ------· 
Flygtcknis- 1:öredra
ka försöks- ganden 
anstalten 

+ 3 
- 3 

of. 

of. 
oL 

of. 
---------- ------

n1g1ek11iska .fiirsiiksanslil/!1'// anger sin [1rsrednvisn i ng f(ir hudget[1ret 
1974/75 att planerad verksamhet i stort har kunnat gennmforas. Uppdrags
verksamheten har gett 23.9 milj. kr. i int~iktcr. vilket utgör l)() % av ri.ir
söksanstaltens totala kostnader. Av dessa int~ikter h~inför sig 6.4 milj. kr. 

eller ca 27 % av uppdragsvcrksamhetcns totala intlikt till uppdrag som inte 
avser tlygtek ni sk försvarsforsk ni ng. 

Verksamheten under hudgeUret har resulterat i ett underskntt nm 644 000 
kr .. vilket har balanserats till ny r~ikning !lir budgett1ret 1975/.76. Fiirsöks
anstaltens verkskapital exklusive anlliggnings- och förr[1dstillg[mgar har un

der budgetåret minskat rr:m 786 000 kr. till 142 00() kr. 

Budgetåret 1975/76 

I avvaktan på statsmakternas ställningstagande beträffande fortsatt in
hemsk tlygplanutveckling fortlöper verksamheten med samma inriktning 
i stort som under de senaste åren. 

Budgetåret 1976177 

F~vgtekniska försöksansta/1cn 

Förändringarna i förhållande till budgetåret I 975176 motiverar flygteknis
ka försöksanstalten på följande sätt. 

A. Pris- och löneomr~ikning 

Pris- och löneomr~ikningen i.ikar kostnaderna med 500 000 kr., varav 
90 000 kr. avser höjt liineknstnadsp<'illigg. 

B. Uppgiftsförlindringar 

Tillämpad forskning och grundforskning 
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Ett nytt primäruppdrag för grundforskning föreslås tillkomma fr. o. m. 
budgetåret 1976177. Detta behövs dels därför att det reella utrymmet för 
egen forskning har minskat under en följd av år till följd av att pris~ och 
lönestegringar inte har kompenserats. dels för att en säljbar kompetens skall 
kunna upprätthållas. För detta ändamål behövs 1 milj. kr. Därtill kommer 

2 milj. kr. for att anskaffa verktygsmaskiner fiir modelltillverkning. ett nytt 
dataregistreringssystem och striimningsforbiittrande åtgiirder för läghastig

hetstunneln. nya miitinstrument samt miitstriicka och modellvagn for den 
transsoniska tunneln. 

Fiire1/raga11ch·11 

Jag anser att flygtekniska llirsöksanstalten förutom p[1 uppdragsverksam

het bör inrikta sin verksamhet på att erbjuda tillriicklig kompetens inom 
anstaltens verksamhetsomräde. 

I likhet med vissa andra myndigheter som bedriver uppdragsverksamhet 

disponerar flygtekniska försöksanstalten en rörlig kredit om 3 milj. kr. i 

riksgiildskontoret. 
Min beriikning av medclshchovet framgär av sammanstiillningen över 

kostnader och medelsbehov. 
Jag hemställer att regeringen löreslär riksdagen 

att till Flrg!C'la1iska .fiirsiik1w1s1a/11'11 för budgetåret 1976/ 77 anvisa 
ett förslagsanslag av 2 000 000 kr. 

Signalskydd 

Verksamheten under delprogrammet Signalskydd omfattar resor och trak
tamenten för elever vid totalförsvarets signalskyddsskola samt anskaffning 
och underhåll av särskild signalskyddsmateriel för totalförsvarets civila sek

tor. 
Verksamheten budgeteras på tre primäruppdrag inom delproduktionsom

rådena Allmän ledning och förbandsverksamhet. Centralt vidtaget mate
rielunderhåll m. m. och Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 

Verksamheten firnrnsieras från förslagsanslaget Signalskydd. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Verksamhetens planerade omfattning och inriktning är av sådan natur 
att närmare redogörelse inte bör lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare 

upplysningar lämnas riksdagens försvarsutskott. 
Den av överbefälhavaren beräknade utvecklingen av anslaget Signalskydd 

framgår av följande sammanställning (prisläge februari 1975; I 000-tal kr.). 
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1975/76
1 1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 Sumrna 

1976/81 
-------·-

3 120 4 960 9 130 4 310 2 330 5 910 26 640 
-·--- ------·---- --·-

I Prisliige februari 197 4 

Det beräknade behovet av beställningsbcmyndiganden för signalskydds
materiel samt bemyndigandeskuldens storlek under programplaneperioden 

framgär av följande sammanst~illning (I 000-tal kr.l. 

---- -------·-··- -· 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Summa 
1976/81 

---·--··--·---- -----·· -· 

Bcmyndigandcbehov 230 10 200 14 900 200 I 600 7 050 33 950 
Bemyndiga mkskuld 

vid u tgiingcn av 
resp. budgctilf 1 198 7 048 l 3 448 9 948 9 848 11 598 

·-·-·----------------

H 5. Signalskydd 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 139 540 

3120000 

3 490 000 

Beställningsbemyndigamlen och betalningsmcdel (I (}(}(}-tal kr. J 

Primäruppdrag: m. m_ 1975/76 1976/77 

Övc·rlJL't:i I havarc·n 1:öredragamkn 

Hem. Bet. Bem. Bet. Bem. lkt. 
-·--------· -------- -----

Signalskydd: 
Allmän lcclning och for-

bandsvcrksamhet 520 610 610 
Centralt vidtaget ma-

teridumkrhall 
m. m. 240 200 260 200 260 20il 

Centralt vid tagen ma-
terielansbffning 
m.m. 310 2 400 13 230 4 150 13 230 2 68(1 

Kostnader= rncdl'lsbd10v 3 120 4%0 3 490 

Bemyndig:andchehov 550 13 490 1 13 29()2 
- - -·-----·-·· ·-· 

1 I lwloppc·t int;ar 3 270 000 kr. i prisregkrin)!shemyndigandc·n. var:n· 200 000 kr. 
for korrc·ktion av saldo 
2 Varav 3 270 000 kr. i prisrq!lt·ringsl)L'111y11diga11Jc·n 
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Öi·erbetiilhavaren 

Anslaget hiir föras upp meu 4 %0 000 kr. och ell ·hestiillningshemyndi

gamle om 13 490 000 kr. inhiimtas. 

Av begärda bemyndiganden avses 3 270 000 kr. för prisreglering. Beloppet 
har beriiknats enligt foljande. 

al omriikning av bemyndiganden for nya bestiillningar under budgetåret 

l '176177 fr{m prisliige februari 1975 t il I prisliige februari 1977 enligt bedömd 

prisutveckling med 2 860 000 kr. 

bl omriikning av den beriiknade bemyndigandeskulden den 30 ju.ni 1976 

till prisliigL' februari 1977 enligt bedömd prisutvel'kling med 210 000 kr. 

L') u nderskol t a\' prisreglcri ngsbernyndiganden från budgeti\ret 1974175 

till ett belopp av 200 000 kr. 

ri'in·,/raga11<l<'ll 

!\lin beriikning a\· det totala bemyndigande- och medelsbehovet framg<li 

a\' samm;mstiillningen i1ver bestiillningsbemyndiganden och hetalningsme

del. .lag lrnmmer .~enare denna dag all hemstiilla att regeringen föreslftr 
riksdagen alt underskottet a\· prisregleringsbemyndiganden frän budgetäret 

I lJ74/7:i regleras i samband med tilliiggsbudget Il till statsbudgeten llir bud

,l!elitrct 1975176. 

Liksom tidigare bör det ank<)mnia pt1 regeringen all ta stiillning till vilka 

;1nskatTningar m. m. som hiir ske inom ramen !lir det besliillningsbemyn

digande som riksdagen kan komma att liimna. 

Jag hemstiillcr atl regeringen fiiresli1r riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att medge all hes@lningar av signal
skyddsmaterial får Jiiggas ut inom en kostnadsram av 

13 290 000 kr. 
2. till Signal~krdd för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag 

av 3 490 000 kr. 

Vissa teleanordningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa teleanordningar omfattar vid

makthållande och nyanskaffning av vissa telcanordningar för den civila för

svarsberedskapen i länen och för teleanläggningar inom hälso- och sjuk

vården samt anskaffning av viss teleteknisk utrustning. 

Verksamheten budgeteras på ett primäruppdrag inom delproduktionsom

rådet Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. 
Verksamheten finansieras från förslagsanslaget Vissa teleanordningar. 
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Programplan för perioden 1976177-1980/81 

Verksamheten under programelementet Teleteknisk utrustning för vissa 
statliga myndigheter är av sådan natur att närmare redogörelse inte bör 
lämnas till regeringsprotokollet. Ytterligare upplysningar lämnas riksdagens 
försvarsutskott. 

Beträffande utvecklingen av programelementet Teleanordningar för den 
civila försvarsberedningen i länen anför re/('1·erkN bl. a. följande. 

Televerket fördelar anslagna medel mellan liinsstyrelscrna och utför in
komna bestiillningar av tdeanordningar. Fyra centrala myndigheter ;ir n;ir
mast berörda. niimligen socialstyrelsen, rikspolisstyrelsen. arbetsmarknads

styrelsen och viigverkets centralförvaltning. De behov som r. n. kan l(irutscs 
är i allt väsentligt tillgodosedda. Anslaget belastas dHrför huvudsakligen av 

abonnemangsavgifter. 

Den av televerket beräknade utvecklingen av anslaget Vissa teleanord
ningar framgår av följande sammans!Hllning (prisläge juli 1975; I 000-tal 
kr.). 

1975/761 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 Su111111a 
1976/81 

-------------------··----- -·-·-·-·----

3 420 5 610 3 130 2 235 2 240 2 590 15 805 
---·------ - ·-------------

I Prisläge juli 197 4 

H 6. Vissa teleanordningar 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

986 880 
2 562 000 
4 380 000 

Kostnader och medelsbelzol' (I 000-tal "kr.) 

Primäruppdrag 111. 111. 

Vissa telcanordnin~ar: 
Centralt vidtagt•n r;aterielanskaffning 111. 111 •. 

Kostnader= mecklshchov. 

Televerket 

1975/76 1976/77 

2 562 

2 562 

TL'lcverkct l·örcdra
gandcn· 

5 610 

5 610 

4 380 

4 380 

För budgetåret 1976177 föreslås att anslaget förs _upp med 5 610 000 kr. 
Av beloppet utgör ca LI milj. kr. abonnemangsavgifter för tidigare utllirda 
teleanhiggningar eller sädana som avses bli utförda under budget[iret 
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1975176. Ca 4,1 milj. kr. a\·ser "n~tnadcr flir all anskaffa lL'leteknisk ut
rustning. 

Fiin ·draga11dc•11 

Jag kan i huvudsak gnd1a 1ekverke1s fl.Jrslag 1ill inrik1ning ;1v \·crks;1111-

hc1cn under programplaneperiudcn. 

Min beriikning a\· mcdclshehll\'L'I rralllgi'tr a\· sa111111anst~illningcn iivcr 

kostnader och medelsbehuv. Vid bcr~i"ningen har anskaffning a\· \ iss te

leteknisk utrus1ning senarelagts. 

Jag hem still ler all rcgcri ngcn flircsfö ri ksd;1gcn 

att till 1·i\1a1dcc111urd11i11.'.!.ar flir hudgct:·irct l 'J76/77 anvisa ett frir

slagsanslag av 4 380 000 kr. 

Vissa skyddo;;rumo;;anläggningar 

Verksamheten under delprogrammet Vissa skyddsrumsanliiggningar om

fattar dels utbetalning av lokalhyror för sådana utrymmen i ledningscentraler 
och andra skyddade uppehållsplatser för det allmänna civilförsvaret som 
disponeras av andra statliga myndigheter än myndigheter inom civilförsvaret 
och försvarsmakten, anskaffning och underhåll av viss sambandsutrustning 
samt anskaffning av inventarier för vissa gemensamma stabsplatser, dels 
anskaffning av andelar i ledningscentraler och andra skyddade uppehålls
platser för det allmänna civilförsvaret för tidigare nämnda statliga myn
digheter. 

Utbetalningarna av lokalhyror budgeteras på ett primäruppdrag inom del

produktionsområdet Allmän ledning och förbandsverksamhet, underhållet 
av sambandsutrustning på ett primäruppdrag inom delproduktionsområdet 
Centralt vidtaget materielunderhåll m. m. och anskaffningen av sambands
utrustning och inventarier p~ ett primäruppdrag inom delproduktionsom
rådet Centralt vidtagen materielanskaffning m. m. Dessa tre primäruppdrag 
finansieras från förslagsanslaget Hyror m. m. för vissa skyddsrumsanfagg
ningar. 

Anskaffningen av andelar i ledningscentraler och andra skyddade uppc
hållsplatser för det allmänna civilförsvaret budgeteras på ett primäruppdrag 
inom delproduktionsområdet Anskaffning av befästningar m. m. Detta pri

märuppdrag finansieras från investeringsanslaget Anskaffning av vissa 
skyddsru msa nläggn i ngar. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Ciri/försiw:~strrefo'n anför att omfattningen och inriktningen av verksam
heten under delprogrammet helt iir beroende av den avvägning som iir 
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gjord inom huvudprogrammet Civilförsvar samt andra myndigheters pro
grammässiga mål. 

Behovet av betalningsmedel och dessas fördelning på anslag under pro
gramplaneperioden framgår av följande sammanställning (prisläge juni 1975; 

1 000-tal kr.). 

Anslag 1975/761 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 S11nuna 
1976/81 

----·-----···-··· ·--------·- -··--- -· ····----------

11 7. linor 111. 111. för vissa 
skyd:lsrumsan Uggningar 3 590 3 800 4 ()()() 4 200 

Il 7. Anskaffning av vissa 
sk)·dd sru m san l~iggn ingar 2 200 2 600 2 700 900 

5 790 6 400 6 700 5 100 

1 Prisliigl' ju ni 1974 

H 7. Hyror m. m. för vissa skydd<;rumsanläggningar 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

3 493 236 
3 )()() ()()() 

3 800 ()()() 

Kostnader och mcdelshchor (I 000-ta/ kr.) 
-----·------

Pri111iiruppdrag 111. 111. 1974/75 1975/76 1976/77 

4 400 

2 300 

6 700 

--------- ----- -------· ·-·-····· 

Planerat Lit fall Planl'r:i t ('ivilfor- hircdra-
svars!'ty- gantlL~n 

rc'ls~n 
-·--··- --· .----- - ----·- ·-·----· - ----

Vissa skyddsrumsan
bg:gningar: 

Allmiin blning o,·h 
rörbandsvl'rk
sarnhl't 

CL'ntralt vidta!!L'l 
rnatl'ril'lu mi~·r!dll 
111.111. 

Centralt vidtagl'n 
materielanskaff
ning 111. m. 

Kostnadl'r = ml'tklshl'hov 

3 100 

so 

40 

3 190 

Budgetåret 1974/75 

3 417 3 440 3 700 3 700 

7 50 50 50 

69 100 50 50 

3 493 3 590 3 800 3 800 
- -------·---------· ----- -

Planerad n:rksamhct har i stort !;'.Cllomforts. 

4 600 21 noo 

3 200 11 700 

7 800 32 700 
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Budgethret 1975/76 

Några iindringar av verksamheten planeras inte för detta budgetår. 

Budgetåret 1976177 

Ci1•i/fiir.warssrvrels<'11 

röriindringar i förhållande till budgetåret 1975176 motiverar civilförsvars

styrelsen på följande siitt. 

A. Pris- och löneomräkning 

Prisomriikning innebär att kostnaderna ökar med 118 000 kr. 

B. Uppgiftsförändringar 

Kostnaderna för lokalhyror för statliga myndigheters utrymmen i led

ningscentraler och andra skyddade uppeh~illsplatser iikar med l-l2 non kr. 

på grund av nytillkommande anläggningar. Kostnaderna för att anskaffa 
inventarier till vissa gemensamma stabsplatser minskar med 50 000 kr. 

Vad ci\'illiirsvarsstyrelsen har anl(irt om inriktningen a\· verksamheten 

under programplaneperimlen kan _jag i hun1dsak g11dta. 

Min ber~ikning a\ medcl.shelHl\'et l'ramgiir <I\ sarnmanst:illningen ii\er 

kostnader nch medelshehnv. 

Jag hcmst~ilk:r :1ll regeringen liiresliir riksdagen 

all till 1-frmr 111. 111. /iir 1·fssa skl'dclsm111,m1/iigg11i11,'.!.<1r liir budgctöret 
I lJ7(1/77 a1l\'isa ett liirslags;111slag a\· 3 800 0(10 kr. 

Identitets brickor 

Uinsstyrelsen i Kristianstads liin svarar för framstiillning och distribution 
m. m. av identitetsbrickor som kostnadsfritt tilldelas nyfödda eller mot själv

kostnadspris tillhandahålls andra personer. allt enligt riktlinjer som har god
känts av riksdagen (prop. 1962:1 bil. 13, SU 1962:11. rskr 1962:1 !). 

Verksamheten under delprogrammet ldentitetsbrickor budgeteras på ett 
primäruppdrag under delproduktionsområdet Allmän ledning och förbands
verksamhet. 

Verksamheten finansieras från förslagsanslaget ldentitetsbrickor. 
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Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

Betdiffande utvecklingen och inriktningen av delprogrammet föreslår 
länsstyrelsen i Kristianstads liin inga föriindringar under programplanepe
rioden. Någon bcrlikning av anslagsbehovet för budgetaren 1977178-1980/81 

har inte lagts fram. 

H 8. ldentitetsbrickor 

1974175 

1975176 

1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

37lJ 364 
)(I) (l(l(l 

(l()l)()()() 

/\ost 11ader och 111cdc!slwlu Il' 

Prim:iruppdraµ 111. 111. 1974175 

l'l:rnc·rat 

Iden! itchhricknr: 
Allrn:in kdning (lc'h for-

b:111dsvnbamhc·t 406 

1-.:cistnackr ~ llll'ddshehcl\' 406 

l'ersonal 

l_tf:rll 

379 

379 

1975/7(1 1976/77 

l'l:111L'rat 

505 

505 

J:in's~lyrd- I örc·dra-
SL'll i 1-.: ri- ga ndcn 
'lianstads 
Ei Il 

618 

618 

'609 

609 

·-·--··-----.......... --· ------

Pc•rsona I k:r t l'g<Hi 

( 'il'if f!t'YWll/a/ 

Övrig personal 

..\nt:rl 

1974.!75 

PlanL"rat 

.7 

7 

B u cl g c t it r c t I t) 7 4 I 7 ~ 

Lit fall 

7 

7 

I 97S/76 lkr:iknad :indring 
1976/77 

Pia nna t 

7 

7 

l.oinsstyrd- hiredra-
scn i 1-.: ri- gandcn 
stian stads 
Ein 

. (lf, 

of. 

(lf. 

of. 

Under budgetåret 1974/75 har tillverkats 114 000 identitetsbrickor för ny
fodda och invandrarbarn. För sj~ilvkostnaclspris har tillhanclahallits 19 000 

brickor. 
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Budget[1rct 1975/71i 

Vcrkstin1hetcn bedöms rti Sl\lrl sett ofor:indrad 0111li1tlning. 

Budgetåret 1976177 

Länssryre/sen i Kristianstads län 

A. Pris- och löneomriikning 

Pris- och löneomriikningen inneh~ir all kostnaderna i)kar med 113 000 

kr .. varav 9 000 kr. a\'ser höjt liinekostnadspåWgg. 

Fiil'!'clraga111ic'11 

Jag hit6idcr llinsstyrelsens uppli1llning att verksamheten hiir hedriv~1s med 

oforiinura<l inriktning. 

Min herlikning av medelsbehovet framgttr a\' sammanst~illningen iiver 

kostnader och mcdclsbehov. 
Jag hemstii\k:r all regeringen förcslär riksdagen 

att till /cle11rifC'lsbrickor l'ör hudgetärcl 1976177 anvisa ett 1\.irslags
anslag av 609 000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

Försvarsdepartementet 

Il 6. Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

6 218 016 
7 000 000 

8 400 000 

Behållning 9 604 497 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av förråd· för civil

försvarets mobiliseringsmateriel och centrala förrådsverksamhet samt ny
byggnad av lokaler m. m. vid statens civilförsvarsskolor. 

Mede!sJi'irhrukning och 111cde/sbcho1• (I (J(JIJ-1al kr.) 

Pri111;1ruppclraf! 111. 111. 1974,'7~ 1975/7(, 1976!77 

Civilfiirsvar: A11sbllning av an
b~~ningar fllr tklpn,grammL'l 
ll11d<i11nin;! 

Rl'duL·1.:rint! p~i ~rund av 1.)VL'f"
pla11ni11g 

l:kräk11at lllc'tkhlic·lwv 

Budgetåret 1974/75 

In 283 

·- 3711 

9 91 J 

13 01111 

- 300 

12 700 

Civilhir- h>rc·dra-
'\V~lf"sty- ga11dl'11 

rc·lsl"ll 

16 370 

4 21HI 

12 1701 

15 :no 

-3 200 

12 170 

Plane~ad utbyggnad av standardförråd för civilförsvarsmateriel har i stort 

sett kunnat genomföras. För den övriga byggnadsverksam heten har för
seningar intriiffat. Ombyggnad av vissa byggnader vid civilförsvarsskolan 

i Sandö (etapp 2) har påbörjats. 

Den beriiknade medelsförbrukningen var 9 913 000 kr. Utfallet blev 

6 218 016 kr. 

Budgetåret 1975/76 

En ny förliiggningsbyggnad och en ny försörjningsbyggnad m. m. vid 

civilförsvarsskolan i Rosersberg beriiknas i huvudsak bli färdiga under bud-
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getåret 1975176. Detsamma giiller ombyggnad av matsalen och receptionen 
vid civilförsvarsskolan i Re_vingeby och etapp I av utbyggnaden vid ci

vilförsvarsskolan i Sandö .. 

Budgetåret 1976/77 

Ci1·i//iirs1·arss(vrel~en 

för budgetåret 1975/76 har beriiknats en medelsförbrukning av 12.7 milj. 
kr. Mcdelsförbrukningen under budgetåret 1976177 beräknas till 12 170 000 

kr. enligt följande sammanstiiilning. 

Ohj,·k1111.111. 

Li11dsättnin12 

f(iretag pahörjaJI' f<irl' I 9 75-0 7-0 I 
I. S1andardf<irri1d i"iH civilfiirsvarsmatnkl 
2. Rusl·rshl'rg. Nyhy~!!nad av f<~rl~ig,g.ning'hY!!,µnad m. m. 

(elapp4al . 
3. Revi11)!l'i1y. Lltbild11i11)!Sa11lii)!l,!llilll,! 
4. Sandii. l_'tbildningsaniig)!ning <etapp 21 

J-'iirl"fag 11åh<irjade l'llcr al'scJJa att pa/Jiirjas- 1975/76 
5. Standardfi.irr:id fiir c·ivilfi.irsvarsn1ateril'i 
6. Sandii. !·örliiggningsb~·ggnader för IJL!N 
7. Sandö. 1-ritidslokakr fiir Hl N 111. 111. 

Förl'tag a1·st"dda att pål>örjas 1<I71\/ 77 
8. Standardil"irräd för civilfiirsvar"naterivl 
9. K1.1sl·rshL·rg. r\yhy,ggnad av f1)rl~~,µningi,;bygµnad 111. m. 

(,·tapp 4 bl 
JO. Revingl'l1y. Nybyggnad av tv;i forliig)!nin!!spavilj(l!lgl'r 
J I. Sandö. '.'lyby!!gnad av _tvi1 förEiggningspaviljongt•r 

lll.111. 

I 2. DiverSt' objekt 

Summa 

111 t•d L'lsforb ruk nii1g 
I I (HJO-tal kr.-) 

600 
160 

I 300 

200 
51111 
165 

2 600 

3 ono 
I 500. 

2 300 
4 000 

16 370 

- 4 211(1 

12 170 

I, 5 och 8. För fortsatt utbyggnad av förråd för civilförsvarsmateriel behövs 
2 845 000 kr. för nästa budgetår. 

2 och 3. Kungl. Maj:t har uppdragit ät byggnadsstyrclsen att låta bygga 
en förläggningsbyggnad och en försö~jningsbyggnad m. m. (etapp 4 a) vid 
civilförsvarsskolan i Rosersberg och en utblldningsanläggning i Revingeby. 

4. Kungl. Maj:t har uppdragit åt byggnadsstyrelsen att fortsiitta utbygg

naden (etapp 2) för utbildningsvcrksamheten vid civilförsvarsskolan i Sandö. 
Av den för budgetåret· 1976177 beräknade medclsförbrukningen för detta 

ändamål avser 505 000 kr. kostnader för lokaler för den bistånds- och ka

tastrofutbildning som biståndsutbildningsnämnden bedriver vid civilför

s~arsskolan. Dessa kostnader bör inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. 
6. Behovet av att bygga nya förliiggningsbyggnader för elever vid bistånds-
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utbildningsnämndens utbildning vid civilförsvarsskolan i Sandö har tidigare 
redovisats för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 s. 237). Regeringen uppdrog 
den 25 september 1975 åt byggnadsstyrelsen att låta bygga två förläggnings

byggnader inom en kostnadsram av 2 050 000 kr. enligt prisläget den I april 

1975. Medelsförbrukningen beräknas till 500 000 kr. för nästa budgetår. Den
na kostnad bör inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. 

7. Behovet av att ställa i ordning fritidslokaler m. m. för eleverna vid 
biståndsutbildningsnämndens utbildning vid civilförsvarsskolan i Sandö har 
tidigare redovisats för riksdagen i prop. 1971: I (bil. 6 s. 237). Regeringen 
uppdrog den 3 juli 1975 åt byggnadsstyrelsen att för detta ändamål låta 
bygga om en f. d. verkstadsbyggnad inom en kostnadsram av 710 000 kr. 
enligt prisläget den 1 april 1974, vilket motsvarar 765 000 kr. enligt prisläget 

den I april 1975. Medelsförbrukningen beräknas till 165 000 kr. för nästa 

budgetår. Denna kostnad bör inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. 
9. Vid civilförsvarsskolan i Rosersberg behövs ytterligare lokaler för för

läggning av elever. Kostnaderna för att bygga nya fårläggningslokaler om 
ca. 200 rum har uppskattats till 9.7 milj. kr. enligt prisläget den 1 april 
1975. Byggnadsstyrelsen har redovisat förslag till byggnadsprogram för för

läggn i ngslokalerna. 
10. Vid civilförsvarsskolan i Revingeby behövs ytterligare förläggnings

kapacitet. Byggnadsstyrelsen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 
två nya förläggningspaviljonger för sammanlagt 64 elever. Kostnaderna har 

uppskattas till 2 650 000 kr. enligt prisläget den I april 1975. 
11. Vid civilförsvarsskolan i Sandö behövs ytterligare förläggningskapa

citet för elever ur civilförsvaret. Byggnadsstyrelsen har redovisat förslag 
till byggnadsprogram för dels två nya förläggningspaviljonger för samman
lagt 56 elever. dels I 55 parkeringsplatser. Kostnaderna har uppskattats till 

2 850 000 kr. enligt prisläget den 1 april 1975. 
12. För diverse objekt för vilka kostnaderna var för sig beräknas till högst 

2 milj. kr. behövs 4 milj. kr. för nästa budgetår. 

För budgetåret 1974/75 lades 3.5 milj. kr. till utgiftsramen för civilförsvaret 
i form av en tillfällig ramhöjning för att täcka de beräknade utgifterna för 
att anskaffa lokaler för biständsutbildningsnämndens utbildningsverksam
het. Av dessa togs endast 340 000 kr. i anspråk för detta ändamål beroende 
på förseningar i den planerade byggnadsverksamheten. Civilförsvarsstyrel
sen hemstliller att återstoden, 3 160 000 kr., tillförs .utgiftsramen för civil

försvaret för budgetåret 1976/77. Det sammanlagda behovet av medel i 
form av en tillfällig ramhöjning för nästa budgetår blir därmed (505 000 
+ 500 000 + 165 000 + 3 160 000) 4 330 000 kr. 
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Föredraganden 

De principer som tillämpas för handläggningen av statliga byggnadsären
den har redovisats kortfattat för riksdagen senast i prop. 1966: 1 (bil. 2 s. 
31 ). Som regel redovisar den byggande myndigheten ell byggnadsobjekt 
för regeringen dels när förslag till byggnadsprogram har utarbetats, dels 

när projekteringen utförts så långt att noggrant kostnadsunderlag föreligger. 
Först därefter har i normalfallet medel för byggnadsarbetena begärts av riks
dagen. En stor del av samtliga ny- och ombyggnadsobjekt avser objekt 

för vilka kostnaden inte överstiger 2 milj. kr. Den sammanlagda kostnaden 
för dessa objekt uppgår emellertid endast till en liten del av den beriiknade 
kostnaden för samtliga samtidigt pågående objekt. Objekten är intressanta 
från sysselsättningssynpunkt. För motsvarande objekt som finansieras från 
investeringsanslagen Byggnadsarbeten för statlig förvaltning och Byggnads

arbeten inom ut bi Id ni ngsdepartementets verksamhetsområde t i 1 liim pas 
fr. o. m. innevarande budgetår en förenklad handläggningsordning som in
nebär att regeringen redan i samband med den första prövningen av bygg

nadsärendet vid bifall uppdrar åt den byggande myndigheten att efter samråd 

med arbetsmarknadsmyndigheterna utföra objektet (jfr prop. 1975: 1 bil. 9 
s. 143). För arbeten av detla slag förs medelsbehovet samlat upp under 
rubriken Di vers e objekt för varje investeringsanslag. 

Enligt min mening har den beskrivna förenklade handliiggningsordningen 
sådana fördelar i fråga om ökad snabbhet och minskade kostnader för han
teringen av dessa ärenden att elen bör genomföras även inom försvarsde
partementets verksamhetsområde för objekt som är underkastade det s. k. 

· tvåstegsförfarandet och för vilka kostnaderna i varje särskilt fall inte över
stiger 2 milj. kr. Det ankommer på regeringen att besluta om de byggande 

myndigheternas befogenheter i dessa frågor. Formerna för regeringens re
dovisning till riksdagen av investeringsobjekt under angiven drclegräns 
kommer emellertid att iindras på så sätt att medelsbehovet för dessa objekt 
tas upp samlat under en rubrik och att medel begiirs av riksdagen i ell 
tidigare handliiggningsskede än vad som hillills har gällt. Jag förordar att 
för diverse objekt under detta anslag beriiknas en kostnaclsram av 6,7 milj. 
kr. och en medelsförbrukning av 4 milj. kr. för nästa budgetår. 

Jag beriiknar i likhet med civilförsvarsstyrelsen medelsförbrukningen un
der anslaget för nästa budgetår till 12 170 000 kr. Prövningen av behovet 
av förläggningsbyggnader för civilförsvarets räkning är ännu inte avslutad. 

Jag förordar att preliminära kostnadsramar förs upp för dessa objekt. I enlighet 
med vad jag har förordat under avsnittet Ramberäkningar för budgetåret 
1976177 m. m. bör I 170 000 kr. som avser anskaffning av lokaler för bi
stånds- och katastrofutbildningen inte belasta utgiftsramen för civilförsvaret. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande invcs
teringsplan och anslagsberäkning. 
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lnJ!esteri11g.1pla11 (I 000-tu/ kr.) 

Ob.it'kt 

-------·--·----- -·· 

.-1. 1-iiretag f'Ghri17a,/e Fn-c 
/ 9 75-0 7-0 I 
I. St:1nrl:mlförr5d för civil

försvar1natcricl 
2. Hoserslwrg:. '.\ybygg:nad 

av förfa!!g:ningshy~µnad 
m. m. ktapp 4 a) 

3. HoscrshL,rg. Anslutning: 
till l\.:ippalatunneln 

4. HL·vingchy. l.thildning:s
anltigg:ning 

5. Sandö. l'tbilrlninµs:in
liiggning ktapp l ) 

6. Sandö. Uthildninµsan
Hi_;!µning: h .. 'tapp 2) 

Summa A 

R. /-'iirctag pa/>örjarle el!Pr ar
scdJa all 11ahörjas / 1J75/71> 

7. Slandardforrcid for 
civilförsvarsma I cric I 

8. Samlö. l ör!Llggnings
byggnader för BV\ 

9. Sandö. 1-ritidslnkaler 
för BU'.\ lll. m. 

Sum!lla B 

C /-i)rc:tag <11'\'<'dda all 11å
luirjas /<i7f>/77 
I 0. Slandardforrad for 

L·ivilforsva rs!lla krie I 
11. Rosershcrg. Nvbyg:gnad 

av förl~iggning:shyggnad 
111. lll. klapp 4 h) 

12. KL•ving:L'l>y. Nybyggnad 
av !v;:l förl~i,µgnings
p;iviljonger 

13. Sandö. l'\ybyggnad av 
tva förbggning:spavil
jongL'f lll. lll. 

14. Divc•rSL' ohjekl 

Sulllllla C 

Summa A C 

lfrducering: av medl'!s
hehuvl't 
lkr:iknat nwcklshehov 

l\.ostnadsram \IL·dclsförbrukning 
---·- ---·-·-------------

Bygg
start 

hirdig
stiillanck 

74-04-01 75-04-01 l·aktisk lkriiknau för iir-man. iir-m:in. 

10 033 

8 955 

I 650 

6 200 

2 660 

8 700 

38 198 

980 

1 900 

710 

3 590 

41 788 

t. o. m. 
75-0li-30 1975/76 1976/77 

···-. ---·- - - - ·-·-·-··-····- ·---· --······-·-----

I 0 452 

9 350 

1 648 

6 544 

2 659 

9 300 

39 953 

I 500 

2 050 

765 

4 315 

3 080 

9 700 

2 6SO 

2 850 
6 700 

24 980 

69 248 

9 04.'i 

6 227 

1 5S3 

5 634 

2 544 

966 

25 969 

25 969 

l 220 

2 500 

95 

750 

115 

7 000 

11 680 

l 300 

1 500 

600 

3 400 

50 

45 

600 

160 

1 300 

2 105 

200 

73-08 

70-01 

70-02 

72-04 

75-04 

500 75-09 

165 75-12 

865 

I 600 

3 00() 76-07 

1 500 76-07 

2 300 76-07 
4 000 

50 12 400 

IS 130 16 37P 

-2 430 
12 700 

.-3 200 
12 170 

76-02 

75-08 

76-07 

75-07 

76-03 

76-04 

76-05 

77-06 

77-08 

77-06 
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Anslagsheräkning (I 000-tal kr.) 

\frdl'lstillgiing 

lkh;illning 1975-07-0 I 
Anslag för 1975/76 
Anslag för 1976/77 

(förslag I 

--·--. ----

9 604 
7 O<JO 

8 400 

25 004 

fkriik nact medclsförbrukning 
---···- ----- - --- ··------

1975/76 l2 700 
1976/77 12 170 
lkriiknad bch:1!lning 

1977-06-30 134 

25 004 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ci1•i/fiirwar: A nska/fi1i11g m· a11frigg11i11gar for budgetåret 

1976177 anvisa ett invcsteringsanslag av 8 400 000 kr. 

Il 7. Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

1974/75 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

5 341 820 
2 200 000 
2 400 000 

Behållning 985 073 

Verksamheten under anslaget omfattar anskaffning av andelar i lednings
centraler och andra skyddade uppehållsplatser för det allmänna civilförsvaret 
för statliga myndigheter som inte ingår i civilförsvaret eller försvarsmakten. 

Mcdds/firhrukning och 111edelshehur (I 000-tal kr.) 

l'rirninuppdr"g m. m. 1974/75 1975 176 1976/77 

Vissa skyLldsru 111 sanl~iggn ingar: 
Anskaffning av hel"iistningar 
111.11\. 

Beriiknat 111L·delsbL·hov 

Budgetåret 1974175 

6 245 2 200 

6 245 2 200 

Planerad verksamhet har i stort sett genomförts. 

Budgetåret 1975176 

Civilfor· hirL"dra-
svarssty- fandcn 
l"L"isl"ll 

2 588 

2 588 

2 588 

2 588 

Fr. o. m. detta budgetår har a;1skaffningen av teleteknisk utrustning m. m. 

förts över till delprogrammet Vissa tcleanordningar. Den planerade verk

samheten beräknas kunna genomföras. 

22 R iksclagen I <175 I 71\. I sam/. Sr I 00. Bilaga li 
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Budgetåret 1976177 

Civi//Örs1·arsst1Tc'lscn 

För budgetåret 1975/76 har medgetts en medelsförbrukning av 2.2 milj. 

kr. Medclsbehovet för detta budgetår beräknas numera till 2 577 000 kr. 
Ökningen hänför sig till indexbundna kostnadsstegringar för redan beslutade 
objekt. Medelsförbrukningen under budgetåret 1976177 beriiknas till 
2 588 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar i likhet med civilförsvarsstyrelsen medelsförbrukningen un
der anslaget för niista budgetår till 2 588 000 kr. och förordar att medel 

för nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Anslagshcräkning (I 01111-ta! kr.) 

M.:dclstillgfog 

Heh~illning 1975-07-01 
Ansla!! för 1975/76 
Anslag för 1976/77 

<förslag) 

985 
2 200 

2 400 

5 585 
----.. ~---·-----··-··----

lkr:iknad mecklsförhrukning 

1975/76 
1976/77 
nc·r:iknad h.:hiillning 

I 977-06-30 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

2 577 
2 588 

420 

5 585 

att till Anskafliling av vissa sk1'lldm1msanläggni11gar för budgetåret 

1976/77 anvisa ett investeringsanslag av 2 400 000 kr. 
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111 Försvarets f astighetsfond 

111 1. Armeförband: Anskaffning av anläggningar 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

101 991 913 Behållning 4 733 262 
116 800 0001 

144 000000 

1 Därav 800 000 kr. på tilläggsbudget I 

339 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m .. be
fästningar och ammunitionsförråd för armen samt markförvärv härför och 
för övnings- och skjutfält m. m. 

Medelsfiirhrukning och medelshchm· ( 1 000-tal kr.) 

Prim:iruppdrag 111. 111. 1974/75 1975/76 1976/77 

Chl'i'l'n för 1:örl'dra-
arm0n gamkn 

. ·-·· ---· ·------·- -

Arinc·forband: 
~larkanskallning för ddpni-

grammc·n 
1:örddningsförband nL nL 100 
I.ukal försvarsrörband JOO 100 100 
Gt'lllL'nsam111a prod uk tiunsn•su rsl'r 16 850 13 400 10 900 J 3 900 

Amkaffning av bef';istningar 
m. 111. for dl'lprogramml'n 

lnfantnihrigad m. 111. 200 70 
Lokal fii rsvarsl'örband 2 375 2 450 I 000 I 000 
Gem ensam 111a prod u k tionsresu rsl'f 275 150 

Anskaffning av kasc•rner nL 111. 

for ddpr.ogra1111nl'l 
Gl'J1H.·nsa111 n1a pruduk ti<JIHL'Sll rsl'r 90 287 111 165 148 400 165 700 

Summa 110 087 127 335 160 400 180 700 

Reducl'ring pi1 grund iiVc·rpla-
nl·ring - 8 087 ... 10 535 - 17 400 17 700 

lll'r:iknat ml'delshehov 102 000 116 800 143 000 163 000 
···-----·--·-·- -----

Budgetåret 1974175 

l sin årsredovisning för budgetåret 1974/75 anmäler for1ifika1ionsfon•a/1-

ni11ge11 attans k af f ni n g av mark i huvudsak har kunnat genomföras 

i planerad omfattning. Resurserna har dock fördelats om mellan aktuella 
förvärvsobjekt friimst till följd av svårigheter i vissa fall att träffa frivilliga 
avtal. Under budgetåret har utvidgningen av I 21 :s skjutfält vid Tjärnmyren 

och T 3:s övnings- och skjutfält vid Sollefteå avslutats. Vidare har i stort 
sett hela utvidgningsområdet vid Remrnene skjutfält kunnat tas i anspråk 
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sedan expropriationsdomstolen beslutat om förh~ndstillträde till huvud
delen av den mark som inte har kunnat förvärvas på frivillig väg. Totalt 
har ca 2 500 ha mark anskaffats. 

Anskaffning av befäst n i n g so b je k t har skett i överensstämmelse 

med vad som var planerat. A n s k a f f n i n g a v k a se r n c r har i stort 
sett genomförts enligt planerna. 

Den beräknade medelsfårbrukningen var 102 milj. kr. Utfallet blev 
101 991 913 kr. 

Budgetåret 1975176 

Enligt riksdagens beslut skall fortsatt anskaffning' av mark ske 
för att utvidga övnings- och skjutfälten får fyra förband och skaffa ett nytt 

skjutfält för ett förband. Vidare skall mark får ett nytt fredsfårband i Arvids

jaur börja anskaffas. De av olika sk~il ökade svårigheterna att förvärva mark 
för försvaret kan komma att innebära att markanskaffningen inte kan 
genomföras i planerad omfattning. 

Planerad anskaffning av befästnings- och kasernob
jekt beräknas kunna bli genomförd. 

Genom beslut den 23 oktober 1975 uppdrog regeringen åt fortifikations
förvaltningen att i sysselsättningsfrämjande syfte låta utföra vissa smärre 
byggnadsföretag tidigare än förut planerat i Kristianstads. Västerbottens och 

Norrbottens län inom en sammanlagd kostnaclsram av 800 000 kr. 

Budgetåret 1976/77 

Chekn .tör ar111h1 

För budgetåret 1975176 har beriiknats en medelsförbrukning av 116 milj. 
kr. Medelsfårbrukningen under budgetåret 1976177 beräknas till 143 milj. 
kr., varav 10 milj. kr. för markanskaffning, I milj. kr. för anskaffning av 
befästningar m. m. och 132 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. enligt 
följande sammanställningar. 

A. Markamkajji1ing 

Ohjl'kt 111. 111. 

BL·fiistnin)!ars dL·lfund 

Lokal frirsvarsforhand 

J. Mark fi)r fiirriid s~1111t din·rsL· r11i11dr,· rnarkfi·irv~irv 

\I L·dL"lsfiirbruk ning 
t 1 OUO-tal kr. I 

och ofönrtsL·dda ut~irtn lt)O 

KasL·rnbyg)!nadcrs dL·lfund 

til'llll"llSa m 111a produkt ionsrL"su rsL· r 

2. I 11. l 'tvidgning av \ivningsfiilkl ~id Vii.\ji1 7tHI 
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Objekt m. m. 

3. I I~- [ltvid)!nin!! av Rc·n11111:1w skju11;i11 
4. I 17. :\ylt skjutlält viJ Uddcvalla 
5. I' 6. [:tvidgninµ av 1.iv11i11gsl;iJt,·t vid Ri11kaby 
6. Budcm garnisPn. t:tvid!,!ning ;1v skjull;iltl'! vid 

f\: 11str:isk 
7. l>ivcrsc· mindre· 111arkrtirv:irv udl ufiirutsedda tllgil"tc-r 

R1.·liliL'1.:rint'. pa t!rund av llvl'rplancring 

341 

Mellclsförbrukning 
l I 000-tal kr.) 

500 
3 000 

500 

2 500 
3 700 

11 000 

-· I 000 

10 000 

I. För att uppföra ammunitionsförråd kan i vissa fall mark behöva för

viirvas med äganderätt. Den niirmare omfattningen av sådana förvärv kan 
r. n. inte bestämmas. Medel har beriiknats för erforderliga markanskaffningar 
för ammunitionsförråd och andra anliiggningar för samtliga delprogram inom 
huvudprogrammet samt för smärre kompletteringar av armens befästnings

fastigheter. 
2. 1974 års riksdag (prop. 1974:50, FöU 1974:25, rskr 1974:270) beslutade 

all I 11 :s övningsfält vid Yiixjö skall utvidgas med. ca 300 ha. Hittills har 
endast vissa skogsposter kunnat förvärvas genom frivilliga avtal. 

3. 1971 års riksdag (prop. 1971: 110, Föl! 1971 :9, rskr 1971: 140) beslutade 
att Rcmmene skjutfält skall utvidgas med ca I 000 ha. För att förvärva 
erforderlig mark m. m. har utsetts en särskild delegation, Skjutfältsdele
gationcn Remmene. Hittills har ca 450 ha förviirvats. Återstoden är föremål 
för expropriation. Enkelt förhandstillträde har erhållits till huvuddelen av 
expropriationsområdet. 

4. 1974 års riksdag (prop. 1974:50, Föl! 1974:25, rskr 1974:270) beslutade 
att ett nytt skjutfält för I 17 skall anskaffas norr om Uddevalla. Skjutfältet 
omfattar ca I 500 ha. För att förviirva erforderlig mark m. m. har utsetts 
en s~irskild delegation, Skjutf:.iltsdelegationen Uddevalla. Hittills har ca 150 

ha förviirvats. 
5. 1971 års riksdag (prop. 1971:110. Föl! 1971:9. rskr 1971:140) beslutade 

att övningsfältet vid Rinkaby skall ut vidgas med ca 600 ha. Markförviirven 
m. m. sköts av en siirskild delegation. Rinkabydelegationen. Markförviirven 
inom det beslutade utvidgningsområdet är i huvudsak slutförda. En ex
propriation återstår att slutföra, vilket beräknas kunna ske under innevarande 

budgetår. I enlighet med riksdagens beslut förvärvar delegationen även sådan 
mark som ligger i omedelbar anslutning till utvidgningsområdet och frivilligt 

bjuds ut till salu. Hur stor omfattning dessa förvärv kommer att få kan 

r. n. inte bedömas. 
6. 1973 års riksdag (prop. 1973:75. FöU 1973:16. rskr 1973:195) beslutade 

att Bodens garnisons skjutfält vid Kusträsk skall utvidgas med ca I 750 
ha. Mark började anskaffas under budgetåret 1973/74 och hittills har ca 

425 ha förvärvats. 
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7. För diverse mindre markförvärv och oförutsedda utgifter beräknas ett 

medelsbchov av 3,7 milj. kr. för nästa budgetår. Medlen avses för förvärv 

av vissa mindre objekt som i varje särskilt fall beräknas kosta högst 300 000 

kr. Medlen avses vidare för smiirre kompletteringar av armens fastighets

bestånd, oförutsedda utgifter i samband med att beslutade förvärv genomförs 

samt för mindre utgiftsrester för vissa inte helt avslutade markförvärv m. m. 

Kompletteringar av fastighetsbeståndet planeras bland annat för skjutfältet 

på Väddö samt för övnings- och skjutfälten .i Falun och Ystad. 

B. Anskafji1ing ar hcjiistningar m. m. 

Ohjt'kt m. m. 

L11kal frirsv a rst'örba 1111 

F<'ir<'tag pä/>ärjadc cl/er ar.wdda att pal>iirjas J 1175/ 76 
I. B,·t<>ngforr;id t'\1r ammunition 

F<irctag arseJJa att pahiirjas 19 7fi/ 77 
2. fktongforr:id för a111111u11iti<J11 

Surnma 

\kddsl(irbrukning 
Il ()1)0-tal kr. I 

1110 

900 

I 000 

I och 2. För fortsatt utbyggnad av ammunitionsförråd behövs milj. 

kr. för nästa budgetår. 

C. Anskajji1ing ai' kaserner m. 111. 

Olij,·kt m. m. \kddslörbrukning 

----------

(;L'lllL"llS:Jlllllla produkliL>nsrL'SU rsn 

1-'iitl'fag pähurjadc ji)rc I 9 75-0 7-01 
I. I 13. Nybyggnad av tygwrkstad 
2. I' 4/K 3. Nybyggnad av värm,•n·ntral 
3. l!tliyggnad av förråd till följd av organisatillns

for:ind ring:ir (L't:ipp 3 l 

1-'ärctag påhinjadc eller al'scdda att pdh!irja.1· 19 75/ 7f1 
4. I 4,lfnfSS. \y byggnad av sjukhus 
5. I 4.'lntSS. Tillbyggnad av rnatinrättningrn 
6. I 4/lni'SS. Tillbyggnad av s1<'1dfunktioner till for-

Eiggningsbyggnad L'r 
7. I 11. Nybyggnad av sjukhus 
8. I 19. Nybyggnad :iv kallgarage 
9. I 22. Nybyggnad av var111- udl kJllgaragc 

l 0. lng 3. Nybyggn:id av lörfag!,!ningskas,·rn 

Förrtag ai·scdda att påhörja.1· I '.i 76/ 77 
l l. I 3. Nybyggnad av varr11- oclr kallpragL' rn. m. 
12. I 11. Tillbyggnad av L'll sn1iirj- <>dl tvätthall for 

vanngaragL' och rnotur~al 
I J. I 1.6. Nybyggnad :iv ,.;irn1c<:L'lltral 111. m. 
14. I 22. Om- nd1 tillbyggnad av kktiunsbyggnad 
15. P 4. Nybyg,µnad av mutorpn..lvanlä~gning. 
16. I' 7 R. 0111- uch tillbyggnad 111. 111. :iv miluvcr.kstad 
17. I' 111. Nybyggnad av varlllL'CL'ntral rn.111. · 
18. A 4. '\vbv1!1!1tad av värnlL'l'L'ntral · 
l 9. A 8. ;-.;)•by~gnad av värn1cccntral 

(I 1100-tal kr.) 

300 
2 OOll 

37 (\()(} 

I 0011 

I 900 

550 
2 400 
I 9~0 
2 200 
4 250 

4 tl(llJ 

2 000 
5 8fJ() 
2 450 
6 200 
6 800 
J 400 
3 200 
4 _l(J(I 
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Objekt m. m. 

20. l.v 3. Nvhv!!~11ad av skulliv~~11ad 
21. Lv 3.' L;SS. -\ yby ggnad :iv- 1~-;'l'P'nvic·c·l'inr:id 
22. S 2. '.\yl>yggnad av viir111ec·c·11tral 
23. \lobilisL'ringsfiirr:id 
24. Tc·knhka !lirsiirj11i11gsa111Jrd11i11pr 
25. \ybyggnad :iv sk ju tl>a1wr 
26. Lithyggnad av liigc:r 
27. Divns\' <1hjekt 
28. Divc·rse smiirre hyggnadsfiirl'lag 

K~·d11L-erin_:.! p~i ~rund av iivl·rpla111..·ring 

S111n111a 

343 

Mcdclsförbrukning 
<I 000-tal kr.) 

J 600 
I 980 
5 000 

10 _\()() 
9 ()()() 

J 750 
6 fl(lt) 

5 950 
11 120 

148 400 

-- ](i 4011 

I J2 000 

I. Behovet av en ny tygverkstad vid I 13 i Falun har senast anmiilts 
för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 s. 245 ). Rcgeri ngen uppdrog den 20 februari 
1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga tygverkstaden inom en 

kostnadsram av 9 milj. kr. enligt prisliiget den I februari 1975. 
2 och 8. Kungl. Maj:t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 

bygga en viirmecentral för P 4 och K 3 i Skövde och ett kallgarage vid 

I 19 i Boden. 
3. Behovet av att bygga ut fredsförråd till följd av organisationsföriindringar 

(etapp 31 har senast anmälts för riksdagen i prop. 1975: I lbil. 6 s. 2441. 
Kostnaderna för etapp 3 uppskattas till 102 milj. kr. enligt prisliiget den 
I februari 1975, varav 37 milj. kr. behövs for niista budgetår och 10 milj. 

kr. för budgetåret 1977178. 
4. Behovet av ett nytt sjukhus vid infanteriets stridsskola i Kvarn har 

tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1975: 1 (bil. 6 s. 245). Regeringen upp
drog den 29 maj 1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga sjukhuset 
inom en kostnadsram av 2,7 milj. kr. enligt prisliiget den 1 februari 1974, 
vilket motsvarar J milj. kr. enligt prisliiget den I februari 1975. 

5. Behovet av att bygga till matinrättningen vid infanteriets stridsskola 
har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 s. 245). Regeringen 
uppdrog elen 29 maj I 975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga till 
matinrättningen inom en kostnaclsram av 3 950 000 kr. enligt prisliiget elen 
I februari 1974, vilket motsvarar 4,4 milj. kr. enligt prisWget elen I februari 

1975. 

6. Behovet av att komplettera tre förläggningsbyggnacler vid infanteriets 
stridsskola genom att bygga till lokaler för vissa stöclfunktioner har tidigare 
anmälts för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 s. 245). Regeringen uppdrog 

den 29 maj 1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga lokalerna inom 
en kostnaclsram av I 840 000 kr. enligt prisliiget elen I februari 1974, vilket 
motsvarar 2 050 000 kr. enligt prisliiget den I februari 1975. 

7. Behovet av ett nytt sjukhus vid I 11 i Viixjö har tidigare anmiilts for 
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riksdagen i prop. 1975:1 (bil. 6 s. 246). Regeringen uppdrog den 29 maj 
1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga sjukhuset inom en kost
nadsram av 4 850 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. vilket motsvarar 
5,4 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1975. 

9. Behovet av ett nytt varmgarage och ett nytt kallgarage vid I 22 i Kiruna 
har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1975: 1 (bil. 6 s. 24 7). Regeringen 
uppdrog den 29 maj 1975 åt fortilikationsfårvaltningen att låta bygga garagen 
inom en kostnadsram av 4 240 000 kr. enligt prisliiget den I februari 1974, 
vilket motsvarar 4.7 milj. kr. enligt prisliiget den 1 februari 1975. 

10. Behovet av en ny kasern vid lng 3 i Boden har tidigare anm1ilts för 
riksdagen i prop. 1975:1 (bil. 6 s. 247). Regeringen uppdrog den 29 maj 
1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga kasernen inom en kost
nadsram av 7 milj. kr. enligt prisliiget den 1 februari l 974. vilket motsvarar 

7 750 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1975. 
11. Vid I 3 i Örebro behövs två nya garage, en ny körcentral m. m. Re

gementet har f. n. en brist på tolv varmgaragefack och 82 kallgaragefack. 

Fortilikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 
dels nybyggnad av ett varmgarage med sex dubbelfack. motorsal. körcentral 
m. m. och ett kallgarage med tolv dubbel fack. dels ombyggnad av ett förråd 
(byggnad nr 60) till förråd för oljor m. m. Regeringen uppdrog den 30 januari 
1975 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för bygg
nadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har 
därvid beriiknats till 5.6 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1975. 

12. Behovet av att bygga till en smörj- och tvätthall vid I 11 i Växjö 

med varmgarage och motorsal har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 
1975: 1 (bil. 6 s. 246). Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhand
lingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna har därvid beriiknats till 2 220 000 
kr. enligt prisläget den 1 februari 1974. vilket motsvarar 2 450 000 kr. enligt 
prislliget den 1 februari 1975. 

13. Vid I 16 i Halmstad behövs en ny viirmecentral m. m. Vid regementet 
finns f. n. sex viirmecentraler i olika byggnader och dessutom en trans
portabel sådan. Pannbeståndet iir gammalt och uttjlint. Centralerna är så 

högt belastade att ytterligare värme inte kan tas ut. Under de närmaste 
åren tillkommer ett antal byggnader, bl. a. förråd. som kräver viirmeför

sörjning. En utredning har visat att avsevlirda besparingar kan ske i drift 

och underhåll om en ny värmecentral byggs som ersättning för de nuvarande. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 
nybyggnad av en viirmecentral. en personal- och verkstadsbyggnad, cisterner 

och kulvertledningar. Regeringen uppdrog den 25 september 1975 åt for

tilikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. 
Sådana handlingar har sedem1era redovisats. Kostnaderna har därvid be
räknats till 7 350000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1975. 

14. Vid I 22 i Kiruna föreligger f. n. brist på lektionssalar. Fortifikations
förvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för om- och till-
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byggnad av en lektionsbyggnad (byggnad nr 12). Enligt förslaget inreds vid 

ombyggnaden en allmän lektionssal. en telegrafisal, en kombinerad sjuk

vårds- <Kh taktiksal m. m. Tillbyggnaden utförs i ett plan med en mindre 

kiillarvåning och inrymmer en filmsal för 200 personer m. m. Regeringen 
uppdrog den 5 juni 1975 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvud

handlingar för byggnadsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redo

visats. Kostnaderna angavs diirvid till 2 430 000 kr. enligt prisliiget den 1 
februari 1975. 

15. Vid P 4 i Skövde behövs en ny motorprovanliiggning som ersiittning 

för en provisorisk anliiggning som iir inrymd i ett plåtskjul. Fortilikations

förvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram. Enligt förslaget 
uppförs en byggnad med en totalyta av 2 711 m2 som inrymmer provrum 

!Or transmissioner. kolvmotorer. gasturbiner m. m. samt uppstiillningsplatser 

för aggregat, rum för leveranskontroll. delning och montering, godsmot

tagning, expedition. personalrum, sanitctsutrymmcn m. m. Regeringen upp

drog den 25 september 1975 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta hu

vudhandlingar för byggnadsföretagct. Sådana handlingar har sedermera re

dovisats. Kostnaderna har diirvid beriiknats till 8.2 milj. kr. enligt prisliiget 

den 1 februari 1975. 

16. Behovet av om- och tillbyggnad m. m. av militiirområdesverkstackn 

vid P 7 i Revingehed har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1975: 1 (bil. 

6 s. 247). Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för 

byggnadsförctaget. Kostnaderna har diirvid bcriiknats till 13.4 milj. kr. enligt 

prisliiget den 1 februari 1974, vilket motsvarar 14,9 milj. kr. enligt prisliigct 

den 1 februari 1975. 

17. Vid P 10 i Striingnäs behövs en ny viirmecentral för byggnaderna 

inom regementets motorområde. F. n. tillgodoses viirmebchovet för dessa 

från en panncentral med fyra värmepannor som Hr i så dåligt skick att 
risk frir pannhaveri föreligger. Belastningen på panncentralen iir f. n. så stor 

att de ytterligare byggnader som beriik nas tillkomma inom området under 
de närmaste åren inte kan anslutas till <:entralen. En utredning har visat 
att a\'seviirda besparingar kan ske i drift och underhåll om en ny viirmecentral 
byggs som ersiittning för den nuvarande pann<:entralen. Fortilikations!Or

valtningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av en 
viirmecentral. Regeringen uppdrog den 4 oktober 1974 åt fortifikationsför

valtningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Sådana 

handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna angavs därvid till 5 milj. 

kr. enligt prisliiget den 1 februari 1975. varav 3.4 milj. kr. för investerings

arbeten och 1,6 milj. kr. för iståndsiittningsarbeten på befintligt kulvertniit. 

18. Behovet av en ny viirmecentral för A 4 i Östersund har tidigare anmiilts 

för riksdagen i prop. 1975:1 (bil. 6 s. 247). Kostnaderna för byggnadsföretaget 

har preliminiirt uppskattats till 7,2 milj. kr. enligt prisliigct den I februari 

1975. 

19. Vid A 8 i Boden behövs en ny viirmcecntral. Den nuvarande viir

mecentralen iir uppförd år 1932. Ocn har en effekt som inte tillåter att 
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ytterligare byggnader ansluts. F. n. byggs ett nytt förrad vid regementet. 
En ny militLirrc:staurang plan.::ras komma till utförande inom de nLirmaste 
åren. Oc:n nuv<1rande viirmecentralen iir i så förhållandevis dåligt skick att 
det Lir ekonomiskt fördelaktigare att bygga en ny i stiillet för att rusta upp 
och öka ut den gamla. Fortilikationsfi.irvaltningen har redovisat förslag till 
byggnadsprogram för en ny viirmecentral. Regeringen uppdrog elen 18 juni 
1975 åt fortilikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för bygg
naclsföretaget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna an
gavs därvid till 4 770 000 kr. enligt prisliiget den I februari 1975. 

20. 1973 års riksdag (prop. 1973: 135. FöU 1973:26, rskr 1973:382) beslutade 

att luftviirnsskjutskolan (LvSSl skall omlokaliseras från Solna till Norrhilje. 
Vid Lv 3 i Norrtälje finns f. n. - utöver filmsal. gymnastikhall. garage. mässar 
och bastu - inga lämpliga lokaler tillgiingliga för LvSS. Fortilikationsför
valtningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för nybyggnad av en 

skolbyggnad for LvSS. Enligt förslaget skall i en källarlös byggnad i ett 
(delvis två) plan med en totalyta av I 562 m2 inrymmas expeditionslokaler, 

skrivrum. konferensrum. Hirarrum. gruppstuclierum. dagrum. omkliidnads
rum för befäl. taktiksal m. m. Kostnaderna har uppskattats till 4 770 000 
kr. enligt prisliiget den I februari 1975. Regeringen uppdrog den 23 oktober 
1975 iit fortilikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för bygg
nadsföretaget. 

21. För LvSS behövs ett nytt truppserviceförråcl på Viiddö som kom
plement till truppserviceförrådet vid Lv 3 i '.\lorrtLilje. Fortilikationsförvalt

ningen har redovisat huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna 

har diirvid beriiknats till 1980000 kr. enligt prisliiget den I februari 1975. 
Förrådet avses få en totalyta av 692 111 2 och bli varmbonat. Förrådet avses 
för vård. utliimning och mottagning av tyg-. intendentur- och sjukvårdsma
teriel. 

22. Vid S 2 i Karlsborg behövs en ny viirmecentral. Viirmeförsörjningen 
vid regementet sker nu till stor del med hjiilp av provisoriska värmecentraler . 
.:\ven vid F 6 behövs en ny viirmecentral. Den nuvarande har inte tillriicklig 
kapacitet för att kunna försörja den planerade nybyggnaden av hangar och 
Oygverkstad. Av driftekonomiska skäl liksom av miljö- och siikerhetsskiil 

(fästningsfasadernas fortbestånd och en intilliggande ammunitionsfabrik) bör 

en ny gemensam viirmecentral byggas för de båda förbanden. fortilika

tionsförvaltningen har redovisa! förslag till byggnadsprogram för en sådan 
nybyggnad. Kostnaderna har uppskattats till 17 ,9 milj. kr. enligt prisliigel 
den I fehruari 1975. varav 8 milj. kr. hiinför sig till S 2. 

23-·26 och 28. För nya mobiliseringsförråd. tekniska försö~jningsanord
ningar. nybyggnad av skjutbanor. utbyggnad av liiger och diverse smärre 

byggnads!Oretag behövs 10,3 milj. kr .. 9 milj. kr., 3 750 000 kr.. 6 milj. kr. 
och 11 120 000 kr. för nästa budgetår. 

27. För diverse objekt för vilka kostnaderna var för sig beräknas till högst 
2 milj. kr. behövs 5 950 000 kr. för niista budgetår. · 
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Fiiredraga11de11 

Chefen för armen har beräknat medelsförbrukningen under anslaget for 
niista budgetår till 143 milj. kr. Jag beräknar medelsförbrukningen till 163 
milj. kr. och förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande 

investeringsplan och anslagsberäkning. 
Av medelsförbrukningen beriiknas 13 milj. kr. för att anskaffa mark. Jag 

har härvid riiknat med att 3 milj. kr. behövs för att fortsiitta den under 
innevarande budgetår påbörjade anskaffningen av mark för kasern- och öv

ningsområde för K 4 i Arvidsjaur. 
För anskaffning av befästningar m. m. och anskaffning av kaserner m. m. 

berliknar jag medelsförbrukningen till 1 milj. kr. resp. 149 milj. kr. Jag 
har härvid räknat med att 18 milj. kr. behövs för att påbörja utbyggnaden 
av viigaroch utbildningsanordningarsamt motorområde för K 4 i Arvidsjaur. 
Vid anslagsberiikningen har jag beräknat att detta belopp tillförs anslaget 

av medel på anslaget under elfte huvudtiteln till sysselsättningsskapande 
åtgärder. 

1 enlighet med vad jag har anfört under anslaget Civilförsvar: Anskaffning 
av anläggningar bör en förenklad handläggningsordning tillämpas för de 

objekt som är underkastade det s. k. tvåstegsförfarandet och för vilka kost
naderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. För arbeten av detta 
slag förordar jag att under rubriken Diverse objekt beräknas en kostnadsram 
och en medelsförbrukning av 5 950 000 kr. för niista budgetår. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för tlertalet 
nya byggnadsobjekt som finns intagna i investeringsplanen och som är un
derkastade det s. k. tvåstegsförfarandet. Om riksdagen inte har något att 
erinra torde det få ankomma på regeringen att efter prövning av huvud
handlingarna och inom ramen för det anslag som anvisas av riksdagen be
sluta om de redovisade byggnadsföretagen skall utföras. Skulle något objekt 
med hänsyn till pågående översyn av försvarets fredsorganisation eller av 
andra skäl inte anses böra utföras. bör regeringen vidare kunna ersätta detta 
med annat objekt trots att detta inte har tagits upp i investeringsplanen. 

!11re.1·1eri11gsr1fu11 f 1 000-tal kr.) 

Kostnadsrarn Mc·cklsförbrukn inµ 

74-02-01 75-02-01 Liktisk lkr:iknad rör 
t. 0. 111. 

75-06-30 1975/76 1976177 

.· 1. ·lfark a11.1k aj}i1i11g 

B c' f :1 s t n i n µ a r s 
d L' I f '·' Il d 
Oelprogr:11n 1.6 

1. Mark f<ir förriid samt di\'L"rsl' 
1nindrL" 1n:1rkfrirv:irv u1·h oför
utsetltLt utgiftL"r 200 200 100 (()(J 

Hyµg
start 
:ir-m:in. 

l<irdi!!
st:ill~ndl' 

:1 r-111:111. 
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Ohjl'kt 

Kasc·rnbyggnaders 
de I f u n d 
lklpruµram 1.99 , 
I I I. l_:tvidgning av övnings-
1:iltl'l vid \':i.\jij 

·'· I I .'i. l;tvidgning av Rem-
111c·nc· skjutr:ilt 

4. I 17. \lytt skjutf:ilt \'id 
lldckvall;1 

5. K 4. :\nskalTning av 
kasl'rn- och i.ivnill!!Slllnr:1dL' 
i Arvidsjaur 

6. I' 6. Ulvidgning av l_'n:nings-
falkt vid Ri11kal1y 
al lltvidning L'nligt 1971 
;irs riksda!!ShL·slut 
hl \lcdgiVL·n ku1npktll'rin!! 
ge1111m 1·,irviirv av salubjudl'n 
mark 

7. Bodl'ns garnison. l'tvidg-
ning av sk_iutfal1L't vid 
Kus1r:isk 

8. Divnsc· rnindrc' 1narkl'örvjrv 
<>l'i1 lll'urul\,_·dda ut~il'kr 

S11111111a A 

lfrdll•.'L'riP~ av 111c'<klshl'i1llVc'1 

lkr:iknat ll1L'<klshl'110v 

H -l11skaf.li1i11g m· /•e/asl11i11gar 
111. 111. 

a. Fdr,·rar 1111/.iririade .Nire 
I V 75-117-11 / 

lklpn1gra111 1. 2 
I. HL'tu11gt'iirr:1d för a111111unit i<Hl 

lll'lprngram l.<i , lktungfi'irrad l'i.ir a111111uni1inn 

lklpn.>gra111 I. '19 

-'· Betongfi1rr:id for amnrnnitiun 

Summa a 

h. 1-iifflag pah<iria.11· eller ar-
s1·dda all f'llhr'i1j11s I<) 75/71> 

lklpn1gram 1.6 
4. lktongforr~id för arn111unition 

Summa h 

K<"lnadsra111 ~I L'ddsforbru knin!! 

74-02-01 7.'i-02-01 l·aktisk 

3 500 .>sno 

(i 500 7 sno 

7 000 1 ono 

5 ()(I() 

. 17 700 17 700 

L'.i hL'-
r:iknad 

s onn 5 500 

7 713 fi 248 

47 613 52 648 

420 495 

1 420 413 

.son 612 

2 .HO 2 520 

2 118(1 2 080 

2 080 2 08n 

t. ll. 111. 
75-06-30 

878 

6 098 

40 

17 281 

'8 51 (i 

891 

JJ 704 

427 

1 (1')8 

305 

1 8.Hl 

lkr:iknad i"iir 

1975/76 1976/77 

I 9n 701) 

902 sno 

3 500 -' 000 

I 000 3 1)00 

419 

1 000 500 

2 109 2 500 

2 548 _, 700 

13 son 14 ()()() 

- I 000 I 1)01) 

12 son 13 ()()() 

68 

31.'i 

307 

640 

1 <JHn 100 

I 980 100 

B;gg
start 

Lirdig
st:ilbnd~ 

oir-111iin. · ;1r-man. 
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Ohjl'kt Knstnadsram \1,·de lsförhrukning Byµ!!
start 

l·iirdil,'
st~illaii(k 

74-02-01 75-02-01 l'aktisk 

--· -. ·--···--- .. ·--------------

c. /-'iirl'lag ancdda all pil
h1iljas I 11,711/77 

lklpwgram 1.6 
5. lktnngrörri1d for ammunition 

Summa'' 

Summa B ta-cl 4 420 

900 

900 

5 500 

Reducering av medclslwlwvl't 

lkriiknat nwdcls\Jchov 

C A11ska_l/i1i11g ar kascr11<:r 
111. 111. 

a. /·Ör<'/ag 11ahö1jadc .fdre 
/ l/ 75-li 7.() I 

Delprogram 1.99 
1. I 13. Nybyggnad av t~·g

v,•rk'1ad 
2. I 19/P 5. Nybyggnad av 

kallgarag,• 
3. I 21. Nybyggnad av kall-

garage 
4. P 4/K 3. Nybyggnad av 

vj rmcc,•n t ral 
5. 1Jyggn:1dsiitgiinkr för att 

effektivisera viirnplikts
utbildning,•n 

6. Utbyggnad av förri1d till 
fiiljd av organisationsfor
iindringar (etapp 2) 

7. llthyggnad av förr:id till 
följd av organisations
!'iiriindringar klapp J) 

8. Utbyggnad av IOigc·r 

S11111ma a 

/>. Fiir1'/ag p1ih<Jrjad1• 1'1/cr ar
scilda a1111tihiirja.1· I <)75,'711 

[klprpgram I .99 
9. I 4/lnfSS. Nybyggnad av 

motionsliall 
JO. I 41In!'SS. \Jyhy);!gnad av 

sj11kl111s 
11. I 4/lnfSS. Tilll.iygi;nad :1v 

malinriittningl'n 
12. I 4/1 nfSS. Tillbygl,'nad av 

stödfunktionc·r till for
l~i!!gn ingsh)·g:gnalll'r 

I 3. I 11. \Jyhyggnad av sjukhus 
14. I 19. :\ybyggnad av kall-

15. 111. Nyby['.['.nad av varm-

9 oon 9 000 

l 900 1 450 

I 14() 800 

I 0 150 9 500 

49 300 41 000 

18 500 35 000 

70 000 102 ()()() 
22 ooo n 674 

192 090 221 424 

970 

~ 700 

3 950 

I 840 
4 850 

4 450 

4 24() 

l 070 

3 ()(JO 

4 400 

2 05() 
5 401l 

4 950 

4 700 

t. n.111. 
7 5-06-30 

l 830 

2 069 

J 118 

544 

4 339 

37 906 

19 200 

12 000 
15 6 74 

92 850 

lll'riiknad för ar-miin. :ir-miin. 

1975/76 1976/77 

2 670 

170 

2 500 

6 631 

331 

256 

3 161 

2 094 

15 800 

43 000 
7 000 

78 274 

I 070 

2 oou 

2 500 

I 500 
3 000 

3 01)1) 

2 501) 

900 

900 

I 000 

I 000 

300 75-02 

75-02 

75-03 

2 000 75-02 

37 noo 

39 300 

7 5- JO 

I 000 75-10 

I 900 75-10 

550 
2 400 

I 950 

75-10 
75-10 

75-10 

2 200 75-10 

76-12 

75-11 

75-10 

76-1() 

76-06 

76-1 () 

76-12 

76-10 
77-06 

76-10 

76-11) 
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Objekt Kostnad sra rn Medelsförbrukning Bygg:
start 

16. lng 3. NyhyggnJd av för
liiggningskasern 

17. J\lobiliseringsförriid 
18. Tekniska försörjnings

anorclningar 
19. 'Jybyggnad av skjutbanor 
20. Diverse smiirre byggnads

för\.'tag: 

Summa b 

I'. Fön-tag arsedda all /lå
hörjas I 9 71i / 77 

Dclpr<>gram 1.99 
21. I 3. Nybyggnad a\· varm

och kallgarage m. m. 
22. I 11. Tillbyggnad av en 

smörj- och tviitthall för 
varmgarage och motorsal 

23. l 16. 'Jybyggnad av vänne
central m. m. 

24. l 22. Om- och tillbyggnJd 
av kktionsbyggnad 

25. K 4. L:tbyggnad i Arvidsjaur 
26. I' 4. Nyhyi;gnad av mutor

provanfaggning 
27. P 7 R. Om- och tillbygg

nad m. m. av miloverkstad 
28. P I 0. NybyggnJd av v:irrne

centra I 111. 111. 

29. A 4. Nybyµgnad av viinnc
ccntrJI 

30. A 8. l\ybyggnJd av värme
central 

31. Lv 3. Nybyggnad av skol
b,·ggnad 

32. Lv 3/lvSS. NybyggnJd av 
tru ppservieeförriid 

33. S 2. !\ybyggnad av viirnll'
ccntral 

34. l\lobilisL'ringsförr~d 
35. Tt'kniska forsörjnin~s-

a nnrJ ningar 
36. Nybyggnad av skjutb:1nor 
37. Utbyggnad av IOigL'r 
38. llivL"rs,· objekt 
39. DivL"rSt' sm:irre by)!)!llads

förl'tag 

Summa c 

Summa C (a-d 

KL·ducL·rin:! av mcddshelwvet 

lkr~iknat mcLklsbchov 

Tut:Ilt :\ C 

KL·dun~ring av Ill<'CklsbchovL'l 

lkr:iknat J!lc'tkhlwlrnv 
-- - ·-----··--··--- ·-----

74-02-01 75-02-0 I Faktisk 

7 000 
8 500 

5 000 
l 650 

8 745 

53 895 

7 750 
9 400 

5 500 
I 800 

JO 400 

60 420 

5 600 

2 450 

7 350 

2 430 
128 000 

8 200 

14 ()()() 

3 400 

7 200 

4 770 

4 770 

I 980 

8 000 
10 300 

9 000 
3 750 
6 000 
5 950 

10 740 

H4 790 

245 985 526 634 

298 018 584 782 

t. o. m. 
75-06-30 

92 850 

128 384 

Beriiknad för 

1975/76 1976/77 

3 500 
9 400 

4 250 75-10 

5 500 
I 800 

.10 400 

46 170 

124 444 

22 644 

101 800 

140 614 

14 250 

4 000 

2 000 

5 800 

2 430 
18 000 

6 200 

6 800 

3 400 

3 200 

4 ono 
3 600 

1 980 

5 000 
10 300 

9 000 
3 750 
6 000 
5 950 

10 740 

112 150 

165 700 

16 700 

149 000 

180 700 

- 2 3 8 I 4 - I 7 700 

116 800 163 000 

76-09 

76-10 

76-10 

76-08 
76-10 

77-02 

76-09 

76-09 

76-09 

76-09 

76-10 

76-10 

76-10 

Fiirdig
stiillande 

77-06 

77-12 

77-10 

77-09 

77-06 
80-05 

78-04 

77-1 I 

77-06 

77-11 

77-09 

77-10 

77-06 

78-10 
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A11slagsheräkni11g (I 000-tal kr.) 

Medelstillgfog 

Hehållning 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
statsbudget 
till~iggshudgd 1 

Ansl:J.g för l 976i77 (förslag) 
med~! som tillförs friin 
t•lftt• huvud titeln 

4 733 

116 000 
800 

144 000 

18 000 

283 533 

lkr:iknad rn~dclsfiirilrnkning 

l 97 5/76 
1976/77 
lkriikn:1d bl'i1cillning 

1977-06-30 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

351 

l !6 81)0 
!63 l)l)tl 

3733 

283 533 

att till Armr/(irband: .411skafli1i11g a1' a11/ägg11i11gar för budgetåret 
1976177 anvisa ett investeringsanslag av 144 000 000 h. 

111 2. Marinförband: Anskaffning n anläggningar 

1974175 Utgift 70 197 533 Behållning 410 128 
1975176 Anslag 76 990 0001 

1976/77 Förslag 78 750 000 

1 Därav l 490 000 kr. på tilliiggsbudget I 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. lll., be
fästningar och ammunitionsförråd för flottan och kustartilleriet sam! mark
förvärv härför och för övnings- och skjutfält m. m. 

MeJclsj('irbrukning uch 111cJct'shchr1r f I 0!10-ta/ kr.) 

Prim~iruppdrag rn. rn. 

\brinforhand: 
\larkan,kailning !"iJr dl'lprugrarnnll·n 
l-:1sta ku,tartilkrii"i.irl>and 
Gemt•nsarnma produk tionsrc,tHSL'r 
Anskallning av l.>t·fast ningar 111. 111. 

fi.>r dl'lproµran11nl'll 
hn tlna JL'iprugram gL'lllL'm:111111u 

k•dning,-. has- u,·h undnh:ill'
forb:111d 111. 111. 

l·asta ku,l:lrtilkrifiirband 
Anskaffning av kascrnL·r ni. 111. 

för dl'lprugra111111t'll 
hir flera dL"lprugra111 t!L'llll'llS:llllllla 

IL"dning,-. l.>as- 1.>ch 11111kr1J:11Is-
frirba11d m. m. 

Riirli;:a k11startillc-rii"iirhand 
(;L'lllc'llS:illl Illa pwd Il k t iUJlS[l'<ll l"Sl'f 

S11111ma 

1974,'75 

6011 
sno 

1 3 705 
34 sns 

500 
51.ll) 

23 95() 

74 260 

1975 '76 

7(10 
500 

13 fl(lll 
38 700 

3 l 4S6 

84 356 

76 990 
- -··-----·--- --------------

1976'77 

8(1() 

,:i(l(I 

7 70() 

4 7 (()() 

2~ _';()() 

84 600 

78 000 

800 
501) 

7 700 
47 ron 

28 500 

84 600 

6 8.'i() 

77 750 
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Budgetåret 1974175 

I sin årsredovisning för budgetåret 1974175 anmäler /i>rr/ikations/url'al1-

11i11g1•11 att uppkomna markbehov i allt viisentligt har kunnat tillgodoses. 
Större delen av budgeterade medel för markförviirv har fördelats om till 
andra primäruppdrag inom anslaget. Totalt har ca 60 ha mark förviirvats 
med iiganderiitt. Be f ii st ni n g so b je k t har byggts ut i överensstiim
melse med vad som var planerat. Två större objekt har påbörjats. An -
s k af r n i n g a v kaserner har i ston sett genomförts enligt planerna. 

Endast fem av planerade åtta större objekt har dock kunnat påbörjas. På 
grund av försenade utredningar om värmeförsörjningen har byggstarten 

för två fredsförråd vid KA I i Vaxholm och ett freclsförråd vid KA 3 i 
Fårösuncl senarelagts. 

Den ursprungligen beräknade meclelsförbrukningen var 67,8 milj. kr. 
Genom beslut elen 20 mars 1975 medgav regeringen att detta belopp fick 

ökas med 2.5 milj. kr. till 70,3 milj. kr. Utfallet blev 70 197 533 kr. 

Budgetåret 1975176 

Planerad anskaffning beriiknas kunna bli genomförd utom beträffande 
nybyggnad av clykericentral vid Vitså för vilken byggstarten senareläggs 

till budgetåret 1976/77. 
Genom beslut den 23 oktober 1975 uppdrog regeringen i sysselsättnings

friimjande syfte åt fortifikationsförvaltningen att tidigare iin förut var planerat 

låta bygga en skjutbana vid KA 2 i Karlskrona inom en kostnadsram av 

1 490 000 kr. 

Budgetåret 1976177 

C'1efi'11 fiir marinen 

För budgetåret 1975176 har beräknats en meclelsförbrukning av 75,5 milj. 
kr. Meclelsförbrukningen under budgetåret 1976177 beräknas till 78 milj. 
kr., varav 1.2 milj. kr. för markanskaffning. 50.8 milj. kr. för anskaffning 

av bef:.istningar m. m. och 26 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 
enligt följande sammanställningar. 

A. Murka11skaf.'tlzi11g 

Ohjc·kt m. 111. 

llc•f<isl11i11gar' dclf<>nd 

l·asla kus1arlilkrifiirh;111d 

J. 1\Ltrk for kus1artillc·rihaltc·ril'r "1111! diVL·rsc· 111indrl' 
markfiirv;irv uc-11 ofiirntsc·dda utgiffl'r 

llll'dl'l,Jörbrnkninic 
(I 000-tal kr. I 

~ou 
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Objekt m. m. 

Kasernbyggnaders delfond 

Gemensamma produk tionsrcsurser 

2. OiVL"rSL' mindre markförvärv och oförutsedda utgifter 

Reducering på grund av övrrplanL·ring 

Summa 

Medelsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

500 

I 300 

- 100 

I 200 

I. För att anlägga kustartilleribatterier behöver i vissa fall mark förvärvas 

med äganderätt. Den närmare omfattningen av sådana förvärv kan f. n. 

inte bestämmas. Medel har vidare beräknats för erforderliga markanskaff

ningar för befästnings- och andra anläggningar inom övriga delprogram inom 

huvudprogrammet samt för smärre kompletteringar av marinens befäst

ningsfastigheter, oförutsedda utgifter i samband med redan beslutade mark

förvärv samt för mindre utgiftsrester för vissa inte helt avslutade mark

förvärv m. m. 

2. Medel har beräknats för smärre kompletteringar av marinens kasern

fastigheter, oförutsedda utgifter i samband med redan beslutade markförvärv 

samt för mindre utgiftsrester för vissa inte helt avslutade markförvärv m. m. 

B. Anskaffning a11 befästningar m. m. 

Objekt m. m. 

-------·- ···-·-------· 

hir !lera delprogram gemensamma kdnings-. bas- och 
underhallsförhand 111. m. 

Företag påhörjadc före 19 75-0 7-0 l 
l. Arnrnunitionsforråd 

Företag arsedda att pährirjas /97fi/77 
2. StahsplatsL·r 

l·asla kustartilkrirörhand 

Förctai; piihörjadc före 1975-07-01 
3. Kustartilkrih;ittcrier 

Företai; piihörjade eller al'sedda att påbörjas 1975/76 
4. KustartilkrihattL·ricr 

Företag al'scdda all påbörjas 1976/77 
5. Kustartilkrib;ittcriL'r 
6. Minstationer 
7. Smärre objekt 

RcduL·ering pii grund av ÖVL'rplancring 

Su111n1;i 

23 Riksdagen 1975 I 76. I sam/. 1Vr 100. Bilaga 6 

------- ··- ---

\IL·ddsförhru kning 
(J 000-tal kr.) 

6 700 

I 000 

12 600 

15 000 

12 000 
2 000 
5 500 

54 800 

4 000 

so 800 
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I och 3. Kungl. Maj:t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta 

bygga ett ammunitionsförråd i berg och två kustartilleribatterier. 

2. Vattenledningssystemet vid en stabsplats är, kraftigt nedrostat. Sjövatten 

används f. n. för kylning, spolning m. m. För att kunna använda sötvatten 

i fortsättningen krävs att ett nytt sjövattenintag byggs för en mindre sjö

vattenanläggning med värmeväxlare till sötvattensystemet. Fortifikations

förvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram och huvudhand

lingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna har därvid beräknats till 4 milj. 

kr. enligt prisläget den I februari 1975. 

4. Behovet av att bygga ytterligare ett kustartilleribatteri har tidigare an

mälts för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 s. 254). Regeringen uppdrog den 

29 maj 1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga kustartilleribatteriet 

inom en kostnadsram av 29,9 milj. kr. enligt prisläget den I februari 1974, 

vilket motsvarar 33.1 milj. kr. enligt prisliiget den I februari 1975. 

5. Ett fjärde kustartilleribatteri behövs. Regeringen uppdrog den 20 fe

bruari 1975 åt fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för 

denna nybyggnad. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna 

har därvid beräknats till 36.7 milj. kr. enligt prisliiget den I februari 1975. 

6. Ytterligare ett antal minstationer behövs. En ny, enklare och billigare 

typ av minstationer avses byggas. Kostnaden för varje sådan minstation 

beräknas inte komma att överstiga 800 000 kr. För nästa budgetår behövs 

2 milj. kr. för detta ändamål. 

7. För smärre objekt behövs 5,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

C Anskaffi1i11g al' kaserner m. m. 

Objc·kt m. m. 

Gernensanl ma produk (iunsrc·su rsc·r 

Företag pdh6rjadc cl/,;r m·s<'dda all pdhrirjas I Y 75/71i 

\1 c·,kl ,ri.J rb ruk ninl,! 
(I 000-tal kr.I 

I. Or!BS. '.\ybyggnad av skj111kdarturn 111. m. vid Turhamn I I (H) 
2. Örll:!V. N\·hn!~nau av fredsforr;]d I 500 
3. SK. Nyl1y.gg;1:1~! av frc•dsförriiJ l 
4. J..:A I. i\yhyµgnad av fr,•dsfiirri1d ~ 5 OOO 
5. KA 4. i\yhyggnad av gymnas(ikhall 111ed bastu 2 000 
6. KA 4. ~ybyggnad av fredsfi.irri1d 3 J()() 

Företag arscJda att pahörjas 19 71>/ 77 
7. Orll:!O. i\ybyggnad :1v dyknicc·ntral vid Vitsi1 3 500 
8. ÖrlBO. Tillbyggnad av hc·likllpkrlian!!ar vid lkrga 2 500 
9. KA 3. Nybyggnad av tr11ppservicL·forri1d 2 ()()() 

I 0. Oiversl' ubjl'kt 4 600 
11. 'frkniska törsörjningsanordninµar I 5(10 
12. Diverse· s111:irrL' hyµµnadst'örctaµ I ~(Jfl 

Redu(ering p~1 grund av i.ivnplan,·rin~ 

Summa 

28 500 

2 5UO 

26 000 

I. Behovet av ett skjutledartorn m. m. vid Torhamn har tidigare redovisats 

för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 s. 255). Regeringen uppdrog den 29 maj 
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1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga skjutledartornet inom en 
kostnadsram av 2 020 000 kr. enligt prisläget den I februari 1974, vilket 
motsvarar 2J milj. kr. enligt prisläget den I februari 1975. 

2-4 och 6. Behovet av nya fredsförråd vid Västkustens örlogsbas i Gö
teborg, Stockholms kustartilleriförsvar och KA I i Vaxholm och KA 4 i 
Göteborg har tidigare anmiilts för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 s. 256). 
Kostnaderna härför har preliminärt uppskattats till sammanlagt 24,3 milj. kr. 
enligt prisläget den I februari 1975. Regeringen uppdrog den 11 december 

1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga de båda förråden i Vaxholm 
inom en sammanlagd kostnadsram av 12,7 milj. kr. enligt prisläget den 

I februari 1975. 
5. Behovet av en ny gymnastikhall med bastu vid KA 4 i Göteborg har 

tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 s. 256). Regeringen upp

drog den 29 maj 1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga gym
nastikhallen inom en kostnadsram av 3 210 000 kr. enligt prisläget den I 
februari 1974, vilket motsvarar 3,6 milj. kr. enligt prisläget den I februari 
1975. 

7. Behovet av en dykericentral vid Vitså har senast anmälts för riksdagen 
i prop. 1975: I (bil. 6 s. 256). Regeringen uppdrog den 20 februari 1975 åt 
fortifikationsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföre
taget. Sådana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna har därvid 
beräknats till 10,9 milj. kr. enligt prisläget den 1 februari 1975. 

8. En helikopterhangar vid Berga behöver byggas till som en följd av 
Kungl. Maj:ts beslut den 15 november 1974 att helikoptergruppen vid för

utvarande F 8 skall lokaliseras till Berga. Behovet av hangarutrymme ökar 
härigenom med tre fack. Dessutom krävs ökade personalutrymmen m. m. 
Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 

byggnadsföretaget. Kostnaderna uppskattas till 7 850 000 kr. enligt prisläget 

den 1 februari 1975. 
9. Behovet av att bygga ut fredsförråd till följd av organisationsändringar 

har senast anmälts för riksdagen i prop. 1975: I (bil. 6 s. 256). Vid KA 3 
i Fårösund behövs ett nytt freds förråd. Kostnaderna för detta har preliminärt 
uppskattats till 5 milj. kr. enligt prisliiget elen I februari 1975. 

10. För diverse objekt för vilka kostnaderna var för sig beräknas till högst 
2 milj. kr. behövs 4,6 milj. kr. för niista budgetår. 

11 och 12. För tekniska försörjningsanorclningar och diverse smärre bygg
nadsföretag behövs sammanlagt 3 milj. kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Chefen för marinen har beräknat medelsförbrukningen under anslaget 
för nästa budgetår till 78 milj. kr. Jag beräknar medelsförbrukningen till 
77 750 000 kr. och förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt föl
jande investeringsplan och anslagsber~ikning. Av meclelsförbrukningen be
räknas U milj. kr. for markanskaffning. 50,8 milj. kr. för anskaffning av 
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befästningar m. m. och 25 750 000 kr. för anskaffning av kaserner m. m. 

I enlighet med vad jag har anfört under anslaget Civilförsvar: Anskaffning 

av anläggningar bör en förenklad handläggningsordning tillämpas för de 

objekt som är underkastade det s. k. tvåstegsförfarandet och för vilka kost

naderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. För arbeten av detta 

slag förordar jag att under rubriken Diverse objekt beräknas en kostnadsram 

och en mcdelsförbrukning av 4,6 milj. kr. för nästa budgetår. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet 

nya objekt som finns intagna i investeringsplanen och som är underkastade 

det s. k. tvåstegsförfarandet. Om riksdagen inte har något att erinra torde 

det fä ankomma på regeringen att efter prövning av huvudhandlingarna 

och inom ramen för det anslag som anvisas av riksdagen besluta om de 

redovisade byggnadsföretagen skall utföras. Skulle något objekt med hänsyn 

till pågående översyn av försvarets fredsorganisation eller av andra skäl inte 

anses böra utföras, bör regeringen vidare kunna ersätta detta med annat 

objekt trots att detta inte har tagits upp i investeringsplanen. 

lm•esfffingsp/an (I 000-!al kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg-
------------------- start 

A. Marka11skaJ!i1in!!. 

Befiistningars delfond 

Delprogram 2.6 
I. Mark för kustartilleribatte

rier samt diverse mindre 
markförvärv och oförutsedda 
utgifter 

Kasernbyggnaders 
delfond 

Delprogram 2.99 
2. Diverse mindre markförv~irv 

och oförutsedda utgifter 

Summa A 

Reducering av medclsbchovet 
Beriiknat medelsbchov 

B. .111ska!li1i11g av lwtäs111i11gar m. 111. 

a. liircta}!. påhiirj11de /iil"<' 
19 75-0 7-0 I 

Delprogram 2.1 
I. Ammunitionsförråd 

74-02-01 75-02-01 Faktisk Beräknad för 

38 100 

I 500 

I 000 

2 500 

t. o. m. år-mån. 
75-06-30 1975176 1976177 

700 

500 

I 200 

-100 
1100 

800 

500 

1 300 

-100 
1 200 

43 500 23 470 13 330 6 700 

Färdig
stiil
landc 
år-mån. 
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Objekt Kostnadsram Mcdclsforbrukning Bygg- hirdig-
start st~il-

74-02-01 75-02-01 Faktisk Beräknad för Ian de 
t.o.m. år-mån. år-mån. 
75-06-30 1975176 1976177 

-------
Delprogram 2.6 

2. Kustartilleribatterier 108 500 115 320 69 400 29 320 12 600 
3. Minstationcr I 020 I 020 970 50 

Summa a 147 620 159 840 93 840 42 700 19300 

b. Fiirewg {ldhiiriacl<' l'll<'r al'-

sl'dda all (ldbörias 1975176 

Delprogram 2.6 
4. K us tart i lleriba tterier 29 900 33 100 9 000 15 000 

Summa b 29 900 33100 9000 15 000 

c. Fiirc'/ag cJl'.\<'dda a// (ldht'irias 

1976177 

Delprogram 2.1 
5. Stabsplatser 4000 I 000 

Delprogram 2.6 
6. Kustartilleribatterier 36 700 12 000 
7. Minstationer 2000 2 000 
8. Smiirre objekt 5 500 5 500 

Summa c 48 200 20 500 

Summa B (a~) 177 520 241 140 93 840 51 700 54800 

Reducering av medelsbehovct -3 800 -4000 
Beräknat medelsbehov 47900 50800 

c. Anska/li1ing m· kasc·mc•r m. m. 

a. FrirC'lag {Jdhöriacll' tiirl' 

1975-07-01 

Delprogram 2.99 
I. KA 2. Utbyggnad vid Rosenholm 

(etapp I a och I bl 28 800 27 400 27 100 300 71--08 75-12 
2. ÖrlB S. ~ybyggnad av drivmc-

delsanliiggning 3 500 4000 I 200 2 800 75-01 76-{)6 
3. ÖrlB S. 1'ybyggnad av torped-

verkstad 6 450 8 000 3 350 4 650 75-01 76-03 
4. ÖrlB 0. Nybyggnad av hamnan-

liiggning vid Vitså 4 960 3 300 3 100 200 74-11 75-10 
5. BÖS. Nybyggnad av förlliggnings-

kasern 5 400 5 000 3 900 1100 74-11 75-10 
6. KA I. Nybyggnad av hall for 

marin motorutbildning 900 900 650 250 75-01 75-08 

Summa a 50 010 48 600 39300 9 300 

b. Fiin'fag {Jcihiiriacle C'll<'r av-

seclcla a// {Jcibörias 1975176 

Delprogram 2.99 
7. ÖrlB S. Nybyggnad av skjut-

ledartorn m. m. vid Torhamn 2 020 2 300 I 200 I 100 75-09 76-09 
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Objekt Kostnausram \kddslörbrukning Bygg- Lirdig-
---·---- start stiil-

74-02-01 75-02-01 Faktisk lkriiknad mr I ande 
t. n. m. år-mån. år-m:'ln. 
75-06-30 1975176 1976177 

8. ÖrlRO. Nybyggnad av plast-
verkstad 700 I 400 I 400 75-11 76-06 

9. ÖrlB V. Nybyggnad av freds-
förråd 4 500 5 000 3 500 I 500 75-12 76-12 

10. SK. Nybyggnad av fredsflirråd 
4 500 i 

12 700 5 000 5 000 75-12 76-12 
11. KA I. Nybyggnad av fredsförråd 4 800 
12. KA 2. Nybyggnad av skjutbana 

vid Rosenholm I 650 1 490 1 490 76-01 76-06 
13. KA 4. Nybyggnad av gymnastik-

hall med bastu 3 210 3 600 I 600 2 000 75-09 76-10 
14. KA4. Nybyggnad av fredsförråd 6 000 6 600 3 300 3 300 75-12 76-12 
15. Tekniska försörjnings-

anordningar I 000 I 000 1 000 
16. Diverse smiirre byggnadsföretag I 000 I 000 1 000 

Summa b 29 380 ]5 090 19 490 12 900 
c. Fiircrag m·sedcla afl f){ihiirias 

1976177 

Delprogram 2.99 
17. ÖrlR 0. Nybyggnad av dykeri-

central vid Vitså 10 900 3 500 76-10 78-04 
18. ÖrlB 0. Tillbyggnad av heli-

koptcrhangar vid Berga 7 850 2 500 76-11 77-10 
19. KAJ. Nybyggnad av truppservice-

förråd 5 000 2 000 76-10 77-10 
20. Diverse objekt 4 600 4 600 76-09 77-06 
21. Tekniska försörjnings-

anordningar I 500 I 500 
22. Diverse smiirre byggnads-

företag I 500 I 500 

Summa i: 31 ]50 15 600 

Summa C (a-\.·) 79 390 115 040 ]9300 28 790 28 500 

Reducering av medelsbehovet -800 -2 750 
Beräknat mcdelsbehov 27 990 25 750 

Totalt A_z' 256 910 358 680 133140 81 690 84 600 

Reducering av mcdelsbehovet -4 700 -{j 850 

Beriiknal medelsbchov 76 990 77 750 

Ans/agsheräkning (I ()00-tal kr.) 

Medelstil!gång Beriiknad medclsförbrukning 

Behållning 1975-07-01 410 1975176 76 990 
Anslag för 1975176 1976177 77 750 

statsbudget 75 500 Beriiknad behållning 
tilläggsbudget I I 490 1977-06-30 I 410 

Anslag for 1976177 (förslag) 78 750 

156 150 156 150 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Mari11/iJrba11d: .·l11ska//i1ing m· anläggningar för budgetåret 
1976177 anvisa ett investeringsanslag av 78 750000 kr. 

111 3. Flygvapenförband: Anskaffning av anläggningar 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

73 766 898 Behållning 4 318 392 
90 500000 1 

103 250 000 

1 Därav 18.8 milj. kr. på tilläggsbudgct l 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m., be
fästningar, Oygfält och ammunitionsförråd för flygvapnet samt markförvärv 

härför samt för övnings- och skjutfält. Verksamheten omfattar vidare kom
pletteringsarbeten m. m. på eller i anslutning till befintliga baser, anliigg

ningar för el- och teleutrustning vid baserna samt inlösen av flygbullerstörda 
fastigheter. 

Medclsji'irbr11kni11g och 111eJe/sbch1n· (I ono-tal kr.) 

l'ri1n:iruppdra!,'. 111. m. 

l· ly;,!vapL'nförband: 
Marka11,katlning fi.ir dL'lprngramml'n 
J·ör tlera cklpru~ram ~L'IJlc•nsamma 

blnings- och strilfi.irhand 
Basrörband 
GL'llll'll sa11111ia prnd uk tiu 11,rc·su rsc·r 
Amkatl11in~ av bl'f:istnin~ar 

111. 111. fiir Lklpro~ra111111c·1~ 
1-"ör tlL·ra lklprugrarn gL'lllL'll:-.~11nn1a 

k<.lning'- odt strilfinb:111d 
13asf0rb:rnd (bl'lci,tning:1rl 
Ba,l(irband I tly~ffilt I 
(;c'l11l'll'all1 rna pruduktion,rL'Sll r,,.r 
Anskatl1'.in'.' av kasl'rrtl'I' 111. 111. 

for dl'!pr·.>~rammL't 
l;t'l11t'll Satll llla prnd ll k tiunsrl''ll rSL'f 

S11111ma 

RL·duL'L'ring p~t ~rund :h ;;q.'r
l)lanL·rinl.! 

13c·r:.iknal 11ll'Lil'lsbl'huv 

Budgetåret 1974175 

1974175 

20() 
500 

~ ()()() 

.'i 955 
3 470 

~() 7fHJ 
I 000 

45 I kil 

78 005 

- 7 505 

70 500 

1975!76 1976/77 

200 
300 

I 000 

7 non 
4 46:'\ 

24 910 

64 300 

102 375 

- 8 575 

93 800 

( 'hc·kn for h"irl'dra
llygvap11l't gandl'n 

]()() 200 
300 300 

I 100 I 100 

7 430 7 430 
5 960 5 960 

27 465 27 465 

71 (_)(J(J 70 780 

113 455 113 235 

-· I U 9:'\.S -11 485 

102 500 101 750 

I sin årsredovisning för budgetåret 1974175 anmäler filrtifika1io11.~fiin·a/1-
11i11ge11 att anskaffningen av mark. befästningar och flygLilt 
har kunnat genomföras i planerad omfattning. Anskaffning av kaserner 
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m . m . har i stort sett genomförts enligt planerna. Samtliga planerade större 
objekt har påbörjats med undantag av en brandövningsplats vid F 14 i Halm
stad som har senarelagts i avvaktan på resultatet av kompletterande ut
redningar om storlek och placering. 

Den ursprungligen beräknade medelsförbrukningen var 70,5 milj. kr. 
Genom beslut den 20 mars 1975 medgav regeringen att detta belopp tick 
ökas med 4 milj. kr. till 74,5 milj. kr. Utfallet blev 73 766 898 kr. 

Budgetåret 1975176 

Planerad anskaffning beräknas kunna bli genomförd. 
Genom beslut den 23 oktober 1975 uppdrog regeringen i sysselsättnings-

främjande syfte åt fortilikationsförvaltningen att tidigare än förut var planerat 
låta utföra vissa byggnadsarbeten i Blekinge, Kristianstads och Västerbottens 
län inom en sammanlagd kostnadsram av 2.3 milj. kr. 

Budgetåret 1976/77 

Che/"e11 /lfr prgl'CJ{lllel 

För budgetåret 1975176 har beräknats en medelsförbrukning av 93,8 
milj. kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 1976177 beräknas till 102,5 
milj. kr., varav 1,5 milj. kr. för markanskaffning, 37 milj. kr. för anskaffning 
av befästningar m. m. och 64 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 
enligt följande sammanställningar. 

A. Markanskaffi1inx 

lil'l'istningars delfund 

l·ör tkra <klprugram gemensamma kdnings- uch stril
förband 

1. 1\lark för strilanliiggningar m. 111. 

Basförband 

2. Mark för krig:sllyg:fält samt diverse mindre markför
v:irv och oförutst•dda utgifter 

Kasernbyggnadt•rs delfond 

l;l'mensamma pruduk tionsresu rst·r 

3. Divt•rs.: 111 ind rt' markförvärv uch oföru tst•dda 

\kddsförbruk ning 
< 1 !HJO-tal kr.l 

200 

3(1() 

u !gifter I I 00 

I 600 

R.:dUL't•ring av mt•tklshehu\'l'l p:i grund av övnplannin!,! I on 
Summa I 500 
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l. För att utföra strilanläggningar bedöms det i vissa fall vara nödvändigt 

att förvärva mark med äganderätt. 

2. För att komplettera befintliga krigstlygfält kan det i vissa fall bli nöd

viindigt att förvärva mark med äganderätt. Behov av medel kan även upp

komma för att anskaffa mark för befästnings- och andra anläggningar inom 

övriga delprogram inom huvudprogrammet samt för smärre kompletteringar 

av flygvapnets befästningsfastigheter, oförutsedda utgifter i samband med 

redan beslutade markförviirv samt för mindre utgiftsrester för vissa inte 

helt avslutade förvärv. 

3. Medel har beräknats för inlösen av tlygbullerstörda fastigheter, smärre 

kompletteringar av flygvapnets kasernfastigheter, oförutsedda utgifter i sam

band med redan beslutade markförvärv samt för mindre utgiftsrester för 

vissa inte helt avslutade förvärv. 

B. A11skajji1i11g a1' befästningar m. 111. 

Objl'k t 

B,·fostningar m. 111. 

hir lkra dl'lprogra111 ~emensamma kdnings- och stril
fii rba ml 

Företag t>dhiirjadc före / ') 75-07-01 
I. Radiustatiuner nurtupL·rativa radiunätl't) 

/-öret ag 11ahörjadc 1·1/cr al'scdda att pahörjas / 'J 75/ 76 
2. Radar:inliiggning 

Fiirctag al'scdda att pähörjas 19 76/ 77 
3. Radioliinkstatiun,·r och utpunktn 
4. Lufthevakningsturn 
5. St ridskd ningsradaranlii)!)!llingar (korn pll't !l'randc· 

i1tgiirtkr) 
6. Styrdatakdning 
7. S111iirr-· ul•j,·kt 

Basfi"irband 

Färctag ptihr)rjadc eller arsedda att 11tihi.irjas f ') 75/7fi 
8. l\.ummandoc·c,ntrakr 

Företag al'S<'llda att pahörjas /9 7ri/ 77 
9. lktongf"i:irrad for a1111nunitiun 

I 0. Siirharhl'tsreducnandc· atgiirckr 
Il. Smiim• objl'kt 

I lygfalt 

Basförband 

Furctag ptih<irjadc .f(irc /975-07-01 
12. 1·.I ud1 tekanliiggningar 

Fcirctag ptihurjadc eller al'scdda alt 11a/}(irja.1· 19 75/ 7fi 
1.l. l\.u111pkt !L'rin)!s~itµiirder pii lwfintliga b;isc•r 
14. l\.ompll'ltc•ringar av rlyghast•r för anpassning till 

t11·gplan 3 7 
15. l\.largörinpskydd 
l 6. 1.agrin~';inlät;gnin~ar för driv111c·tkl 

:Vkddslörh ruk ni11g 
(I 000-tal kr.l 

230 

2 500 

2 000 
I 000 

200 
I 000 

500 

460 

I 500 
3 000 
I 000 

I 070 

4 900 

2 900 
1 300 

420 
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Objekt m. m. 

17. I·Lmgarpla(lur 
I X. LI- ud1 tL·k:111l~it!~lling~ir 

/-liret ag a1·s,·dd,1 a11 11ä/i(irjas 1<17t>/ 77 
I '.l. K\J1npkttni11gscirlx1c·11 p;1 hl'i"intliga hasn 
21\. l\.P111pkttc·ri11µ;1r av llyµbasc·r J"i>r ;11q1;1>si1inµ till 

llygplan37 · 
21. I ;;111Ianµar,·r 

2.1. l.agrin~saniäµ!!ni111!ar fl)r driv111L'lkl 
24. Llpp,;t;illninµspl;itsc·r f"iir llytsyrc·anliiµg11ingar 
2S. 13arad;c·r 
26. Hanµarplatt"r 
27. Smiirrc 111.ijåt 
2~. I .I- llcll tL'kanliiµµningar 

i{c·,_luc·ninµ ;1v 111c·,klshc·l!,1vl'I pii µrund av iiVL·rplanninµ 

Su111111a 

362 

Mc·dc·lsi"i.irb ru k ninµ 
(I 0110-tal kr.l 

200 
3 no 

550 

~110 

I 600 
l 300 
3 400 

300 
l 700 
I llOO 

200 
2 I OS 

40 855 

- 3 855 

37 ()()() 

I. Behovet av utbyggnad av en radiostation har senast anmälts i prop. 

1975: I (bil. 6 s. 262). Kungl. Maj:t har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen 
att låta bygga radiostationen inom en kostnadsram av 2 milj. kr. enligt 
prisl1iget den I februari 1973. Kostnaderna berHknas nu till I 860 000 kr. 
enligt prisläget den I februari 1975. 

2. Behovet av att bygga en radaranliiggning som prototyp för en serie 
nya radarstationer har senast anmälts i prop. 1975: I (bil. 6 s. 263). Regeringen 
har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga prototypanlägg
ningen inom en kostnadsram av 6 620 000 kr. enligt prisliiget den I februari 
1974. vilket motsvarar 7J milj. kr. enligt prisläget den I februari 1975. 

3. För att utföra mindre utbyggnader och kompletteringar vid radio
Hinkstationer och utpunkter behövs 2 milj. kr. under nästa budgetår. 

4. För luftbevakningstorn beräknas ett medelsbehov av 1 milj. kr. 
5. För mindre kompletteringsarbeten vid vissa stridsledningsradaranlägg

ningar behövs 200 000 kr. 
6. Vissa kompletteringar behövs för anliiggningar för styrdataledning. För 

detta ändamål behövs 1 milj. kr. 
7 och 11. För smärre objekt som vart och ett beräknas kosta högst 800 000 

kr. behövs sammanlagt 1,5 milj. kr. 
8. Behovet av en ny kommandocentral har senast redovisats i prop. 1975: I 

(bil. 6 s. 263). Regeringen har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att 

utföra centralen inom en kostnadsram av 870 000 kr. enligt prisläget den 
1 februari 1974, vilket motsvarar 960 000 kr. enligt prisliiget den 1 februari 

1975. 
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9. För betongförråd för ammunition behövs 1,5 milj. kr. 

10. För att reducera sårbarheten vid flygbaser har för splitterskydd. mas

kering m. m. beräknats ett mcdclsbchov av 3 milj. kr. 

12, 18 och 28. För fortsatt utbyggnad av cl- och teleanläggningar vid 

llygbaserna behövs 6 895 000 kr. under nästa budgetår. 

13, 14. 19 och 20. På befintliga baser utförs efter hand arbeten för att 

komplettera baserna till normerad standard. Arbetena är delvis föranledda 

av att flygplan 37 kommer att tillföras flottiljerna. För komplettcringsarbctcn 

beriiknas en medelsförbrukning av 9 150 000 kr. 

15 och 22. För fortsatt utbyggnad av klargöringsskydd på de friimre klar

göringsplatserna vid llygbaserna behövs 2.6 milj. kr. 

16. 21. 23, 24 och 25. För att vid befintliga baser bygga ut lagringsan

liiggningar för drivmedel, fälthangarer, uppställningsplatser för llytsyrean

liiggningar samt baracker beräknas ett medclsbehov av 7 420 000 kr. 

17 och 26. För hangarplattor i anslutning till hangarer och verkstiidcr 

behövs 1.2 milj. kr. 

27. För mindre arbeten vid llygbaserna behövs 200 000 kr. 

C. Anska/fi1ing al' kaserner m. m. 
---.-----

c;,·1ncn sa111111a pr1id u k t iunsrLsu rsc·r 

/-öre/ag /'al•örjaJe jiirt" I 1) 75-0 7-0 I 
I. 1: 4. '-'\'ln·~~11ad av flv.:vc:rkstad 
2. I· 4. ',;~·ti~·~~nad av viir~11,n·11tral 
3. I· 7. N;·1i)·gg11ad av tva hangare.r 

1-i.Jrc tag pdhörjacll.' eller arseclcla att pah!i1jas / 9 75 I 76 
4. In N. Nvli:q;gnad :1v wrkstadshangar 

Före· tag c11·.mlda att 11ähö11as /9 76/ 77 
~- I· 6. Nybyggnad av flygvnbtad 
6. I· 6. Nybyggnad av hangar 
7. , .. 6. Tilllw~~nad av 1l\'~driv111L"cklsanHi>:1!llin1!L'll 
8. I· 13. ',;yl;;.~µnad av l:ly~gVL·rkstad -· -
9. , .. 15. N1·byggnad :1v hanµar 

10. I 17. :\yhy)!gnad av hangar 
11. DivL"r'.c' ubjL"kt 
12. L ppn1stni11g av 111alµlahc'r 
13. 'frkniska f1irsorjningsanurdningar 
14. Diwr,;,· s1ni1rrc· byg~nadsobjc-kt 

K1·duc·L"ring av llll'1klshc·hovL't pa grund av iivc·rplannin~ 

Su111ma 

\kJ~lsforhruknin!! 
( l !J(HJ-tal kr.) 

2 rioo 
400 

s oon 

6 000 

9 000 
8 300 
2 000 
8 500 
6 3(1(1 

8 .1or1 
1 700 
1 ono 
2 500 

10 ono 
71 000 

- 7 (1(1() 

64 000 

1--4. Regeringen har uppdragit åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga 

llygverkstad och värmccentral vid F 4 i Östersund. två hangarer vid F 7 

i Såteniis och en verkstadshangar vid försvarets materielverks försöksplats 

Vidsel. 

5 och 8. Verkstads- och förrådstjänstcn vid F 6 i Karlsborg och F 13 i 
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Norrköping iiger f. n. rum i flera mindre byggnader. Genom denna splittring 
på olika lokaler kan verksamheten inte bedrivas på ett rationellt siitt. För 
att upp(vlla de krav som måste ställas på verkstadsresurserna har det ansetts 
nödvändigt att vid flottiljerna bygga nya flygverkstäder med åtta platser 
för tillsyn, reparation och modifieringar på flygplan, detaljverkstäder för 
motorer och telemateriel samt kontorslokaler för verkstadsadministration. 
Regeringen uppdrog den 3 juli 1975 åt fortitikationsförvaltningen att utarbeta 
huvudhandlingar för byggnadsföretagen. Sådana handlingar har sedermera 
redovisats. Kostnaderna har därvid beräknats till 19 850 000 kr. för verk

staden vid F 6 och till 18 550 000 kr. för verkstaden vid F 13. allt enligt 
prisläget den 1 februari 1975. 

6, 9 och IO. Ombeväpningen av F 6 i Karlsborg, F 15 i Söderhamn och 
F 17 i Ronneby med flygplan 37 medför att dessa flottiljer behöver nya 
hangarer som medger betryggande uppställning av de nya flygplanen. Nu
varande hangarer uppfyller inte de krav som måste ställas främst från brand
skydclssynpunkt. Kostnaderna för att bygga om de befintliga hangarerna, 
som är uppförda i trä. har bedömts bli så stora att det är ekonomiskt för
delaktigare att bygga nya hangarer. De nya hangarerna avses bli utförda 
på samma sätt som de två hangarbyggnader som f. n. uppförs vid F 7 i 
Sått:_näs. Fortifikationsförvaltningen har redovisat byggnadsprogram för 
byggnadsföretagen. Kostnaderna för objekten har beriiknats till 15,7 milj. 
kr. vid F 6, 13 milj. kr. vid F 15 och 16J milj. kr. vid F 17, allt enligt 
prisläget den 1 februari 1975. 

7. Vid en utredning om drivmedelsförsörjningen vid flottiljerna har det 
konstaterats att den nuvarande drivmedclsanläggningen vid F 6 i Karlsborg 
behöver förbättras när flottiljen ombeviipnas med flygplan 37. Nuvarande 
system med järnvägstransport till en central drivmedelsanliiggning om 
I 000 m3 fungerar väl och har bedömts lämpligt att behålla. Däremot har 
transporterna med tankbilar från den centrala anlHggningen till hangarplat
torna befunnits orationella och oekonomiska. Det har därför ansetts nöd

vändigt att kompletteradrivmedclsanWggningen med rörledningartill hangar
plattorna och med anordningar som från miljöskyddssynpunkt är nödvändiga 
för att ta hand om drivmedelsspill. Fortitikationsförvaltningen har redovisat 

huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Kostnaderna beräknas till 2 660 000 

kr. enligt prisläget den I februari 1975. 
11. Under rubriken diverse objekt har tagits upp medel för nya brand

övningsplatser för basbclalskolan vid F 14 i llalmstacl. Behovet av en sådan 
nybyggnad har tidigare anmälts i prop. 1974: 1 (bil. 6 s. 246). Fortifikations

förvaltningen har redovisat huvudhandlingar för byggnadsföretaget. Kost
naderna beräknas till 1 480 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1975. 

12. För upprustning av målplatser för stridsskjutning behövs 1 milj. kr. 

under nästa budgetår. 
13. För tekniska försörjningsanorclningar behövs 2,5 milj. kr. Medlen avses 
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främst för att komplettera distributionsniiten för el. värme och vatten vid 
förbanden. 

14. För diverse smärre byggnadsföretag behövs 10 milj. kr. Medlen är 
avsedda främst för att genomföra planerad utbyggnad av drivmedelsutrust
ningsverkstäder. hundgårdar och räddningsstationer. 

Föredraganden 

Chefen för flygvapnet har beräknat medelsförbrukningen under anslaget 
för nästa budgetår till 102.5 milj. kr. Jag beräknar medelsförbrukningen till 
101 750 000 kr. och förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt 
följande investeringsplan och anslagsberäkning. Av medelsförbrukningen 
beräknas 1.5 milj. kr. för markanskaffning. 37 milj. kr. för anskaffning av 

befästningar m. m. och 63 250 000 kr. för anskaffning av kaserner m. m. 
Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för flertalet 

nya objekt som finns intagna i investeringsplanen och som är underkastade 

det s. k. tvåstegsförfarandet. Om riksdagen inte hai något att erinra torde 
det få ankomma på regeringen att efter prövning av huvudhandlingarna 
och inom ramen för det anslag som anvisas av riksdagen besluta om de 
redovisade företagen skall utföras. Skulle något objekt med hänsyn till på
gående översyn av försvarets fredsorganisation eller av andra skäl inte anses 
böra utföras. bör regeringen vidare kunna ersätta detta med annat objekt 
trots att detta inte har tagits upp i investeringsplanen. 

fnpesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
------------------ start stiil-

A. Afarka11skaf/i1i11g 

Befästningars del
fond 

Delprogram 3.1 
I. Mark för strilanliiggning

ar m. m. 
Delprogram 3.7 

2. Mark för krigsnygfält samt 
diverse mindre markförviirv och 
oförutsedda utgifter 

Kasernbyggnaders del
fond 

Delprogram 3.99 
3. Diverse mindre markförvärv 

och oförutsedda utgifter 

Summa :\ 

74-02-01 75-02-01 Faktisk Beriiknad för 

400 

800 

2 100 

3 300 

t. o. rn. 
75-06-30 1975176 1976177 

200 

500 

I 000 

I 700 

200 

300 

I 100 

1600 

år-mån. lande 
år-mån 
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----------------

Ohjekt Ko<;tnadsram Mcdclsforbrukning Bygg- Fiirdig-
-----Start stiil-

74-02-01 75-02-01 Faktisk lkriiknad for år-mån. lamk 
(_ 0. m. (1r-111;)11 
75-06-30 1975176 l'n6n7 

-- ---···-----·-· 

Reducering av medels-
behovet -200 -100 
Beriiknat medclsbchov 1500 l 500 

8. .4mka/li1i11g m· he/iist11i11g11r m. m. 

I. B e f ii s t n i n g a r 

cl. Förcrag 11dhhriadc /iirc 
19 75-07-0 I 

Delprogram 3.1 
I. Radioliinkstationer och ut-

punkter 3 285 2 935 l 735 I 200 
2. Luftbevakningstorn 305 305 230 75 
3. Stridsledningsradaranliigg-

ningar (komp!. åtgärder) 750 750 490 260 
4. Radiostationer (Juftoperativa 

radioniitct) 2 480 2 040 100 l 710 230 
5. Smiirre objekt 40 40 20 20 

Delprogram 3. 7 
6. Kommandocentraler 965 900 490 4IO 
7. Smärre objekt 270 270 230 40 

Delprogram 3.99 
8. Smärre objekt 170 170 110 60 

Summa a 8 265 7 410 3405 3775 230 

h. Fiircrag påhrlriadc eller m•-
sedda mr />tlhiirias /975176 

Delprogram 3.1 
9. Radioliinkstationcr och ut-

punkter I 175 I 175 I 175 
10. St rids led ni ngsradara n liigg-

ningar t kom pi. åtgiirder) 600 600 600 
11. Radaranliiggning 6 620 7 300 200 3 700 2 500 

Delprograi:n 3.7 
12. Betongförråd för ammunition I 000 I 000 l 000 
13. Sårbarhctsreducerande åtgärder I 000 500 500 
14. Kommandocentraler 870 960 500 460 
15. Smärre objekt 215 215 215 

Summa b 11380 11 750 200 7 690 2 960 

c. Fiirt'Wg arsedda arr 11dhiiria~ 
1976177 

Delprogram 3.1 
16. Raclioliinkstationer och ut-

punkter 2 000 2 000 
17. Luftbevakn i ngstorn I 000 l 000 
18. Stridsledningsradaranlägg-

ningar (komp!. åtgiirder) 200 200 
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Objekl Kostnaclsram Meclelsforbrukning Bygg- Fiirdig-
siar\ stiil-

74-02-01 75-02-01 Faktisk Beriiknad för I ande 
l.O. nl. är-mån. ;\r-mån. 
75-06-30 1975176 1976177 

19. Styrclataleclning I 000 I 000 
20. Smiirre objekt 500 500 

Delprogram 3. 7 
21. Betongförråd för ammunition I 500 I 500 
22. Sårbarhetsreducerande åtgärder 3 000 3 000 
23. Smiirre objekt I 000 I 000 

Summa c 10 200 IO 200 

Summa BI (a--<.::) 19 645 29 360 ] 605 I i 465 B390 

Reclu.:ering av meclelsbeho\·et -I 165 -I 390 
Beräknat medelsbehov 10300 12000 

Il. F I y g fii It 

(I. Fiin'l<I~ påbiiriadc /iirc 
1975-07-01 

Delprogram 3. 7 
I. Utbyggnad av nya Oygbaser I 800 I 800 I 800 75-07 75-11 
2. Kompletteringsarbeten rå 

befintliga baser 3 000 2 520 510 2 OIO 75-06 75-12 
3. Lagringsanliiggningar för 

tjiira 2 100 2 320 2 000 320 75-01 75-09 
4. Fiilthangarer I 200 2 840 2 840 75-07 75-12 
5. Klargöringsskydd 2 200 I 740 460 I 280 75-02 75-11 
6. Lagringsanliiggningar för 

drivmedel 3 000 2 060 I 8!0 250 74-07 75-11 
7. Baracker 900 I 510 500 I OIO 75-02 75-10 
8. Smiirre objekt 500 200 180 20 75-05 75-09 
9. El- och teleanläggningar 4900 7305 2 155 4080 I 070 74-07 76-06 

Summa a 19 600 22 295 7 615 13610 1 070 

b. Fiir~lfa.1!. /Jtlhi>1Jade eller l"l\1-

wdda a11 pdhiirjas 1975176 

Delprogram 3. 7 
10. Kompletteringsarbcten på 

befi n t I iga baser 5 700 6 750 I 850 4 900 75-07 76-06 
11. Komplettering av Oygbaser för 

anpassning till Oygplan 37 5 500 5 800 I 200 2 900 75-07 75-11 
12. Klargöringsskyclcl 800 I 300 I 300 76-05 76-10 
13. Lagringsanliiggningar för 

drivmedel 4 000 3 720 3 300 420 76-03 77-05 
14. Uppstiillningsplatser för 

Oyts y rean liiggn i ngar 300 300 300 75-06 76-06 
15. Smiirre objekt 500 300 300 75-07 76-04 
16. Baracker 350 800 800 75-11 76-04 
17. Hangarplattor 2 200 I 800 I 600 200 75-07 76-09 
18. El- och telcanliiggningar 4 800 6 805 I 950 3 720 75-07 77-06 

Summa b 24 150 27 575 Il 300 13 440 
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-· -----·-- -----· 

Objekt Kostnadsram Mcdelsforbrukning Bygg- Fiirdig-
start Stiil-

74-02-01 75-02-01 l'aktisk Bcriiknad ror Ian de 
t.o. m. -·-- ftr-m<in. iir-mån. 
75-06-30 1975176 1976177 

--·--- - ----·· ··----------- ---··-

c. Furctag arseJJa att piz-
hiirjas /97n/77 

Delprogram 3.7 
19. Kompletteringsarbcten på 

bcfi n t I iga baser I 150 550 76-07 77-05 

20. Komplettering av nygbaser för 
anpassning till fpl 37 3 900 800 77-03 77-05 

21. Fälthangarer I 600 1600 76-07 77-03 

22. Klargöringsskydd I 300 I 300 76-07 77-05 

23. L.agringsanliiggningar för 
drivmedel 3 400 3 400 76-07 77-05 

24. Uppstiiilningsplatser för 
nytsyreanläggningar 300 300 76-07 77-05 

25. Baracker I 700 1 700 76-07 77-05 

26. Hangarplattor 3 000 I 000 76-07 77-12 

27. Smiirre objekt 200 200 76-07 76-11 

28. El- och teleanläggningar 5 975 2 105 76-07 78-06 

Summa c 22 525 12 955 

Summa B Il (a--c) 43750 72395 7 615 24 910 27 465 

Reducering av medelsbehovet -3 510 -2 465 

Beräknat medelsbehov 21400 25 000 

Summa B (!-Il) 63 395 101 755 11 220 36 375 40855 

Reducering av mcdclsbchovct -4 675 -3 855 

Bercikmll mec.Jelsbehov 31 700 37000 

c .4nska/li1ing m· kaserner m. 111. 

a. Fiil'l'lilg pdböriade /iirc 
1975-07-0/ 

Delprogram 3.99 
I. F 4. Nybyggnad av nyg-

verkstad 13 200 14 500 3 200 9 300 2 000 75-02 76-10 

2. F 4. Nybyggnad av 
värmeccntral 3 IOO 3 200 I 400 1400 400 75-02 76-10 

3. F 4. Ucökning av nyg-
drivmedelsanläggning 4000 7 100 3 500 3600 74-11 76-06 

4. F 7. Nybyggnad av två 
hangarer 27 500 26 000 11 200 9 300 5 000 74-12 77-01 

5. F 14. Nybyggnad av skolbygg-
nad för BBS 6 700 6 200 2 900 3 300 75-02 76-06 

6. F 14. Nybyggnad av huvud-
stiillverk 3 600 2 400 850 I 550 75-01 76-03 

7. F 14. Om- och tillbyggnad av 
matinriittning 4 700 4900 4 200 700 73-04 75-11 

8. F 15. Nybyggnad av 
tlygverkstad 7 000 7 400 7 050 350 73-06 75-10 

9. F 15. Utökning av nygdriv-
medelsanläggning 5 500 6100 5 900 200 73-10 75-11 

10. F 18. Nybyggnad for utbild-
ningsverksamheten 28000 28000 26900 400 71-12 75-09 

Summa a 103 300 105 800 67100 30 100 7 400 
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----------· -----· 

Uhjckt Kostnadsram \kdclsllirbrukning Bygg- hirdig-
St<irt stiil-

74-02-01 75-02-01 Faktisk lkriiknad for !ande 
LO. m. --------·-· ilr-111:111. t1r-rntlll. 
75-06-30 1975176 19/6/77 

-----·--·-·-. ---···-

h. Förerag pdbiiriade eller a1•-
sedda air pdhiirias /975 I 76 

11. F 5. Utbyggnad av nygdriv-
medelsanliiggningen 1 500 1 650 I 650 75-10 76-10 

12. F 10. Utbyggnad av nygdriv-
mcdelsanliiggningen 2 000 2 200 2 200 75-10 76-10 

13. RFN. Nybyggnad av hangar 10 200 4 200 6 000 75-09 76-10 
14. Tekniska försörjnings-

anordningar 6 000 7 850 
15. Diverse smärre 

byggnadsföretag 18 300 18 300 

Summa b 3 500 38 350 34 200 6 000 

('. Företag m•sedda alf pdhiirjas 
1976177 

16. F 6. Nybyggnad av nygverk-
stad 19 850 9 000 76-09 78-06 

17. F 6. Nybyggnad av hangar 15 700 8 300 76-10 77-10 
18. F 6. Utökning av nygdriv-

medelsanfäggning 2 660 2 000 76-08 77-08 
19. F 13. Nybyggnad av nygverk-

stad 18 550 8 500 76-09 78-06 
20. F 14. Nybyggnad av brand-

övningsplatser för BBS 1 480 I 480 76-10 77-06 
21. F 15. Nybyggnad av hangar 13 000 6 300 76-IO 77-10 
22. F 17. Nybyggnad av hangar 16 300 8 300 76-10 77-10 
23. Upprustning av målplatser 1 000 1 000 
24. Tekniska försörjnings-

anordningar 2 500 2 500 
25. Diverse smärre bygg-

nads företag 10000 10000 

Summa c 101 040 57 3110 

Summa C (a-;::) 106 800 245 180 67 100 64 300 70 780 

Reducering av medelsbehovet -3 700 -7 530 
Bcriiknat medelsbehov 60600 63 250 

Totalt A-C 102 375 113 235 

Reducering av medclsbehovct -8 575 -11 485 
Beräknat medelsbehov 931100 101 750 

Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

\1edelstillgång Beriiknad medelsförbrukning 

Behållning 1975-07-01 4 318 1975176 93 800 
Anslag för 1975176 1976177 101 750 

statsbudget 71 700 Beräknad behållning 
tilläggsbudget 1 18 800 1977-06-30 2 518 

Anslag för 1976177 (förslag) 103 250 

198 068 198 068 

24 Riksdagen 1975/76. I sam/. ,\r /00. Bilaga 6 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Flygvape11/0rband: A nskaJ/;1ing av a11/ä1w1ingar för budgetåret 

I 976177 anvisa ett investeringsanslag av 103 250 000 kr. 

111 4. Central och högre regional ledning: Anskaffning av anläggningar 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

22 404 470 Behållning 3 580 070 
20 500 000 
11400000 

Verksamheten under anslaget om fattar nybyggnad av lokaler, stabsplatser, 

förråd m. m. för central och högre regional ledning samt markförvärv härför. 

MeJe/sfiirbntkning uclz mede/shehov (I 000-tal kr.) 

Prirnciruppdrng 111. 111. 1974,'75 1975/76 1976/77 

Överbl'läl- I· Örl'dra-

(\·ntral uch llii).'fL' rc·gional 
·Jedning: 

\farkan,kallning for ddpru
gran11nl'l Ylilit:iw111riides
';t:rbc·r 111. 111. 

Ar"bffning ;1v bcl;i.,lningar 
111. 111. för dclprugr:rlllll1L'll 

\1ilit:in.>1nräde,staber m. m. 
l\.rig.surganisatiun fl>r vissa 

\labl'f 111. 111. 
Anskallniriµ av kas1...·rnL·r 

111. lll. frir cklprugr:1m111en 
I· (i r"ivarsstal)L'll 

MilitcironiradL·,stabl'f 111. rn. 

S11111111a 

R1..·duL·L·rin~ p~i ~r1111d av llvcr
pla11nin~ 

Bcriiknat mcdelsbchov 

Budgetåret 1974/75 

440 

12 162 

9 300 

2 700 
1 uno 

25 602 

- 2 102 

2J 500 

440 

10 200 

7 ()(l(J 

3 500 
I 300 

22 440 

I 940 

20 500 

havaren 

440 

6 600 

4 91l0 

3 500 

15 440 

·· I 340 

14 IOO 

g.andl'n 

440 

6 600 

4 900 

3 500 

15 440 

--1 340 

14 100 

I sin årsredovisning för budgetåret 1974175 anmäler jiJrt1/ikario11~/iim1/t-
11i11ge11 att något behov av att anskaffa mark inte har förelegat under bud
getåret. Be f List ni n g so b je k t har byggts ut i överensstlimmelse med 

vad som var planerat. Åtta större objekt har påbörjats. A n ska f f ni n g 
av kaserner har i stort sett genomförts enligt planerna. 

Den bcriiknade medelsförbrukningen var 23.5 milj. kr. Utfallet blev 
22404470 kr. 

Budgetåret 1975176 

Den planerade anskaffningen beräknas kunna bli genomförd. 
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Budgetåret 1976177 

Överb('./älhavaren 

För budgetåret 1975/76 har beräknats en medelsförbrukning av 20,5 milj. 

kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 1976177 beräknas till 14,1 milj. 

kr., varav 400 000 kr. för markanskaffning, 10,5 milj. kr. för anskaffning 

av befästningar m. m. och 3,2 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. 

enligt följande sammanställningar. 

A. Markanskaffning 

Objekt m. m. Meddsförhrukning 

Befästningars delfond 

Milit~rcimrädL'Ss\abcr 111. m. 

I. Uivcrsc mindre markfiirv~irv och oförutsedda utgifkr 

Keduccring pä ),!rund av överplam·ring 

Summa 

(I 000-tal kr.J 

440 

40 

400 
-------------- ----- --

I. För att utföra befästningsanläggningar kan i vissa fall mark behöva 

förvärvas med äganderätt. Medel kan också behövas för att anskaffa mark 

för befästnings- och liknande anläggningar inom andra delprogram inom 

huvudprogrammet. 

B. Anskaffning aP be'fästningar m. m. 
--------------------

Ohjl'k t nL nL 

Milit:irc111ir:1dl's.,tal>cr nL m. 

1-iirctag påhiirjadc eller a1•scdda att påhurjas 19 7 5/ 76 
I_ \lili1'immradL·sforri1d for drivmedl'l 

!-öre/ag a1·scdda att pdhurjas l 9 7fi/ 77 
1 l\·lilit:iruniriltksfiirrad for drivmedel 
3_ Milit:iruniradesfiirriid för ammunition 

Krigsor~anisation fi)r viss:.i stahl'r 111. 111. 

Fiirl'tag påh!lrjadc jiJrl' 1975-07-01 
4_ Stalisplatsn uch utpunktn 

Fliretag arsl'dda att påh<irjas 1'-)76/77 
:;_ Stabsplats 
6. S111:irr" ub_iekt 

Rl'dUL'L'rin~ pii ~rund av öv1...·rplanl'rin!! 

Su11rn1a 

Medelsfi.irbrukning 
(I 000-tal kr.) 

2 ()()() 

2 8()(1 

I 800 

800 

I 600 
2 _";()() 

11 500 

- I 000 

10 500 
--·--·---- -·-------------------- ------ - -.. 
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I. Regeringen uppdrog den 29 maj 1975 åt fortifikationsförvaltningen att 

låta bygga två militärområdesförråd för drivmedel om vardera två enheter 

inom en sammanlagd kostnadsram av 8,4 milj. kr. enligt prisläget den I 

februari 1974. Fortifikationsförvaltningen räknar nu med att kunna bygga 

förråden inom en sammanlagd kostnadsram av 7,6 milj. kr. enligt prisläget 

den I februari 1975. 

2. Ytterligare två förrådsenheter behövs inom ett militärområdesförråd 

för drivmedel. Fortifikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar 

för nybyggnad av dessa förråd. Kostnaderna har diirvid beräknats till 

3 830 000 kr. enligt prisläget den 1 februari 1975. 

3. För att kunna fortsätta utflyttningen av ammunition från ett bergförråd 

behöver friliggande ammunitionsförråd byggas. Kostnaderna för varje förråd 

överstiger inte 800 000 kr. För nästa budgetår behövs 1,8 milj. kr. för detta 

ändamål. 

4. Kungl. Maj:t uppdrog den 14 juni 1974 åt fortifikationsförvaltningen 

att låta bygga en utpunkt till en stabsplats inom en kostnadsram av 4,4 

milj. kr. enligt prisHiget den 1 februari 1973. Fortilikationsförvaltningen räk

nar nu med att kunna bygga utpunkten inom en kostnadsram av 3,7 milj. 

kr. enligt prisläget den 1 februari 1975. För att slutföra arbetena behövs 

800 000 kr. för nästa budgetår. 

5. För förvärv av en kommunägd del av en stabsplats behövs 1,6 milj. 

kr. för nästa budgetår. 

6. För smärre objekt behövs 2.5 milj. kr. för nästa budgetår. 

C. Anskafli1i11g av kaserner m. 111. 

Objekt m. m. 

Militiirområdesstaber m. m. 

Fiirelag al'sedda a111ii1hii!/as 1976177 
I. Diverse smärre byggnadsföretag för 

samtliga delprogram 

Reducering på grund av överplanering 
Bcriiknat medelsbehov 

Medelsförbrukning 
(I 000-tal kr.) 

3 500 

-300 
3 200 

1. För diverse smärre byggnadsföretag för samtliga delprogram behövs 

3,2 milj. kr. för nästa budgetår. 

Föreclraga11de11 

Överbefälhavaren har beräknat medelsförbrukningen under anslaget för 

nästa budgetår till 14.1 milj. kr. Jag biträder fdrslaget och förordar att medel 

för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan m:h anslagsbe

räkning. Av medelsförbrukningen beräknas 400 000 kr. för markanskaffning. 

10,5 milj. kr. för anskaffning av befästningar m. m. och 3,2 milj. kr. för 

anskaffning av kaserner m. m. 
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Fortifikationsförvaltningcn har redovisat huvudhandlingar för de nya 
byggnadsobjekt som är intagna i invcstcringsplanen och som är underkastade 

det s. k. tvåstegsförfarandet. Om riksdagen inte har något att erinra torde 

det få ankomma på regeringen att efter prövning av huvudhandlingarna 

och inom ramen för det anslag som anvisas av riksdagen besluta om de 
redovisade byggnadsföretagen skall utföras. 

lnvesteringsp/an {/ orm-ta/ kr.) 

Objekt Kostnadsram Medclsförbrukning Bygg- Färdig-
start stäl-

74-02-01 75-02-01 Faktisk Beräknad för I ande 
t.o.m. år-mån. år-mån. 
75-06-30 1975176 1976177 

A. ,\farkanskafli1ing 

Befästningars delfond 

Delprogram 4.5 
I. Diverse mindre markförvärv 

och oförutsedda utgifter 880 440 440 

Summa A 880 440 440 

Reducering av medelsbehovet -40 -40 
Beräknat medclsbehov 400 400 

8. Anskaf/i1i11g m• he/äsmingar m. m. 

a. Fiiretag [>tiböriade /(ire 
fl)75-07-0J 

Delprogram 4.5 
I. Militärområdesförråd för 

drivmedel 4 225 3490 3 330 160 
2. Militärområdcsförråd för 

ammunition 3 675 3 250 1 950 1300 

Delprogram 4.6 
3. Stabsplatser och utpunkter 17020 14 800 12 100 I 900 800 

Summa a 24 920 21540 17 380 3360 800 

b. Fiirefl/g påhörjade eller 
m·sedda all påbiirjas JlJ75 I 7fJ 

Delprogram 4.5 
4. Militärområdcsförråd för 

drivmedel 8 400 7 600 5 600 2000 

Delprogram 4.6 
5. Smärre objekt 3 500 8 240 8 240 

Summa b 11 900 15 840 13 840 2 000 

c. Fiirt'fl/g a1·sedda all på-
börjas 197fJ! 77 

Delprogram 4.5 
6. Militiirområdesförråd för 

drivmedel 3 830 2 800 
7. Militärområdcsförråd för 

ammunition 1800 I 800 

25 Riksdagen 1975176. 1 sam/. /Vr 100. Bilaga 6 
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---· ---·· 

< >bickl Kostnads ram \icclclsforbruk ning Bygg- f'iirclig-
stan Stii/-

74-02-01 75-02-01 Faktisk Bcriiknad f<.ir /ande 

l.O. m. - itr-m<)n. år-mån. 
75-06-30 I 'l75176 1976177 

Delprogram 4.6 
8. Stabs plats I 600 I 600 
9. Smiirre objekt 2 500 2 500 

Summa c 9 730 8700 

Summa B (a--c) 36820 47110 17 380 17 200 11500 

Reducering av riledclsbehovet -I 600 -I 000 
Beriiknal medelsbehov 15 600 10 500 

c Anskaf/i1i11g ai· kaserner m. 111. 

a. Fiirerag f!åbiiriade fiire 
1975-07-01 

Delprogram 4.1 
I. Tillbyggnad för totalförsva-

rcts signalskyddsavdelning 3 415 3 900 3 200 700 74-05 75-09 

Delprogram 4.5 
2. ByÖN m.11. ~ybyggnad av 

garage 2 800 2 900 I 600 I 300 74-10 75-09 

Summa a 6 215 6800 4800 2000 

h. Förl'Tag påhöriade eller av-
sedda att {Jåbiirias 1975176 

Delprogram 4.5 
3. Tekniska försörjnings-

anordningar 500 550 550 
4. Diverse smiirrc byggnadsförctag 

för samtliga delprogram 3000 3 300 3 300 

Summa b 3500 3850 3 850 

c. Fiirctag m·sedda att {Jå-
bii1jas 1976177 

Delprogram 4.5 
5. Diverse smärre byggnadsföretag 

för samtliga delprogram 3 500 3 500 

Summa c 3500 3 500 

Summa C (a--c) 9715 14 150 4800 5 850 3500 

Reducering av medelsbehovet -I 350 -300 

Bcriiknat medelsbehov 4 500 3 200 

Totalt A-C 46 535 62 140 22 180 23490 15 440 

Reducering av medelsbehovet -2 990 -I 340 
Beriiknat medelsbehov 20 500 14 100 
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Ans/ag>heriikning (I 000-lllf kr.) 

Mcdclstillgång Bcriiknad medelsförbrukning 

Behållning 1975-07-01 
Anslag for 1975176 
Anslag för 1976177 (l()rslag) 

3 580 
20 500 
Il 400 

35 480 

1975176 
1976177 
Bcriiknad behållning 
1977-06-30 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

20 500 
14 100 

880 

35 480 

att till Central och högre regio11al /ed11i11g: A11s/.:(1ffhi11g m• a11/ägg-

11i11gar för budgetåret 1976177 anvisa ett invcsteringsanslag av 

I I 400 000 kr. 

Ill 5. Gemensamma m~·ndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12166722 Behållning 254411 
12 900 000 
16 000 000 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m. och 
befästningar för gemensamma myndigheter och funktioner samt markför
viirv hiirför. 

Ml'Jl'isförbrukning uch meJelsbehm· ( 1 000-ta/ kr.) 

f'rim;iruppdrag 111. 111. 1974.'75 1975/76 1976/77 

l;l'llll'n,amma mynJighdL>r m. m.: 
\lark:111,kaffning for delpro

gram!ll<"t l'ör.warl'ts radio
anstall 

Anskatlning av befästningar 
m. 111. !'ör <klprngrammen 

h'\r.svarl'ts radioanstalt 
Anskaffning av fl>rtifikato

ri'k malcril'/ m. m. 
Anskaffning av kasL·rnn 

111. 111. tör <klprog.ram111en 
h.HsvarL·ts matc·ric·lwrk 

h.irsvarl'h r:1dioan\lalt 

S11n1n1a 

RL·dth-vring pii µrund ~1v ilvL·r~ 

planering 

lkr:ik n:t l tnc•tklsl>l'iwv 

220 

5 900 

J 220 

3 500 

12 840 

I 240 

11 600 

220 

3 700. 

6 500 

3 900 

14 320 

-- I 420 

12 900 

havarL'll gandl...'n 

220 220 

5 ]5() 5 250 

7 000 7 000 

1 900 I 900 
2 800 1 800 

17 170 17 170 

l 770 l 770 

15 400 15 400 
···-----. ----·· 
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Budgetåret 1974/75 

I sin årsredovisning för budgetåret 1974175 anmäler jortifikario11.~förl'a/r-
11i11gen att något behov av att anskaffa mark inte har förelegat under bud
getåret. Be fäs t n i n g so b je k t har byggts ut i överensstämmelse med 
vad som planerats. A n s k a f f n i n g av kaserner har i stort sett 
genomförts enligt planerna. 

Den beräknade medelsförbrukningen var 11.6 milj. kr. Utfallet blev 
12 166 772 kr. 

Budgetåret 1975176 

Den planerade anskaffningen beräknas kunna bli genomförd. 

Budgetåret 1976/77 

Överbcf(ilha1·are11 

För budgetåret 1975176 har beräknats en medelsförbrukning av 12,9 milj. 

kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 1976177 beräknas till 15,4 milj. 
kr .. varav 200 000 kr. för markanskaffning. 11 milj. kr. för anskaffning av 
befästningar m. m. och 4.2 milj. kr. för anskaffning av kaserner m. m. enligt 

följande sammans!Ullningar. 

.--1. Marka11ska.ff11i11g 

Ohjl'kt m. 111. 

B c· f ii s t n i n g " r s d ,. I f o n d 

Hirsvarc·ts radioanstalt 

Mc·ckhfiirhruk ning 
! I 000-tal kr.) 

1.. Oivc·rse mindre· markfiirviirv od1 oförutsc·dda utgiftc•r 22() 

R,·ducering pa grund av övc·rplancring - 20 

Summa 200 

I. För att utföra befästningsanläggningar kan vissa fall mark behöva 
förvärvas med äganderätt. Medel kan också behövas för att anskaffa mark 

för befästnings- och liknande anläggningar inom andra delprogram inom 
huvudprogrammet. 

B. Anskajjiiing ar hcfästningar m. m. 
·---- -·-· ----

Ohj«kl 111. 111. 

1:örsvarl'ls radioanstalt 

Fiirl'lag µiihiirjadc dia arscdda att piihörjas 1975/71\ 
I. I· RA-anläggningar 

Förl' tag arscdda att piihörja.~ 19 71\ I 77 
2. I· RA-anb~~ningar 
3. Smarrc· ubjekt 

l\kd l'i s fii rb ru k ni ng 
(I 000-tal kr.) 

2 850 

1 00(1 
400 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 

Objl'kt m. m. 

Anskaffning av furtifikaturisk materid nL 111. 

f-oretag arscJJa att pdhörjas I 9 76/77 
4. TruppiJL·l"~istningar 

5. l·örbindelsL·arbdl'n 
6. hirstiiringsarbl'(en 

ReducL"ring pä grund av öwrplanering 

Summa 

377 

ML·<khfi.irhruk 11ing 
I I 000-tal kr.J 

6 son 
300 
200 

12 250 

I 250 

11 000 

I. Behovet av två anläggningar för försvarets radioanstalt har tidigare 

anmälts för riksdagen i prop. 1975: 1 (bil. 6 s. 278). Regeringen uppdrog 

den 29 maj 1975 åt fortifikationsförvaltningen att låta bygga de båda an

liiggningarna inom en sammanlagd kostnadsram av 4 650 000 kr. enligt 

prisläget den I februari 1974, vilket motsvarar 5,1 milj. kr. enligt prisläget 

den I februari 1975. 

2. Ytterligare en anläggning för försvarets radioanstalt behöver byggas. 

Fortifikationsförvaltningen har redovisat förslag till byggnadsprogram för 

denna nybyggnad. Regeringen uppdrog den 14 augusti 1975 åt fortifika

tionsförvaltningen att utarbeta huvudhandlingar för byggnadsföretagct. Så

dana handlingar har sedermera redovisats. Kostnaderna angavs diirvid till 

4,6 milj. kr. enligt prisliiget den 1 februari 1975. 

3. För smärre objekt för försvarets radioanstalt behövs 400 000 kr. för 

nästa budgetår. 

4-6. För truppbefåstningar, förbindelsearbeten och förstöringsarbeten be

hövs 6 milj. kr., 300 000 kr. och 200 000 kr. för nästa budgetår. 

C. Anskaj/rzing ai• kaserner m. m. 

OhjL•kt m. m. Medl'lsförbrukning 
I I 000-tal kr.) 

----------------------·-----------

1:örsvarl'ls materil'lverk 

Företag ai•.mlda att pilhärjas 1976/77 
1. DiverSL' ubjek t 

hirsvart'ls radioanstalt 

FörctagarscJJaatt pdhörjas 1976/77 
1 UivL"rsl' smärrl' byt,!gnadsrörl'tag för tkra dd

pn.lgran1 

Rl·ducerin~ pi1 t,!flllld av Övl'fplancring 

Surnma 

I 900 

2 800 

4 700 

- 500 

4 200 
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I. För diverse objekt för vilka kostnaderna var för sig beräknas till högst 
2 milj. kr. behövs 1,9 milj. kr. for nästa budgetår. 

2. För diverse smärre byggnadsföretag behövs 2,8 milj. kr. för nästa bud
getår. 

Fijr<'dragancll'n 

Öwrbel1ilhavaren har berHknat medclsförbrukningen under anslagci för 
niista budgetår till 15,4 milj. kr. Jag bitriider förslaget och förordar alt medel 
för niisla budgetår anvisas enligt följande investeringsplan och anslagsbe
riikning. /\ v mcdelsförbrukningen beriiknas 200 000 kr. för markanskaffning, 
11 milj. kr. för anskaffning av be11istningar m. m. och 4,2 milj. kr. l'lir an

skaffning av kaserner m. m. 
I enlighet med vad jag har anfört under anslaget Civilförsvar: Anskaffning 

av anliiggningar bör en förenklad ham.lliiggningsordning tilliimpas för de 

objekt som iir underkastade det s. k. tvåstegsförfarandet och för vilka kost
naderna i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. rör arbeten av detta 

slag förordar jag alt under rubriken Diverse objekt berHknas en kostnadsram 
och en medelsförbrukning av 1,9 milj. kr. för nlisla budgetår. 

Fortilikationsförvaltningen har redovisat huvudhandlingar för de nya 
byggnadsobjekt som lir intagni1 i investeringsplanen och som är underbstade 
del s. k. tvåstegsförfarandet. Om riksdagen inte har något att erinra torde 
det få ankomma på regeringen att efter prövning av huvudhandlingarna 

och inom ramen för det anslag som anvisas av riksdagen besluta om de 

redovisade byggnadsföretagen skall utföras. 

lnl'esteringsplan ( l 000-ta/ kr.) 
---·· - ·-----···----- ---- . -- . ·---···-·· 

.·1. Markanskaj/i1i11g 
Il e r ii s t n i n g a r s I.I e 1-
f !.\Il d 
[)cl rrngram 5 .6 

I. Diverse mindre markförvärv 
nl'11 oförutsedda utgifter 

Summa,\ 

Reducerini; av rrll'delslwhovct 

Beräknat rnedelsbehov 

B. .· 111skafji1i11g a1• ln'fäs111i11gar 
fil. 111. 

a. J.i'iretag piihörjadc fi'ire 19 75-
117-U I 
lklprugrarn 5.6 

I. I· R:\-anliiggningar 

Summa a 

Meudsförhrukning 

74-02-0 I 7.'i-02-0 I 1:aktisk Ber;iknad för 

3 030 

3 030 

440 

440 

2 770 

2 770 

t. n. 111. ··---·-·--

75-06-30 1975/76 1976/77 

2 530 

2 530 

220 

220 

20 

200 

240 

240 

220 

220 

20 

200 

Bygg
start 

år-mån. 

1:ar<li)!
st:il
!ande' 
år-mån. 
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·------·· -· -------·- -··- --- ··---- ·---

Objekt Kostnadsra111 ML"dL"lsforbrnk ning Bygg- l·~irdig-
---··----··- ----- ------ siar! st:il-
74-02-01 75-02-01 l·aktisk lkr~ik nad for land,· 

l.<l.Tll. -·. ---·---· -·-- år-mån. år-mån. 
75-06-30 1975/76 l 976/77 

-----·· -- ------. - ·- -------- ""' -~---- ·-·--· 

h. före/af: påbörjade eller al'-
sf'dda att påhi!rjas J975/7n 
DL"lprogram 5.6 

2. I· HA-anliiggningar 4 550 5 100 2 250 2 850 

3. Sm~irre objck t I 350 1 110 1 110 

Dd program 5. 17 
4. Trnpphdastningar 6 000 6 000 6 000 

5. I: örh ind c I sea rbct en 300 300 300 

6. I: örs ti)ri ngsa rbetcn 200 200 200 

Summa b 12 400 12 710 9 860 2 850 

l'. FiirelaK Gl'seJda att påbörjas 
1976/77 
Delprogram 5 .6 

7. l· RA-anfoggningar 4 600 100 2 000 

8. Smärre objekt 400 400 

Ddprogram 5.17 
9. Trnppbefäs!ningar 6 500 6 500 

10. Förbimklse<uhetrn 300 30(1 

1 J. I örstöringsarhl'IL'rl 200 200 

Summa c 12 000 100 9 400 

Summa B <a-l') 15 430 27 480 2 530 10200 12 250 

~edun~ring :1v m~dclsl.ll'hovl't - 1 100 .. 1 250 

Beräknat medelsbehov 9 100 Il 000 

c. .-111skafji1i11x av kaserner 111. 111. 

a. 1-'t.iretag piihörjade före 19 75-
07-01 
Delproi:ram 5.6 

I. I· RA. Nybyggnud av garagl' 
m. rn. 4 900 4 200 50 4 150 74-12 76-06 

Summa a 4 900 4 200 50 4 150 

h. 1-örctag piihörjadc eller ar•-
.\'l:JJa all piihi!rjas 1975/7f> 
Ddprograrn 5.6 

2. Diverse sm;irrL' byg,!!nausförc-
tag för !lera Jdprogram 750 830 830 

Summa b 750 830 830 

('. förNag al'sedda att påhörjas 
J 97n/77 
Ddprn)!.rnl11 5 .4 

3. Diverse objekt I 900 1 900 

Delprogrnrn 5 .6 
4. Diverse ~märr.: byggnad~fön::-

!aj! for t1era delprogram 2 800 2 800 

Summa l"- 4 700 4 700 

Summa l' (a d 5 650 9 730 so 4 980 4 700 
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Objekt Kostnadsram Med t·lsförbrukning 

74-02-01 75-02-01 l·aktisk Beräknad för 

Hygg
start 

l·iirtiig
st:il-
landl' 

t. o. m. ------·--··- år-mån. år-mån. 
75-06-30 1975/76 1976/77 

J{edun·ring av metklshel1nvet 

Jkriiknal medt·lsbehnv 

Totalt t\-C 21080 37650 

I 380 

3 600 

2 580 15 400 

Kt•d uccring av medelslll'hnvet 

Beräknat mt·d elsbehov 

- 2 500 

--·---- --- ----

A ns/agsberäk11ing (I 000-tal kr.) 
··-- ·----· ----

Bchbllning 1975-07-01 
Ansla~ för 1975/76 
t\nsla~ för 1976/77 1 försbgJ 

254 
12 900 
16 000 

29 154 

1975/76 
1976/77 
Beräknad lwhiillning 
1977-06-30 

12 900 

.. 500 

4 200 

17 170 

1 770 

15 400 

12 900 
15 400 

854 

29 154 
---- - ·-- ---- ----------·--· - ---------

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
all till Genw11samma my11digllNC'r m. m.: A 11sk<1//i1i11g al' a11/ägg11i11g

ar för budgetåret 1976177 anvisa ett investeringsanslag av 
16000000 kr. 

111 6. Gemensamma myndigheter m. m.: Anskaffning av anläggningar för 

försvarets forskningsanstalt 

1974175 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

1125395 
1000 

I 200 000 

Behållning 641 342 

Verksamheten under anslaget omfattar nybyggnad av lokaler m. m. för 

försvarets forskningsanstalt . 

. Mcdelsförbrukning och medels behov (I 000-tal kr.) 

Primäruppdrag m. 111. 1974/75 1975/76 1976/77 

Försvarets l'öredra· 
forsknings· gamkn 
anstalt 

--------- -·· --- -·--·-·· -

Gemt•nsamma myndigheter m. m.: 
Anskaffning av kasnner 
rn. rn. för delprograrnn1et 
l;en1ensam försvarsforsk· 
ning: 

Beräknat rnedt•lsbl'11ov 

I 260 

I 260 

550 

550 

I 200 

I 200 

l 200 

I 200 
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Budgetåret 1974/75 

Planerad verksamhet har genomförts. Den beräknade medelsförbrukning
en var I 260 000 kr. Utfallet blev I 125 395 kr. 

Budgetåret 1975/76 

Planerad verksamhet beräknas kunna bli genomförd. 

Budgetåret 1976/77 

Försvarets ./Orsk11i11gsa11sra/1 

För budgetåret 1975176 har beräknats en medelsförbrukning av 550 000 
kr. Medelsförbrukningen under budgetåret 1976177 beräknas till 1,2 milj. 
kr. enligt följande sammanställning. 

Objc•kt m. 111. 

Gemensam törsvarsforskning 

I. Smärre objekt 

Sumrna 

\ledl'lsforbrukning 
(I 000-tal kr.) 

I 200 

I 200 
----------·--------- ------·-···-------

Föredraganden 

Försvarets forskningsanstalt har beräknat medelsförbrukningcn under an
slaget för nästa budgetår till 1,2 milj. kr. Jag bitriider förslaget och förordar 
att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringspfan och 
anslagsberiik ning. 

/r111esteri11gsplan ( 1 000-tal kr.) 

Objekt Kostnadsram Med c· I sfö rh ru k ni ng Bygg
start 

l'iirdig
st~I-

74-04-0 I 75-04-0 I F:1k ti.sk Beräknad för l:Jmk 

.'1. .4 mkajfninx a1• kaserner m. 111. 

Dclprngram 5.5 

a. Förerag påhörjade eller ar
secJJa art pdhörjas 19 75 /71\ 

I. Smiirre ohj~kt 

Summa a 

h. Företax 1n•seJJa au pdhörjas 
1971\/77 

2. Smärre ohjckt 

Summa h 

Summa A ta-hl 

Bl'riiknat medelshdwv 

550 

550 

550 

26 Riksdagen /975 I 76. I sam/. Nr 1no. Bilaga fi 

550 

550 

I 200 

I 200 

I 750 

t. o. m. - -·- -----· år-mån. år-mån. 
75-06-30 1975/76 1976/77 

550 

550 

550 

550 

I 200 

I 200 

I 200 

I 200 
--··------··------
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Anslagsberäkning f 1 UllO-tal kr.j 

Mc•dl'lslillgiing Hl'riikn:id mc·dl'lsforhruknin)! 

lkh:illning 1975-07-01 641 
Anslag för 1975/76 1 
Anslag för 1976/77 (försl:ig) l 200 

1 842 

1975/76 
1976/77 
Beriiknad hehi1llning 1977-
06-30 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

550 
I 200 

<)2 

1 842 

att till Gc111cnsa111111a 111rndig/w!N 111. 111.: A nska//i1ing m· a11/ägg11i11g

ar/iirjiirwar1'!s.Ji1rskning.1·ans1tJ/1 för budgetåret J 976177 anvisa 

ett investeringsanslag av I 200 000 kr. 

111 7. Anskaffning a,· vissa militära anläggningar 

1974175 

1975176 
1976/77 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

329 644 
J 200 000 

16 000 000 

Behållning 801 143 

Verksamheten under anslaget omfattar anskaffning av sådana anliigg
ningar som helt eller delvis finansieras utanför utgiflsramen för det militiira 
försvaret. 

Medds/örbrukning och m.:de/sbc!zCJJ' (i 000-tal kr.) 
------··-·--. ---·----

Primiiruppdrag 111. 111. 1974/75 1975/7(1 1976/77 

Anl~iggningar lll. m. för viss:.i 
militiira :ind;:un:il: 

'ilarkanskatlning 400 1 600 7 000 4 (){)f) 

Anskallning av bd;istningar 
111. 111. 330 

Anskaffning av ka'L'rrll'r m. 111. 30 ()()Il 12 ()()() 

Sumrna = mc•tklshd1uv 730 I 600 37 000 16 000 
·-----·--- ·------· 

Budgetåret 1974175 

I sin årsredovisning för budgetåret 1974175 anmiiler .forr1/ikatirm~fiirl'a/1-
11i11gc11 att planerad komplettering av hel:istningarna vid Horl~ingc llygplats 
har gcnommrts. Någon anskaffning av kompensationsmark vid pansaröv
ningsföltct i Skövde har inte kunnat genomföras p[1 grund av att någon 

mark inom aktuellt område inte har hjudits ut. 
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Budgetåret 1975176 

Mark avses anskaffas för nybyggnad för en teknisk skola för armen och 
en för försvarsmakten gemensam förvaltningsskola i Östersund för en be
räknad kostnad av 1.2 milj. kr. Förvärvet beräknas kunna genomföras så 
snart uppdrag har lämnats i markförvärvsfrågan. 

Förvärv av frivilligt utbjuden mark i anslutning till pansarövningsfältet 
i Skövde bcrliknas fortslilla i den mån mark bjuds ut. 

Budgetåret 1976177 

Ö1•erbl!/älha1·aren 

Fiir budgetåret 1975176 har berliknats en medelsförbrukning av 1,6 milj. 
kr. l\kdelsförbrukningen under budgetåret 1976177 berliknas till 37 milj. 
kr., varav 7 milj. kr. för markanskaffning och 30 milj. kr. för anskaffning 
av kaserner m. m. enligt följande sammanstlillningar. 

A. Markanskaffning 

Objekt 

KasL·rnhyggnaders delfund 

Anbggningar m. m. for vissa militära iinda111al 

:'vkddsförbrukning 
(J 000-tal kr.) 

I. l·örviirv av kornpensationsmark i Sktivde 400 
2. Anskaffning av mark tör nybyggnad av förvaltnings

hyggnad for furtifikationsforvaltningL'Tl i l·skils-
!Una 3 600 

3. An,katlning av kasern- Lldl övningsornr:lLk för ett 
nytt frL·dsforband i Arvidsjaur 3 000 

S11111rna 7 000 

1. Frågan om att anskaffa kompensationsmark vid Skövde har senast 
anmiilts i prop. 1975: I (bil. 6 s. 284). För fortsalla markförvärv beräknas 
en medelsförbrukning av 400 000 kr. under budgetåret 1976177. De totala 
kostnaderna beräknas till 2 milj. kr. 

2. 1973 års riksdag (prop. 1973:55. lnlJ 1973:22, rskr 1973:220) beslutade 
all fortifikationsförvaltningen skall omlokaliseras till Eskilstuna. Kostna
derna för all anskaffa tomt för en ny förvaltningsbyggnad beräknas till 3,6 
milj. kr. 

3. 1975 års riksdag (prop. 1975:75. FöU 1975:14. rskr 1975:172) beslutade 
all ell kasern- och övningsområde om ca 7 000 ha skall anskaffas för det 

nya fredsförbandet i Arvidsjaur. Kostnaderna beräknas till 5 milj. kr. För 
att påbörja markanskaffningen har för innevarande budgetår anvisats I milj. 
kr. under anslaget Armeförband: Anskaffning av anläggningar. Återstående 

4 milj. kr. bör anvisas utanför utgiftsramen för det militära försvaret. För 
nästa budgetår behövs 3 milj. kr. 
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B. A nskajfning al' kaserner 

Ohjl'ki 

Anläggningar 111. m. for vissa lllilit:ira ända111al 

1. 1\ybyggnad av kaserner 111. lll. for dt nylt fredsfor
band i Arvidsjaur 

2. Nybyggnad av expeditions- och Jaboratoridokakr 
fiir försvarets lllatL"ridvnk och fiirsvarl'ts kil-
tekniska laboratorium i Linköpin~ 

Summa 

384 

J\kddsförhrukning 
(1 ()(JO-tal kr. l 

18 000 

12 000 

30 000 

1. Kostnaderna för kaserner m. m. för det nya fredsförbandet i Arvidsjaur 
har uppskattats till 128 milj. kr. Under budgetåret 1976177 avses utbygg
naden börja av vägar och utbildningsanordningar på övningsfältet samt av 

ett motorområde inom det planerade kasernområdet. För dessa ändamål 
beräknas ett medelsbehov av 18 milj. kr. 

2. 1974 års riksdag (prop. 1974:75, FöU 1974:19, rskr 1974:190) beslutade 

att delar av försvarets teletekniska laboratorium skall föras över till den 
del av försvarets materiel verk som enligt riksdagens hes I ut ( prop. 1971 :29, 
lnU 1971: 15, rskr 1971: 196) skall omlokaliseras till Linköping. Kostnaderna 
för att bygga nya expeditions- och laboratorielokaler i Linköping beriiknas 
till 20 milj. kr. Byggnadsarbctena beriiknas kunna påbörjas under budgetåret 
1976/77. Medelsbehovet under detta budgetår beriiknas till 12 milj. kr. 

Förc1/raga11de11 

Överbefälhavaren har berliknat medclsforbrukningen under anslaget till 
37 milj. kr. Jag berliknar medelsförbrukningen till 16 milj. kr. och förordar 
att medel för nlista budgetår anvisas enligt följande investeringsplan rn:h 
anslagsberlikning. Av medelsförbrukningen herHknar jag 400000 kr. för att 
forvärva kompensationsmark i Skövde, 3,6 milj. kr. för förvärv av tomt 
för ny förvaltningshyggnad för fortifikationsförvaltningen i Eskilstuna rn:h 
12 milj. kr. för att påbörja arbetena med nybyggnad av expeditions- och 

laboratorielokalcr för en provningsenhet i Linköping för försvarets mate
rielverk och för delar av försvarets teletekniska laboratorium. I fråga om 

förvärv av kompensationsmark i Skövde har riksdagen tidigare fattat beslut 
(prop. 1972:75, FöU 1972:17, rskr 1972:231). Riksdagens beslut (prop. 

1973:55, InU 1973:22. rskr 1973:220) om all genomröra en andra etapp av 
omlokalisering av statlig verksamhet inneblir bl. a. all fortifikationsforvalt
ningen skall flytta till Eskilstuna. En ny fi:irvaltningshyggnad måste uppföras 
för iimbetsverket. Byggnadsarhetena heriiknas kunna påhiirjas under bud
getåret 1977 /78. Medel bör under budgetåret 1976/77 stä till förfogande 
under detta anslag så all tomt för förvaltningsbyggnadcn kan förvärvas. 
Riksdagens beslut (prop. 1971: 124, FöU 1971:22- rskr 1971 :292) med god

kännande av riktlinjer för organisation m. m. av fdrsvarets materielverk 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 6 Försvarsdepartementet 385 

innebär bl. a. all en provningsenhet inriittas inom huvudavdelningen för 
nygmateriel. Provningsenheten skall meJ vissa undantag lokaliseras till Lin
köping (Malmsliitt). Vidare har riksdagen (prop. 1974:75, FöU 1974: 19, rskr 
1974: 190) godk~int vissa organisationsförtindringar inom försvarets forsk
ningsanstalt som innebär bl. a. att delar av försvarets teletekniska labora
torium skall föras över till den del av materielverket som omlokaliseri1s 
till Linköping. för dessa omlokaliseringar behöver nya expeditions- och 
laboratoriebyggnader uppföras. Byggnadsarbctena ber;iknas kunna påbörjas 
under budgetåret 1976177. 

Överbefälhavaren har vidare under anslaget bcriiknat att 3 milj. kr. behövs 
för att fortsHtta den under innevarande budgetår påbörjade anskaffningen 
av mark for kasern- och övningsområde för det nya fredsförbandet i Ar
vidsjaur samt att 18 milj. kr. behövs för att p~tbörja utbyggnaden av v;igar 

och utbildningsanordningar samt motornmräde för förbandet. I likhet med 
överbefälhavaren anser jag att medel bör st;iltas till förfogande för dessa 

Hndamål under niista budgetår. De medel som behövs bör dock inte beräknas 
under detta anslag. Som framgår av vad jag har anf(irt i det föregående 
har jag berHknat sammanlagt 21 milj. kr. för iindamålcn under anslaget 
Armcförbaml: Anskaffning av anlHggningar. 

lm•esteringsplan (I 000-tal kr.) 

..-1. Markanskajji1ini: 
Kascrnhygg.nadcrs 
delfond 
L>clprogram H 3 

I. 1:örviirv av kompl'nsationsmark 
i Skövde 

2. Anskaffning av mark för 
l'ortl· :s förvaltningsbyggnad 
i hkilstuna 

3. l'örvärv av mark för nybygg-
nad för en teknisk skola för 
armen och en förvaltnings-
skola i Östcrsu nd 

Summa A 

B. ,.111skajji1ing a1· kaserner 111. 111. 

Företag a1·seJJa all piihörjas 
1976/77 
Ddprogra111 H 3 

4. Nybyggnad av lokakr för l·MV 
och försvarets t~ktekniska 
lahoratorium i Linköpin!( 

Summa H 
Summa A- H 

Beräknat medelsbehov 

--------------------

Kostnad sram 1-.kddsförhrukning 

74-02-01 7.'-02-01 l·aktisk Beräknad för 
(. o. 111. 

2 000 2 000 

3 600 

I 200 I 200 

3 200 6 800 

20 000 

20 000 
3 200 26 800 

75-06-30 1975/76 1976/77 
··---·- ·---------

79 

79 

79 

400 

I 200 

I 600 

400 

3 600 

4 000 

12 000 

12 000 
I 600 16 000 

I 6110 16 000 
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.411slagsbaäk11i11g (i 000-tal kr.) 

\kLklstillgållg 

lkldllning 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
Anslag för 1976/77 (förslag) 

801 
I 200 

16 000 

18 001 

lkräkn~d nll'ul'isförbrnkning 

1975/76 
1976/77 
lll'r~iknad hl'hiillning 1977-
06-JO 

Jag hcmsrnller att regeringen föreslår riksdagen 

386 

1 600 
16 000 

401 

18 001 

att till A 11skl{//i1ing al' l'issa 111i/i1ära anläggningar för budget{irct 
1976/77 anvisa ett investeringsanslag av 16 000 000 kr. 
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IX Diverse kapitalfonder 

Statens datamaskinfond: Försvarets delfond 

Anskaffning al· datamaskiner 

Försvarets rationaliseringsinstitut skall gentemot statskontoret svara för 
att anskaffning och utnyttjande av datamaskiner för försvaret samordnas. 
Datamaskinutrustning m. m. för försvaret upphandlas av statskontoret i 
samråd med institutet. 

För linansiering och redovisning av generellt användbar datamaskinut
rustning linns statens datamaskinfond inriittad. Fonden har två delfonder, 
varav en för försvaret. Statskontoret förvaltar båda delfonderna. Från in
vesteringsanslagen till fonden bestrids dels utgifter för förviirv av datama

skinutrustning. dels andra utgifter av investeringskaraktär i samband med 
anskaffning av utrustning som iir av såuan art att de bör periodiseras. 

Utrustning som redovisas på fonden stiills mot avgift till förfogande för 
Lie myndigheter som skall svara för driften av anliiggningarna. Avgifterna 

fastställs av statskontoret efter samråd med riksrevisionsverket och försva
rets rationaliseringsinstitul. Utöver normal avskrivning eller hyra för ut
rustning m. m. skall avgifterna tUcka kostnaderna för fondens administra
tion. 

Anskaffningen av datamaskiner kan inte hiinföras till visst huvud- eller 
delprogram utan täcker hela försvaret. Verksamheten budgeteras på ett pri
miiruppdrag och finansieras från investeringsanslaget Anskaffning av da

tamaskiner. 

Programplan för perioden 1976/77-1980/81 

fktriilfande ut vecklingen under programplaneperioden anför/brwarets ra-

1io11a/iseri11gsi11srir111 bl. a. följande. 
I förra årets programplan gjordes en klar åtskillnad mellan central och 

regional datamaskinkapacitel. Genom att det under programplaneperioden 
planeras att såviil byta ut datamaskinerna D 23 som anskaffa regional da
tamaskinkapacitet, anser institutet att dessa datamaskiner bör ses som en 
integrerad datamaskinresurs. Vissa av dessa datamaskiner (Regina-maski
ner) kommer att utnyttjas för operativa system och andra system som skall 
anviinclas iiven i krig. Datamaskinerna får därför skyddad uppställning som 
kan medföra vissa olägenheter och merkostnader för fredsanviindningen. 

Merkostnaderna hör enligt institutet betraktas som bereclskapskostnader. 
Erfarenheterna hittills av datamaskinen D 23 (Cecilia) medför att försvaret 

måste räkna med att inte kunna behålla beställda D 23-maskiner under den 
tid som iir normal för denna typ av datamaskin. Datamaskinerna bör bytas 
ut sC1 snart Liet iir Wmpligt frän praktiska synpunkter. Det Ur idag osiikert 
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när ett sådant utbyte kan ske. Medel för att ersiilla datamaskinerna D 23 
(Bertil och Cecilia) har tagits upp i programplanen. 

Sommaren 1976 beräknar institutet att en datamaskin (Berta) installeras 
i Karlstad. Den skal! främst tillgodose behovet av datamaskinkapacitet hos 
vissa av de myndigheter som omlokaliseras till Karlstad. Behov av terminaler 
till datamaskinen har anmälts till institutet. Utrustningen beräknas vara 
i drift under hela programplaneperioden. 

Medel för att anpassa befintliga program till datamaskinen Berta och till 
ersiittningsutrustning för datamaskinerna Bertil och Cecilia ingår i de medel 
som har tagits upp för resp. d.itamaskin. 

Viirnpliktsverket utnyttjar för sina system Burroughs-datamaskinerna i 
Solna, Kristianstad och Östersund. I samband med huvudkontorets flyttning 
till Karlstad kommer förbindelse till Burroughs-maskinerna att ordnas över 

en terminal i Karlstad. Enligt planerna kommer dessa datamaskiner att tas 
ur drift i slutet av programplaneperioden. 1 planeringen förutsätts att driften 
sker på nya regionala datamaskiner. 

En fortlöpande anskaffning av terminaler eller minidatamaskiner har för
utsatts. De bör anskaffas i takt med alt nya system ut vecklas. Institutet 
bedömer alt det mot slutet av programplaneperioden bör finnas underlag 
för att ta ställning till en större anskaffning av terminaler/minidatamaskiner. 
Ett större bestiillningsbemyndigande för terminaler har dHrför tagits upp 
för budgetåret 1978/79. 

För att förverkliga intentionerna i lnfosystemplan 82 krävs förutom ma
skinvara även tillgång till avancerad programvara. Institutet har påbörjat 
specitikationsarbete för ett operativsystem som är speciellt anpassat för re
elltidsystem, benämnt GENT. Dessa specifikationer avses ligga till grund 
för anskaffning av generell programvara antingen genom inköp av färdiga 
produkter eller genom egen utveckling. 

En datakraftstruktur med omfattande terminalverksamhet kräver ett 
fungerande kommunikationsnät med möjlighet att föra över krypterad in
formation. Överbefälhavaren har angett att försvarets sambandsnät så vitt 
möjligt bör utnyttjas och har uppdragit åt försvarets materielverk att utarbeta 
alternativa förslag till utbyggnaden av ett datakommunikationsnät. 

F. n. pågår inom försvaret försöksverksamhet med kryptering. Enligt 
planerna skall signalskyddad dataöverföring kunna påbörjas senast år 1977. 

Omlokaliseringen av delar av försvarets forskningsanstalt medför att det 
behövs datamaskinkapacitet på de nya lokaliseringsorterna Linköping, Karl
stad och Umeå. Omlokaliseringen av forskningsanstalten inom Stockholms
området, som enligt planerna skall ske i slutet av programplaneperioden, 
kommer att kräva tillgång till datamaskinkapacitet i Ursvik. 

För att täcka behoven i Linköping hör en datamaskin placeras i forsk
ningsanstaltens lokaler. Till Karlstad kommer terminalutrustning att an
skaffas för anslutning till Stockholms datamaskincentral eller annan uni
versitetsdatamaskin. Försvarets forskningsanstalt utreder f. n. hur behovet 
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av datamaskinkapacitet i Umeå skall tillgodoses. Preliminärt bedöms att 

ett antal mindre datamaskiner kommer att anskaffas. Det är inte troligt 

att dessa bör finansieras över fonden. Del är f. n. osäkert hur forsknings

anstalten skall tillgodose behovet av datamaskinkapacitet efter utflyttningen 

till Ursvik. Ett alternativ är att fortsiitta att utnyttja Stockholms datama

skincentral via en terminal. 

Ersättningsutrustning för DEC-10 för försvarets behov planeras i slutet 

av programplaneperioden. Kraven på denna utrustning blir beroende dels 

av i vilken utsträckning forskningsanstalten kommer att utnyttja den er

sättningsutrustning för IBM 360175 som planeras för universitetet i Stock

holm, dels övriga försvarsmyndigheters krav på en datamaskin för teknisk

vetenskaplig databehandling. Olika alternativ bör prövas. Bl. a. anser in

stitutet att förutsättningarna för ett gemensamt utnyttjande med andra för

svarsmyndigheter särskilt bör uppmärksammas. 

Flygtekniska försöksanstalten utnylljar f. n. en datamaskin för huvud

sakligen tekniska beräkningar. Under programplaneperinden beräknas denna 

utrustning behöva bli ersall. 

Försvarets radioanstalt har r. n. en datamaskin D 22 som bcrUknas vara 

i drift hela programplaneperioden. 
Försvarsstaben behöver datamaskinkapacitel för all utveckla LEO-sys

temen lX'h bearbeta underrättelsedata. Jnstilulel har preliminärt bedömt att 

det kan finnas särskilda skUI all anskaffa datamaskinutrustning som är spe

ciellt avsedd för att hearheta underriillelsedata. De niirmare förutsiittningarna 

härför måste emellertid prövas. 

Den av rationaliseringsinstitutet beräknade utvecklingen av bctalnings

medlen under anslaget Anskaffning av datamaskiner framgår av följande 

sammanstiillning (prisläge februari 1975: I 000-tal kr.). 

·------··-·----·------------------------· 
1975/761 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 I 980/8t Summa 

1976/8 I 
·------------·-----

8 0002 16 0002 29 000 30 000 28 000 19 000 122 000 

I l'risläc:l' frbnwri 1974 
2 l'öresla)!l'l anslag: I 000 kr. 

Det heräknade behovet av bcstUllningsmyndiganden för anskaffning av 

datamaskiner samt bemyndigandeskuldens storlek under programplanepe

riodcn framgär av följande sammansliillning (I 000-tal kr.). 

------------·- .... 

1975/76 1976i77 1977/78 1978/79 1979/80 1980i81 Summa 

lk111y ndigandd1dwv 
lkmyndigamkskuld vid ut

g~ing:..:n av r..:sp. hllll!!d-
ar 67 000 

I 976i8 I 

29000 15000 n. 000 66 000 

51 000 22 000 21 000 8 000 11 000 
----------·------ ---------------
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I X I. Anskaffning a,· datamaskiner 

1974/75 
1975/76 
1976/77 

Utgirt 4 284 979 
Anslag I 000 
Förslag I 000 

Beh[1llning 36 836 905 

l\os111acler och 111ed!'ll'l1d101' (/ flOO-tal kr.) 

l'ri111Jruppdrag 111. 111. 

Anskaffning av data-
111askiner 

Kostnader 

.·1rgtir: 
l·örhruk ning av anslags

hehallning 

\klkishl•h<>V 

1974/75 

PJ,m~rat 

15 000 

15 000 

14 999 

Budgetåret 1974/75 

4 285 

4 285 

4 284 

I 

1975/76 1976/77 

Pia m·ra t 

8 00() 

8 000 

hirsvar~ts hiredra
ra lionalise- gan,kn 
ringsimtitut 

16 000 

16 000 

16 000 

16 000 

- 7 999 - 15 9'J9 -15 999 

Försvarets ra1io11aliscri11gsins1i1111 anger i sin ärsredovisning for budgetåret 
1974175 att planerad anskaffning av datamaskiner i stort har kunnat genom

föras. 
Datamaskinerna för centrala staber och förvaltningar (Bertil och Cecilia) 

har \'arit utsatta för le\'eransförseningar och driftstörningar under levc
ranspro\'Cll. Detta har medfört problem för så\'äl lörs\'arets datacentral som 
dess kunder. Pä grund av förseningarna kan en del av de medel som inte 
har kunnat utnyttjas under budgetåret 1974175 komma att behövas under 
budgetåret 1975/76. Institutet avser att i så fall göra framstiillning om att 
ff1 utnyttja ytterligare beialningsmedel utöver medgivna 8 milj. kr. 

Budgetåret 1975176 

Under budgetåret 1975176 beställs bl. a. en datamaskin (Berta) till Karlstad, 

viss komplettering till datamaskinutrustning för forskning och utveckling, 

terminaler och registreringsutrustning. 

Budgetåret 1976177 

Fiirs1·arc•1s ra1io11a/isc•ri11gsi11s1i1111 

\1edelsförbrukningen under anslaget bör faststiillas till 16 milj. kr. Av 
anslagsbehållningen bör 15 999 000 kr. f"i'l förbrukas. Ansl<iget bör alltså föras 
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upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. Tidigare erhållna bemyndiganden 

bör fä Utnyttjas till ell belopp av 37 milj. kr. 

De beg:irda betalningsmedlen iir avsedda for all betal,1 datamaskinutrust

ning 111. m. som har bestiillts med stöd av liimnade besliillningsbemyndi
ganden. Under budgetåret 1976177 skall bl. a. följande utrustning 111. 111. 

bestiillas 1Kh/eller betalas. 
Central datamaskinkapacitet dels fl_ir vissa myndigheter som om lokal i se ras 

till Karlstad, dels for all ersiilla bclintliga D 23-utrustningar men il och Ce
cilia)_ 

Terminalutrustning !lir bl. a. armen, drnpliktskontoren och de.delar av 

ll:irsvarets forskningsanstalt som lokaliseras till Karlstau. 

Utveckling av generell programvara_ 

Datamaskinkapacitet till de delar av !Orsvarets forskningsanstalt som om

lokaliseras till Linköping samt eventuellt till fiirsvarsstahen for bearbetning 

av underriittelscdata. 

Fiiredraga11cle11 

Det forslag till uppbyggnad a\· forsvarets datamaskinbaserade informa

tionssystem som har lagts fram av f\irsvarets rationaliseringsinstitut skall 
t. v_ utgöra en principiell grunu for det fortsalla utvecklingsarbetet. Ra

tionaliscringsinstitutet avser att med utg[mgspunkt i in!Ormationssystem

planen utreda och ge förslag till liimpligt alternativ for all tillgodose da

tamaskinstöd for myndigheter p{l central, regional och lokal nivi Jag iir 

diirför inte beredd all nu ta stiillning till den inriktning av verksamheten 

under pmgramplanepcritlllen som institutet har angell. 

1 likhet med rationaliseringsinstitutet beriiknar jag medelsbchovct under 

anslaget till 16 milj. kr. för niista budgetär. \1edelsbehovet kan tiickas genom 

all anslagsbehållningen tas i anspråk. Anslaget bör diirför mras upp med 
ett l'ormellt belopp av 1 000 kr. 

Tidigare liimnade bemyndiganden att best:illa datamaskinutrustning kan 
utnylljas under budgetiiret 1976/77_ Nf1gra nya bemyndiganden behövs diir
för inte. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslär riksdagen 
att till _-lmka(iiling ,,,. da1a111as/.:i11er för budgctäret 1976/77 anvisa 

ett i1westeri11gsanslag av I 000 kr. 
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Register 

Sid. 
Översikt 

8 Säk1.:rh1.:tspulitiska öwrv:igandl"n 
14 lkt militära försvards fortsatta inriktning 
47 Civilförsvards fortsatta inriktning 

56 Yerksamhden inom det militära försvaret och 
dvilförsvaret umkr budgdåret 1974/7 5 

(17 Verksamheten inom det militära försvaret och 

dvilförsvarct under budgetåret 1975/76 
69 Rambnäkningar för budgetåret 197(>/77 m. m. 

DRffTBUDGETEN 

A Försvardepartementet m. m. 

82 Försvarsdepartementet 

83 Vissa nämnder m. m. 

86 Kommitteer m. m. 
87 Extra utgifter 

392 

14 850 000 
10 818 000 

3 550 000 
I 000 000 

87 Reglering av prisstegringar för det militära försvaret 1 380 000 000 

89 Reglering av prisstcgringar för civilförsvaret 25 600 000 

B Armeförband 

Armeförhand: 
91 Ledning och förhandsvcrksamhct 
98 Materielanskaffning 

I 03 Iståndsättning av befästningar och kaserner 
l 06 Forskning och utveckling 

C Marinförband 

Marin förband: 

I o<J Ll·dning och förbandsverksamhd 
115 Matcril'lanskaffning 

I 20 lstiindsättning av befästningar och kaserner 

123 rorskning och utveckling 

I 435 818 000 

1 275 800 000 
764 000 000 

77 000 000 

60 000 000 

3 176 800 000 

765 500 000 

351 000 000 
24 000 000 

31 500 000 

I 172 000 000 
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D Flygvapenförband 

Flygvapcnförbanc.1: 
I 27 Ledning och förbandsverksamhct 
133 Materielanskaffning 
I 38 Iståndsättning av befästningar oi:h kaserner 
141 Forskning o<.:h utveckling 

E Central och högre regional ledning 

142 Försvarsstaben 
14 7 Armestaben 
I 51 Marinstahen 
I 5 5 Flygstaben 

I 58 Militärområc.lesstaber m. m. 
Krigsorganisation för vissa staber m. m.: 

163 Ledning och förbanc.lsverksamht'l 
166 Materielanskaffning 
168 Central och högre regional kc.lning: lstiindsättning 

av befästningar od1 kaserner 

F Gemensamma myndigheter och funktioner 

17 ! Försvarets civilförvaltning 
180 Försvarets sjukvårdsstyrelse 
185 Fortifikationsförvaltningen 
227 Försvarets makrielverk 
238 Gl'mensam försvarsforskning 
244 Försvarets rac.lioanstalt 
246 Värnpliktsverket 
246 Försvarets rationaliseringsinstitut 
250 Försvarshögskolan 
253 Militärhögskolan 
258 Försvarets gymnasieskola 
261 lntendenturförvaltningsskolan 
264 Försvarets brevskola 
268 Försvarets hundskola 
275 Krigsarkivet 
278 Militärhistoriska museer 

283 Anskaffning av fortifibtorisk materiel m. m. 
285 Försvards datacentral 
289 Frivilliga försvarsorganisationer m. m. 
291 lnsatsberedskap m. m. 

* B<·riiknal bl'lopp 

393 

I 238 000 000 
I 252 000 000 

28 600 000 
479 320 000* 

2 997 920 000 

52 3(15 000 
36 450 000 
30 100 000 

36 200 000 
179 700 000 

8 850 000 
30 600 000 

14 400 000 

388 665 000 

25 900 000 
16 086 000 
48 000 000 

332 800 000 
156 750 000 
78 336 000 
37 245 000* 
16565000 

I 600 000 
15 790 000 
3 160 000 
I 300 000 
l 830 000 
! 637 000 
2 930 000 
3 405 000 
4 700 000 

l 000 
25 980 ()()() 

42 090 000 
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293 Viss gemensam verksamhet 

2()6 Vissa ns:ittningar m. m. 

301 Genwnsamma myndighdn m. ni.: Istirndsiittning 

av befästningar och kasernn 

G Civilförsvaret 

303 Civilförsvar 

H Övrig verksamhet 

310 Bnedskapsn:irnmkn for psykologiskt försvar 

313 Beredskapsstyrka för FN-tjJnst 

316 Viss anskaffning för milit:ira anl:iggningar rn. rn. 

31 <J FlyglL'kniska forsiiksanstaltt•n 

323 Signalskydd 

325 Vissa tekanordningar 

327 Hyror m. m. för vissa skyddsrurnsanläggningar 

324 Identitctsbrickor 

Summa för driftbudgeten 

KAPITALBUDGETEN 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

332 Civilförsvar: Anskaffning av anl;iggningar 

337 Anskaffning av vissa skyddsrumsanEiggningar 

III Försvarets fascighetsfond 

33LJ Arm0fiirhand: Anskaffning av anl:iggningar 

Yi I 'vlarinförhand: /\nsbffning av anLiggningar 

3:'>'! 1-lygvapL'Jlförhand: Anskaffning ;1v ;111läggningar 

370 (\:ntral och hi-\grc regional il'dning: Anskaffning 

av anl:iggningar 

375 Gemensamma myndigheter m. rn.: Anskaffning 

av anUggningar 

3KO (iemens•1mrna myndigheter m. m.: Anskaffning 

av anEiggningar för fiirsv•nds forsknings;rnslalt 

382 /\nskJffning av vissa milit:ira anEiggningar 

394 

10 250 000 

41 030 000 

5 I 00 000 

872 485 000 

I CiO 050 000 

I 60 050 000 

620 000 

I I 800 000 

500 000 

2 000 000 

3 490 000 

4 380 000 

3 800 000 

609 000 

28199000 

10 231 937 000 

8 400 000 

2 400 000 

10 800 000 

144 000 000 

78 750 000 

I 03 250 000 

1 I 400 000 

I<) 000 000 

I 200 000 

16 000 000 

370 600 000 
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IX Diverse kapitalfonder 

Statc'ns datamaskin fond: Försvarets dclfond 

387 Anskaffning av datamaskiner 

Sum1m för kapitalbudgeten 

Totalt för försvarsdeparleml'ntet 

395 

I 000 

l 000 

381 401 000 

10 613 338 000 
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Bilaga 7 till budgetpropositionen 1976 

Socialdeparten1en tet 

ÖVERSIKT 

Till socialdepartementet hör den allmänna sjukförsäkringen och 1and

vårdsförsäkringen, folkpensioner, ATP och delpensionsförsäkringen, yrkes

skadeförsäkring, föräldraförsäkring. barnbidrag och annat s1öd ät barnfa

miljerna, sociala serviceåtgärder. hiilso- och sjukvården. de sociala vårdom

rådena och vissa åtgärder för handikappade m. m. 

De förslag till utgifter inom socialdepartementets verksamhetsområde som 

läggs fram för budgetåret 1976177 omfattar 31 miljarder kr., varav omkring 

18,6 miljarder kr. avser folkpensionerna. Insatserna för den verksamhet 

som redovisas i social huvudtiteln ökar härigenom med ca 4 620 milj. kr. 

jämfört med statsbudgeten för innevarande budgetår. 

Ökningen av socialhuvudtiteln avser bl. a. förverkligandet av de beslutade 

stora pensionsreformerna som gäller pensionsåldern och standardhöjningen 

av folkpensionerna. Samtidigt förs det socialpolitiska reformarbetet vidare. 

Det tar friimst sikte på en kraftig utbyggnad av barnomsorgen med väsentligt 

höjda statsbidrag till kommunerna. Barnomsorgen blir en lagfäst kommunal 

uppgift med skyldighet för kommunerna att svara för en planmässig ut

byggnad. Flera förmåner i föräldraförsäkringen förbättras. Förslag liiggs fram 

om bättre bosiittningslån. Bestämmelserna om barntillägg till folkpension 

ändras för att skapa lika regler för kvinnor och män. En helt ny lagstiftning 

om yrkesskadeförsiikringen genomförs. De sociala insatserna för iildre och 

handikappade ökas. Sjukdomsförbyggande åtgiirder iignas ökad uppmiirk

samhet, bl. a. vid utformningen av en helt ny lagstiftning om hiilso- och 

sjukvården. Upplysningskampanjer i tobaksfrågan och i alkoholfrågan 

genomförs under nästa budgetår. 

Folkpensionsanslaget höjs för budgetåret 1976177 med 3 265 milj. kr. 

För att finansiera återstående kostnadsökningar genom sänkningen av den 

allmänna pensionsåldern m. m. föreslås i enlighet med tidigare beslut en 

höjning av socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen fr. o. m. den 

I januari 1977. 
Barnomsorgens utbyggnad föreslås under de niirmaste fem åren omfatta 

100 000 nya daghemsplatser. 50 000 nya platser i fritidshem jämte en ökning 

av platstillgången i familjedaghem. För att ge kommunerna ekonomiska 

möjligheter att genomföra utbyggnaden av barnomsorgen införs ett nytt 

statsbidragssystem med väsentligt höjda och värdebeständiga statsbidrag 

I Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Bilaga 7 

Prop. 1975176:100 
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till kommunerna. Det nya statsbiclragssystemet föreslås finansierat genom 
en socialavgift på arbetsgivarna. Förslagen om barnomsorgens utbyggnad 
liiggs fram i en sUrskild proposition. Anslagen för statsbidrag till barnom
sorgen beriiknas for budgetiiret 1976177 till I 245 milj. kr. 

De allmiinna barnbidragen höjdes den I oktober 1975 från 1 500 kr. till 
I 800 kr. per barn och är. Anslaget för niista budgetär ökar med 285 milj. kr. 
till 3 260 milj. kr. 

På det familjepolitiska området liiggs vidare fram förslag om en utbyggnad 

av föräldraförsiikringen. Den kommer att giilla ersättningsrätten vid vård 

av sjukt barn m. m. och vid föriildrarnas kontakter med förskolan. vid resor 
till barn på sjukhus och vid adoption av barn under tio års ålder. Kostnaderna 
för förUldraförsiikringens förmåner beriiknas niista budgetår till ca 1 500 milj. 
kr .. varav 220 milj. kr. på statsbudgeten. Ett framlagt utredningsförslag 
om en förkortning av arbetsdagen för småbarnsföriildrar genom fiiriildra

försiikringen är föremål för fortsatt behandling i en arbetsgrupp med re
presentanter for bl. a. löntagarnas organisationer. 

Förslag om en reformering av bosiittningslänen liiggs fram. l\1aximibe
loppet för bosiittningsl:inen höjs frän 7 000 kr. till IO 000 kr. Bosiittningslåncn 

skall iivcn i lortsiittningen ha en familjepolitisk inriktning med likat utrymme 
J'ör sociala hiinsynstaganden. Nya regler om barntilliigg till folkpension skall 

bygga 1x't principen om jiimstiilldhet mellan kvinnor och miin. 

I falso- och sjukvårdens utbyggnad inriktas på den decentraliserade dis

triktsvården och långtidsvården. Siirskilda medel beriiknas till komplette
rande utbildning för allmiinläkare i distriktsvården. Förslag till en helt ny 
lagstiftning för hiilso- och sjukvården skall utarbetas med utgångspunkt i 
en social helhetssyn på hiilso- och sjukvården. Oe sjukdomsförebyggande 
åtgärderna skall cliirvid sUrskilt beaktas. Förslag om upplysningskampanjer 

i tobaksfrågan och i alkoholfrågan liiggs fram i siirskild proposition. f>{1 lii
kemedelsområdet skall apoteksbolaget i samråd med socialstyrelsen och 
landstingen genomföra en av producentintressen obunden liikemedelsin
formation i stiillet för elen kommersiella liikemedelsreklamen. 

En undersökning pågår om de iildres situation då det giiller social om

vårdnad och andra levnadsbetingelser. Ökade medel föreslås för en fortsatt 

utbyggnad av den sociala hemhjälpen. 
De anslag på socialhuvudtiteln som avser direkta insatser för handikap

pade ökar med ca 74 milj. kr. Statsbidraget till handikapporganisationerna 
höjs med I milj. kr. till 5.5 milj. kr. Bidragsreglerna för anordnande av 
vissa institutioner för psykiskt utvecklingsstörda vidgas. 

Inom ungdomsvård och nykterhetsvård förstiirks de öppna och frivilliga 

värdformerna. En ny socialvårdslag iir under utarbetande. Den föregäs av 
en omfattande forsöksverksamhet för vilken beriiknas 3.5 milj. kr. Ung
domsvårdsskolornas anslag höjs med ca 15 milj. kr. till ca 126 milj. kr. för 
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nyktcrhctsvården och vården av narkotikamissbrukare beriiknas en ökning 

med ca 51 milj. kr. till ca 347 milj. kr. for budgetäret 1976177. 

I en siirskild proposition kiggs fram förslag om en ny lagstiftning for 
yrkesskadeförsiikringen. Den som skadas i arbetet skall lhirigenom få riitt 
till full ersiittning flir inkomstbortfallct. 

Såväl s01:ialstyrelsen som riksförsiikringsverket tillförs personalförstiirk
ningar niista budgetår. Vidare inriittas på det internationella området en 

ny tjiinst som socialattache. 
Det pi1gående reformarbetet inom socialpolitiken stiiller krav på ökad in

formation till allmiinhcten. En ny upplaga av socialkatalogen ges ut under 

våren 1976. 
För att rn en fullstiindig bild av samhiillets insatser p[1 det sociala området 

bör man till socialhuvudtitelns utgifter liigga vissa socialpolitiska anslag som 

redovisas under andra huvudtitlar, de kostnader för allmiin försiikring som 
inte belastar statsbudgeten samt landstingens och kommunernas kostnader 
för sjukvård och olika sociala insatser. I följande sammanstiillning återges 
de sammanlagda samhällsutgifterna för socialpolitiken under åren 1970 och 
1976 (utom vad som avser arbetsmarknad och bostadsproduktion). 

---·----
l ltgiftcr i milj. kr. Ökning 

1970--1976 

1970 19761 \1ilj. kr. " 

Sjukvård nch .-;jukllirsiikring 12 900 32 ]()0 19 200 149 
..\ldringar och hamlikapp;tdc 10 600 28 300 17 700 167 
Barnfamiljer 5 000 12 200 7 200 144 
Övrigt 775 I 200 425 55 

--·-· 

Sammanlagt 29 275 7.1800 44 525 152 

I lkr~iknal 

Hittills under 1970-talet har utgifterna för den sociala tryggheten således 
betydligt mer iin fördubblats. Det innebiir riiknat i fast penningviirde en 
ökning med ca 58 ",,. Samhällets sammanlagda årskostnader för social om
vårdnad och trygghet för medborgarna år 1976 kan beriiknas till ca 74 mil

jarder kr. Den satsning som görs för medborgarnas trygghet motsvarar ett 
belopp som riiknat i andel av bruttonationalprodukten stiger från 17 ",; år 
1970 till 24 ";; år 1976. 

A llmiin tiirsäkri11g 

Omfattande pensionsreformer har beslutats under åren 1974 och 1975. 
Reformerna sker i tre etapper av vilka de två första genomförts den I januari 
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och den 1 juli 1975. Den tredje etappen genomförs lien I juli 1976. Den 
I januari 1975 tick alla folkpensioniirer en betydelsefull standardhöjning 
av pensionen genom att folkpensionens grund belopp höjdes frän 90 till 95 '',', 
av basbeloppet för ensamstående pensioniir och från 140 till 155 "i, för makar 

tillsammans. Samtidigt infördes generösare inkomstprövningsregler för hust
rutillägg och kommunalt bostadstilliigg genom att avriikningen minskade 
från hälften till en tredjedel av sidoinkomsten. Den I juli 1975 förbiittrades 
handikappförmånerna inom folkpensioneringen genom att de förut varande 

invaliditetsersiittningarna och invaliditetstilliiggen sammanfördes till en ny 
handikappersiittning som utgår enligt gynnsammare regler och ger flera han

dikappade möjlighet till ersättning för vårdinsatser <Kh merkostnader på 
grund av handikappet. Från samma tidpunkt mildrades också reglerna för 
vårdbidrag till föriildrar som vårdar handikappat barn i hemmet. Fr. o. 111. 

år 1976 kommer vidare de kvarstående reglerna om sambeskattning fi.ir 
gifta pensionärer att upphöra och ersättas med individuell beskattning. 

Den I juli 1976 genomförs den tredje etappen av pensionsreformerna. 
Då siinks den allmiinna pensionsåldern från 67 till 65 år. Vidare skapas 
ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder. Den enskilde kommer att 

kunna viilja pensionsålder mellan 60 och 70 år. Den viktigaste nyheten 
i det system för en rörlig pensionsålder som genomförs den I juli 1976 
iir en helt ny pensionsmöjlighet i form av delpension. Delpensionen gör 

det möjligt för anstiillda att stegvis minska arbetsinsatsen mellan 60 och 
65 års ålder och på så siitt få en mjuk övergång från arbetet till ålderspension. 
Delpensionsförsäkringen förutsätter arbetsanstiillning på clelticl och att 

man som anställd haft pensionsgrunclancle inkomst inom i\ TP under minst 
tio år efter 45 års tiider. Vidare skall man ha arbetat under minst fem av 
de senaste tolv månaderna. Pensionsnivån utgör 65 "11 av inkomstbortfallet 
vid deltidsarbete. Den disponibla inkomsten vid kombination av deltids
arbete och delpension kan normalt beriiknas motsvara mellan 85 och 90 "n 

av den tidigare inkomsten vid heltidsarbete. Del pensionen riiknas som pen
sionsgrundande inkomst för ATP och reducerar inte äldcrspensionen frän 
65 år. 

Samtidigt med pensionsålderssänkningen och de nya reglerna för rörlig 
pensionsålder elen 1 juli 1976 genomförs ytterligare förbjttringar rör folk

pensionärer som saknar ATP eller har låga ATP-belopp. Den ärliga höjningen 
av pensionstillskotten ökar då från 3 till 4 °r; av basbeloppet. För perioden den 1 
juli 1976-30juni 1977 uppgårpensionstillskotten diirmed till 25 "i, av basbelop
pet. Den garantinivå utöver folkpensionen som pensionstillskotten skall ge 

höjs successivt under en femårsperiod till 45 ",, av basbeloripet. Förtids
pensioniirer som iir beriittigade till pcnsionstillskott far diirutöver en kraftig 
pensionshöjning genom att pensionstillskotten fr{m den I _juli 1976 utgår 

med fördubblade belopp till förticlspensioniirer. Det innebiir en extra höjning 
av pensionstillskottet till förtidspensioniirerna med ca 2 400 kr. vid nuva
rande basbelopp. Garantinivån för dessa pensionstillskott höjs under en fem-
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{1rsperiod successivt till 90 '',, av basbeloppet. 

Kostnaderna för siinkningen av den allmiinna pensionsåldern och för höj
ningen <1v pensionstillskotten beräknas för budgetåret 1976177 till ca I 500 
milj. kr. för folkpensioneringen och till ca 775 milj. kr. för ATP riiknat 
på nuvarande basbelopp. Kostnaderna för delpensioneringen beräknas för 

de första åren till ca 400 milj. kr. om året. 
Vid beslutet om pensionsålderssiinkningcn beriiknades en höjning av so

cialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen med 0.6 procentenheter 
fr. o. 111. den I januari 1977 för att tiicka återstående kostnadsökningar för 
sänkningen av den allmiinna pensionsäldern m. m. I enlighet diirmed läggs 
fram förslag om erforderliga förfo tt ni ngsbestii m melser bet rii ffa nde social
försiikri ngsa vgi ften till folkpensioneringen fr. o. m. år 1977. Den kommer 
därigenom att uppgå till sammanlagt 6.8 "(, av avgiftsunderlaget. 

Pensionskommitten har lagt fram förslag om nya regler för barntillägg 
till föriilder som uppbiir folkpension. De nya besliimmclserna avser att skapa 

lika regler för kvinnor och miin. frågan bereds r. n. inom socialdepartementet 

med sikte på en proposition senare under riksmötet. Pensionskommitten 
kommer i sitt fortsatta arbeteatt behandla en rad frågor som gäller förmånsreg

lerna inom pensionssystemet. bl. a. frågan om standardsäkringen av förmåner
na. pensionsförmåner för deltidsarbetande och hemarbetande med barn samt 
hela frågan om efterlevandepensionens framtida utformning. Vidare skall 

kommit\en göra en översyn av reglerna för beriikning av de olika avgifterna 
till bl. a. socialförsiikringen i syfte att åstadkomma ett enhetligt avgifts
underlag. 

På sjukförsiikringsområdet giiller från den I januari 1976 nya ersiittnings
regler för den offentliga sjukvården. Den för allmänheten viktigaste iind
ringen iir införandet av ett enhetligt och betydligt utvidgat system för er
siittning från försiikringen för sjukvårdande behandlingar som utförs av an
nan personal iin liikare. Försäkringsersiittningen utgör 35 kr. och patienL
avgiften högst 7 kr. per besök. Sjukförsäkringens ersättning till sjukvårdshu
vudmännen för läkarvård höjs från 48 kr. till 70 kr. per besök och pa
tientavgiften från 12 kr. till 15 kr. Vidare höjs försiikringens ersättning till 
sjukvårdshuvudmiinnen för sjukhusvård från 15 till 20 kr. per vårddag och 
de försiikrades sjukpenningavdrag vid sjukhusvård blir samma belopp. f'ör 
hjiilpmedel till handikappade får sjukvårdshuvudmiinncn från den I januari 
1976 en enhetlig hjiilpmedelsersiittning som utgår från sjukförsäkringen med 

22 kr. ner inv<inarc och år. De sjukvårdshuvudmän som medverkar vid 
anskaffning av kostnadsfria eller prisnedsatta glasögon till barn och ungdom 

får denna crsiittning från sjukförsiikringen förhöjd till 24 kr. per invånare 
och år. 

De nya avgifts- och ersiittningsreglerna. som giiller för åren 1976 och 
1977, inncbiiratt sjukvårdshuvudrnänncn tillförs 650 milj. kr. om året. Sjuk
forsiikringens kostnader beräknas öka med 634 milj. kr. per år. 

I anslutning till iindringarna av avgifts- och ersiittningsrcglcrna iindras 
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också försiikringens läkemedelsrabattering så att maximibeloppet vid inköp 

av medicin på recept blir 20 kr. Det tidigare beloppet, 15 kr., har giillt sedan 

år 1968. Reglerna om kostnadsfria liikemedel vid vissa sjukdomar bibehalls 

oföriindrade. 

I samband med fastställandet av ny liikarvårdstaxa for privatpraktiserande 

liikare för tiden den l januari 1976- den 30 juni 1977 hclr också genomförts 

en höjning av patientavgiften med 5 kr. till i normalfallet 25 kr. per besök 

och hos liikare med s. k. individuell taxebindning 30 eller 35 kr. per besök. 

Nya finansieringsregler gäller för sjukförsäkringen fr. o. m. år 1976. Enligt 

de nya reglerna skall 85 ";i av sjukförsiikringens kostnader tiickas genom 

socialförsiikringsavgifter från arbetsgivare och egenföretagare medan 15 ",; 

av kostnaderna tiicks av statsbidrag. Enligt beslut under [ir 1975 höjs so

cialforsiikringsavgilien till sjukforsiikringen den I januari 1976 fr[rn 7 ,.,., 

till 8 '.' .. av avgiftsunderlaget samtidigt som den hittillsvarande begriins

ningen av detta underlag till 7 j gånger basbeloppet slopas. 

Niir det giiller tandvårdsförsiikringen har nyligen beslutats om förliingning 

av etableringsreglerna och om nya anslutningsregler för privatpraktiserande 

tandläkare inom tandvårdsförsiikringen fr. o. m. den I januari 1976. De nya 

reglerna innebiir att tandläkarnas anslutning till försäkringen frän årsskiftet 

blir frivillig inom ramen för en lagfäst garanti for tandvårdsforsiikringen. 

Från årsskiftet införs också ett system som skall öka möjligheterna för pa

tienter utan egen tandliikare att få tillgång till tandvård. Försiikrad som 

iir i akut behov av tandvård skall liksom hittills tas om hand omgående 

inom akut- och jourtandvården. Övriga försiikrade som söker tandvård skall 

så snart som möjligt - som en allmän riktpunkt inom 3-6 månader - m 
konsultera tandliikare. Behandlingen skall cliirefter ske inom rimlig tid med 

hiinsyn till vårdbehovet. 
Yrkesskadcförsiikringskommittcn har nyligen lagt fram ett betiinkancle 

med förslag till en ny lag om arbetsskadeförsiikring. Den nya forsiikringen 

avses komplettera ersiittningsreglerna inom elen allmiinna försäkringen och 
ge riitt till full ersiittning för inkomstbonfall till elen som drabbas av yr

kesskacla. Betiinkanclet remissbehandlas f. n. Avsikten iir att förslag om den 

nya lagstiftningen sk;lil liiggas fram i proposition under våren 1976. 

En övergripande översyn av det socialpolitiska bidragssystemet från sam

orclningssynpunkt har påbö~iats av en parlamentariskt sammansatt utredning 

som tillsattes av regeringen i juni 1975. t:tredningen skall undersöka vilka 

förbiittringar i samordningsavseencle som kan genomföras inom ramen för 

belimliga bidragsformer och för dessa fastlagda principer i fr1iga om bidragens 
inriktning och omfattning. Utredningen skall bl. a. belysa hur långt det so

cialpolitiska bidragssystemet kan samordnas i en allmiin socialförsäkring. 

Ln huvuduppgift för utredningen blir att göra en systematisk genomgång 

av lagen om allmiin forsiikring med beaktande av samordningsrrägorna både 

inom denna lag och i fiirh{1llancle till andra bidragsfiirfattningar. 
Antalet folkpension:irer beräknas under år 1976 öka med 138 000 i hu-
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vudsak beroende på siinkningen av elen allmiinna pensionsålclern. De be

slutade pensionsreformerna medför kraftigt ökade kostnader för folkpen

sioneringen. Samtidigt ökar folkpensionskostnaclerna betydligt genom att 

lolkpcnsionen iir indexreglerad och pensioniircrna cliirigenom för kompen
sation för prisstegringar. 

Folkpensionens årsbelopp - inriiknat pcnsionstillskott men frånsett kom

munalt bostadstillägg- blir i januari 1976 för ensamstäcncle pcnsioniir 11 252 
kr. och för pcnsioniirspar 19 109 kr. Delta belopp beriiknas vid utg{mgen 
av är 1976 ha stigit med minst 1 100 kr. för ensamstående pensioniir m:h 

2 000 kr. för pcnsioniirspar. Av höjningarna utgör ca 400 kr. resp. ca 800 
kr. stanclardhöjningar och resten kompensation för prisstegringar. Niir det 
giiller förtidspensionerna blir höjningen större genom den förut nämnda 

överg[ingen till dubbla pensionstillskott fr. o. m. den I juli 1976. 
Statens sammanlagda folkpcnsionskostnadcr under niista budgetår beriik

nas öka med 3 265 milj. kr. jiimfört med anslaget fi.ir innevarande budgetår. 
Av kostnadsökningen beror I 290 milj. kr. på pensionsålderssiinkningcn och 

det ökade antalet pcnsioniirer i övrigt. 510 milj. kr. avser höjningen av 

pensionstillskotten och 1 450 milj. kr. avser kostnader för värdesäkring av 

pensionerna. För iindrade regler om barntilliigg beriiknas 15 milj. kr. 
Folkpensionsanslagct för bi.1clgetåret 1976/77 beriiknas cliirmed uppgå till 

18 575 milj. kr. Kostnaderna för de kommunala bostaclstilliiggcn till folk

pensioniirerna beriiknas för samma tid till ca 2 000 milj. kr. De sammanlagda 

folkpcnsionsl-:ostnaclerna för niista budgetår beriil-:ms allts{\ till ca 20 600 
milj. kr. ATP-utbetalningarna under samma tid beriiknas till ca 7 800 milj. 

kr. för ca 990 000 ATl'-pensioniirer, varav 620 000 iir [1lderspcnsioniirer. Till

sammans kommer utbetalningarna fri1n den allmiinna pensioneringen så

ledes att uppgå til I ca 28 .4 miljarder kr. för budgetåret 1976177. 

De sammanlagda l-:ostnaderna för sjukforsiil-:ringen !inkl. tliriildrapenning) 
beräknas år 1976 till ca 15 600 milj. l-:r., varav drygt hiilften iir sjukpenning 
och återstoden kostnader för friimst föriilclrapenning. liikcmeclel. liikarvårcl 
och tandvård. 

Den allmiinna försiikringens samlade utgifter kan för ftr 1976 beriiknas 
till ca 23 400 milj. kr. för folkpension och ATP och ca 15 600 milj. J-:r. 
fiir sjukförsiikringen. dvs. tillsammans i runt tal 39 000 milj. kr. Kostnaderna 
för delpensioneringen beriiknas för de första åren till ca 400 milj. l-:r. per 

är. 
Riksförsiikringsverket och försiikringskassorna har frltt nya och omfat

tande uppgifter genom de senaste årens reformbeslut. För niista budgetår 
tillfrirs verket 25 nya tjiinster samtidigt som 9 tjiinster dras in. 
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Fa111i/jepo/i1iska dtgärd<'I" 

Målet för familjepolitiken är att genom ekonomiskt stöd och social service 
skapa en god uppväxtmiljö för barnen och social trygghet för barnfamiljerna. 

En planmässig utbyggnad av barnomsorgen är f. n. den viktigaste fa

miljepolitiska frågan. Barnomsorgen föreslås nu bli en lagfäst kommunal 
uppgift med skyldighet för kommunerna att svara för en planmässig ut
byggnad. Målet skall vara att - utöver den allmänna förskolan för sexåringar 
- bereda plats inom den kommunala barnomsorgen för alla barn i försko
leåldern till förvärvsarbetande eller studerande föräldrar samt för barn med 
särskilda behov av stöd och stimulans så att efterfrågan på sådana platser 
kan tillgodoses. Denna målsiittning för samhiillets barnomsorg, innefattande 
iiven fritidsverksamheten för barn i skolåldern. bör successivt uppnås i alla 

kommuner inom den niirmaste tioårsperioden. 
En särskild proposition l~iggs fram om barnomsorgens utbyggnad. Där

vid lämnas bl. a. en niirmare redogörelse för en överenskommelse mellan 
regeringen och kommunförbundet om barnomsorgens utbyggnad under de 
niirmaste fem åren. Överenskommelsen innebär att 100 000 ny daghems
p!atser och 50 000 nya platser i fri tidshem skall byggas under perioden 
1976-1980. Hiirutöver beriiknas en ökning av platstillgången i familjclaghem. 
För att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att genomföra utbyggnaden 
av barnomsorgen införs ett nytt statsbidragssystem med viisentligt hi;ijcla 

och värdebestiindiga statsbidrag till kommunerna. Regeringen har i oktober 
1975 beslutat att tillfälligt höja anorclningsbidragen för byggande av daghem 

och friticlshem från 7 500 kr. per plats till 12 000 kr. per plats från elen 
I november 1975. Oiirigenom kan man omedelbart f;'.\ igång ett ökat byggande 
av nya daghem och fritidshem. Fr. o. m. den I januari 1977 slopas det siir
skilda anordningsbiclraget och de ökade kapitaltjänstkostnaderna för ny
tillkommande platser beaktas då i stiillet vid beriikningen av ett nytt drift
bidrag. 

Driftbidraget fiir daghem höjs fr. o. m. elen I januari 1977 l'rän nuvarande 
7 500 kr. till 14 000 kr. per plats som tillkommer i nytillskott efter elen 
I januari 1976. För befintliga platser i daghem höjs drirtbidragel till 10000 

kr. för år 1977, 12 000 kr. för år 1978 och till 14 000 kr. fr. o. m. år 1979. 

Driftbidragen till fri tidshem höjs från nuvarande 3 750 kr. till 7 000 kr. per 
plats som tillkommer i nytillskott efter den I januari 1976. För befintliga 

platser i fri tidshem höjs drirtbiclraget till 5 000 kr. för år 1977. 6 000 kr. 

för år 1978 och till 7 000 kr. fr. o. m. år 1979. 
För l'amiljedaghemmen införs ett nytt grunclbelopp som utgår utöver nu 

gällande statsbidrag med 35 'Ji; av kommunens bruttokostnader för verk

samheten. Grundbeloppet utgår för barn i förskoleåldern med I 000 kr. for 
år 1977. I 500 kr. för år 1978 och med 2 500 kr. fr. o. m. år 1979. För barn 
i skolåldern utgår grundbeloppet med hiilften av det belopp som nämnts 

för forskolebarn. 
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Det nya statsbidragssystem som enligt överenskommelsen införs den 
januari 1977 förslås finansierat genom en sol'.ialavgift fr[1n arbt:tsgivare och 

egenfåretagare. Den kommer för år 1977 att uppgii till I ",, av det avgil'ts
underlag som giiller för de allmiinna socialförsiikringsavgifterna. Förslag hiir
om liiggs fram i propositionen om barnomsorgens utbyggnad. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg beriiknas för 11iista bud

getår till sammanlagt I 245 milj. kr. pä socialhuvudtiteln. Vidare har p[t 

tilläggsbudget för innevarande·budgetår anvisats ytterligare 200 milj. kr. för 
utbetalning av anordningsbidrag under år I 976. I liirtill kommer statliga bo
stadslån till lokalerna från bostadshuvudtiteln. Förslag om en kraftig ökning 
av utbildningen av förskollärare. fri tidspedagoger och barnskötare Eiggs fram 
från utbildningsdepartementet i en siirskild proposition. 

Den allmänna förskolan för sex:°tringar har genomforts under {tr 1975. 

Kommunerna har chirmed fått en lagfäst skyldighet att anvisa plats i förskola 
för alla barn i kommunen från höstterminen det år barnet fyller sex år. 
Siirskilda insatser skall vidtas för yngre barn. friimst l\ra- och femäringar. 

som av fysiska. psykiska. sociala. språkliga eller andra skiil har siirskilt behov 
av stöd och stimulans för sin utveckling. 

Socialstyrelsen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete och försöksverk
samhet inom förskoleområdet i anslutning till de reformer som beslutats 
under den senaste tiden. Försöksverksamheten avser bl. a. utformningen 

av verksamheten inom den allmänna förskolan ol'i1 daghemmen. utbygg
nadsplaneringen samt den uppsökande verksamheten för barn med siirskilda 
behov av stöd och stimulans. 

En särskild arbetsgrupp. barnomsorgsgruppen. har haft i uppdrag att i 

•t11slutning till försöksverksamheten niirmare utreda formerna fi:ir den upp
sökande verksamheten för förskolebarnen och frilgan om ansvaret for de 

handikappade barnens förskoleverksamhet. Barnomsorgsgruppen har ocksä 
fätt i uppdrag att göra en övergripande utredning rörande fririildrautbildning. 
:\rhetsgruppen har nyligen redovisat en del av sitt uppdrag i betiinkandct 
<SOU 1975:87) Samverkan i barnomsorgen. Betiinkandet remissbehandlas 
f'. n. 

Barnstugeutredningen liigger inom kort i betiinkandet (SOU J975:lJ4J Barns 
sommar fram vissa förslag bctriiffande formerna för den organiserade 
sommarbarnsverksamhetcn. 

Barnmiljöutredningen. vars uppgift iir att belysa de langsiktiga föriind
ringarna i barnens levmidsfiirh{tllanden. har nyligen avliimnat en serie rap

porter med en analys öv.er barnens levnadsförhi\llanden och pugående for
iindringar av dessa. Diirigenrnn har skapats underlag for en bred ;'.ttgiirds

inriktad diskussion om de viktiga friigor som giiller barnens uppviixtmiljö. 

Genom de allmiinna barnbidragen !Iir alla harnfamiljer ett grundliiggande 
ekonomiskt stöd. Barnbidragen utgär till omkring I miljon barnfamiljer med 
ca ! .8 miljoner barn under 16 {tr. Barnbidraget höjdes den l oktober 1975 

från I 500 kr. till I 800 kr. per harn och tir. Ans lagsbehovet för niista budgetår 
beriiknas diirmcd uppgii till 3 260 mil.i. kr .. vilket innebiir en iikning med 
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285 milj. kr. i förhallande till anslaget för innevarande budgetår. 
De inkomqprövade bostadstilliiggen utgör ett betydelsefullt komplement 

till barnbidragen för familjer med liigre inkomster och familjer med nera 
barn. Hostadstilliigg utg:ir till ca 500 000 familjer med omkring 1 miljon 

barn. De statskommunala bostadstilliiggen kan numera u-tgä iiven till Jitg: 
inkomsttagar.:: utan barn. Anslaget för bostadstilliigg fiir barnfomil.ier m. m. 
redovisas under bostaclshuvudtiteln. 

Den nya fi.iräldraförsiikringen. som trädde i kraft den 1 januari 1974 med 
en föräldrapenning på minst 25 kr. per dag, ger en betydligt förbiittracl grund

trygghet för de grupper som tidigare haft det svagaste försiikringsskyddet 
vid barns födelse. för dem som har sjukpenning över garantinivån utgär 
föriildrapenningen med samma belopp som sjukpenningen, dvs. med 90 ",, 

av inkomsten. Förälder som för omvårdnad av barnet minskar sitt fiir
viirvsarbete med hjlften har riitt till halv föriilclrapenning. Föriildrapenning

en. som iir A TP-grundancle, innebär iiven ett betydelsefullt steg i striivanden 
for jiimstiilldhet mellan kvinnor och miin. \farmen har nu möjlighet att 
med ersiittning från föriilclraförsäkringen stanna hemma och vårda barnet 

under elen första tiden efter dess födelse. L'nder det första verksamhetsäret 
tog bara ett par tusen miin ut föriildrapenning men enligt föreliggande upp

gifter ökar antalet successivt för varje kvartal. 
· Ersättningstiden för föriildrapenningen har från den I januari 1975 för
liingts frän sex till sju mänader i anslutning till barns födelse. 

Genom föräldraförsäkringen har också införts rätt till sjukpenning vid 

vård av sjukt barn. Förviirvsarbetancle föriildrar med barn under tio år har 

mö.ilighet att under tio dagar per ~ir och familj vara hemma och ta hand 
om sina barn niir de iir sjuka i hemmet och i vissa fall då barnet vistas 
pä s.iukhus. Försiikringen ger också fadern möjlighet alt anviinda dessa tio 
dagar för att ta hi.!nd om barn i hemmet i samband med att ytterligare 
barn föds i familjen. Under år 1974 utnyttjade 130 000 barnfamiljer riitten 
till sjukpenning för vård av sjukt barn. I en tredjedel av dessa fomil_ier 
har också fadern utnyttjat fi.irsiikringen. Dessutom har 25 000 fader utnyttjat 
möjligheten att stanna hemma hos sitt barn i samband med annat barns 

födelse. 
Familjestödsutrcclningen har redovisat ett utbyggnadsprogram för föriild

raförsiikringcn och föreslagit att detta genomförs etappvis med början den 
I januari 1977. HeUnkanclet fr{m utredningen har remissbehandlats under 

hösten 1975. I en siirskild proposition senare under riksmötet kommer att 
liiggas fram förslag om en utbyggnad av föriildraförsiikringen fr. n. m. den I ja

nuari 1977. Förslaget avses innefatta en utökning av erslittningstiden vid 
vård av sjukt barn och en utvidgning av ersiittningsrätten till att gälla iiven vård 
av barn niirordinarie vårdaren iir sjuk. besök inom den förebyggande barnavår
den samt föräldrarnas kontakter med förskolan. Vidare kommer att förcsl[ts 
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rätt till viss resekostnadsers~ittning for föräldrar vid besök hos sjuka barn pt1 

sjukhus. Utbyggnaden avses iivcn omfatta en förWngning av crsiittningstidcn 

för for:ildraförsiikringen då acloptivföriildrar tar emot adoptivbarn under tio 

års ålder. Rel()rm kostnaden beriik nas ti 11 sam man lagt ca I 00 milj. kr. per 
ar. 

De totala kust nadcrna för foriildraforsiikringcns l(irmåncr. inriiknat de 
nämnda reformerna. beriiknas för niista budgetår till ca I 500 milj. kr. Enligt de 

finansieringsregler som gäller täcks 85 ";, av kostnaderna genom arbetsgiva

rens socialförsiikringsavgifter och 15 '.';·i genom statsbidrag. 

Det utbyggnadsprogram för föriilclraforsiikringen som redovisats av fa
miljestöclsutrcdningen innefattar iin.:n en forliingning av ersiittningsticlen 

från sju till <'llta månader för föriilclrar som stannar hemma i samband med 

barns födelse och införandet av en clelföriildrapenning som diirerter skall 
ge smäbarnsforiildrar möjlighet att förkorta sin arbetsdag till sex timmar. 

Förslagets syfte iir att ge föriildrarna ökade miijligheter att umgås med sina 

barn nch att begriinsa länga vistelsetider för barn i daghemmen. Det iir 

diirforen angeliigen reform. Vid remissbehandlingen av utredningens förslag 

har bl. a. från löntagarnas organisationer framhållits att ett beslut i denna 

fråga förutsiitter att de praktiska problemen pä arbetsmarknaden kan lösas 

och att åtgiirder kan vidtas för att slå vakt om sm:'\barnsföriildrarnas situation 

i arbetslivet. Som ett led i elen fortsatta behandlingen av denna del av ut

redni ngsforslaget har regeringen efter iiverliiggn i ngar med löniaga rnas or

ganisationer beslutat tillsiitla en arbetsgrupp med uppgirt att niirmare klar

liigga ek vid remissbehandlingen aktualiserade fdgorna. 
V{mlbidraget till foriilclrar rnecl handikappade barn i hemrnet uppgär 

till samma niv:'\ som folkpensionen inkl. pensionstillskott. V<'irclbidraget be

skattas som inkG111st och blir ATP-grundande för den föriilder som svarar 

för omvc"irdnaden av barnet. Möjligheterna att fä vårdbiclrag utvidgades den 
I juli 1975. Beslut har ockst1 fattats om en kraftig höjning av vårdbidragens 
nivå elen I juli 1976 i anslutning till att förtidspensionerna höjs. Vårdbiclraget 

kommer dä att utgä med 145 "" av basbeloppet. vilket innebiir 14 065 kr. 
per är vid nuvarande basbelopp. 

Barnpensionerna innefattar en garantiniv[1 på 40 '_',, av basbeloppet i de 

fall då inte iinkepension eller barn pension från ATP utgår. Genom bidrags
förskotten ges vidare ett ekonomiskt grundskydd för barn vars föriildrar 

lever iitskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn iir diirför inte 

beroende av den underhällsskyldige förjlclerns förmåga att betala under

hällsbidrag. Bidragsförskottet utgör 40 ";i av basbeloppet och uppgår r. n. 

till 323 kr. per mfoad eller 3 876 kr. per år vid nuvarande basbelopp 9 700 

kr. Fr. o. m. den I januari 1976 utgär bidragsförskott iivcn till barn som 

inte iir svensk medborgare om barnet eller vårdnadshavaren sedan minst 

sex m<lnader vistas i riket. 

En överenskommelse har träffats mellan socialdepartementet och kori1-
111unförbundct om formerna för en överföring av administrationen av bi-
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dragsförskotten till försiikringskassorna. Enligt överenskommelsen beriiknas 
överföringen ske den I oktober 1977. Förslag llm de lagiindringar som behövs 

för att genomföra dessa åtgiirdcr kommer att Wggas fram i en siirskild pro

position. 

Genom bosättningslånen underliittas möjligheterna för familjer att ordna 

sin bosättning. Bosättningslån kan nu utg[1 med upp till 7 000 kr. Förslag 

liiggs l'ram om en reformering av bosiittningslånen. Maximibeloppet för bn

siittningslånen höjs därvid till IO 000 kr. fr. o. m. den I juli 1976. De nya 

lånereglerna avses innefatta ett ökat socialt hiinsynstagande och en ,·iclgning 

a\' den J[rneberiittigade personkretsen. I lanclliiggningen av hu<i1tningslt111en 

skall liksom nu c'ivila riksbanken men f'ramdelc~ ske i samarbete med kom
munernas sociala organ . 

. . f lclri11gs1·ilr1/ 

Samhiillets åtgärder för social service och omvårdnad iir av stor betydelse 

för de iilclre. Det ökade antalet iildre i befolkningen gör det angcliiget med 
en fortsatt utbyggnad av denna verksamhet. Som ett led i utbyggnaden 

inf'iircles fr. o. m. elen I januari 1975 nya statsbiclragsregler för elen sociala 

hemhjiilpen. De innebiir att statsbidrag fortsiittningsvis utgär med 35 "i, 

av kommunernas bruttokostnader för hemhjiilpsverksamheten. Samtidigt 

har biclragsunclerlaget för hemhjiilpen \'idgats sä att statsbidrag liimnas inte 

bara för hemvårdare och hemsamariter utan iiven för siirskilda kostnader 

som avser hår- och fot vård. badservice. matdistribution. snöröjning och hem

hjiilpsledare. De nya bidragsreglerna för hemhjiilpen förutsiitts medverka 
till en ytterligan:: utbyggnad av samhiillcts sodala (1tg1irdcr för iildrc och 
ha ml i kappade. 

Utbyggnaden av elen sociala hemhjiilpen till åldringar och handikappade 

har medfört att antalet hjiilpta personer ökat från ca 145 000 ar 1965 till 
ca 340 000 är 1975. Under år 1976 beriiknas hemhjiilpen omfatta över 350 000 
personer. Dessutom pågår en utbyggnad iiven av andra åtgiirder inom kom
munernas öppna åldringsvård. 

Upprustningen av de iilclres bostiider ing:lr som ett viktigt led i den öppna 

åldringsvårdens utbyggnad. Det statliga stödet i form av riintefria förb~ilt

ringslån utgår från anslag under bostadshuvucltiteln. Sedan {tr 1964 har sä

dana förh~ittringsliin beviljats för ca 136 000 bo~liider. 

Det pågår också en utbyggnad av vårclmöjligheterna inom Jängtidssjuk

värden. Inom ramen för byggnadsregleringen har getts förtur åt utbygg

naden a\· bl. a. Jångticlssjukvårclen. 13ygganclet av sjukhem för l~111gtidssjuk

vårclen har under åren J973-1975omfattatca 70sjukhem och ber~iknas-mrut-
0111 modernare vård- och behancllingsmöjligheter - innebiira ett nytillskott 

m'ecl över 5 000 vård platser. Under år 1976 byggs ytterligare ca 2 000 nya vård

platser för långtidssjukvården. Den pägäende moderniseringen av ålderdoms

hemmen har också tillförsiikrats erforderligt utrymme i nnm ramen för bygg-
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nadsrcgleringen. Det sammanlagda antaiet platser vid sjukhem och ålder
domshem uppgår nu .till över 110 000. En fortsatt utbyggnad av långtidssjuk
vården är en angeliigen uppgift. Sjukhem med god personlig omvårdnad 

och hemsjukvärden måste diirfor ges förtur. 

Genom en pågående undersökning kartliiggs de iildres situation då det 
giiller social omvårdnad och andra levnadsbetingelser. Kartliiggningen skall 
bl. a. giilla samhiillets möjligheter att underliitta övergången och anpass

ningen till livet som pensioniiroch att ge de iildres tillvaro ett sadant innehåll 
att pensionstiden blir meningsfull och positiv. Den skall belysa hur en ut
byggnad av v(ird och service kan genomföras fiir att wara mot de behov 
som följer av befolkningsutvecklingen och hur de iildre kan tillforsiikras 
en social omvärdnad som iir anpassad till samhiillsföriindringar. standard
utveckling och pensionärernas förbiittrade ekonomiska förhållanden. 

/lä/so- och si11kl'drd 

Sjukv<lrden i v[1rt land befinner sig i ett utvecklingsskede som kiinne

tecknas av en omfattande utbyggnad av den öppna hälso- och sjukvärden 
och en ökad inriktning på förebyggande ätgiirder. En betydande utbyggnad 

av vårdcentraler och andra former av niirhetsservice inom distriktsvården 

pågår i landstingen. Under åren 1973-1975 har tillkommit niirmare 100 
vårdcentraler och liikarstationer. För ar 11>76 omfattar landstingens planer 

ett 50-tal nya sådana anliiggningar. 
Befolkningsutvecklingen med ett viixande antal personer i högre {1ldrar 

stiillerökade krav på sjukvården. Långtidssjuk vården och hemsjukvården lik
som en god hiilsoservice för iildre iir därför angeliigna uppgifter. Dessa frågor, 

som iir av avgörande betydelse för de iildre i samhiillet. avser regeringen 
att under första hal\"ilret 1976 ta upp vid en siirskild konferens med lands
tingsflirhundct l.ldl Pensioniin.:rnas riksorganisatinn. 

Huvuduppgiften för sjukvården iir att genom vtml och behandling bota 
sjukdomar och återstiilla hiilsa. De sjukdomsförebyggande insatserna fr'tr 
samtidigt ökad betydelse. En offensiv hiilsopolitik med syfte all tidigt sp~\ra 
och bekiimpa medicinska och sociala risker iir en viktig utvecklingslinie 
i hiilso- och sjukvårdspolitiken. Socialstyrelsen viintas inom kort redovisa 
ett utredningsuppdrag från regeringen om hiilsokontrnller och andra forc
byggande ätgiirder och hur dessa skall kunna inordnas i den allm~inna hjlso

och sjukvården. 
Bland de sjukdomsförebyggande :ngiirderna fyller hiilsovtmlsupplysningen 

en viktig uppgift. Inom socialstyrelsen handliiggs dessa frägor av social
styrelsens niimnd f(ir hiilsoupplysning. som har till uppgift att planera. leda 

och samordna verksamheten. Niimndens verksamhet bedrivs r. n. med 
tyngdpunkten på tre huvudomräden. niimligen kost och motion. beroen
deframkallande medel samt sexual- och samlevnadsfrågor. Genom!Orandet 
av detta upplysningsprogram skall fortsätta under niista budgetår. Samtidigt 
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planeras särskilda upplysningskampanjer om tobakens skadeverkningar och 

i alkoholfrågan. Möjligheterna att iiven engagera folkrörelserna i b{1da dessa 

upplysningskampanjer kommer att iignas siirskilcl uppmiirksamhet. Siirskilcl 
proposition liiggs !'ram om dessa frågor. 

Den genomförda reformeringen av läkarutbiluningen och det liikarrör

delningsprogram som giillt för de senaste åren har möjliggjort en prioritering 

av den offentliga öppna l:ii-;arvärden tillsammans med långtidssjui-;v[mlen 

och psykiatrin. Dessa åtgiirder har tillsammans med den ökade l:ikarut

bildningen inneburit förbiittringar i liikarsituationen. Från <lr 1960 har antalet 

läkare i värt land ökat från ca 7000 till ca 16000 är 1975. Det innebiir 

att vi nu har en liikare på ca 500 invånare. Med nuvarande utbildnings
kapacitet beriilrnas antalet liikare år 1980 komma att uppgå till ca 21 000. 

Ett nytt liikarfördelningsprogram som omfattar tiden t. o. m. <ir 1980 har 

i juni 1975 faststiillts av socialdepartementets sjukvårdsdelcgation. \1ålct 

med detta program iir att skapa balans mellan tillg!rng och efterfrågan på 

liikare inom olika medicinska verksamhetsområden och att utj:imna regio
nala olikheter. 

För att fullfölja en sjukvårdspolitik som ger samhiillet ett övergripande 

inflytande över hiilso- och sjuk värden och som ger patienterna den trygghet 

de har riitt att kriiva har regeringen nyligen beslutat tillsiitta en parlamen

tariskt sammansatt utredning med uppgift att utarbeta förslag till en helt 

ny lagstiftning för hiilso- och sjukvitrden. Av.sikten iir all utredningen med 

utgångspunkt i en övergripande mälsiittning för hiilso- och sjukv[trdspo

litiken skall leda fram till en ramlagstiftning rör hiilso- och sjukvärden i 

dess helhet. Utredningen skall behandla ii\'en de delar av hiilso- och sjuk
vården som r. n. inte regleras i den giillande sjukvårdslagen. Målsiittningen 
för utredningens arbete skall priiglas av en social helhetssyn på hiilso- och 

sjukvården och diirigenom inom ramen för samhiillets totala insatser på 

detta omräde iiven innefatta förebyggande åtgiirder. En annan viktig ut
gängspunkt för utredningen blir att undanröja siklan detaljreglering i lag
stiftningen som inte liingre behövs. 

Som ett led i den pägåcnde och planerade utbvggnaden av fnlktandvärden 

har socialstyrelsen meddelat regler för tandliikarresursernas fördelning inom 

folktandvården för att åstadkomma en jiimnare fördelning i olika delar av 

landet. Vid fördelningen harhl. a. beaktats befolkningsunderlaget inom olika 
åldersgrupper och utbyggnadsgraden i forhällandc till vårdansvaret för barn

tandvården. Frän årsskiftet genomförs ett system som skall ge nya patienter 

ökade möjligheter till tandvård inom ramen för tandvårdsförsiikringen. Fr<"1-

gan om infor<tndet av allmiintjiinstgöring hos folktandvården i anslutning 

till tandliikarutbildningen har också tagits upp till behandling. 
Likemedelsförsörjningcn har sjiilvfallet ett niira samband med hiilso- och 

sjukvården. Apoteksbolaget har ansvaret för upphandling och distribution 

genom apoteken av liikemedcl i landet. I apoteksbolagets uppgifter ing<lr 

att svara för prisförhandlingar med liikemedelsproducenterna. Erfarenhe-
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tema hos apoteksbolaget har visat att betydande rationaliserings\'inster kun
nat uppnäs genom en integration mellan partihamlels- och detaljhandels
leden. Sedan den I mai. 1975 - då apoteksbolaget övertog den verksamhet 

som drivits av Astraclistribution - svarar apoteksbolaget för ca 70 "i; av 
partidistributionen genom egna kanaler. Apoteksbolaget har nyligen tagit 

upp fräganom att på detta sätt integreraiiven elen återstående verksamheten av
seende partidistribution av läkemedel med hänsyn till de ytterligare rationali

seringsvinster som därigenom kan uppnås. 
Enligt riksdagens beslut ingår det i apoteksbolagets uppgifter att svara 

för en av producentintressen obunden liikemedelsinformation. :\poteksbo
laget förbereder f. n. en viisentlig utbyggnad av sina resurser p[1 detta område. 
Syftet diirmed iir att i samverkan med socialstyrelsen och landstingen och 
i kontakt med liikarna få till stånd en effektiv liikemedelsinförmation i sam

hällets regi i stiillet för den kommersiella läkemedelsreklamen. Likare och 
annan personal som svarar för uppgifter inom liikemedelsförsörjningen skall 

diirigenom rn tillgång till en översk{tdlig information om olika l:ikemedel 

med prisjiimförelser. 

I det pi\gäende utvecklingsarbetet på hiilso- och sjukvärdens och social
vårdens område har socialstyrelsen viktiga uppgifter. Med hiinsyn hiirtill 
påg[ir inom socialstyrelsen en översyn av styrelsens verksamhetsformer och 
organisation för att bl. a. analysera och precisera de mera långsiktiga målen 

för styrelsens verksamhet. För niista budgetår föreslås att socialstnelsen 
tillförs vissa personalförstärkningar. 

För karolinska sjukhuset och akademiska sjukhuset i Uppsala föreslås 

vissa personalförstiirkningar. En fortsatt upprustning av lokalerna vid ka
rolinska sjukhuset skall genomföras. Vid akademiska sjukhuset i t:ppsala 

skall byggnadsarbeten för nya barnkliniker med ca 100 \'[mlplatser siittas 
igång under år 1976. Vidare har triiffots avtal med Uppsala liins landsting 
om att ett patologiskt och ett kliniskt mikrobiologiskt centrallahnratnrium 
skall inriittas vid akademiska sjukhuset den I juli 1976. 

Den in\'esteringsram för sjukvården som faststiills i samband med bygg
nadsregleringen omfattar for år 1976 byggnadsföretag med en total bygg
nadskostnad av 850 milj. kr. Inom denna investcringsram prioriteras bygg
nadsl(.iretag som avser värdcentraler och liikarstationer för den öppna hiilso
och sjukvården samt sjukhem och kliniker för längtidssjukv[ml. rnirutö\'er 
har för åren 1976-1977 beriiknats en siirskild investeringsram för vissa större 
byggnaclsprniekt med en sammanlagd byggnadskostnad p[t 275 milj. kr. 

Den sammanlagda investeringsvolymen för sjukvärdsinvestcringar beriiknas 
under år 1976 uppgä till ca I 300 milj. kr. 

U11g1/11111.11·dr1/ 

Fritids\'erksamheten för barn iir viktig bl. a. för att förebygga uppkoms
ten av sociala problem. Efter förslag av bl. a. socialstyrelsen har 
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rrån allmiinna arvsfonden anvisats ca 17 milj. kr. till forsöksverksamhet 
med friticlsaktiviteter för barn. foretriiclesvis i åldrarna 7-12 år. Ca 7 milj. 
kr. har anvi5ats till fl_irsök betrMfondc sommargtirds- och liigervcrksamhet 
samt annan rerieverksamhet m. m. För att bl. a. underliitta för invandrar
barnen att Ura sig svenska och få kontakt med svenska harn har iiven 
beviljats ca 1,5 milj. kr. till försök med olika former av förskoleverksamhet 

för invandrarbarn. Stöd har vidare lämnats till försök med föriildrauthildning. 

uppsökande verksamhet bland barn och barnfamiljer. lekterapi vid sjukhus 
n1. m. Fn första samlad dokumentation av forsi.iksverksamheten med fritids

aktiviteter har redovisats av socialstyrelsen i form av ens. k. idckatalog. Diir 
redovisas bl. a. erfarenheterna av olika organisationsformer samt från försöks
verksamheten hland invandrarbarn och handikappade barn. föräldramcdvcr
kan. m. m. 

Socialutredningen och fosterharnsutredningen har i sina betiinkandcn fö

reslagit omfattande foriindringar inom socialvärden. Socialutredningen drar 
i sitt principbetiinkancle upp riktlinjer för en kommunal socialvård. som 
har ett prim;in ansvar för m;inniskors sociala viilfard med hetoning av hel
hetssyn och imegrering mellan institutionell vård och behandling i mera 
öppna former. Fosterharnsutredningen formulerar sina utgångspunkter for 
vård och behandling i begreppen normalisering. niirhet, frivillighet och mecl
inllytancle. 

St1viil socialutredningens som fosterharnsutredningens fiirslag har remiss
behandlats. Regeringen har i samband med tilliiggsdirektiv i början av år 

1975 iiverliimnat remissvaren p[1 socialutredningens principbetiinkande till 

utredningen för beaktande i det nu pågående arbetet med utformningen 
av en ny socialvärdslag. Utformningen av d1.:n nya sOl:ialv<irdslagen skall 
ske med utg;!ngspunkt i elen helhetssyn som ligger till grund för utredningens 
pri ncipbet~in ka nde. 

Inför den viktiga socialvärdsreform som förestår niir fiirslaget till ny so
cialv<lrdslagstif'tning föreligger bedrivs r. n. en omfattande försöks\'erksam
het i Kristianstads och Malmöhus liin. Syfiet iir att fä praktiska erfarenheter 
fl.ir det kommande reformarb1.:tet. I t!irsi.iksverksarnheten deltar el\'a kom
muner samt Råby yrkesskola i Lund. Ryagfadens yrkessknla OL'h Östra 
Sp[mgs skolhem i Örkelljunga samt erbnda viirdanstalterna för alknhol-

111 issbru kare Björstorp i Vittsjö och 1 lol rna-Ka ris vik i Höör. Försöks\'erk

.sa mheten tliresltis fonsiitta under niista buclget:ir. För iindam{1let heriikna.s 
3.5 milj. kr. 

\'·id ungdomsvårdsskolorna pägar iicksä i övrigt en omfattande försiiks-
verksamhet med syfte att förbiittra behandlingsmetoderna. Vid Johannisberg 

pågår försök med bl. a. ökat personligt stiid till eleverna i samband med 
placering av eleverna utom skola. Vid samma skola drivs försöksverksamhet 
med llirl:ingd yrkcsutbildning. Vid Fagared pågär fi.irsök med en intensiv 
social triining före utplaceringen av eleverna. Försök pågår vidare med ar

hetslivsutbildning vid flera skolor. 
Den försöksverksamhet med ()lika ätgiirder fi.ir att förhiittra friimst den 



Prop. 1975176:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 17 

teoretiska undervisningen och möjligheterna till arbetstriining och arbets
prövning som påbörjats vid ungdomsvårdsskolorna har utfallit väl. Dessa 
försök skall utökas och fortsiitta Uven niista budgetår. 

Utbyggnaden av den öppna vården har medfört att ungdomsvårdssko
leorganisationen har kunnat minskas under senare år. Antalet inskrivna 

elever vid ungdomsvårdsskolorna har under de senaste åren minskat for 
att stabiliseras eller öka n<'igot under är 1975. Mot bakgrund av den redovisade 
cflerfrägan p[1 platser och den kraftiga minskning av platsantalct 
som skett [ir 1975 fön.::slås inte någon ytterligare reducering av ungdoms
vårdsskoleorganisationen under budgetåret 1976177. 

Anslaget för ungdomsvårdsskolorna beriik nas för niista budgetar till 126 

milj. kr. 
Under detta avsnitt i socialhuvudtitcln föreslås också en utvidgning av 

försöksverksamhcten med särskilda sociala insatser för zigenare. 

Vrk1t'r/wt.1n/rc/ och 1wrko1lu1111·cinl 

En strukturomvandling av nykterhctsvårdcn pågår med en allt större 
tyngdpunkt i de öppna och frivilliga behandlingsformerna. Den öppna och 
halvöppna nykterhetsvården har diirvid tillförts ökade resurser. Antalet al
koholpolikliniker och rådgivningsbyråer med liikarexpeditioner uppgår nu 
till 140. Antalet platser vid inackorcleringshemmen har fcmdubblats under 
de senaste tio åren och uppgår nu till ca 1 500. Av det sammanlagda antalet 
intagningar på vårdanstalterna var år 1974 över 90 '';', frivilliga. 

Nykterhetsvården priiglas oekså av en striivan till samordning med elen 
övriga socialvården, arbetsvården och sjukvården. En större del av de al
koholskadade vårdas numera inom sjukvården. Stdvandena att samordna 
vårdinsatserna har bl. a. intensifierats i anslutning till vissa psykiatriska sjuk
hus m:h psykiatriska kliniker. Sådan verksamhet pågår bl. a. \'id Ulleråkers 

sjukhus. Försöksverksamhet av liknande slag har också påbörjats vid ka
rolinska sjukhusets alkoholklinik och vid Lillhagens sjukhus. Den hrett upp
lagda försöksverksamheten inom socialvården som nu pågär i Skåne tar 
också sikte på all finna nya lösningar av dessa frägor. 

Den fortgående ut vecklingen inom nykterhetsvården inrymmer flera po
sitiva inslag men likväl kv,,rstår mänga prohlem. En viktig förutsiillning 
för att kunna lösa dessa svåra uppgifter iir ett konsekvent genomförande 

av en helhetssyn på socialvårdens arbete. Den socialvårclsreform som avses 
genomförd sedan socialutredningen under år 1976 lagt fram förslag till en 

ny socialvårdslagstiflning hlir diirför av grundliiggande betydelse iiven för 
den framtida nykterhetsvården. En annan angcliigen fråga blir att fä till 

stäncl ett ökat samband mellan de sociala vård insatserna och alkoholpo
litiken. A\'sikten iir all alkoholpolitiken skall behandlas i en proposition 
under v[iren med anledning av alkoholpolitiska utredningens betiinkanden. 

2 Riksdagen /1175176. I sam/. ,\,. /00. Bilaga 7 
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Vid behandlingen av anslagsfrågorna för nykterhetsvården föreslås an

slagsökningar med sammanlagt ca 48 milj. kr. till 317 milj. kr. bl. a. för 
vårdanstalterna, nykterhetsniimnderna och liinkrörelsen m. Il. organisatio
ner. 

Statsbidragen till olika insatser i vården av narkotikamissbrukare beriiknas 

för nästa budgetår till sammanlagt ca 30 milj. kr. De avser bidrag till an
ordnande och drift av behandlings- och inackorderingshem för narkotika
missbrukare, bidrag till kommunernas kostnader för vårdcentraler och bidrag 

till vård i enskilt hem av unga missbrukare. Vidare beriiknas till utgåTlgen 
av år 1976 medel för fortsatta försök med social jourverksamhet och med 

olika projekt som berör uppsökande verksamhet och eftervård för narko
tikamissbrukare. Vidare liimnas bidrag till sammanslutningar för stöd och 
hjiilp åt missbrukare och till olika organisationers verksamhet för rehabi
literingsinsatser m. 111. 

Kampen mot narkotikamissbruket pågår stiindigt genom insatser <Jv !lera 
samhiillsorgan. Myndigheternas insatser i narkotikabekiimpningen samord
nas bl. a. genom kontakter inom brottsförebyggande rådets narkotikagrupp, 
där det också liimnas fortlöpande rapporter om situationen. Hl. a. genom 
medel som rådet disponerar företas frekvensundersökningar för att kartliigga 
narkotikamissbrukets omfattning i olika ungdomsgrupper. Socialstyrelsen 
följer utvecklingen genom kontakter med de särskilda narkomanvårdsen
heterna samt med social- och sjukvårclsenheter i hela landet. Inom soci

alvården ökas behandlingsmöjligheterna för narkotikamissbrukare genom 
vårdcentraler. behandlingshem och andra vårdlOrmer. ~ågra större föriind
ringar i missbrukets utbredning har inte intriiffat under det gångna året. 

Polisens och tullens insatser mot narkotikamissbruket har under senare 
år i allt större omfattning skett i samarbete med polis- och tullmyndigheter 
i andra !Under. I det internationella arbetet med narkotikafrågorna deltar 
Sverige också aktivt inom FN och dess underorgan. I socialhuvudtiteln 
föreslås att 200 000 kr. tillförs FN:s fond för kontroll av beroendeframkal
lande medel även under nästa budgetår. Mellan de nordiska IUnderna fö
rekommer regelbundna kontakter på narkotikaområdet. Genom beslut av 
nordiska ministerrådet har ett nordiskt drogforskningsinstitut inrättats den 

I januari 1975. Institutet Hr f(klagt till Oslo och finansieras från ministerrådets 
budget. för fortsatt socialkurativ verksamhet för svenska ungdomar i Kö

penhamn beräknas medel under socialstyrelsens anslag. 

A lgiirder jiir hanclikappaclc 

Samhällets insatser för handikappade syftar till att tillgodose handikap
pades behov så att handikappade kan vara verksamma i samhällslivet som 

andra. 
Kommunerna och landstingen svarar för betydelsefulla åtgiirder på 

handikappområdet. Kommunerna har de senaste åren viiscntligt ökat sina 
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insatser när det gllllcr boende, färdtjänst, hemhjlilp och övrig social service. 
Samma utveckling präglar de områden som sjukvårdshuvudmännen svarar 
för. Kommunerna får från den I januari 1975 statsbidrag med 35 % av 
kostnaderna för färdtjänst åt handikappade. Syftet är att kunna bygga upp 
en god färdtjänst över hela landet. Det har förutsatts att kommunerna ut
nyttjar det statliga stödet för avsedda förbättringar. · 

Sjukvårdshuvudtlliinnen övertar den 1 januari 1976 hela ansvaret för verk
samheten med hjiilpmedel åt handikappade. En ny ersättningsform från 
sjukförsiikringen till sjukvårdshuvudmännen införs från år 1976. Denna 
hjiilpmedelsersiittning utgör 22 kr. per invånare och år. Till sjukvårdshu
vudmän som medverkar vid anskaffning av kostnadsfria eller prisnedsatta 
glasögon till barn och ungdom under 19 år utgår hjälpmedelsersättning med 
24 kr. Den totala kostnaden på sjukförsäkringen för iindamålet beräknas 

till 177 milj. kr. för år 1976. 
Utvecklingen då det gäller vård och undervisning av psykiskt utveck-

lingsstörda präglas liksom övriga handikappområden av grundsatserna om 

integration och normalisering. Elever i särskolan bor i allt större utsträckning 
hemma eller i elevhem som är fristående från skolorna, och för vuxna psy
kiskt utvecklingsstörda anordnas i ökad omfattning inackorderingshem 
genom förhyrning av fagenheter i flerfamiljshus. Gällande bestämmelser 
medger inte att statsbidrag utgår vid förhyrning av lokaler för psykiskt ut
vecklingsstörda och inte heller för anordnande av fristående elevhem. Det 
föreslå<> nu att bidragsreglerna ändras så att de bättre anpassas till föreliggande 
behov. Kostnadsökningcn beräknas till ca 3 milj. kr. för nästa budgetår. 
Statsbidragen till landstingen för driften av särskolor beräknas öka med 

ca 64 milj. kr. till 236 milj. kr. 

1 landikapporganisationerna är en folkrörelse som har stor betydelse för 
utformningen av åtgärderna på handikappområdet. Samarbetet mellan han
dikapprörelsen och S<lmhällets myndigheter har utvecklats och befästs. Stats
bidraget till handikapporganisationerna föreslås höjt med 1 milj. kr. till 55 
milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

För handikappinstitutetberäknas anslaget öka till 8J milj. kr.Kostnaderna 
för omvårdnad och vårdartjänst åt handikappadei vissa gymnasieskolor, vid 
folkhögskolor, högskolor och universitet ökas från ca 9.5 milj. kr. till ca 
13 milj. kr. För utbildning av ledarhundar, befordran av blindskriftsför-. 
sändelser och vissa andra åtgärder för blinda sker en uppräkning med ca 

2 milj. kr. 
Statens kostnader för det stöd som mer direkt avser handikappade be-

riiknas för budgetåret 1976/77 till 6 120 milj. kr. För tio år sedan var mot
svarande kostnader I 160 milj. kr. Vidare kan .under budgetåret 1976177 

beräknas utgå förtidspension från ATP till handikappade med 2.100 milj. 
kr. 

Anslagsbehovet i social huvudtiteln för särskilda åtgärder för handikappade 

beriiknas för nästa budgetår till ca 288 milj. kr. Det innebär en ökning 
med ca 74 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. För hjiilpme-
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dclsverksamheten beriiknas kostnaderna inom sjukförsiikringen till 177 milj. 
kr., vilket jiimfort med motsvarande anslag for innevarande budgetår iir 

en ökning med ca 30 milj. kr. Vidare berliknas ökade medel för social hemhjlilp 

och fardtjiinst för handikappade. De kostnader under folkpensionsanslaget 
som avser förtidspensioner till handikappade och handikappersiittningar 
m. m. kan beriiknas stiga med 285 milj. kr. till 3 430 milj. Pä andra anslag 

som innefattar stöd åt handikappade. främst under utbildnings-. arbetsmark
nads- och bostadsdepartementen for utbildning. arhetsvård och bostadsan
passning. beriiknas för riiista budgetår insatserna lör handikappade öka med 
450 milj. kr. till 2 290 milj. kr. Sammanlagt uppg:'lr anslagsökningen for 
olika åtgiirder avseende handikappade för budgetåret 1976/77 till omkring 
850 milj. kr. 

ln1cmmio1w/I s111111·c·rka11 

Det internationella samarbetet på det socialpolitiska området iir av stor 

omfattning. I anslagen till internationell samverkan ingår bl. a. kostnaderna 
för Sveriges deltagande i viirldshiilsovårdsorganisationen ( WHOl. for det 
nordiska socialpolitiska samarbetet samt för socialattacheer. 

WHO:s insatser avser främst bistånd till olika liinder för beklimpning 
av sjukdomar och för annat hälsovårdsarbete. 

Socialattacheernas huvuduppgift iir att förse såviil myndigheter som ar
betsmarknadens parter med upplysningar i socialpolitiska och arbetsmark

nadspolitiska frågor. Socialattacheer finns f. n. i Washington. London, Brys
sel och Bonn. En ny tjUnst som socialattache föresl<h fr. o. m. niista budgct[ir 
Vidare vidgas verksamhetsområdet för socialattachen i Bonn fr. o. m. nästa 
budgetår till att utöver Förbundsrepubliken Tyskland även omfatta Österrike 
och Schweiz. 

Mellan de nordiska liinderna pågår ett nlira socialpolitiskt samarbete med 
utgångspunkt i Nordiska ministerrådet och dess socialpolitiska kommittc. 
En översyn av den nordiska konventionen om social trygghet pågår. I an
slutning till de regelbundna nordiska socialpolitiska ministermötena 11ubli
ceras bl. a. en statistisk redovisning över de sociala trygghetsanordningarna. 

Sverige deltar iiven i ett omfatta11de socialpolitiskt samarbete. som iiger 

rum inom Europarådet och inom ramen för FN:s europeiska program fiir 

social utveckling. En aktiv svensk medverkan i det internationella soci
alpolitiska samarbetet sker vidare inom organisationen för ekonomiskt sam
arbete och utveckling <OECDl och inom internationella arbetsorganisationen 
<ILO). Arbetet med konventionsförhandlingar på det socialpolitiska området 

har också betydande omfattning. Under år 1975 har bl. a. uppr~ittats en 
konvention mellan Sverige och Österrike om social trygghet. 
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Sa 111111a/IS1ii1/11i11g 

Anslagsför~indringarna inom socialdepartementets verksamhetsområde 
för budgetåret 1976177 i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1975176 
framgår av följande sammanstiillning (milj. kr.) 

DRIFTBUDGl'TEN 
Femte huvudtiteln 
A. Socialdepartementet 111.111. 
B. Allmiin llirsiikring m.111. 
c. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer 

111.m. 
D. Sociala serviceåtgiirder 
E. :l.1yndigheter inom hiilso- och sjuk-

vård, socialvård 111.m. 
F. Öppen hiilso- och sjukvård 
G. Uni versitetssjukh us 111.m. 
Il. Övrig sjukhusvård 111.111. 
I. Ungdomsvård m. m. 
J. Nykterhets vård m.m. 
K. Vissa åtgiirder för handikappade 
L. Internationell samverkan 

Summa för drirtbudgetcn 

KAPITALBLIDGETE:--1 
Statens al1111iinna fastighets fond 
Statens utlån i ngsfondcr 
l'ondcn mr låneunderstöd 

Summa for kapitalbudg.::ten 

Totalt för socialdepartementet 
·----·-

Statsbudget Förslag 

1975176 1976177 

38.2 41.5 
17 858.1 20 893J 

3 517.9 3 823,4 
I 28Ö.8 I 725,8 

146.5 164.8 
44.7 49.1 

836.4 I 046.3 
I 797.2 2 376.7 

162.5 191.2 
291,0 342.1 
361.6 288.3 

75 9,0 

26 342.4 30 951.S 

38.1 42.1 
5.0 

4.5 4 7 

42.6 51.8 

26 385.0 31 003,3 

Föriind
ring 

+ 3J 
+3 035.2 

+ 305.5 
+ 445.0 

+ 18J 
+ 4,4 
+ 209.9 
+ 579.5 
+ 28.7 
+ 51.1 

73Jt 
+ 1.5 

+4 6091 

+ 4.0 
+ SJJ 
+ 0.2 

+ 9,2 

+4 618.3 
- --·------··-·--- ---

I rvfinskningen beror på att hjiilpmcdclskostnadcrna iivcrforts till sjukförsiikringcn. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 

Föredragande: Statsrådet Aspling 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
1975-12-29 

Anmälan till statsbudgeten från budgetåret 1976177 såvitt avser socialde

partementets verksamhetsområde. 

DRIFTBUDGETEN 

A. Socialdepartementet m. m. 

A 1. Socialdepartementet 

1974175 
1975176 
1976177 

Perso11<1/ 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

Handl~iggancle personal 
Övrig personal 

.411s/ag 
Liinekost nader 

7 412 632 
8 555 000 

10 365 000 

Rescersiittningar (även utrikes resor) 
Expenser 
Publikationstryck 

Femte huvudtite/11 
·-------------·-----···--··- --- ·---

1975/76 

52 
39 
91 

7 985 000 
135 000 
370 000 

65 000 

8 555 000 

Beräknad 
ändring 
1976177 

+I 
+I 

+I 745 000 
+ 35 000 
+ 25 000 
+ 5 000 

+ 1!110000 
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Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 10 365 000 kr. Jag har därvid riiknat medel för ytterligare en 
biträdestjänst. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Socia/dcpar1cme111C1 för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 10 365 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

10287125 

13 200 000 
13 200 000 

Reservation 573 860 

Under detta anslag har för innevarande budgetår bl. a. beräknats medel 

för en ny upplaga av socialkatalogen. Den nya socialkatalogen, som blir 

den tredje utgåvan sedan den introducerades år 1971. kommer att distri
bueras till samtliga hushåll under våren 1976. Den kommer all ge en över
siktlig information om sociala rättigheter och förmåner och om de många 

reformer på socialpolitikens område som genomförts under de senaste åren 

och som direkt berör Oertalet medborgare. En ny utgåva av socialkatalogen på 
olika invandrarspråk beräknas komma ut under nästa budgetår. 

För kommitteverksamheten m. m. under nästa budgetår beriiknar jag 13,2 

milj. kr. 
Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommirtcer m. m. för budgetåret 1976177 anvisa ett reser

vationsanslag av 13 200 000 kr. 

A 3. Forsknings- och utvecklingsarhete samt försöksYerksamhet 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 448 000 
16 000000 
17 500 000 

Reservation 9210816 

Från anslaget utgår bidrag dels till undersökningar, utvecklingsarbete och 
försöksverksamhet på det sociala området, dels till särskild försöksverk

samhet med olika insatser för vård och service i glesbygdsområden. 
Bidrag kan utgå bl. a. för prövning och ut värdering av nya metoder inom 

det sociala området liksom för undersökningar som tar sikte på en utveckling 

av sociala insatser på ett visst område i fråga om såväl mål och metoder 
som organisation och resursanvändning. Med bidrag från detta anslag pågår 
f. n. flera betydelsefulla utvecklingsprojekt avseende socialvårdens organi-
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sation och samarbetsformerna mellan olika myndigheter och organ som 
handliigger frågor av social karaktiir på det lokala planet. Ett omfattande 

utvecklingsarbete har också kommit igång på förskolans område med stöd 

från detta anslag. Vidare finansieras från anslaget ett stort antal utvecklings

och försöksprojekt avseende omsorger om iildre och handikappade. barn
och ungdomsvård, nykterhets- och narkomanvård samt olika former av 

social service i övrigt. Bidrag har också liimnats för nera undersökningar 

som berör den allmiinna försiikringen. 

Den siirskilda försöksverksamheten i glesbygdsområden tar friimst sikte 

på åtgärder för vård och service åt åldringar och handikappade samt ak

tiviteter för barn och ungdomar. Verksamheten syftar till att underföta 

för kommunerna att tillförsäkra invånarna i glesbygdsområden en tillfreds

stiillande vård och service. Det gäller bl. a. att finna organisatoriska lösningar 

som gör det möjligt att få till stånd en fungerande service inom ramen 

för rimliga ekonomiska insatser. Ridrag har utgått till ett stort antal projekt. 

I flera fall har försöksverksamheten med bidrag från detta anslag övergått 

till att bli en allmänt erkänd verksamhet med reguljärt statsbidrag. Det 

giiller hår- och fotvård, viss matdistribution. snöröjning m. m. I andra fall 

har investerings- och startbidrag från detta anslag medverkat till att verk
samheten kommit igång i mindre orter och sedan kunnat tas över helt 

av kommunen och lokala föreningar m. m. F. n. utgår bidrag för bl. a. olika 

insatser för fritidsverksamhet för främst barn och ungdom samt iildre och 

handikappade, social jourverksamhet. transportservice samt utvecklingsar

bete beträffande social serviceplanering m. m. 

En särskild delegation för social forskning iir knuten till socialdeparte
mentet med uppgift att svara för bedömning och samordning av pågående 
och planerade projekt avseende forsknings- och utvecklingsarbete samt för
söksverksamhet. Delegationen har också till uppgift att initiera forsknings

och utvecklningsarbete av betydelse för"socialpolitiken. I delegationen ingär 
representanter för kommunerna och landstingen. sncialvårclspersonalen samt 
närmast berörda iimbetsverk och forskningsinstitutioner. 

Anslaget bör för nästa budgetår ökas med I .5 milj. kr. och tas upp med 17.5 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsknings- och 1111·ecklingsarlwtl' samt fiirsiiksi·erksa111/w1 för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av I 7 500 000 
kr. 
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A 4. Extra utgifter 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

426 340 
450 000 
450000 

Reservation 

25 

235 442 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oföriindrat 450 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgif;cr för budgetåret 1976177 anvisa ett reservations
anslag av 450 000 kr. 
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B. Allmän försäkring m. m. 

Huvuddelen av det svenska socialförsiikringssystemet är samordnat inom 
elen allmänna försiikringen. som omfattar folkpensionering. allmän tilläggs
pensionering (ATP) och sjukförsiikring (inkl. tandvårdsförsiikring och för
iildraförs:ikringl. Den allmiinna försiikringen kompletteras av en delpensions

frirsiikring och en yrkesskadeförsäkring som giiller för alla löntagare. 

Det pågående reformarbetet 

Folk[lt'llsio11Ni11g. :I TP och clc/[!CllSirl/ll'rillg 

Omfattande pensionsreformer har beslutats under åren 1974 och 1975. 
Reformerna genomförs i tre etapper av vilka de två första genomförts den 

I januari och den l juli 1975. Den tredje etappen genomfors den I juli 
1976. Den I januari 1975 fick alla folkpensionärer en betydelsefull stan
dardhöjning av pensionen genom alt folkpensionens grundbelopp höjdes 

från 90 till 95 °<i av basbeloppet för ensamstående pensioniir och från 140 

till 155 "'' för makar tillsammans. Samtidigt infördes generösare in
komstprövningsregler för hustrutillägg och kommunalt bostadstilliigg genom 
all avriikningen minskade från hiilften till en tredjedel av sidoinkomsten. 
Den I juli 1975 förbiittrades handikappförmånerna inom folkpensioneringen 

genom att de förutvarande invaliditetsersättningarna och invaliditetstilläg
gen sammanfördes till en ny handikappersiittning som utgår enligt gynn

sammare regler och ger flera handikappade möjlighet till ersättning för vård
insatser och merkostnader på grund av handikappet. Från samma tidpunkt 
mildrades ocks{1 reglerna för vårdbidrag till föriildrar som vårdar handikappat 

barn i hemmet. Fr. o. m. år 1976 kommer vidare de kvarstående reglerna 
om sambeskattning för gifta pensionärer att upphöra och ersiittas med in
dividuell beskattning. 

Den l juli 1976 genomförs den tredje etappen av pensionsreformerna. 
Då siinks den allmiinna pensionsåldern från 67 till 65 år. Vidare skapas 
ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder. Den enskilde kommer att 
kunna viilja pensionsålder mellan 60 och 70 år. För förtida uttag av ål
derspension mellan 60 och 65 år reduceras den utgående pensionen med 
0,5 procentenheter per månad som uttaget sker före 65 års ålder. Tas pen

sionen ut mellan 65 och 70 år höjs i stiillet det utgående beloppet med 

0.6 procentenheter för varje månad som uttaget skjuts upp efter 65 år. För 
den som sa önskar blir det möjligt att ta ut halv älderspensior1. t. ex. kom
binerad med deltidsarbete. För den som av medicinska eller arbetsmark

nadsmiissiga sk~il inte kan arheta fram till den allm~inna pensionsäldern 
65 år skall liksom nu kunna utga förtidspension. Förtidspension på dessa 
grunder skall efter individuell prövning kunna utg{1 mellan 60 och 65 års 
ålder. Pensionsniv:in :ir i s~klanl fall densamma som ålderspensionen vid 

65 ärs alder. 
Den viktigaste nyheten i det system for en rörlig pcnsionsålder som 

. I 
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genomförs den I juli 1976 är en helt ny pensionsmöjlighet i form av dcl
pension. Dclpensionen gör det möjligt för anstiillda att stegvis minska ar
betsinsatsen mellan 60 och 65 års ålder och på så sätt få en mjuk övergång 

från arbetet till ålderspension. Delpensionsförsiikringen förutsiitter ar
betsanstiillning på deltid och att man som anställd haft pensionsgrundande 
inkomst inom ATP under minst tio år efter 45 års ålder. Vidare skall man 

ha arbetat under minst fem av de senaste tolv månaderna. Pensiönsnivån 
utgör 65 '.\) av inkomstbortfallet vid deltidsarbete. Den disponibla inkomsten 
vid kombination av deltidsarbete och del pension kan normalt beräknas mot
svara mellan 85 och 90 '!i; av den tidigare inkomsten vid heltidsarbete. Del
pensionen räknas som pensionsgrundande inkomst för ATP och reducerar 
inte ålderspensionen från 65 år. 

Samtidigt med pensionsålderssänkningen och de nya reglerna för rörlig 
pensionsålder den I juli 1976 genomförs ytterligare förbiittringar för folk

pensionärer som saknar ATP eller har låga J\ TP-belopp. Den årliga höjningen 
av pensionstillskotten ökar då från 3 till 4 °<; av basbeloppet. for perioden den I 

juli 1976-den JO juni 1977 uppgår pensionstillskotten diirmed till 25 '";av bas
beloppet. Den garantinivå utöver folkpensionen som pensionstillskotten skall 
ge hö.is under en lcmårsperiod successivt till 45 ",; av basbeloppet. För

tidpensioniirer som iir beriittigade till pensionsti llskott fär diirutöver en kraftig 
pensionshöjning genom att pensionstillskotten från den I juli 1976 utgår 
med fördubblade belopp till förtidspensioniirer. Det innebiir en extra höjning 

av pensionstillskotten till förtidspensioniirerna med ca 2 400 kr. vid nu
varande basbelopp. Garantinivirn frir dessa pensionstillskott höjs under en 
femårsperiod successivt till 90 ·i,; av basbeloppet. 

Kostnaderna för sänkningen av den allmiinna pensionsåldern och för höj
ningen av pensionstillskotten beräknas för budgetåret 1976177 till ca I 500 
milj. kr. för folkpensioneringen och till ca 775 milj. kr. för ATP riiknat pä 
nuvarande basbelopp. Kostnaderna för delpensioneringen beriiknas för de 
första åren till ca 400 milj. kr. om året. 

Finansieringen av de reformer som jag nu redogjort för skall ske genom 
avgifter från arbetsgivare och egna företagare. För delpensionsförsäkringen 
har beslutats om en särskild avgift på 0.25 ''(, av avgiftsunderlaget. I fråga 
om pensionsålderssänkningen har beslut fattats om en erforderlig höjning 
av J\ TP-avgiften från 11 ''<» för år 1976 till 11.75 "<i av avgiftsundcrlaget 
fr. o. m. år 1977. När det gäller socialförsiikringsavgiften till folkpensioner

ingen har beslut fattats om en höjning med 0,4 procentenheter för år 1975 
och med 0.5 procentenheter för år 1976 avseende kostnadsökningarna genom 

pensionsålderssiinkningen och övriga folkpensionsreformer. Vid beslutet om 
pensionsålderssiinkningen (prop. 1974: J 2Q s. 106. Sil! 1974:32. rskr 1974:332) 
beräknades en ytterlig<ire höjning av socialförsiikringsavgiften till folkpen

sioneringen med 0,6 procentenheter f"r. o. m. elen I januari 1977 för att tiicka 
återstående kostnadsökningar för siinkningen av den allm~inna pensions
ålclern m. m. I enlighet med vad som diirvicl anfördes kommer i det följande 

att läggas fram förslag om erforderliga förfottningsbestiimmelser betriiffonde 
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socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen fr. o. m. år 1977. Den kom
mer diirigenom all uppgå till sammanlagt 6.8 "i, av avgiftsunderlaget. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att riksdagen nyligen beslutat 
om nya och enhetliga regler fr. o. m. år 1976 för beriikning av socialfor
siikringsavgifter på uppdragsinkomster. De nya reglerna. som grundas på 
förslag av pensionskommitten. innebiir att uppdragsgivaren blir skyldig alt 
crliigga socialförsiikringsavgifter för arvoden och andra ersiittningar till upp
dragstagare. Uppdragsinkomster blir diirigcnom .iiimstiillda med inkomst av 
anställning vid beriikning av sjukpenninggrundande och pensionsgrundande 
inkomst. tProp. 1975/76:46, SfU 1975176:17. rskr 1975176:67.) 

Pensionskomrnitten har lagt fram förslag om nya bestiimmelscr för barn

tilliigg till föriilder som uppbiir folkpension. förslaget avser att skapa lika 

regler för kvinnor och miin. Frägan bereds f. n. inom socialdepartementet 
med sikte på en proposition senare under riksmiitet. 

Pensionskommitten kommer i sitt förtsatta arbete att behandla en rad 

frågor som giiller formånsreglerna inom pensionssystemet. bl. a. frågan om 
standardsiikringen av förmånerna. pensionst'örmåner för dcltidsarbetande 
och hemarbetande med barn samt hela frågan om efterlevandepensionens 
framtida utformning. Vidare skall kommitten göra en översyn av reglerna 
för beriikning av de olika avgifterna till bl. a. socialförsiikringen i syfte att 

i1stadkomma ett enhetligt avgiftsundcrlag. 

Si11k/iirscikri11g 

På sjukförsiikringsområdet giiller från den I januari 1976 nya ersiittnings
regler för den offentliga sjukvården. Den för allmiinheten viktigaste änd
ringen iir infrirandet av ett enhetligt och betydligt utvidgat system för er
siittning från försäkringen för sjuk vårdande behandlingar som utförs av an
nan personal iin hikare. Försiikringsersiittningen till sjukvårdshuvudmannen 
utgör 35 kr. och paticntavgirtcn högst 7 kr. per besök. Siukförsiikringens 
rcsckostnadsersiittning utvidgas cl~i ncksä till att g:illa iivcn sådana sjuk
vårdandc behandlingar. Karensbeloppet for reseersiittning hö.is från 6 till 

8 kr. Sjukförsiikringens ersiittning till sjukvtmlshuvudmiinnen för liikarvård 
höjs fdn 48 kr. till 70 kr. per besök och patientavgil"ten frtm 12 kr. till 

15 kr. Vidare hii.is f"örsiikringens ersiittning till sjukvi1rdshuvudmiinnen för 
sjukhusvård frim 15 till 20 kr. per vårddag. De fi:irsiikrades sjukpenningavdrag 

vid sjukhusvi'lrd uppgår till samma belopp. 

Från den 1 januari 1976 övertar sjukvärdshuvuclmiinnen hela ansvaret 
för att handikappade erhåller de hjiilpmedcl de behöver. Sjukvårdshuvud
miinnen får en enhetlig h.iiilpmedelsersiittning som utg[1r !'rån sjukforsiik
ringen med 22 kr. per invånare och år. De sjukvärdshuvudmiin som med

verkar vid anskaffning av kostnadsfria eller prisnedsatta glasögon till barn 
och ungdom får denna ersiittning frän sjukforsiikringen förhöjd till 24 kr. 
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per invånare och år. 
De nya avgirts- och ersättningsreglerna. som giillcr för åren 1976 och 

1977. innebiir att sjukvårdshuvudmiinnen tillförs 650 milj. kr. om året. 

Sjukförsiikringens kostnader beriiknas öka med 634 milj. kr. per år. 
I anslutning till iindringarna av avgifts- och crsiittningsreglerna iindras 

också försiikringens liikemedelsrabattering sä att maximibeloppet vid inköp 
av medicin på recept blir 20 kr. Det tidigare beloppet. 15 kr.. har giillt sedan 
år 1968. Reglerna om kostnadsfria liikemedel vid vissa sjukdomar bibehålls 
oföriindrade. 

I samband med faststiillandet av ny liikarvårdstaxa för privatpraktiserande 

Wkare för tiden den 1 januari 197~lcn 30 juni 1977 har också genomförts 
en höjning av patientavgiften med 5 kr. till i normalfallet 25 kr. per besök 
och hos fakare med s. k. individuell taxebindning 30 eller 35 kr. per besök. 

Nya tinansicringsregler giiller för sjukförsiikringen fr. o. m. år 1976. Enligt 

de nya reglerna skall 85 '\i av sjukförsäkringens kostnader täckas genom 
socialförsiikringsavgifter från arbetsgivare och egenföretagare medan 15 "ii 

av kostnaderna tiicks av statsbidrag. Enligt beslut under år 1975 höjs so
cialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen vid årsskiftet från 7 "<i till 8 ",) 
av avgiftsundcrlaget samtidigt som den hittillsvarande begriinsningen av 
detta underlag till 7.5 gånger basbeloppet slopas. 

Sjukförsäkringen innefattar också den allmänna tandvårdsförsiikringcn. 

Denna omfattar alla försäkrade över 19 års ålder och i ett inledningsskede 
även åldersgruppen 17-19 år. Alla barn under 17 ärs ålder har riitt till avgirtsfri 
tandvård genom landstingens folktandvård. Tandvårdsfcirsiikringen syftar 
till att göra en god tandvård tillgänglig för alla medborgare till en överkomlig 

kostnad. Under år 1974 har ca 2 800 000 vuxna försiikrade erhållit tandvård 
inom ramen för tandvårdsförsäkringen och ca I 350 000 barn fått tandvård 

genom folktandvårdens avgiftsfria barntandvård. 
På regeringens förslag har riksdagen nyligen beslutat bl. a. om förl~ingning 

av etableringsreglerna och om nya anslutningsregler för privatpraktiserande 
tandliikare inom tandvårdsförsiikringen fr. o. m. den I januari 1976. Oc nya 
reglerna inneb~ir att tamll:ikarnas anslutning till forsiikringen från årsskiftet 
blir frivillig inom ramen för en lagfäst garanti för tandvårdsförsiikringen. 
Från årsskiftet införs också ett system som skall öka möjligheterna för pa
tienter utan egen tandliikare att få tillgång till tandvård. Försäkrad som 

är i akut behov av tandvård skall liksom hittills tas om hand omgående inom 

akut- och jourtandvården. Övriga försiikrade som sökertandvård skall så snart 
sorn möjligt-som en allmän riktpunkt inom 3-6 månader-få konsultera tand

läkare. Behandlingen skall diirefterske inom rimlig tid med hiinsyn till vårdbc-
. hovet. 

}'rkesskac/efiirsäkri11g 

Yrkesskadeförsiikringskommitten har nyligen lagt fram ett betänkande 
(SOC 1975:84) med förslag till en ny lag om arbetsskadeförsiikring. Den 
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nya försiikringen avses komplettera ersiittningsreglerna inom den allmiinna 
försiikringen nch ge riitt till full ersiittning for inkomstbortfall till den som 
drabbas av yrkessk<1da. Betiinkandct remissbehandlas f. n. Avsikten iir att 
förslag om den nya lagstiftningen skall liiggas fram i proposition under dren 
1976. 

En övergripande översyn av det socialpolitiska bidragssystemet från sam
ordningssynpunkt har påbörjats av en parlamentariskt sammansatt utredning 
som tillsattes av regeringen i juni 1975. Utredningen skall undersöka vilka 
förbiittringar i samorclningsavseemle som kan genomföras inom ramen for 

befintliga bidragsformeroch for dessa fastlagda principer i fråga om bidragens 
inriktning och omfattning. Utredningen skall bl. a. belysa hur långt det so

cialpolitiska bidragssystemet kan samordnas i en allmiin sociallörsiikring. 
En huvuduppgilt för utredningen iir att göra· en systematisk genomgång 

av lagen om allmiin forsiikring med beaktande av samordningsfrågorna både 
inom denna lag och i forhällande till andra bidragsforfattningar. 

Försäkringens omfattning och kostnader 

Den allmänna försiikringens ekonomiska omfattning ökar kraftigt för varje 
år både nominellt och relativt i förhållande till den totala samhiillsekonomin. 
Försiikringens växande roll i samhiillsekonomin kan belysas av följande 
sammanställning. 

Dm allmänna försäkrin~ens andel a• bruttonationalprodukten (RNP) och den prim-

la konsurntionm. i\lil.iarder kr. 

----·· 

1960 1965 1970 1974 

Omslutning inom allm~in för-
siikring 4,2 10.2 21.4 4(1_2 
BNP till marknads pris 72.2 ILU 170.8 249,3 
försäkring~n i ... 

;\\' () BNP 5.8 l)J) 125 16.1 
Transfereringar fdn förslik-

ringen till hushällen 3,8 7,0 13.8 29.2 
Total privat konsumtion 43,J 63,9 92,I JJl.O 
Transfereringar i " i.I\" privat .IJ 

konsumtion 8.8 11.0 15.0 22.J 

En betydande förskjutning av folkpensioneringens och sjukförsäkringens 
finansiering i riktning mot ökad avgiftsanclel i form av socialförsäkrings
avgifter från arbetsgivarna har skett under de senaste åren. Tidigare avgifter 
från löntagarna har slopats och statens kostnadsandel har minskat. Kost
naderna för ATP och den obligatoriska yrkesskadefrirsiikringen har redan 
från början helt finansierats genom arbetsgivaravgifter. I följande samman
ställning redovisas hela socialförsiikringens beräknade kostnader och linan
siering för är 1976. 
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Beräknade kostnader och finansierini: :lr 1976 för dl'll :lllmiinna försäkrini:en 
(inkl. fiiräldraförsäkringen) samt för ~ rkesskadeförsäkrin!(l'n. 'lilj. kr. . . 

Urhewlda tiirmdner 

Fi11a11sieri11g 
1. Sociallc)rsiikrings

avgiftcr 
därav till fondering 
Andel av kostnader

na i ~!;, 

Andel av löneunder
laget i "i; 

2. Statliga medel netto 
Andel av kostnader
na i% 

1 Tiicks av riinteinkomster. · 

F vlk{Jcnsio11eri11!fCll 

folk- ATP 
pcnsiu
ncring~n 

16 700 

10 300 

62 

6.2 

6400 

38 

6 750 

13 JOO 
6 550 

100 

Il 

Sjukfor- Yrkcs-
s:ik- skatk-
ringen 

15 645 

13 :100 

85 

8 

2 345 

15 

fors. 

35() 
- Jl)OI 

\00 

0,25 

Summa 

39 545 

37 250 
6 450 

8 745 

Antalet folkpensioniirer och kostnadsut vecklingen för folkpensionerna 

framgår av följande sammanställningar. 

Antalet folkpensionärer 

1 början Aldcrs- Förtids- I lustru- .\nke- Barn- Hand i-
av år pension pension tilliigg pension pension kapp-

crsiitt-
ning2 

1960 738 800 143 100 33 700 55 000 27000 
1965 827 200 150 600 41 700 84 400 35 900 5 200 
1970 946 600 187 900 53 700 100 700 34 300 IO 700 
1975 1 I 060 500 293 000 65 000 104 700 43 000 13 500 
19761 1085000 302 500 66 000 104 300 44110() 34 000 
19801 1 356 000 257 000 5<l 000 89 000 45 000 50 000 
Genom-
snittlig år-
Jig ökning 
1960-1964 J 7 700 I 500 I 600 5 900 l 800 I 000 
1965-\969 23 900 7 450 2 400 J 250 -300 l \00 
1970-1974 22 800 21 000 2 250 800 I 750 550 
1975-19791 59 100 -7 200 -I 200 -3 150 400 7 300 

1 Beräknat. Utvecklingen 1975-1980 påverkas till stor del av sänkningen av pcn
sionsåldern till 65 år den 1 juli 1976. 
l för tid före den 1 juli 197.5 iir hanclikappcrsiittning i form av invaliclite.tstilHigg 
inte inriiknad. 

Summa Kom mu-
n·ala bo-
stadstill-
liigg 

<N7600 538 000 
1 \45 000 ~80 700 
I 333 900 657 900 
1 579 700 730 000 
I 640 800 750 000 
I i;56 000 800 000 

29 500 8 500 
37 800 15 450 
49 150 14 400 
55 250 14 000 
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Folkpensionskostnaderna i milj. kr. 

--· -·----------·-----·-

Ar Aill.::rs- Fön ids- Ankc- Onigt Summa Kom mu-
pension pension o.:h nalt bo-

barn- stads till-
pension liigg 

1960 2 001 378 115 84 2 578 275 
1965 3 146 577 345 131 4 199 449 
1970 5 180 I 040 590 244 7 054 849 
1973 7 188 1 865 770 395 JO 218 I 161 
I'l74 8 725 2 320 940 522 12 507 I 332 
19751 9 900 2 700 I 020 6JO 14 250 I 655 
19761 11 980 2 900 I 050 770 16 700 I 875 

I Bcriiknat. 

Den kraftiga kostnadsutveck\ingen beror foimst på standarelhöjningar av 
folkpensionerna och en anpassning av pensionsbeloppen till förändringar 
i penningvärdet. Kostnadsökningarna beror också på den fortlöpande för
iindringen av befolkningsstrukturen med ett ökande antal iildre. Vidare har 
antalet personer med förtidspensioner ökat kraftigt under 1970-talet till följd 
av gynnsammare pensionsregler. De kraftiga kostnadsökningarna åren 1975 

och 1976 beror på de förut nämnda pensionsreformerna som innefattar höjda 
grundpensioner den 1 januari 1975, förbiittrade handikappförmåner elen 1 
juli 1975 samt höjda pensionstillskott och siinkt pensionsålder elen 1 juli 
1976. 

Folkpensionens årsbclopp - inriiknat pensionstillskott men frånsett kom
munalt bostaelstillägg - blir i januari 1976 för ensamstående pensionär 11 252 
kr. och för pensioniirspar 19 109 kr. Detta belopp beriiknas vid utgången 
av är 1976 ha stigit med minst I 100 kr. för ensamstäende pensioniir och 
2 000 kr. för pensioniirspar gemensamt. Av höjningarna utgör ca 400 kr. 
resp. ca 800 kr. stanclardhöjningar och resten kompensation för prisstcg
ringar. Niir det giiller förtidspensionerna blir höjningen större genom den 

förut niimnda övergången till dubbla pensionstillskott fr. o. m. den I juli 

1976. 

Jag beriiknar att statens sammanlagda folkpensionskostnader under niista 

budgetår kommer att öka med 3 265 milj. kr. jämfört med anslaget för in
nevarande budgetår. Av kostnadsökningen beror 1 290 milj. kr. på pensions
ålderssänkningen och det ökade antalet pensionärer i övrigt. 510 milj. kr. 

avser höjningen av pensionstillskotten och 1 450 milj. kr. avser kostnader 

för värdesäkring av pensionerna. Förändrade reglerom barntillägg tillkommer 

15 milj. kr. 
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Anslagsbehovet för folkpensioner under budgetåret 1976177 beriiknas till 

18 575 milj. kr. Kostnaderna för de kommunala bostadstilliiggen till folk

pensionärerna beriiknas för samma tid till ca 2 000 milj. kr. 

Folkpensioneringen finansieras delvis genom en socialförsiikringsavgift 

som betalas av arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften utgör för år 1976 

6,2 'Y, av avgiftsunderlaget och föreslås som förut nämnts höjd till 6,8 "r; 
fr. o. m. år 1977. Avgiften, som tillförs statsbudgeten, beräknas täcka drygt 

60 '.';, av statens kostnader för folkpensioneringen . 

.4 lP-.~rstcmer 

Den allmänna tilläggspensioneringen (ATP) tillkom år 1960. ATP inne

fattar ålderspension med 60 '\; av den årliga inkomsten, uttryckt som ett 

genomsnitt av de 15 bästa åren i arbetslivet. Den årliga pensionsgrundande 

inkomsten är maximerad till 7.5 basbelopp, vilket för år 1976 motsvarar 

72 750 kr. Reglerna för pensionsåldern överensstämmer med motsvarande 

regler för folkpensionen. ATP innefattar också förtidspension och famil

jcpension. Tilläggspensioneringen är viirdcbestiindig genom förmånernas an

knytning till basbeloppet. Pensionsgrundande inkomst beriiknades första 

gången år 1960. 
, Utbetalningen av ATP-pensioner får för varje år allt större betydelse. F. n. 

får ca 840 000 personer pension från ATP, varav ca 460 000 får ålders

pension. Säviil antalet pensioniirer som genomsnittsbeloppen för utgående 

pensioner ökar kraftigt va~je k 

Antalet ATP-pensioner och kostnaclsutvecklingen för ATP-utbetalning-

arna framgår av följande sammanställning. 

ATP:s uh'eckline 

Amal pensioniircr Alclcrs- Förtids- .Änke- Uarn- Summa 
i början av år pension pension pension pension 

··------· 

1963 2 500 4 500 6 400 4 200 17 600 
1965 51 300 17 600 19 600 12 700 101 200 
1970 224 600 70 300 68 ]()() 30 ()()() 393 000 
19751 420000 175 000 137 000 40000 772 000 
1976' 459 000 190 000 153 000 41 000 843 ()()() 
1980' 740 000 165 000 210 000 45 000 I 160000 

Genomsnittlig 
årlig ökning 
1965-1969 34 650 10 550 9 700 3450 58 350 
1970-1971 39 HJO 20 900 13 400 2 000 75 400 
1975-19791 6-1 ()()0 -2 000 15 000 I 000 78 000 

'Heräknat. litvccklingcn 1975-1980 p[1verkas till slorclel av siinkningen av pcnsions:\1-
dern till 65 år elen I juli 1976. 

3 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Hilaga 7 
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Pcnsionskostna- Aldcrs- Förtids- .\nk<.!- Barn- Summa 
der milj. kr. pension pension pension pension 

1963 7 9 14 5 35 
1965 57 47 48 16 168 
1970 560 359 195 52 I 166 
19751 2 420 I 850 615 115 5 000 
19761 3 900 2 000 720 130 6 750 

1 Ber~iknat. 

ATP finansieras helt genom avgifter från arbetsgivarna. A TP-avgitien 

får år 1975 är 10,75 % av den pensionsgrundande inkomsten och höjs enligt 
fattade beslut till 11 ";; år 1976 och till 11 ,75 °0 fr. o. m. år 1977. 

AP-fonden uppgick till 480 milj. kr. i januari 1961 och har sedan vuxit 
till 7 300 milj. kr. år 1965. 31 300 milj. kr. år 1970 och 77 000 milj. kr. 

i januari år 1975. 

Delpensions/iirsäkringen 

Som tidigare nämnts införs från den I juli 1976 en delpensionsför
säkring. Syftet med den nya pensionsformen är att den som vill trappa 

ner sin arbetsinsats mellan 60 och 65 års ålder skall kunna göra det genom 
att övergå till deltidsarbete i kombination med delpension. 

För att kunna få del pension skall man ha haft ATP-grundande inkomst 
under sammanlagt minst tio år efter 45 års ålder och ha förvärvsarbetat 
under fem av de senaste tolv månaderna. Arbetstiden skall ha minskats 
med i genomsnitt minst fem timmar i veckan och uppgå till i genomsnitt 

minst 17 timmar i veckan. 
Delpensionen utgår med 65 •y, av inkomstbortfallet vid övergången till 

deltidsarbete. Den disponibla inkomsten av deltidsarbetet tillsammans med 
delpensionen kan normalt beräknas motsvara 85-90 °6 av elen tidigare in
komsten vid heltidsarbete. Del pensionen ~ir ATP-grundande inkomst och 
reducerar inte ålderspensionen vid 65 års ålder från folkpensioneringen och 

ATP. 
Delpensioneringen finansieras genom en arbetsgivaravgift på 0,25 "i; av 

löneunclerlaget. För år 1976 utgår dock avgiften med 0,125 '';;.Kostnaderna 

för delpensioneringen beräknas för de första åren till ca 400 milj. kr. per 

år. 

Siuk/iirsä kringc•n 

Sjukförsäkringssystemet omfattar hela befolkningen. Försäkringen ger riitt 

till sjukpenning vid sjukdom samt ersättning för kostnad i samband med 

läkarvård. tandvård, sjukhusvård, viss annan sjukvårdsbehandling samt för 

sjukresor. Försäkringen omfattar också läkemedelskostnader. 
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Kostnaderr.a för sjukförsäkringen inkl. tandvårdsförsiikringen och för
iildraförs~ikringen beriiknas för år 1976 till 15 645 milj. kr.. 

Fr. o. m. år 1976 finansieras sjukförsäkringen till 15 •.>;; av statsbidrag och 
till 85 •y, genom socialförsäkringsavgifter från arbetsgivare· och egna före
tagare. Socialförsäkringsavgiften till sjukförsäkringen utgör fr. o. 1n. år ,1976 
8 lliJ av avgiftsunderlaget. 

Kostnadsutvecklingen för sjukförsäkringen framgår av följande samman
ställning (milj. kr.). 

1960 1965 1970 1974 19753 19763 

Sjukpcnning1 600 1 139 2 662 6 680 8 080 8 555 ... .. 
L~karvård 163 252 511 853 940 l 350 
Tandvård 15 15 15 698 950 975 
Like medel 86 176 516 042 l 300 I 500 
Övr. sjukhjälpsutgiftcr 135 188 407 633 ' 675 985 
föriildrapcnning2 62 229 367 946 .. I 325. l 405 
Förvalt ni ngsutgi fler 70 166 316 619 780 875 

Summa 1 131 2 165 4 794 11 471 14 050 15 645 

1 Inkl. harntillägg före år I 974. 
2 Modcrskapshjiilp fore å.r 1974 .. 
3 Beriiknat. 

Som framgår av sammanställningen skedde stora kostnadsökningar under 
åren 1974 och 1975. De berodde främst på införandet av den beskattade 

sjukpenningen och tandvårdsförsäkringeri samt föriildraförsiikringen. Den 
betydande kostnadsstegringen från år 1975 till år 1976 föranleds. förutom 

av lönehöjningarnas effekt på sjukpenningsbeloppen. framför allt av den 
överenskommelse mellan regeringen och sjukvårdshuvudmännen som reg

lerar försäkringsersiittningen för den allmänna läkarvården m. m. 

}'rkcsskadcförsäkringcn 

Den obligatoriska yrkesskadeförsiikringen avser s.kador i samband med 
arbetet och omfallar i princip alla arbetstagare i allmän eller enskild tjänst 
samt elever vid vissa skolor och andra utbildningsanstalter. Undantagna 
från försiikringen iir arbetstagare som är gift med eller nära sliikting till 
arbetsgivaren. Försiikringen giiller vid yrkesskada, . Därmed avses dels 
kroppsskada genom olyi.:ksfall i arbetet eller under rärd till och från arbetet. 

dels vissa sjukdomar som har samband med arbetet. 

Från yrkesskadeförsäkringen utgårersällning för sjukvårdskostnader. inkl. 

resor och andra kostnader. Vidare utgår sjukpenning och - vid invaliditet -
livränta. Livränta utgår också till efterlevande anhörig. Yrkesskadeför
säkringen är samordnad med den allmänna sjukförsäkringen på så säll alt 
den ger ersättning avseende skador som kvarstår 90 dagar efter det skadan 

uppkom (samordningstidenl. 

' '' 
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Antalet redovisade yrkesskador har under flera år varit 125 000-135 000 
om året. Av dessa har ca 115 000 utgjort arbetsolycksfall. ca 10 000 fordo
lycksfall och 2 000 yrkessjukdomar. Av samtliga yrkesskador har 2 000-2 500 
per år lett till invaliditet och ca 400 per år till dödsfall. Ca 90 •.•,; av de 
anmiilda yrkesskadefallen avslutas inom samordningstiden. Det innebär att 
ersättning från yrkesskadeförsiikringen utgår i endast ca 15 000 skadefall 

per år. Det sammanlagda antalet utgående livriintor var i januari 1975 drygt 

80 000. Utbetalningarna från fårsiikringen var ca 390 milj. kr. år 1975. Fi
nansieringen sker genom att arbetsgivarna betalar en avgift på 0,25 % på 
avgiftsunderlaget. 

B I. Försäkringsdomstolen 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 252 269 

3 342 000 
4 102 000 

Försäkringsdomstolen är högsta prövningsinstans får socialförsäkringen. 
Den har att pröva sådana beslut av riksförsäkringsverket, försäkringsrådet 
eller tillsynsmyndigheten för erkända arbetslöshetskassor. över vilka besvär 
anförts eller vilka underställts domstolens prövning. Domstolen utgörs f. n. 
av nio lagfarna och nio icke lagfarna ledamöter. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Försäkrings- Före-
domstolen draganden 

Personal 
Domare 9 
Föredragande 9 +1 
Övrig personal 13 +3 +l 

31 +4 + I 

Anslag 
Lönekostnader 2 934 000 + 855 000 + 689 000 
Sjukvård 4000 
Reseersätt ni ngar 18 000 + 1 000 
Lokalkostnader 265 000 + 52 000 + 61 000 
Expenser 121 000 + 23 000 + 10000 

3 342 000 + 931 000 + 760000 

Fiirsäkri11gsdomsrole11 

I. Pris- och löneomräkning + 670 000 kr., varav 79 000 kr. avser höjt lö
nekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära personalminskning, t. ex. med en föredra-
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gandc och ett kvalificerat biträde, och leda till en ökad väntetid för (iren
dcn hos domstolen. 

3. På grund av ökad arbetsbelastning behövs förstärkning med en före
dragande, ett kvalificerat biträde, ett biträde och en expeditionsvakt 
(+ 261 000 kr.). 

Förrdraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 4 102 000 

kr. Jag har därvid beräknat medel för bl. a. ytterligare biträdespersonal (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Försäkringsdomsto/en för budgetåret 1976177 anvisa ett för
slagsanslag av 4 102 000 kr. 

8 2. försäkringsrådet 

1974/75 

1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 734 434 

I 650000 
I 957 000 

Försäkringsrådet har att följa yrkesskadeförsäkringens tillämpning och 
utveckling och utgör första besvärsinstans i vissa yrkesskadeärenden m. m. 

Rådet består av minst sju ledamöter, varav två representerar arbetsgivarna 
och två arbetstagarna. 

1975176 Beräknad ändring 1976177 

Försäkrings- Före-
rådet draganden 

Personal 
Domare 4 +1 
Föredragande 6 
Övrig personal 7 

17 + 1 

Anslag 
Lönekostnader I 477 000 + 443 000 + 292 000 
Sjukvård 2 500 
Reseersiittningar 1 000 
Lokal kostnader 132 900 + 7 100 + 13 000 
Expenser 36 600 + 2 400 + 2 000 

I 650 000 + 452 500 + 307000 
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Försäkringsrådet 

I. Pris- och löneomräkni·ng + 307 500 kr., varav 40 000 kr. avser höjt lö
nekost nadspåliigg. 

2. 0-alternativet skulle innebära personalminskning och minskad verksam
het. 

3. Medel har beriiknats för ytterligare en tjänst som försäkringsråd ( + 145 000 
kr.). 

Föredraga11de11 

Med hänvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen fö
reslår riksdagen 

att till Fiirsiikringsrdder för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags
anslag av I 957 000 kr. 

B 3. Riksförsäkringsverket 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

71669987 

65 365 000 
69 475 000 

Riksförsäkringsverket är central förvaltningsmyndighet för ärenden som 
rör den allmänna försiikringen, dvs. sjukförsäkring, folkpensionering och 

tilläggsp.;:nsionering samt för iire.nden som rör allmänna barnbidrag. I verkets 
uppgifter ingår bl. a. att utöva tillsyn över de allmänna försäkringskassorna, 
som är lokala organ för den allmänna försäkringen. Utbetalning av för
månerna sker i huvudsak genom verkets försorg. Fr. o. m. år 1976 om
besörjer ,:erket och försäkringskassorna även beriikning och utbetalning av 
studiestöd vid vuxenutbildning samt utbildningsbidrag vid arbetsmarknads
utbildning. Verket bedriver vidare försäkringsverksamhet enligt lagstiftning 
om yrkesskadeförsäkring och krigsförsäkring för sjömän m. n. samt hand
liigger ärenden om ersättning vid kroppsskada under militiirtjiinstgöring. 
I verket handläggs även ärenden angående debitering och uppbörd av ar
betsgivaravgifter. Verket är första besvärsinstans enligt lagen om allmän 

försäkring. Verket är vidare redovisningscentral och har ett revisionskontor 

för ett antal statsmyndigheter. 
Riksförsäkringsverkets styrelse utgörs av en generaldirektör och en över

direktör samt fem särskilt förordnade ledamöter jämte två personalföre

trädare. Verket är organiserat på en administrativ avdelning, en tillsyns
avdelning, en försäkringsavdelning, en yrkesskadeavdelning och en besvärs

avdelning. Avdelningarn~ är organiserade .På sammanlagt 16 byråer och 

tre frist<'.ende sektioner samt ett revisionskontor. Verkets tekniska byrå med 
datacentral är placerad i Sundsvall. 
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Personal 
Sektionschcfer och högre personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
lifgi/ier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
diirav for resor till andra länder 
än de nordiska 

Lokalkostnader 
Kostnader fOr drift av data
maskinanläggning 111. 111. 

Övriga expenser 
därav engångsutgifter 

Summa utgifter 

lnkomsrer 
rörsiiljning av publikationer m. 111. 

Ersiittning från allmiinr~a pensions-
fonden 

Ersiittning från de allmiinna för
säkringskassorna 

Ersättning från statens personal
pensionsverk ror datadrift 111. m. 

Nettoutgift 

Bidrag till riksforsiikringsvcrket och 
försi:ikringsrådet som redovisas på 
driftbudgetens inkomstsida 

/? iks/Ör5ä k.ring.1·1 ·crkc/ 

1975176 

60 
263 
658 
981 

64 607 000 
220 000 
920000 

(30 000) 
7 375 000 

26 700 000 
4 898 000 

104 720 000 

20000 

21 335 000 

18 000 000 

65 365 000 

19 200 000 

Beräknad iindri ng 1976177 

Riksförsäk- Före-
rings verket draganden 

+ 4 + 2 
+ 43 + 17 
+ 23 - 3 
+ 70 + 16 

+ 22 784 000 + 16 896 000 

+ 365 000 + 200 000 

(-) (-) 

+ I 044 000 + I 113 000 

+ 4 720 000 + 4 700 000 
+ 532 000 + 31 000 

(+ 144000) (+ 40 000) 

+ 29 445 IJOO + 22 940000 

+ 6 699 000 + 5 230 000 

+ 12000000 +12000000 

+ I 780 000 + I 600 000 

+ 8 966 000 + 4 110 000 

+ 4 600000 + 4 600 000 

I. Pris och löneomriikning + 15 530 000 kr., varav I 787 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära stiindigt ökande iirendebalans och att av 

statsmakterna beslutade reformer inom socialförsiikringen m. m. inte 

kunde genomföras planenligt. 
3. Riksförsiikringsverket får flera nya arbetsuppgifter åren 1976 och 1977. 

Fr. o. m. år 1976 skall verket och de allmiinna försiikringskassorna ha 
hand om beräkning och utbetalning av studiestöd vid vuxenutbildning 
samt utbildningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning. Vidare skall re

formerna om sänkt och rörlig pensionsålder samt del pension triida i kraft 
den I juli 1976. Slutligen skall fr. o. m. år 1977 viss ersättning till värn-
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pliktiga administreras av försäkringskassorna. De nya reformerna medför 

väsentligt ökade arbetsuppgifter på tillsynsavdelningen. Vidare har ar
betsuppgifterna betriiffande tandvårdsförsäkringen och privatliikarvården 
visat sig mer arbetskrävande än som ursprungligen beräknats. En kraftig 
förstärkning krävs för tillsyns- och uppföljningsåtgiirder samt för drift, 
underhåll och vidareutveckling av ADB-systemen. På de två tillsyns

byråerna, organisationsbyrån och administrativa sektionen behövs för

stärkning med sammanlagt 36 tjänster, nämligen tvä avdelningsdirek

törer, 16 byrådirektörer. nio förste byråsekreterare och nio bitriiden. varav 
sju kvalificerade(+ 3 593 000 kr.). För den ökade ADB-hanteringen på 

tekniska byrån behövs ytterligare 12 tjänster för system- och program
meringsarbete samt 15 tjänster för ökad maskindrift. Vidare behövs fyra 
telefonister för en ny telefonviixel i Sundsvall. gemensam med statens 
personalpensionsverk. ( + 2 43 I 000 kr.). Inom den s. k. RAFA-utred

ningen minskar personalbehovet med 17 personer genom att vissa ar
betsuppgifter övertas av tillsynsavdclningcn. 

4. Matematisk-statistiska byråns arbetsområde har ökat kraftigt och för

ändrats genom senare års reformer inom socialförsäkringen och de avan
cerade ADR-rutinerna. Resurser behövs för bl. a. prognos- och analys
verksamhet samt kvalificerat projektarbete. På byrån behövs en kvalitativ 

personalförstiirkning med tio byrådirektörer. Samtidigt kan tjiinster för 
två förste byråsekreterare och åtta biträden, varav ett kvalificerat, dras 
in. (+399000 kr.) 

5. Kanslibyrån behöver för planeringsuppgifter. utredningsuppdrag m. m. 
förstiirkas med en byrådirektör. Vidare behövs i enlighet med krav från 
personalorganisationerna en personalkonsulent. (+ 215 000 kr.) 

6. På yrkesskadeavdelt1ingen har antalet anmiilningar om yrkessjukdomar 
ökat starkt. Vidare har från statens personalpensionsverk övertagits ut
betalning av ersiittningar vid personskada som ·beslutats av trygghets
nämnden. Ökade medel för tillfällig personal behövs motsvarande två 
handläggare och två bitriiden <+305000 kr.). 

Fiir('(/raga11de11 

Flera nya och omfattande arbetsuppgifter har under de senaste åren lagts 
på riksförsiikringsverket och de allmänna försäkringskassorna i samband 
med genomförande av nya reformer. Utvecklingen av datatekniken och 
uppbyggnaden av en central ADB-anläggning vid verkets tekniska byrå i 

Sundsvall har samtidigt inneburit betydligt ändrade arbetsrutiner både inom 
verket och hos försiikringskassorna. Nya ADB-system har tagits i bruk för 

registrering. beräkning och utbetalning av bl. a. pensioner. barnbidrag och 
sjukpenning. Reformbesluten om pensionsåldern och den nya delpensions
försäkringen medför ökade arbetsuppgifter. Fr. o. m. årsskiftet skall verket 
och försäkringskassorna även svara för beräkning och utbetalning av stu-
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diestöd vid vuxenutbildning samt utbildningsbidrag vid arbetsmarknads
utbildning. För sistniimnda arbetsuppgifter har några personalresurser inte 
inriiknats i anslaget för innevarande budgetår. Den utbetalning av ersättning 
till vissa värnpliktiga som skall ombesörjas av verket och kassorna fr. o. m. 
år 1977 kommer också att öka arbetsbelastningen. 

De nya reformerna ställer krav på ökade resurser vid riksförsäkrings
verkets tillsynsavdelning för rådgivning och tillsyn samt uppföljning av för

säkringskassornas verksamhet. Vissa arbetsuppgifter från RAFA-utredning
en kan nu övertas av tillsynsavdelningen. Vidare kriivs resurser för ökade 

arbetsinsatser vid ADB-enheten. För tillsynsbyråerna och organisationsbyrån 

beräknar jag medel för sammanlagt nio nya tjänster för handliiggande per
sonal.för system- och programmeringsarbete samt ökad maskindrift på tek
niska byrån beriiknar jag medel för ytterligare elva t.iiinster (3). 

Socialförsäkringens utbyggnad ställer ökade anspråk på kvalificerade re
surser vid matematisk-statistiska byrån för prognoser och analyser m. m. 
Genom omprioritering av arbetsinsatserna kan nio biträdestjänster för ru

tinarbete dras in medan samtidigt fem nya handliiggartjiinster inriittas för 
arbete med bl. a. långsiktiga prognoser. metod- och analysutveckling. Jag 
förordar att denna förändring genomförs (4). 

I övrigt beräknar jag ökade medel med 50 000 kr. för tillföllig personal 
på yrkesskadeavdelningen samt 100 000 kr. för tillsynsbyråernas utbildnings

sektion (3 och 6). Den ökade verksamheten vid dataanHiggningen medför 
ökade maskin kostnader och jag beräknar medel hiirför. För RAFA-utred
ningens arbete beriiknar jag sammanlagt 2.8 milj. kr. 

Övergången till ADB-rutiner har inneburit betydande rationaliserings

vinster vid försäkringskassorna. För att bibehålla tidigare kostnadsfördelning 
skall för innevarande år den del av kostnaderna för tekniska byråns 

verksamhet som avser sjukförsiikringen påföras försäkringskassornas admi
nistrationskostnader. Denna kostnadsandel kan beräknas öka med ca 12 milj. 
kr. för nästa budgetår i samband med överförande av ett Oertal manuella ruti

ner inom sjukförsäkringen till datadrift. Det ankommer på regeringen att utfär
da närmare bestiimmelser angående debiteringen. 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 
69 475 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
all till Rikstiirsäkringwerkl'I för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 69 475 000 kr. 

B 4. Folkpensioner 

1974/75 
1975/76 

1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 883 696 606 
15310000000 

18 575 000 000 
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Från detta anslag bekostas folkpension i form av åldcrspension, förtids
pension, änkepension och barnpension samt hustrutilliigg och barntillägg 
till den som uppbär ålders- eller förtidspension. Hiirifrån bekostas också 
handikappersiittning samt vårdbidrag för handikappade barn. 

Folkpensionssystemet omfattar hela befolkningen. Ålderspension utgår 

f. n. från 67 års ålder, men pensionsåldern sänks den I juli 1976 till 65 
år. Från samma tidpunkt öppnas vidgade möjligheter för den enskilde all 
mellan 60 och 70 års ålder själv bestämma tidpunkten för sin pensionering. 

Vid uttag av ålderspension före 65 års ålder reduceras den utgående pen
sionen. Tas pensionen ut etier 65 års ålder sker i stället en höjning. Den 
I juli 1976 blir det även möjligt att ta ut halv pension. 

Förtidspension utgår till den som får sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt 
med minst hlilftcn. Änkepension utgår till linka upp till den allmlinna pen

sionsåldcrn. Barn har rlitt till barnpension om den ena eller båda föräldrarna 
avlider. Vårdbidrag utgår till förlildcr med handikappat barn som lir under 
16 år. Hustrutillägg, som iir inkomstprövat. utgår till gift kvinna vars make 

har ålders- eller förtidspension. 
Folkpensionsformånerna lir indexreglerade. vilket innebär att pensions

beloppen automatiskt ändras i takt med basbeloppets ut veckling. Basbeloppet 
beräknas för varje månad på grundval av konsumentprisindex. Basbeloppet 

för januari 1976 är 9 700 kr. 
Alderspension liksom hel förtidspension. änkepension eller vårdbidrag 

utgår för år räknat med 95 'JO av fastställt basbelopp för ensam pensionlir 
och med sammanlagt 155 '\; för två pensionsberiittigade makar. För den 
som inte har ATP eller har ett lågt ATP-belopp kompletteras folkpensionen 
med pensionstillskott. som innevarande budgetar utgår med 21 % av bas
beloppet för en ensam pensionär och med 42 '!o av. basbeloppet för ett pen
sionlirsp;1r. 

Bestiirnmelserna om folkpensionsförmånerna återfinns i lagen (1962:381 J 

om allmiin försäkring !omtryckt 1973:908; iindrad senast 1975: 1160). lagen 
(]962:392) om hustrutilliigg och kommunalt bostadstillägg till folkpension 
(iindrad senast 1975:1187> och lagen ( 1969:205) om pensionstillskott Wndrad 
senast 1975:381 ). 

Från anslaget bekostas liven vissa liikarundersökningar m. m. vid riks
försäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn, Tranås och Are avseende uncler
sökningsfall för den allmänna förslikringens behov. 

R ikstörsii k ri11gs1 ·erk <'I 

Vid beräkningen av folkpensionskostnaderna för budgetåret 1976177 har 
riksförsiikringsverket utgått från ett uppskattat antal pensionstagare i januari 
1977. vilken månad ansells representativ för hela budgetåret. Verket har 
därvid gjort följande uppskattning betrMfandc antalet pension~ircr med olika 

slag av pensionsformåner. 
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Pensionsförmån A mal personer Förändring 
under 

Jan. 1975 Jan. 1976 Jan. 1977 1976 

Å lderspension I 060 500 I 085 000 I 290 000 + 205 000 
Förtidspension 293 000 302 500 260 000 - 42 500 
llustrulilliigg 65 000 66 000 55 000 - 11 000 
Änkepension 
huvudfall 93 500 95 000 83 000 ·- 12 000 
övergångsfall 11 200 9 300 5 500 - 3 800 

1 landikappersiillningl 17 800 34 000 34 000 
Vårdbidrag (antal barn) 9 ]()() 14000 14 500 + 500 
Barn pension 43 000 44 000 45 000 + I 000 
Barntilliigg (amal barn) 16 700 17 200 18 000 + 800 

Summa I 609 800 I 667 000 I 805 000 + 138 000 

1 För jan. 1975 redovisas hiir invalidiletsersiillning och invaliditetstilliigg. 

På grundval av giillancle lagstiftning. inkl. de för~indringar som riksdagen 
beslutat angående pensionsålclern m. m .. och vid basbeloppet JO 000 kr. be
räknar riksförsäkringsverket anslagsbehovet för budgetåret 1976177 till 
17 660 milj. kr. 

Kostnaderna för vård på riksfårsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn, 
Tranås och Åre täcks från förevarande anslag till den del vårdkostnaclerna 
avser undersökningsfall för den allmänna försäkringens behov. Antalet vård
platser på de tre sjukhusen ber~iknas vara i stort sett oföriindrat (600J under 
nästa budgetår. Av dessa platser beriiknas en tredjedel komma att avse 
undersöknings- och utredningsfall för den allm~inna försiikringen. Kostna
derna hiirför beriiknas tili 13.5. milj. kr. 

Förc•draga11de11 

Som jag nämnt i avsnittsinledningen har en rad betydande förbättringar 
av folkpensionsförmånerna genomförts den I januari och den I juli 1975. 
Den tredje reformetappen. som träder i kraft den I juli 1976, innefatiar 
sänkning av pensionsåldern frän 67 till 65 år. ökade möjligheter till en rörlig 
pensionsålder samt förbättring av pensioilstillskotten, särskilt för den som 
har förtidspension. Den enskild~ kan från elen I juli 1976 själv i stor ut
strih:kning bestämma sin pensionsålcler mellan 60 och 70 års ålder genom 
att begära förtida eller uppskjutet uttag av ålderspensionen. För den som 
förvärvsarbetar öppnas möjlighet till kombination av deltidsarbete och pen
sion genom elen nya clelpensionsförslikringen som införs den I juli 1976. 

Den årliga höjningen av pensionstillskotten blir från den I juli 1976 4 ''.', 
av basbeloppet. Det inneb~ir att de pensionärer som inte kunnat förvärva 

t\ TP eller som har lågt ATP-belopp kommer att få en standardhiijning av 

sin pension niista iir med ca 400 kr. för en ensam pensioniir och med ca 
800 kr. för ett pensioniirspar. Pensionstillskotten uppg{ir diirmed till 2 425 
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kr. om aret lor en ensam pensioniir och 4 850 kr. for ett pensioniirspar. 
Som jag niimnt i avsnittsinledningen kommer den som har förtidspension 
all rn dubbelt pensionstillskott rr. o. m. den I juli 1976. Utöver de niimnda 
standardhöjningarna kommer folkpensionen att höjas automatiskt vid för

iindringar i konsumentprisindex. 
folkpensionens årsbelopp (inkl. pensionstillskott) är f. n. l l 252 kr. 

för en ensam pensionär och 19 109 kr. för ett pensionärspar. Jag beräknar 

alt folkpensionens årsbelopp för en ålderspcnsioniir - inkl. pensionstillskott 

men frfosctt 1-;ommunalt bostadstillägg - vid utgängen av år 1976 kommer 
att ha stigit med minst I 100 kr. för ensam pensioniir och 2 000 kr. för 
pensioniirspar. Diirav utgörstanclardhöjningarca 400 kr. fi.irensam pensioniir 
och ca 800 kr. llir pensioniirspar. Utöver niimnda belopp utgår kommunalt 

bostadstilliigg till pensioniirer som inte har några niimnviirda inkomster vid 
sidan av folkpensionen. I llertalct kommuner iir bostadstilliigget helt eller 
ddvis anknu\e\ \il\ pensioniirens faktisk<\ bostadkostnad. Kommuna\t bo

stadstilliigg utgär r. Il. till ca 750 000 pensioniirer. 

Pensionskommitten har lagt fram förslag (SQL: 1975:74) om nya reg

ler för barntillägg till föriildrar som uppbiir folkpension. Frågan bereds 
r. n. inom socialdepartementet med sikte på en proposition senare under 
riksmötet med ikraftträdande av nya regler den I juli 1976. Jag räknar med 
en kostnadsökning av 15 milj. kr. under nästa budgetår till följd av ändrade 

regler för barntilläggen. 
Antalet personer med folkpension beriiknas öka med 138 000 under år 

1976. Antalet personer med ålderspension ökar kraftigt som en följd a\' 
pensionsålderssiinkningen. samtidigt som antalet förticlspension~irer minskar 
något a\' samma orsak. 

Jag berUknar statens sammanlagcla folkpensionskostnadcr under nästa 

buclgetär till 18 575 milj. kr. Det innebär en ökning med 3 265 milj. kr. från 
innevarande hudgetår. Denna kostnadsökning hänför sig till följande fak
torer. 

S~inkning av pcnsions~1ldcrn 

Normal ökning av antalet pensioniirer 
Höjning av pensionstillskotten 

Förbiittring av barntilliiggen 
Kostnader för viirclesiikri ng av pensionerna 

I 070 milj. kr. 
220 milj. kr. 
510 milj. kr. 

15 milj. kr. 

l 450milj. kr. 

3 265 milj. kr. 
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Kostnaderna för de olika pensionsförmånerna framgår a\' följande sam
manställning. 

Pcnsionsförmim lkriiknade kostnader. milj. kr 

Ålderspension 
Förtidspension 
Hustrutillägg 
.Ä.nkepension 
huvudfäll 
övergångs fal I 

/ landikappersättning 
Vårdhidrag 
Barn pension 
Barntilliigg 
Vissa undersökningar m. m. 

I Q76/77 

13 615 
3 094 

467 

832 
49 

148 
188 
132 
37 
13 

Hl575 

Föriindring fdn 
1975176 

+3 006 
+ 221 
+ 21 

50 
24 

+ Il 
+ 54 
+ 7 
+ 18 
+ I 

+ 3 265 
-----··-----------

Kostnaderna for de kommunala bostadstilliiggen beriiknas för niista bud

getår uppgå till rn 2 000 milj. kr. Samhiillets totala folkpensionskostnader 

under nästa budgetår kommer diirmed alt utgöra ca 20 600 milj. kr. Till 

detta belopp skall liiggas ATP-utbetalningarna. som för niista budgetar be

riiknas uppgå till i runt tal 7 800 milj. kr. Tillsammans kommer utbetal

ningarna från den allmiinna pensioneringen diirmed att uppgå till ca 28 400 
milj. kr. 

Som jag anfört i avsnittsinlcdningen har vid beslutet om pensionsålders

sänkningen (prop. 1974: 129 s. I 06. SfU 1974:32. rskr 1974:332) riiknats med 

en höjning av socialfl.irsiikringsavgiflen till folkpensioneringen med 0.6 pro

centenheter fr. o. 111. den I januari 1977 för att tiicka återstående kostnads
ökningar för sänkningen •tv tkn allmiinna pensionsåldcrn 111. 111. I enlighet 
härmed bör nu Wggas fram förslag till riksdagen om iindring av social
försäkringsavgiften till folkpensioneringen från 6.2 till 6.8 ''i·; av avgiftsun

clerlaget fr. o. m. eten I januari 1977. Detta föranleder ändring i lagen 
(1962:381) om allmiin försiikring. Förslag till lagiindring bör bifogas pro

tokollet i detta iirende som hi/ago 7: I. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen att 

I. antaga inom socialdepartementet uppriittat förslag till lag om 

ändring i lagen() 962:381) om allmiin forsiikring. 

2. t il I Folk{le11siu11er för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsa nslag 
av 18 575 000 000 kr. 

B 5. Ersättning till post\'erket för pensionsutbetalningar 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

23 129 496 
25 900 0()() 

31 100000 
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Ersiittning till post verket för utbetalning av allmiinna pensioner erliiggs 
halv{irsvis i efterskott. Anslaget för budgetåret 1976/77 avser alltså kostnader 
för pensionsutbetalningar under kalenderåret 1976. 

Pensionsutbetalningarna genom postverket fr. o. m. budgetåret 1972173 
framgår av följande tablå. 

- -·-··-·--- ---- ·------··---··--

Hudgetår Antal Ersiitt- Total- Diirav pa 
utbctal- ning kostnad stats-
ningar kr./utbet. milj. kr. verket. 

milj. kr. 

1972173 12 746403 1:76 22.4 18.3 
1973174 12 929 521 I :98 2~.6 20.4 
1974175 13 088 715 2:26 29.6 23.1 
1975/76 (hcriiknatl 13125000 2:54 33.4 25.5 
1976177 (heriiknat) 13 800 000 3:02 41.7 3 I.I 
-----··--·--· 

Riks/i'irsäkringsl'erkl'tharförkalenderåret 1976 räknat med omkring 13.8 mil
joner utbetalningar genom pensionsanvisningar. Av dessa har 7 miljoner el
ler i runt tal 51 ",';antagits komma att innefatta antingen folkpensionjiimte till
läggspension eller-till en obetydlig del -endast tilliiggspension. 

Ersiittning till postvcrket för utbetalning och viss ur kontrollsynpunkt 
nödviindig databehandling av pensionsanvisningar har för år 1975 bestiiri1ts 
till sammanlagt 2:54 kr. per utbetald anvisning. 1 fråga om pensionsan
visningar. som förutom folkpension iiven innefattar tilliiggspension, har ver
ket förutsatt att halva ersiiltningen till post verket kommer att bekostas av 
medel ur allmänna pensionsfonden. Riksförsiikringsverkct har utifrån en 
oförändrad ersättning under år 1976 beräknat anslagsbchovet för budgetåret 
1976177 till 26 milj. kr. 

Po.1·11·crke1 har diirefter i en framställning begiirt att crsiittningen för pen
sionsutbetalningar under kalenderåret 1976 bestiims till 3:02 kr. per pcn
sionsanvisning. 

Rik\rn·isio11.werker har i yttrande tillstyrkt postverkets framställning. 

l'iin'draga11dc11 

Jag har inte något att erinra mot den av postverket föreslagna ersättnings
grunden. Med tilliimpning av det föreslagna ersiittningsbeloppet beriiknar jag 

anslagsbehovet för budgetåret 1976/77-till 3 LI milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersärtning rill pos11•erkelfar rwnsiomurhctalningar för budgetå

ret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 31 100 000 kr. 
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R 6. Bidrag till sjukförsäkringen 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 324 621 830 
2 450 000 000 
2 210 000 000 
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Från anslaget utgär statsbidrag till försäkringskassornas utgifter lor sjuk
försiikringsförmåner m. m. (utom föriildrapenning, som redovisas under an
slaget C J). Sjukförsiikringen innefattar bl. a. följande förmåncr fr. o. m. den 
I januari 1976. 

Sjukpenning utgör 90 % av inkomsten upp till 7.5 basbelopp, vilket f. n. 
betyder ca 72 750 kr. Sjukpenningen iir skattepliktig och ,.\ TP-grundande. 
Sjukpenning för hemmamakar utgår med 8 kr. om dagen utan beskattning. 
Vid läkarbesök och viss sjukvårclande behandling betalar den försiikrade 

en fast avgift och sjukförsiikringen betalar ersättning direkt till värdgivaren 
enligt faststiilld taxa. Sjuk resor ersätts i princip med det belopp som överstiger 
8 kr. För läkemedel betalar patienten halva kostnaden, dock högst 20 kr. 
för varje läkemedelsinköp. Tandvårdsförsäkringen ersiitter hiilften - i vissa 
fall 75 '.?i; - av tandvårdskostnaden enligt giillandc tandvårdstaxa. som inte 
får överskridas av tandläkaren. 

for år 1975 utgår statsbidrag med 25 ()(; av kostnaderna för den obli
gatoriska sjukförsäkringen medan 75 '!(, av kostnaderna linansieras genom 
avgifter från arbetsgivare och egenföretagare. Fr. o. m. [1r 1976 finansieras 

sjukl(irsäkringens kostnader till 15 "6 av statsbidrag och till 85 "i; genom 
socialförsiikringsavgifter till sjukmrsäkringen frän arbetsgivare och egenfö
retagare. Avgiften for år 1976 utgör 8 '.\, av avgiftsunderlaget. I3egriinsningen 
av avgiftsunderlaget till löneandelen upp till 7 .5 gånger basbeloppet upphör 
fr. o. m. år 1976. 

I3idragsbestämmelserna återfinns i lagen ( 1962:381) om all m:in försäkring 
(omtryckt 1973:908, :indrad senast 1975: 1160) och lagen ( 1954:519) om kost
nadsfria och prisnedsatta Wkemedel (omtryckt 1962:405, iindrad senast 
1975: 1159). 

Statsbidrag utgar vidare med i regel 20 "<i av försäkringskassornas utgifter 
för frivillig sjukpenningfiirsiikring enligt kungörelsen ( 1962:402) om frivillig 
sjukpenningförsiikring hos allmiin försiikringskassa (iindrad senast 1974:806). 

R ikstiirsäkringsl'crket 

Verkets kostnadsbcräk ni ngar för niista budgetår utgår från de för år 1976 
giillande bestämmelserna. Det genomsnittliga antalet sjukdagar har antagits 
ligga kvar på 1975 ärs nivå. Vid beriikningarna har hiinsyn tagits till utfallet 

av avtalsrörelsen för åren 1975 och 1976. Befolkningsutvecklingen har an
tagits medföra en årlig ökning av kassornas utgifter med omkring I % . 
Härutöver beräknas en viss ökning av utgifterna för sjukvårdsersiittningar. 
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tandvård.sförsiikringen och liikemedelsersiittning m. m. 

Riksförsäkringsverkets beriikningar slutar på en total kostnad för sjuk
försiikringen ca 14 240 milj. kr. för år 1976. 

Fiil'l'<lrag11111le11 

Jag har i inledningen till detta avsnitt liimnat en översikt över de iindrade 
ersiittningsreglcr inom sjukförsiikringen som giiller fr. o. m. den 1 januari 
1976. Från samma tidpunkt gäller också iindrade regler för sjukförsiikringens 
finansiering, vilka innebär att statsbidraget till försäkringen iindras från 25 '.'i; 

till 15 ().=. av försiikringskassornas kostnader for sjukfcirsUkringen. 
Med utgångspunkt i riksförsiikringsverkets uppgifter och med beaktande 

av hl. a. en viss löne- och prisutveckling under år 1977 beräknar jag sjuk
försiikringcns totala kostnader för åren 1976 och 1977 till resp. 14 240 milj. kr. 
och 15 140 milj. kr. 

Fördelningen av de beriiknade kostnaderna på förmånsslag framgår av 
följanclt: sammanstiillning (milj. kr.l 

Fiirmimsslag 

Sjukpenning 
Likarv!ird 
Tandvård 
Liikemcdel 
Resor 
Sjukhusvård 
Övriga sjukhjiilpskostnader 
Förvalt ningsutgit'tcr 

Summa for obligatorisk 
sju kförs~ikring 

Frivillig sjukpenning
försäkring 

Summa statsbidrag 
Diirav IC.ir budgetåret 1976177 

l ltgifler 

1974 

6 660 
853 
698 

I 042 
154 
277 
202 
619 

10 505 

20 
3 506 

Ber~iknade utgifter 

1975 1976 1977 

8 060 8 535 9 090 
940 I 350 I 420 
950 975 I 000 

I 300 I 500 I 725 
200 205 210 
250 315 320 
225 465 480 
780 875 875 

12 705 14 220 15 120 

20 20 20 
3 181 2 137 2 272 

I 142 I 068 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beriiknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 2 210 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Hidrag till si11k/iirsäkri11gc11 för budgetåret 1976/77 anvisa 
ett förslagsanslag av 2210000000 kr. 
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B 7. Vissa yrkesskadeersättningar m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 381 600 

I 800 000 
I 600 000 
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Från anslaget bekostas tillägg på vissa äldre livriintor samt ersiittning i 

anledning av skadefall, där ersiittningen på grund av speciella författningar 
eller särskilda beslut helt eller delvis utgår av statsmedel. 

Riks/rirsäkri11gs1·erkc1 

Av medelsförbrukningen under budgetåret 1974175 avser ca 559 000 kr. 
uppriikning och värdesäkring av vissa iildre livräntor från yrkesskadeför
säkrings- resp. fiskarförsiikringsfonden. Ca 821 000 kr.. avser ersättningar en

ligt vissa särskilda författningar, exempelvis yrkesskadeersättningar åt intag
na på anstalt m. Il. samt ersättning i anledning av skada under tjänstgöring i ci
vilforsvaret eller vid brandsläckning. 

För budgetåret 1976177 beräknas medclsbehovct för uppriikning av iildre 
livräntor till 0.5 milj. kr. och för ersättningar enligt siirskilda författningar 

till I .I milj. kr. eller tillsammans 1.6 milj. kr. 

Fiiredraga111l<'11 

Jag har inte något all erinra mot riksförsiikringsverkets anslagsberiikning. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa yrkesskadeersä1111i11gar 111. 111. för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av I 600 000 kr. 

4 Riksdagen 1975176. I sam/. /'vr /00. Bilaga 7 
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C. Ekonomiskt stöd åt barnfamiljer m. m. 

Samhällets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna utgörs främst av 

allmänna barnbidrag, bostadstillägg, föräldrapenning, bidragsförskott och bo

sättningslån samt sjukpenning vid vård av sjukt barn, bidrag för vård av 

h<mdikappat barn och barnpensioner inom den allmänna försäkringen. 

Genom de allmänna barnbidragen får alla barnfamiljer ett grundliiggande 

ekonomiskt stöd. Barnbidragen utgår till omkring 1 miljon barnfamiljer med 

ca 1,8 miljoner barn under 16 år. Barnbidraget höjdes den 1 oktober 1975 
från 1 500 kr. till 1 800 kr. per barn och år. Anslagsbehovet för nästa budgetår 

beräknas därmed uppgå till 3 260 milj. kr., vilket innebär en ökning med 

285 milj. kr. i förhållande till anslaget för innevarande budgetår. 

De inkomstprövade bostadstillliggen utgör ett betydelsefullt komplement 

till barnbidragen för familjer med lägre inkomster och familjer med flera 

barn. Bostadstillägg utgår till ca 500 000 familjer med omkring I miljon 

barn. De statskommunala bostadstilläggen kan numera utgå iiven till 1{1g

inkomsttagare utan barn. Anslaget för bostadstilliigg för barnfamiljer m. rn. 

redovisas under bostadshuvudtiteln. 
Den nya föräldraförsäkringen som trädde i kraft den 1 januari 1974 med 

en föräldrapenning på minst 25 kr. per dag ger en betydligt förbättrad grund

trygghet för de grupper som tidigare haft det svagaste försäkringsskyddet 

vid barns födelse. För dem som har sjukpenning över garantinivån utgår 

föräldrapenningen med samma belopp som sjukpenningen. dvs. med 90 % 
av inkomsten. Förälder som för omvårdnad av barnet minskar sitt för

värvsarbete med hälften har rätt till halv föriildrapenning. Föräldrapenning

en, som är ATP-grundande. innebär även ett betydelsefullt steg i strävanden 

för jämställdhet mellan kvinnor och män. Männen har nu möjlighet att 

med ersättning från föräldraförsäkringen stanna hemma och vårda barnet 

under den första tiden efter dess födelse. Under det första verksamhetsåret 

tog bara ett par tusen män ut föräldrapenning, men enligt föreliggande upp

gifter ökar antalet successivt för varje kvartal. 

Ersättningstiden för föräldrapenningen har från elen 1 januari 1975 för

längts från sex till sju månader i anslutning till barns födelse. 

Genom föräldraförsäkringen har också införts rätt till sjukpenning vid 

vård av sjukt barn. Förvärvsarbetande föräldrar med barn under tio år har 

möjlighet att under tio dagar per år och familj vara hemma och ta hand 

om sina barn när de är sjuka i hemmet och i vissa fall då barnet vistas 

på sjukhus. Försäkringen ger också fadern möjlighet att använda dessa tio 

dagar för att ta hand om barn i hemmet i samband med att ytterligare 

barn föds i familjen. Under år 1974 utnyttjade 130 000 barnfamiljer rätten 
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till sjukpenning för vård av sjukt barn. I en tredjedel av dessa familjer 
har också fadern utnyttjat försäkringen. Dessutom har 25 000 fäder utnyttjat 
möjligheten att stanna hemma hos sitt barn i samband med annat barns 
födelse. 

Familjestödsutredningen har i ett betänkande (SOU 1975:62) redovisat 
ett utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen och föreslagit att detta 
genomförs etappvis med början den I januari 1977. Betänkandet har re
missbehandlats under hösten 1975. I en särskild proposition senare under 
riksmötet kommer att läggas fram förslag om en utbyggnad av föräldra försäk
ringen fr. o. m. den I januari 1977. Förslaget avses innefatta en utökning av er
sättningstiden vid vård av sjukt barn och en utvidgning av ersättningsrätten till 
att gälla även vård av barn närordinarie vårdaren är sjuk, besök inom den före
byggande barnavården samt föräldrarnas kontakter med förskolan. Vidare 
kommer att föreslås rätt till viss resekostnadsersättning för föräldrar vid besök 
hos sjuka barn på sjukhus. Utbyggnaden avses även omfatta en förlängning av 
ersättningstiden för föräldraförsäkringen då adoptivföräldrar tar emot adoptiv
barn under tio års ålder. Reformkostnaden beräknas till sammanlagt ca 100 
milj. kr. per är. 

De totala kostnaderna för föräldraförsäkringens förmåner, inräknat de 
nämnda reformerna, beräknas för nästa budgetår till ca 1 500 milj. kr. Enligt 
de finansieringsregler som gäller täcks 85 % av kostnaderna genom arbets
givarnas socialförsäkringsavgifter och 15 % genom statsbidrag. 

Det utbyggnadsprogram för föräldraförsäkringen som redovisats av fa
miljestödsutredningen innefattar även en förlängning av ersättningstiden 
från sju till åtta månader för föräldrar som stannar hemma i samband med 
barns födelse och införandet av en delföräldrapenning som diircfter skall 
ge småbarnsföräldrar möjlighet att förkorta sin arbetsdag till sex timmar. 
Förslagets syfte är att ge föräldrarna ökade möjligheter att umgås med sina 
barn och att begränsa långa vistelsetider för barn i daghemmen. Det är 
därför en angelägen reform. Vid remissbehandlingen av utredningens förslag 
har bl. a. från löntagarnas organisationer framhållits att ett beslut i denna 
fråga förutsätter att de praktiska problemen på arbetsmarknaden kan lösas 
och att åtgärder kan vidtas för att slå vakt om småbarnsföräldrarnas situation 
i arbetslivet. Som ett led i den fortsatta behandlingen av denna del av ut
redningsförslaget har regeringen efter överliiggningar med löntagarnas or
ganisationer beslutat tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att klarlägga de 
vid remissbehandlingen aktualiserade frågorna. 

Vårdbidraget till föräldrar med svårt handikappade barn i hemmet uppgår 
till samma nivå som folkpensionen inkl. pensionstillskott. Vårdbidraget be
skattas som inkomst och blir ATP-grundande för den förälder som svarar 
för omvårdnaden av barnet. Möjligheterna att få vårdbidrag utvidgades den 
I juli 1975. Beslut har också fattats om en kraftig höjning av vårdbidragens 
nivå den I juli I 976 i anslutning till att förtidspensionerna höjs. Vårdbidraget 
kommer då att utgå med 145 % av basbeloppet. vilket innebär 14 065 kr. 
per år vid nuvarande basbelopp. 
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Barnpensionerna innefattar en garantinivå på 40 % av basbeloppet i de 

fall då inte änkepension eller barnpcnsion från ATP utgår. Genom bidrags

förskotten ges vidare ett ekonomiskt grundskydd för barn vars föräldrar 

lever åtskilda. Den ekonomiska tryggheten för dessa barn är därför inte 

beroende av den underhållsskyldige förälderns förmåga att betala under

hållsbidrag. Bidragsförskottet utgör 40 % av basbeloppet och uppgår f. n. 

till 323 kr. per månad eller 3 876 kr. per år vid nuvarande basbelopp 9 700 

kr. Fr. o. m. den l januari 1976 utgår bidragsförskott även till barn som 

inte är svensk medborgare om barnet eller vårdnadshavaren sedan minst 

sex månader vistats i riket. 

Riksförsäkringsverket och statskontoret ·har på grundval av utrednings

arbete som utförts inom elens. k. RAFA-utredningen föreslagit att adminis

trationen av bidragsförskotten förs över från barnavårclsniimnderna till för

säkringskassorna. En överenskommelse har nu träffats mellan socialdepar

tementet och Svenska kommunförbundet om formerna för en överföring 

av administrationen av bidragsförskotten till försäkringskassorna. Enligt 

överenskommelsen beräknas överföringen ske den I oktober 1977. Förslag 

om de lagiindringar som behövs för att genomföra dessa åtgärder kommer 

att läggas fram i en särskild proposition senare under riksmötet. 

Genom bosättningslåncn underlättas möjligheterna för familjer att ordna 

sin bosättning. Bosättningslån kan nu utgå med upp till 7 000 kr. Jag föreslår 

i det följande en reformering av bosiittningslånen fr. o. m. den l juli 1976. 

Maximibeloppet för b<?siittningslånen bör därvid höjas till lO 000 kr. De 

nya lånereglerna innefattar ett ökat socialt hänsynstagande och en vidgning 

av den låneberättigade personkretsen. Riksbankens handläggning av bo

siittningslånen skall ske i samarbete med kommunen. 

Följande sammanställning visar omfattningen och utvecklingen av sam

hiillets direkta ekonomiska stöd åt barnfamiljerna (milj. kr.). 

Ar Allm. Bostads- Föräldra- Bidrags- Barnpcn- Summa 
barn- tillägg penning förskott sioner 
bidrag m.m. 1 

1965 I 387 220 229 68 43 I 947 
1970 I 611 580 367 131 53 2 742 
1973 2 380 I 100 498 332 62 4 372 
1974 2 605 I 385 945 375 100 5 410 
19752 2 840 1 765 I 325 445 110 6 485 
19762 3 260 I 765 I 405 485 120 7 035 

I Före år 1974 förmåner från moderskapsförsäkringen. Fr. o. m. år 1974 inkl. sjuk-
penning vid vard av sjukt harn. 

2 Beräknat. 
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C l. Allmänna barnbidrag 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 689 611 728 
2 975 000 000 
3 260 000 000 
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Allmänna barnbidrag utgår fr. o. m. den 1 oktober 1975 med 1 800 kr. 

per år och barn under 16 års ålder. Kostnaderna liicks helt av statsmedel. 
Administrationen och utbetalning av barnbidragen handhas av riksförsäk

ringsverket och försäkringskassorna. Bidragsbestiimmelserna återfinns i la
gen(] 947:529) om allmänna barnbidrag <omtryckt 1973:449. ändrad senast 

1975:584). 
Riksf(irsäkringwcrkN beräknar medelsbehovet för budgetåret 1976177 till 

3 260 milj. kr. Beriikningarna grundas på statistiska centralbyråns befolk
ningsprojektion (information i prognosfrågor nr 1974:7. tabell 4). Med ledning 

härav beräknas antalet bidragsberiittigade barn till ca 1 810 000 vid utgången 

av år 1976. 

förcdraga11dc11 

Barnbidraget höjdes den I oktober 1975 från 1 500 kr. till I 800 kr. per 
barn och år. l enlighet med riksförsäkringsverkets förslag beräknar jag an
slagsbehovet för barnbidragen under nästa budgetår till 3 260 milj. kr., vilket 

innebär en ökning med 285 milj. kr. i förhållande till anslaget för innevarande 
budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att . till A!lmä1111a harnhidrag för budgetåret 1976177 anvisa ett fcir

slagsanslag av 3 260 000 000 kr. 

C 2. Ersättning till post\'erket för utbetalning al' allmänna barnbidrag 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 582 478 
7 400 000 
8 350 000 

Från anslaget utgår ersättning till post verket för utbetalning av allmänna 
barnbidrag. Ersättningen erläggs halvårsvis i efterskott. Anslaget för bud

getiiret 1976177 avser alltsi\ kostnader for utbetalning under kalenderåret 
1976. 
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Riksförsäkrings1·erkc1 

Ersättningen till postverket har för år 1975 utgjort 2:62 kr. för varje utbetald 
barnbidragsanvisning. Med utgångspunkt i den for år 1975 tillämpade er
sättningen beräknar riksförsiikringsverket anslagsbehovet för niista budgetår 
till 7 125 000 kr. 

Postverket har därefter i framställning begärt att ersättningen för utbe

talning av barnbidragen under år 1976 skall höjas till 3:07 kr. för varje 
utbetald barnbidragsanvisning. Med den högre ersiittningen bcriiknar post

verkct medelsbehovet till 8 353 000 kr. 
Riksrevisionsverket har i yttrande tillstyrkt postverkets framstiillning. 

Föredraganden 

Jag beräknar ersättningen till postverket för nästa budgetår till 3:07 kr. 
per utbetald barnbidragsanvisning. Anslagsbchovct för nästa budgetår uppgår 

därmed till 8 350 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersällning till postl'erket .tör utbetalning al' allmänna bam

biclrag för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 

8 350 000 kr. 

C 3. Bidrag till sjukförsäkringen för föräldraförsäkringen 

1974175 
1975/76 
1976/77 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

340 000 000 

260 000 000 
220 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till förstikringskassornas utgifter för för
äldrapenning och sjukpenning vid vård av sjukt barn. 

Den nya föräldraforsäkringen som gäller fr. o. m. den I januari 1974 in
nebär att föräldrapenning utgår med en garantinivå av 25 kr. per dag under 
sju månader i anslutning till barns födelse. Till försäkrad som har rätt till 
högre sjukpenning än nämnda belopp utgår föräldrapenningen med samma 
belopp som sjukpenningen. dvs. med 90 % av den sjukpenninggrundande 

inkomsten. Föräldrapenningen utgår till den av föräldrarna som stannar 
hemma och vårdar barnet. 

Förvärvsarbetande förälder som behöver stanna hemma och ta vård om 
sjukt barn under tio års ålder har rätt till sjukpenning under tio dagar per 
kalenderår. Sjukpenningen utgår med samma belopp som vid egen sjukdom. 

Rätten till sjukpenning för vård av barn giiller också fader som i anslutning 
till barns födelse tar hand om annat barn i familjen. 

Föriildraförsäkringen är en integrerad del av sjukförs~ikringssystcmet såviil 
vad gäller finansieringen som administrationen av försäkringen. Kostna-
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derna for föriildrapenningen finansieras således fr. o. m. år 1976 till 15 % 

genom statsbidrag och till 85 % genom socialförsiikringsavgifter från ar

betsgivare och egenföretagare. 
Bestiimmelserna om föräldrapenning återfinns i lagen ( 1962:381) om all

miin försiikring (iindrad senast 1975: 1160). 

R ik.~/iirsiikri11g.1·1·erk1•1 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning beräknar riksförsäkringsverket 
de totala kostnaderna för föräldrapenning och sjukpenning för vård av sjukt 

barn till I 405 milj. kr. för vardera åren 1976 och 1977. Anslagsbehovet 
för budgetåret 1976177 beräknas diirmed till 210 milj. kr. 

l-iiredraga111h·11 

Familjestödsutredningen har lagt fram förslag (SOU 1975:62) till ett ut
byggnadsprogram för foräldraförsiikringen. Som jag nämnt i avsnittsinled

ningen kommer förslag om en utbyggnad av föräldraförsäkringen fr. o. m. den 
I januari 1977 att läggas fram i en särskild proposition senare under det pågåen

de riksmötet. Jag beräknar kostnaderna fördenna utbyggnad till ca 100 milj. kr. 
för helt år. 

Statens andel av kostnaderna för föräldraförsäkringen liksom för sjuk
forsäkringen har i anslutning till den senaste skattereformen lindrats från 

25 '!6 till 15 96 av kostnaderna, medan återstoden finansieras genom so
cialförsiikringsavgifter från arbetsgivare m. n. Jag beräknar statsbidragskost

naderna för föräldraförsäkringen under budgetåret 1976177 till 220 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag Till .~iuk/iirsäkri11ge11.för .förä/draförsäkri11gc11 fOr bud
getåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 220 000 000 kr. 

C 4. Ersättning för bidragsförskott 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

277 046 317 
275 000 000 
335 000 000 

Frim anslaget bekostas ersiittning till kommunerna för utgivna bidrags

förskott. Bidragsförskott utgär till barn under 18 år som endast en av för

iildrarna har vårdnaden om eller som står under vårdnad av annan iin för
äldrarna. Dessa barn garameras ett generellt ekonomiskt bidrag. som i regel 
motsvarar 40 % av basbeloppet enligt lagen I 1962:381) om allmän förslikring. 
Fr. o. m. den I januari 1976 utgår bidragsförskott iiven till barn som inte 

är svensk medborgare om barnet eller vårdnadshavaren sedan minst sex 
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månader vistas i riket. Bidragsbestämmelserna återfinns i lagen (1964:143) 
om bidragsförskott (ändrad senast 1975: 152). 

I den mån ersättning för bidragsförskott inte kunnat tas ut av den un

derhållsskyldige, bekostas bidragsförskotten till tre ljärdedelar av staten och 
till en fjärdedel av den kommun, vars barnavårdsniimnd beviljat bidrags

förskott. Statsbidrag söks av kommunerna för kalenderår i efterskott. An

slagsbehovet för budgetåret 1976/77 bestäms således i huvudsak av kom
munernas nettokostnader för bidragsförskott under kalenderåret 1975. 

Sol·ials(1•rel~e11 

Styrelsen beriiknar antalet barn med bidragsförskott under år 1975 till 

ca 191 000 vilket motsvarar ca 9,5 96 av antalet barn i bidragsberättigad ålder. 

Kommunernas nettokostnader för år 1975 beräknas till ca 492 milj. kr., varav 
staten skall svara för 75 % . På grundval härav föreslår socialstyrelsen att ansla

get för budgetåret 1976177 förs upp med 369 milj. kr. 

Föredraganden 

Som jag n(imnt i avsnittsinledningen har överenskommelse träffats med 
Svenska kommunförbundet angående överföring av administrationen av 
bidragsförskotten från kommunerna till försiikringskassorna. Överföringen 
beräknas ske den 1 oktober 1977 och påverkar således inte verksamheten 

under nästa budgetår. Förslag till de lagändringar som behövs för en iindrad 
administration !J1. m. kommer att läggas fram i en siirskild proposition senare 

under riksmötet. 
Enligt nya' uppgifter från statistiska centralbyrån uppgick antalet barn med 

bidragsförskott år 1974 till ca 200 000, vilket är en ökning med ca 10 000 
jiimfört med föregående år. Med ledning av dessa uppgifter beriiknar jag 
anslagsbehovet för nästa budgetår till 335 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersä11ning.f(ir hidrag.~fhrskort för budgetåret 1976177 anvisa 

ett förslagsanslag av 335 000 000 kr. 
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D. Sociala serviceåtgärder 

Samhällets åtgärder för service och omvårdnad är av stor betydelse för 
de äldre. Det ökade antalet äldre i befolkningen gör det angeläget med 
en fortsatt utbyggnad av denna verksamhet. 

Som ett led i utbyggnaden infördes fr. o. m. den I januari 1975 nya stats
bidragsregler för den sociala hemhjälpen. De innebiir att statsbidrag fort
sättningsvis utgår med 35 % av kommunernas bruttokostnader för hem
hjälpsverksamheten. Samtidigt har bidragsunderlaget för hem hjälpen vidgats 

så att statsbidrag lämnas inte bara för hemvårdare och hemsamariter utan 
även för särskilda kostnader som avser hår- och fotvård. badservice. mat
distribution. snöröjning och hemhjälpsledare. De nya bidragsreglcrna för 
hemhjälpen förutsätts medverka till en ytterligare utbyggnad av samhällets 
sociala åtgärder för äldre och handikappade. 

Ut vecklingen av den sociala hemhjälpsverksamheten framgår av följande 
sammanställning. 

Ar Aldringar och handikappade Barnfamiljer Totala 
Antal Antal arbets- Antal års kost-
hjiilpta timmar hjälpta nader, 

(milj.) milj. kr. 

1960 79 000 8.4 64000 85,0 
1965 144000 17.2 69000 178.3 
1970 252 000 40,2 84 000 520.(1 
1973 303 000 45.9 94 000 809,9 
1974 319000 48,9 103 000 970.6 
1975 1 339 000 52.0 105 000 I 080.0 

1 Beräknat. 

Verksamheten beräknas fortsiilta att öka under år 1976. då över 350 000. 
iildre och handikappade beräknas fö hemhjälp. 

Antalet kommuner med bidragsberättigad social service till äldre utöver 
hemhjälpen framgår av följande uppgifter. 

Ar Hår- Fot- Bad- Matdistri- Mat-
vård vård service bution servering 

Antal kommuner 
1974 71 263 162 82 237 

1975 73 267 170 98 248 

Under en undersökningsvecka 1975 utnyttjades servicen avseende hårvård 

av ca 1 300 personer, fotvård av ca 20 000. badservice av ca 3 000 och mat

distribution/matservering av ca 70 000 personer. 
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Upprustningen av de äldres bostäder ingår som ett viktigt led i den 
öppna åldringsvårdens utbyggnad. Det statliga stödet i form av räntefria 

förbättringslån utgår från anslag under bostadshuvudtiteln. Sedan år 1964 
har sådana förbättringslån hittills beviljats för ca 136 000 bostäder. 

Det pågår också en utbyggnad av vårdmöjligheterna inom långtidssjuk
vården. Inom ramen för byggnadsreglerir:igen har getts förtur åt utbygg
naden av bl. a. långtidssjukvården. Byggandet av sjukhcm för långtidssjuk
vården omfattar under åren 1973-1975 ca 70 sjukhem och beräknas - för

utom modernare vård- och behandlingsmöjligheter- innebära ett nytillskott 
av över 5 000 vård platser. Under år 1976 byggs ytterligare 2 000 nya vård
platser för långtidssjukvården. Den pågående moderniseringen av ålder

domshemmen har också tillförsäkrats erforderligt utrymme inom ramen 
för byggnadsregleringen. Det sammanlagda antalet platser vid sjukhem och 
ålderdomshem uppgår nu till över 110 000. En fortsatt utbyggnad av lång
tidssjukvården är en angelägen uppgift. Sjukhem med god personlig om
vårdnad och hemsjukvården måste därför ges förtur. 

Genom en pågående undersökning kartläggs de äldres situation då det 
gäller social omvårdnad och andra levnadsbetingelser. Kartläggningen skall 
bl. a. gälla samhällets möjligheter att underlätta övergången och anpass
ningen till livet som pensionär och att ge de äldres tillvaro ett sådant innehåll 
att pensionstiden blir meningsfull och positiv. Den skall belysa hur en ut
byggnad av vård och service kan genomföras för att svara mot de behov 
som följer av befolkningsutvecklingen och hur de äldre kan tillförsäkras 

en social omvårdnad som iir anpassad till samhällsförändringar, standard

utveckling och pensionärernas förbättrade ekonomiska förhållanden. 
Sedan år 1975 utgår också statsbidrag till kommunernas kostnader för 

färdtjänst för handikappade. Statsbidraget utgår med 35 "6 av kommunernas 
bruttokostnader för färdtjänsten. Syftet med det nya statsbidraget är att 
underlätta för kommunerna att bygga upp en färdtjänst av god kvalitet 
över hela landet. Av följande sammanställning framgår den ber~iknade ut
vecklingen av färdtjänsten från år 1974 till år 1975. 

År Antal Kommunernas Antal personer Antal enkel-
kommuner kostnader med tillstånd resor. l:a 
med förd- milj. kr.I för färdtjänst, I 
tjänst ca 

1974 250 115 1:10 000 4 860 000 
19751 268 144 155 000 5 640 000 

1 Beriiknat. 

Bland samhällets åtgärder för social service och omvårdnad har bamomsor

gen särskild betydelse. Följande samman~tällning visar utvecklingen av plats-
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antalet sedan år 1960 och det för år 1976 beräknade platsantalet enligt kommu
nernas hittillsvarande utbyggnadsplaner. 

Ar Antal platser i Samman- Antal harn 
daghem fritids- familje- lagt an- i deltids-

hem daghem tal plat- grupp 
ser 

1960 10 300 2 400 4000 16 700 38 400 
1965 11 900 3 000 8 000 22 900 52 100 
1970 33 000 6 500 32 000 71 500 86 000 
1975' 66 000 21 000 57 000 144 000 123 000 
19761 78 000 25 000 61 000 164 000 131 000 

I Beräknat. 

En särskild proposition om barnomsorgens utbyggnad läggs fram till riksmö

tet. Därvid kommer bl. a. att föreslås att barnomsorgen blir en lagfäst kommu
nal uppgift med skyldighet för kommunerna att svara för en planmässig ut

byggnad. Målet skall vara att- utöver den allmänna förskolan för sexåringar
bereda plats inom den kommunala barnomsorgen för alla barn i förskoleåldern 
till förviirvsarbetande eller studerande föräldrar samt förbarn med särskilda be
ho\' av stöd och stimulans så att efterfrågan på sådana platser kan tillgodoses. 
Denna måls:ittning får samhällets barnomsorg, innefattande även fritidsverk

samheten for barn i skolåldern, bör successivt uppnås i alla kommuner inom 
den niirmastc tioårsperioden. 

I propositionen om barnomsorgens utbyggnad lämnas en närmare redogö

relse för en överenskommelse mellan regeringen och kommunförbundet om 
barnomsorgens utbyggnad under de närmaste fem åren. Överenskommelsen 
innebiir att 100 000 nyadaghcmsplatseroch 50 000 nya platser i fri tidshem skall 
byggas under perioden 1976-1980. Härutöver beräknas en ökning av platstill
gången i familjedaghem. För att ge kommunerna ekonomiska möjligheter att 
genomföra utbyggnaden av barnomsorgen in!Ors ett nytt statsbidragssystem 
med viisentligt höjda och viirdebeständiga statsbidrag till kommunerna. Re
geringen har den 23 oktober 1975 beslutat att anordningsbidraget för byg
gande av daghem och fritidshem tillfälligt höjs från 7 500 kr. per plats till 
12 000 kr. per plats från den I november 1975. Därigenom kan man omedelbart 
få igång ett ökat byggande av nya daghem och fritidshem. Fr. o. m. den 
1 januari 1977 slopas det särskilda anordningsbidraget och de öka ka

pitaltjiinstkostnaderna för nytillkommande platser beaktas då i stiillet vid 

beräkningen av ett nytt driftbidrag. 

Driftbidraget för daghem höjs fr. o. m. den I januari 1977 från nuvarande 

7 500 kr. till 14 000 kr. per plats som tillkommer i nyttillskott efter den 
I januari 1976. För befintliga platser i daghem höjs driftbidraget till 10 000 
kr. för år 1977 12 000 kr. for år 1978 och till 14 000 kr. fr. o. m. år 1979. 
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Driftbidragen till fritidshem höjs från nuvarande 3 750 kr. till 7 000 kr. per 
plats som tillkommer i nytillskott efter den 1 januari 1976. För befintliga 

platser i fri tidshem höjs driftbidraget till 5 000 kr. för år 1977. 6 000 kr. 
för år 1978 och till 7 000 kr. fr. o. 111. år 1979. 

För familjedaghemmen införs ett nytt grundbelopp som utgår utöver nu 
gällande statsbidrag med 35 'Y; av kommunens bruttokostnader för verk
samheten. Grundbeloppet utgår för barn i förskoleåldern med 1 000 kr. för 
år 1977, 1 500 kr. för år 1978 och med 2 500 kr. fr. o. m. år 1979. För barn 
i skolåldern utgår grundbeloppet med hälften av det belopp som nämnts 
för förskolebarn. 

Det statliga stödet till kommunernas barnomsorg kan för nästa budgetår be
riiknas till sammanlagt 1 245 milj. kr. på social huvudtiteln. Vidare har på till

läggsbudget för innevarande budgetår anvisats ytterligare 200 milj. kr. förutbe
talning av anordningsbidrag under år 1976. I liirtill kommer medel som utgår i 

direkl<l statliga bostadslån till förskolor och fri tidshem från bostadshuvudti
teln. DUrutöver garanteras inom ramen för överenskommelser mellan staten 
och kreditföretagen den resterande långivningen för dem som bygger förskolor 
och fri tidshem. Jag vill i dettasammanhangockså niimnaatt förslag om en kraf
tig ökning av utbildningen av förskollärare, fritidspedagoger och barnskötare 
inom kort kommer att läggas fram i en särskild proposition efter anmiilan av 
statsrådet Hjelm-Wallen. 

Det nya statsbidragssystem som enligt överenskommelsen med kommun
förbundet införs den 1januari1977 föreslås finansierat genom en socialavgift på 
arbetsgivare och egenföretagare. Den kommer för år 1977 att uppgå till 
1 '.'.; av det avgiftsunderlag som gäller för de allmiinna socialförsäkrings
avgift.:rna. Förslag hiirom liiggs fram i propositionen om barnomsorgens 

utbyggnad. 
Den allmänna förskolan för sexåringar har genomförts under år 1975. 

Kommunerna har diirmed fått en !agfast skyldighet att anvisa plats i förskola 
för alla barn i kommunen från höstterminen det år barnet fyller sex år. 
Särskilda insatser skall vidtas för yngre barn, friimst !"yra- och femåringar, 
som av fysiska. psykiska, sociala. språkliga eller andra sk:il har si.irskilt behov 
av stöd och stimulans för sin utveckling. 

Socialstyrelsen bedriver ett omfattande utvccklingsarbete och försöksverk
samhet inom förskoleområdet i anslutning till de reformer som beslutats 

under den senaste tiden. Försöksverksamheten avser bl. a. utformningen 

av verksamheten inom den allmänna förskolan och daghemmen, utbygg
nadsplanering samt den uppsökande verksamheten för barn med särskilda 

behov av stöd och stimulans. 
En särskild arbetsgrupp, barnomsorgsgruppen, har haft i uppdrag att i 

anslutning till nämnda försöksverksamhet närmare utreda formerna för den 
uppsökande verksamheten för förskolebarnen och frågan om ansvaret för 

de handikappade barnens förskoleverksamhet. Barnomsorgsgruppen har 
också fött i uppdrag att göra en övergripande utredning rörande föräldraut

bildning. Arbetsgruppen har nyligen redovisat en del av sitt uppdrag i be-
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tänkande (SOU 1975:87) Samverkan i barnomsorgen. Betänkandet remiss
behandlas f. n. 

Barnstugeutredningen IHgger inom kort i betänkandet (SOU 1975:94) Barns 

sommar fram vissa förslag beträffande formerna för den organiserade som

marbarnsverksamheten. Barnmiljöutredningen vars uppgift är att belysa de 

långsiktiga föriindringarna i barnens levnadsförhållanden har nyligen av
liimnat en serie rapporter (SOU 1975:30--38) med en analys över barnens 

levnadsförhållanden och pågående föriindringar av dessa. Materialet ger ett 
omfattande underlag för en bred åtgärdsinriktad diskussion om de viktiga 

frågor som gäller barnens uppviixtmiljö. 

D I. Bidrag till social hemhjälp och färdtjänst 

1974175 

1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

328 462 278 1 

420 000 000 
475 000 000 

1 Anslaget Bidrag till social hemhjälp. 

Från anslaget utgår statsbidrag till kommunernas kostnader för social hem
hjälp samt färdtjänst för handikappade. 

Statsbidraget till den sociala hemhjälpen utgår med 35 % av kommunernas 
bruttokostnader för hemvårdare, hemsamariter. barnvårdare och därmed 
jiimförlig personal, som har till huvudsaklig uppgift att hjälpa åldringar. 

handikappade och barnfamiljer som bor i egna bostäder. Samma bidrag utgår 

också för vissa särskilda kostnader som avser hår- och fotvård. badservice. 
matdistribution, snöröjning samt hemhjälpsledare. Statsbidrag enligt samma 
grunder utgår även för kommuns kostnader för bidrag till enskild sam
manslutning, som bedriver social hemhjälpsverksamhet. 

Statsbidraget till färdtjänsten för handikappade utgår med 35 % av kom
mur.ernas bruttodriftkostnader för verksamheten, inberäknat kostnaderna 
för den arbetsledande personalen. Kostnader för resor som sker i anslutning 
till elen allmänna förskolan. grundskolan eller gymnasieskolan inräknas inte 
i bidragsundcrlagct. 

Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen ( 1964:427) om statsbidrag 

till social hem hjälp (ändrad senast 1974:841) och i kungörelsen (J 974:840) 

om statsbidrag till färdtjiinst. Statsbidragen till hemhjiilp och fardtjiinst ut
betalas för kalenderår i efterskott. Anslaget för budgetåret 1976177 avser 
alltså bidrag till verksamheten under kalenderåret 1976. 
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Socia/sryrelse11 

Styrelsen räknar med en fortsatt ökning av hemhjii!psverksamheten och 

då särskilt de funktioner som avser hår- och fotvård, badservice, matdist
ribution och snöröjning. Även färdtjänsten för handikappade förutses öka. 
Anslagsbehovet för budgetåret 1976177 beräknar styrelsen till 475 milj. kr. 

Fiire<lraga11de11 

Kraftigt ökade resurser har under senare år ställts till förfogande för en 

utbyggnad av den sociala omvårdnaden för äldre och handikappade. Den 
1 januari 1975 infördes nya regler för statsbidragen till kommunernas sociala 
hemhjälp. De nya reglerna innebär att statsbidraget till den sociala hem

hjälpen beräknas på kommunernas bruttokostnader i stället för på netto
k<'stnaderna. Vidare utvidgades bidragsunderlaget så att det nu innefattar 
vissa särskilda kostnader som avser hår- och fotvård. badservice, matdist
ribution. snöröjning samt hemhjälpsledare. Fr. o. m. den I januari 1975 

har vidare införts ett särskilt statsbidrag för kommunernas färdtjänst för 
handikappade. Bidraget utgår med 35 % av kommunernas driftkostnader 

brutto. Det har förutsatts att kommunerna utnyttjar det statliga stödet för 

avsedda förbättringar. 

I likhet med socialstyrelsen räknar jag med att kommunerna fortsätter 
sin utbyggnad av den sociala hemhjälpen och färdtjänsten. Anslaget för 
nästa budgetår bör i enlighet med socialstyrelsens förslag tas upp med 475 
milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till social hcmlriälp och färd(iänsr för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 4 75 000 000 kr. 

D 2. Bidrag till driften al' förskolor och fritidshem 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

392 442 634 
605 000 000 
955 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till driften av daghem, fritidshem och 
deltidsgrupper. Driftbidraget utgår f. n. med 7 500 kr. per år och plats i 

daghem för barn under skolåldern där minst två tredjedelar av antalet platser 
utnyttjas minst fem timmar per barn och dag. För tillsyn i fritidshem för 

barn i skolåldern utgår f. n. driftbidrag med 3 750 kr. per år och plats som 
hålls öppen under minst fem timmar per dag. Statsbidrag till del tidsgrupper 
utgår med 1 200 kr. per barn och år för det ökade antal sexåringar som 
är inskrivna i deltidsgrupp i förhållande till platsantalet i maj 1973. Till 

kommuner som i maj 1973 kunde anvisa plats till samtliga sexåringar utgår 
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bidraget för det antal sexåringar i förskola som överstiger 90 % av antalet 

sexåringar i kommunen. Samma bidrag utgår för fyra- och femåringar som 
bereds förskoleverksamhet i deltidsgrupper på grund av siirskilda behov 

av stöd och stimulans, dock för högst 10 % av antalet fyra- och femåringar 
i kommunen. 

Driftbidrag utbetalas i efterskott för budgetår. Förskott kan utgå med 

högst hiilften av beräknat bidrag för budgetåret. Bidragsbestämmelserna åter

finns i kungörelsen ()973:1207) om statsbidrag till förskolor och fritidshem. 
Från anslaget utgår också statsbidrag till förskolor, skolhem och hem

undervisning för döva och hörselskadade barn i förskoleåldern. Statsbidrag 
utgår i efterskott med 2 000 kr. för varje barn som fått undervisning vid 
förskola, samt därutöver med I 000 kr. för varje barn som också vistats 
på skolhem eller annars genom huvudmannens försorg fått vård och un

derhåll. Vidare utgår statsbidrag med 1 000 kr. för varje barn som - utan 
att ha varit inskrivet vid förskola - under redovisningsåret fått regelbunden 

hemundervisning. Bidragsbestämmelserna återfinns kungörelsen 

( 1956:252) angående statsbidrag till förskolor, skolhem och hemundervisning 
för döva och hörselskadade barn (omtryckt 1962:458, ändrad 196 7:820). Ut
över vad som följer av nämnda kungörelse kan efter prövning i varje en

skilt fall bidrag utgå till personell assistans inom förskoleverksamheten åt 
synskadade barn inom en kostnadsram av 100 000 kr. för budgetåret 1975176. 

Ett särskilt bidrag till jordbruksdaghem utgår med högst 60 ~6 av drift

kostnaderna. 

Sol'iaf~IJ'l"l'f'il'tl 

Socialstyrelsen beräknar medelsbehovet för driftbidrag till daghem, fri

tidshem och deltidsgrupper till 774 milj. kr. för budgetåret 1976177. Me
delsbchovct grundar sig på giillande bidragsregler samt förslag från styrelsen 
om höjning av driftbidraget med 1 500 kr. per plats i daghem och 750 kr. 
per plats i fritidshem. Det beräknade medelsbehovet inkluderar bidrag till 
jordbruksd,ighem samt för vissa handikappade grupper. Styrelsen föreslår 
vidare att 2 milj. kr. anvisas för fortsatt utbildningskomplettering för för
skolans personal m. m. 

f"örcdragandcn 

I en särskild proposition( 1975176:92) som anmäls senare denna dag föreslår 

jag ett helt nytt bidragssystem fr. o. m. den I januari 1977 på grundval av den i 

avsnittsinledningen niimnda överenskommelsen mellan regeringen 01.:h 

Svenska kommunförbundet om utbyggnad av kommunernas barnomsorg. 
Med tillämpning av de i denna proposition närmare redovisade bi dragsgrun

derna beräknar jag det sammanlagda anslagsbehovet för nästa budgetårtill 955 
milj. kr. I likhet med innevarande budgetår har jag mot bakgrund av den tidiga-
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re nämnda utbyggnaden av barnomsorgen under anslaget beräknat 2 milj. kr. 
för viss fortbildning av förskolans personal. 

Jag hemsfaller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag ri// dri/i('ll al' förskolor och ti·iridslwm för budgetåret 
1976177 anvisa ett förslagsanslag av 955 000 000 kr. 

D 3. Bidrag till kommunala familjedaghem 

1974/75 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

102 563 835 
150 000 000 
290 000 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till kostnader för kommunala familjedag
hem. Statsbidrag utgår med 35 96 av kommunens bruttokostnader för lön. 
sociala förmåner och omkostnadsersättning åt dagbarnvårdare. Samma bi
drag utgår också för kommunens kostnader för föreskrivna hälsokontroller 
av dagbarnvårdare och dennes familj. 

Statsbidrag betalas ut i efterskott för kalenderår. Anslaget för budgetåret 
1976/77 avser alltså bidrag till verksamheten under kalenderåret 1976. 

Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (I 968:236) om statsbidrag 
till kommunal familjedaghemsverksamhet (ändrad senast 1974:842). 

S11ci a I.~ 1,1' re l.w' 11 

Socialstyrelsen beräknar på grundval av gällande bidragsregler anslags

behovet för budgetåret 1976177 till 210 milj. kr. 

Fiiredmganden 

Enligt den överenskommelse mellan regeringen och kommunförbundet 
som jag inledningsvis berört ändras statsbidragsreglerna för familjedaghem 

fr. o. m. den 1 januari 1977. Förslag om de iindrade bidragsreglerna kommer 
som förut nämnts att redovisas i en särskild proposition ( 1975176:92) som 

anmäls senare denna dag. Med hänsyn till att bidragen till familjedaghem 

betal<lS ut för kalenderår i efterskott påverkar de nya bidragsreglerna inte 

medelsbehovet för niista budgetår. 
Med hiinsyn till kostnadsutvecklingen och beräknat antal kommunala 

familjedaghem beriiknar jag anslagsbehovet för niista budgetår till 290 

milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag ri// ko1111111111a!a/ämi(iedaghe111 för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av 290 000 000 kr. 
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D 4. Bidrag till fcrie,·istelse för barn 

1974/75 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

3 379 700 
4 000000 
4 000 000 

65 

Statsbidrag utgår till kommun med 100 kr. för varje barn under 15 år, 
som av kommun eller genom kommuns förmedling under året beretts vis
telse på barnkoloni eller i feriehem. För barn. som är handikappat eller 
sjukt, utgör bidraget 200 kr. Bidrag utgår för kalenderår i efterskott. Bi
dragsbestiimmelserna återfinns i kungörelsen (1967:473) om statsbidrag till 
ferievistelse för barn. 

Sol·ialst_1Telse11 

För budgetåret 1974175 utgick bidrag avseende 15 000 barn som vistats 
på koloni och 17 900 barn som vistats i teriehem. Antalet barn som vistats 
på koloni eller i feriehem har tidigare minskat men iin nu förhållandevis 
konstant. 

Kostnaderna för verksamheten har ökat under senare år. I avvaktan på 
resultatet av barnstugeutredningens översyn av den organiserade somrnar
barnsverksarnhetens mål och innehåll föreslår styrelsen inte någon ändring 
av bidragsreglcrna. 

Föredraga11de11 

Barnstugeutredningen har genom tilläggsdirektiv fått i uppdrag att göra 
en översyn av den organiserade somrnarbarnsverksamhetens mål och iry
nehåll. Utredningen kommer inom kort att redovisa sina förslag i betiin
kandet !SOU 1975:94) Barns sommar. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till oförändrat 4 milj. 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till/crieriste/sejiir barn för budgetåret 1976177 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 

D 5. Bidrag till semesterhem m. m. 

1974/75 

1975176 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

I 437 854 
I 800 000 
I 800000 

Statsbidrag till driften av scmesterhem utgår till semesterhemsanordnare 
med 4 kr. per dag och plats som utnyttjas av personer. som med hänsyn 

5 Riksdagen 1975176. I sam/. ;'\ir 100. Bilaga 7 
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till sina sociala och ekonomiska förhållanden anses behöva hjiilp för att 

få tillfälle till vila och rekreation. Statsbidrag betalas ut av socialstyrelsen 

i efterskott för kalenderår. Förskoll kan utgå med högst tre fjärdedelar av 

det beräknade bidragsbeloppet för kalenderår. 

Statsbidrag utgår även för resor till semesterhem eller resor i samband 

med annan form av semestervistelse. Socialstyrelsen fördelar de för detta 

ändamål avsedda medlen mellan semesterhemsnämnderna i landstingsom

rådena varefter det ankommer på dessa nämnder att bevilja och betala ut 

resebidragen. Bidragsbestämmelserna återfinns i kungörelsen (1967:472) om 

statsbidrag till driften av semesterhem m. m. (ändrad senast 1969:782). I 
brev den 24 april 1975 har socialstyrelsen bemyndigats att av anslaget för 

budgetåret 1975176 disponera 1,1 milj. kr. för resebidrag i samband med 

semestervistelse under år 1976. 

Socialstyre/sen 

Ar I 974 söktes statsbidrag för ca 8 600 gäster vid semesterhem. Jämfört · 

med föregående år innebär detta en ökning med ca 200 gäster. Styrelsen 

framhåller att en översyn av bestämmelserna om resebidrag är angelägen. 

Styrelsen föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med oförändrat 

1,8 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag till medelsberäknin~ för nästa bud

getår. Med hänsyn till kommunalekonomiska utredningens arbete är jag 

inte beredd förorda någon särskild översyn av de nuvarande bidragsbestäm

melserna. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till semesterhem m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 800 000 kr. 
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E. Myndigheter inom hälso- och sjuhård, sociahård m. m. 

Sjukvården i vårt land befinner sig i ett utvecklingsskede som kiinne

tecknas av en omfattande utbyggnad av den öppna hiilso- och sjukvården 

och en ökad inriktning på förebyggande åtgärder. Samtidigt eftersträvas en 

ökad integration av olika verksamheter inom både hälso- och sjukvården 

och socialvården. En viktig utgångspunkt för det sjukvårdspolitiska refor

marbetet utgör det av socialstyrelsen efter en omfattande remissbehandling 

redovisade strukturprogrammet Hälso- och sjukvård inför 80-talet. Program

met utgår från en helhetssyn på patientens behov av personlig omvårdnad 

och kvalificerad medicinsk vård och behandling. Det anger med dessa ut

gångspunkter den framtida strukturen på vår hälso- och sjukvård. Den vik

tigaste grundsatsen är utveckling och utbyggnad av den decentraliserade 

distriktsvården. 

En betydande utbyggnad av vårdcentraler och andra former av närhets

service inom distriktsvården har nu också kommit i gång på olika håll i 

landet. Under åren 1973-1975 har tillkommit närmare 100 vårdcentraler 

och läkarstationer, och för år 1976 omfattar landstingens planer ett 50-tal 

nya sådana anläggningar. 
Ett annat viktigt reformområde inom hälso- och sjukvården har sin ut

gångspunkt i befolkningsutvecklingen med ett växande antal personer i hög

re åldrar. Långtidssjukvården och hemsjukvården liksom en god hälsoservice 

för äldre ärdärförangelägna uppgifter. Dessa frågor, som är av avgörande bety

delse för de ~ildre i samhiillct. avser regeringen att under första halvåret 

ta upp vid en särskild konferens med Landstingsförbundet och Pensionä

rernas riksorganisatiori. 

Huvuduppgiftcn för vår sjukvård är givetvis att genom vård och behand

ling bota sjukdomar och återställa hälsa. Det finns emellertid anledning 

att samtidigt understryka de förebyggande insatsernas ökade betydelse. En 

offensiv hälsopolitik med syfte att tidigt spåra och bekämpa medicinska 

och sociala risker är en viktig utvccklingslinje i hHlso- och sjukvårdspolitiken. 

Socialstyrelsen väntas inom kort redovisa ett utrcdningsuppdrag från re

geringen om hutsokontrollcr och andra förebyggande åtgärder och hur dessa 

skall kunna inordnas i elen allmänna hälso- och sjukvården. 
Den genomförda reformeringen av läkarutbildningen och det läkarför-

dclningsprogram som gällt för de senaste åren har möjliggjort en prioritering 

av elen offentliga öppna läkarvården tillsammans med långtidssjukvården 

och psykiatrin. Dessa åtgärder har tillsammans med den ökade läkarut

bildningen inneburit förbättringar i läkarsituationen. Sedan år 1960 har antalet 

liikare i vårt land ökat från ca 7 000 till ca 16 000 år 1975. Det innebär 

att vi nu har en läkare på ca 500 invånare. Med nuvarande utbildnings

kapacitet beräknas antalet läkare år 1980 komma att uppgå till ca 21 000. 

Ett nytt läkarfördclningsprogram som omfattar tiden t. o. m. år 1980 har 
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i juni 1975 fastställts av socialdepartementets sjukvårdsdelegation. Målet 

med detta program är att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på 

läkare inom olika medicinska verksamhetsområden och att utjämna regio

nala olikheter. 

Sjukförsäkringen har genom ett ökat engagemang i finansieringen av sjuk

vården framför allt underlättat en utbyggnad av den öppna sjukvården. 

Jag vill här erinra om den överenskommelse som i början av år 1975 träffades 

mellan Landstingsförbundet och socialdepartementet (prop. 1975:36. SIU 

1975:16. rskr 1975:125). Den innebiir en viisentlig ekonomisk förstiirkning 

av landstingens resurser för sjukvården fr. o. m. den I januari 1976. 

För att fullfölja en sjukvårdspolitik som ger samhället ett övergripande 

inflytande över hälso- och sjukvården och som ger patienterna den trygghet 

de har rätt att kräva har regeringen den 11 december 1975 beslutat tillsätta en 
- - . 

parlamentariskt sammansatt utredning med uppgift att utarbeta förslag till 

en helt ny lagstiftning för hiilso- och sjukvården. Avsikten är att utred

ningsarbetet med utgångspunkt i en övergripande målsättning för hiilso

och sjukvårdspolitiken skall leda fram till en ramlagstiftning för hälso- och 

sjukvården i dess helhet. Utredningen skall således behandla även de delar 

av hälso- och sjukvården som f. n. inte regleras i den gällande sjukvårdslagen. 

Målsättningen för utredningens arbete bör präglas av en social helhetssyn 

på hälso- och sjukvården och därigenom inom ramen för samhiillets totala 

insatser på detta område även innefatta förebyggande åtgärder. En annan 

viktig utgångspunkt för utredningen blir att undanröjä sådan detaljreglering 

i lagstiftningen som inte längre behövs. 

Tandvården ingår som en viktig del i hälso- och sjukvården. En utredning 

inom socialstyrelsen undersöker f. n. hur tandvårdsresurserna skall anpassas 

till vårdbehov och vårdefterfrågan. Vidare pågår försöksverksamhet beträf

fande de förebyggande åtgärdernas effekt på behovet av tandvård. Som ett 

led i den pågående och planerade utbyggnaden av folktandvården har so

cialstyrelsen meddelat regler för tandläkarresursernas fördelning inom folk

tandvården för att åstadkomma en jämnare fördelning i olika delar av landet. 

Vid fördelningen har bl. a. beaktats befolkningsunderlaget inom olika ål

dersgrupper och utbyggnadsgraden i förhållande till vårdansvaret för främst 

barntandvården. I anslutning härtill har riksförsäkringsverket på begäran av 

Landstingsförbundet och socialstyrelsen med stöd av gällande lagbestämmel

ser infört en reglerad etablering för privatpraktiserande tandläkare. Syftet där

med är att hela nettotillskottet av nya tandläkare i enlighet med statsmakternas 

beslut vid tandvårdsreformen skall tillföras folktandvården. 

En redogörelse för erfarenheterna hittills av den allmänna tandvårdsför

säkringen har lämnats i prop. 1975/76:44 som nyligen godkänts av riksdagen. 

Därvid har bl. a. redovisats åtgärder för att ge nya patienter ökade möjligheter 

till tandvård inom ramen för tandvårdsförsäkringen. Frågan om införandet 

av allmäntjänstgöring hos folktandvården i anslutning till tandläkarutbild

ningen har också behandlats i denna proposition. 

Läkemedelsförsörjningen har självfallet ett nära samband med hälso- och 
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sjukvården. Det var mot den bakgrunden statsmakterna år 1970 (prop. 

1970:74, SU 1970:98, rskr 1970:223) beslutade om ett förstatligande av apo

teksväsendet. Beslutet innebar att det nybildade apoteksbolaget övertog an

svaret för upphandling och distribution genom apoteken av läkemedel i 

landet. I apoteksbolagets uppgifter ingår att svara för prisförhandlingar med 

läkemedelsproducenterna. Apoteksbolaget har också till uppgift att svara 

för en av producentintressen obunden läkemedelsinformation och för en 

fortlöpande statistik över läkemedelsförbrukningen. Genom sitt dotterfö

retag ADA har apoteksbolaget successivt övertagit merparten även av par

tidistributionen av läkemedel inom landet. Det har skett med utgångspunkt 

i vad som anfördes i prop. 1970:74 om att särskild uppmärksamhet borde 

ägnas åt möjligheten att effektivisera distributionen genom en integration 

mellan partihandels- och detaljhandelsleden. Erfarenheterna hos apoteksoo

laget har visat att betydande rationaliseringsvinster kunnat uppnås genom 

en sådan integration. Sedan den I maj 1975 - då apoteksbolaget övertog 

den verksamhet som drivits av Astradistribution - svarar apoteksbolaget 

genom ADA för ca 70 % av partidistributionen genom egna kanaler. Jag vill i 

samband härmed nämna att apoteksbolaget nyligen har tagit upp frågan 

om att på detta sätt integrera även den återstående verksamheten avseende 

partidistribution av läkemedel med hänsyn till de ytterligare rationalise

ringsvinster som därigenom kan uppnås. 

Apoteksbolagets verksamhet omfattar närmare 700 apotek för försäljning 

till allmänheten. Dessutom har bolaget ett 30-tal apotek på sjukhus med 

uppgift att förse sjukhusen med läkemedel för den slutna vården. I dist

ributionsnätet ingår också omkring I 500 andra utlämningsställen för lii

kemedel. Bolaget ersätter också fraktkostnader för receptförskriven medicin 

inom glesbygdsområden. Ett 60-tal apotek har nyöppnats och ett 100-tal 

har omlokaliserats under den tid som apoteksbolaget hittills verkat. Det 

har därvid varit en strävan att apotek såvitt möjligt skall finnas dels vid. 

sjukhus och vårdcentraler och dels i sådana centra där allmänheten gör 

sina inköp av andra varor. En riksomfattande genomgång av apotekens 

förläggning och deras struktur pågår f. n. i nära samverkan med landstingen 

och med utgångspunkt i landstingens sjukvårdsplaner. Samtidigt som en 

utbyggnad av apoteks nätet skett har en betydande produktivitetsökning upp

nåtts sedan tillkomsten av apoteksbolaget. En jämförelse mellan antalet 

anställda och arbetsvolymens ökning visar på en produktivitetsökning med 

15 '!(, under åren 1972-1975. 

Som nyss nämndes ingår det enligt riksdagens beslut i apoteksbolagets 

uppgifter att svara för en av producentintressen obunden läkemedelsinfor

mation. Apoteksbolaget förbereder f. n. en väsentlig utbyggnad av sina re

surser på detta område. Syftet därmed är att i samverkan med socialstyrelsen 

och landstingen och i kontakt med läkarna få till stånd en effektiv läke

medelsinformation i samhällets regi i stället för den kommersiella läke

medelsreklamen. Läkare och annan personal som svarar för uppgifter inom 

läkemedelsförsörjningen skall därigenom få tillgång till en överskådlig in-
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formation om olika läkemedel med prisjämförelser. Ett viktigt led i detta 

arbete blir de lokala liikemedelskommitteerna ute i landstingen. Utveck

lingen går i den riktningen att dessa lokala organ för liikemedelsinformation 

i fortsättningen blir verksamma inte hara på sjukhusen utan också i elen 

öppna hälso- och sjukvården. I fortlöpande kontakt med socialstyrelsen pågår 

f. n. arbetet med en Jäkemedelshandbok från apoteksbolaget som är avsedd 

att bilda stommen i det kommande informationsnätet. Även andra åtgärder 

i syfte all nå fram till en av producentintressen obunden liikcmedclsin

formation planeras gemensamt av apoteksbolaget och socialstyrelsen med 

resursinsatser från apoteksbolaget. Del är enligt min mening viktigt att detta 

pågående arbete så snart som möjligt kan resultera i ett ökat samhiillsin

nytande över läkemedelsinformationen. 

Jag vill i samband med läkemedelsfrågorna också erinra om att chefen 

för industridepartementet nyligen har tillkallat en delegation för all utreda 

möjligheterna till en samordning av resurserna inom den svenska läke

medelsindustrin och la nödvändiga initiativ hiirför. 

Forskning och utvecklingsarbete samt försöksvcrksamhet har stor bety

delse som underlag för planeringen inom socialvården och hälso- och sjuk-· 

vården. Flera sådana projekt pågår, avseende bl. a. samverkan mellan hälso-· 

och sjukvården och socialvården. Vid läkarstationen i Dalby bedrivs sedan 

nera år ett organiserat forsknings- och utvecklingsarbete. I Tierps kommun 

bedrivs en försöksverksamhet inriktad bl. a. på samordning av hiilso- och 

sjukvård. socialvård och skolans elevvård. En motsvarande försöksverk

samhet har också påbörjats i Vilhelmina kommun. Försök med samverkan 

mellan bl. a. socialvården. försäkringskassan och sjukvården har skett i Fa

lun. _Ljusdal och Linköping. 

I det pågående utvecklingsarbetet på hälso- och sjukvårdens och soci

alvårdens område har socialstyrelsen viktiga uppgifter. Med hänsyn härtill 

pågår inom socialstyrelsen en översyn av styrelsens verksamhetsformer och 

organisation för att bl. a. analysera och precisera de mera långsiktiga målen för 

styrelsens verksamhet. 
Jag vill här också erinra om några pågående och för den framtida sjuk

vården betydelsefulla utredningar. En av dessa har till uppgift att utreda 

regionsjukvårdens innehåll och verksamhetsformer. regionindelningen samt 

frågan om samverkan inom och mellan sjukvårdsregionerna m. m. En annan 

utredning ser över den nuvarande ansvarsniimndens verksamhet och reg

lerna för samhällets tillsyn över personalen inom hälso- och sjukvården. 

Den skall även överväga åtgärder för att förbättra kontakterna mellan de 

för vården ansvariga och patienterna och för att stärka patienternas rätts

säkerhet och integritet. Vidare har tillsatts en utredning för att allsidigt 

belysa de viktiga frågor av olika slag som ifr förbundna med sjukvård i 

livets slutskede. Den grundläggande utgångspunkten är därvid att varje pa

tient skall ges den behandling som hans tillstånd fordrar och som över

ensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Anslaget för statens strålskyddsinstitut tas för nästa budgetår upp under 

nionde huvudtiteln. 
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Centrala och regionala myndigheter m. m. 

E I. Socialst~-relsen 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

58 436 907 

58 612 000 
74 420 000 

Socialstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör so

cialvård, hälso- och sjuk vård samt IHkemedelsförsörjning. Styrelsen utgörs 

av en generaldirektör och åtta särskilt förordnade ledamöter. Inom verket 

finns sex avdelningar, en for tandvård, social barna- och ungdomsvård m. m., 

en för långtidsvård, åldringsvård m. m., en för hälsovård, akutsjukvård, nyk

terhetsvård m. m., en planerings- och beredskapsavdelning, en administrativ 

avdelning samt en läkemedclsavdclning. Avdelningarna är i sin tur upp

delade på totalt 21 byråer. Läkemedelsavdel ni ngen bekostas från anslaget E 11. 

Statlig läkemedelskontroll. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
U1gf/ier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersiitt ni ngar 
därav utomnordiska resor 

Traktamenten åt vissa befattnings
havare inom socialstyrelsen 
Lokalkostnader 
Expenser 
a) expenser för eget behov 
b) expenser för annat än eget behov 
c) kostnader för Oyttning av verket 
Kostnader för redovisningscentral 
Kontorsdrirt m. m. i kvarteret 
Garnisonen 

Databearbetning 
lnformationsverksamhet m. 111. 

Undersöknings- och informationsverk-
samhet rörande lekmaterial m. m. 

Reglering av trafikskador 

1975/761 

250 
236 

486 

41045000 
150000 

I 196 000 
(72 000) 

105 000 
6 470000 

I 900000 
316 000 
125 000 
859000 

2 663 000 
I 240000 
2 055 000 

646 000 
20000 

Beräknad ändring 1976177 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

+ 43 + 7 1/2 
+ 22 +I 

+ 65 + 81/2 

+22 346000 + 12 299 000 
+ 50000 + 50000 
+ 761 000 + 143000 

(+ 40 000) (+ 9000) 

+ 13000 
+ I 714000 + I 623 000 

+ 599 000 + 22000 

+ 15 000 
. + 11 000 + 24000 

+ 987 000 + 993000 
+ 395 000 + 315000 
+ 2 000000 + 150000 

+ 924 000 + 330 000 
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Anlagsprövning av vårdpcrsonal 
Kurser för ledamöter i lokala 
förctagsnämndcr 

Kostnader för patient försäkring 

Summa utgifter 

lnkomsler 
Försäljning av publikationer 

Nettoutgift 

1 Exkl. läkemedelsavdelningen: 

Socials~~·relscn 

1975/761 Beriiknad iindring 1976177 

49000 

Sodal
styrclsen 

93 ()()() + 12 000 
68000 

Föredra
ganden 

19000 

59 000 000 + 29 827 000 + 15 930 000 

388 000 + 122 000 + 122 000 

58 612 000 +29 705 000 + 15 808 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 14 764 000 kr., varav 1 167 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle medföra reduceringar över hela verket. Arbets

uppgifter skulle i vissa fall få helt åsidosättas och i en del fall få nyttas 

över till andra myndigheter. 

3. Styrelsen föreslår att sammanlagt 21 tjänster förs över från sakanslag 

inom styrelsens verksamhetsområde till styrelsens löneanslag ( + 2 293 000 

kr.). 

4. Styrelsen begär ökade medel till ansvarsnämndcn och nämnden för 

internationella adoptionsfrågör (NIA) ( + 2 049 000 kr.). 

5. För behandling av frågor rörande integrering i förskolan av barn med 

särskilda behov behövs två tjänster inom barnavårdsbyrån ( + 229 000 kr.). 

6. De två stora tandvårdsreformerna - folktandvårdens utbyggnad och 

tandvårdsförsäkringen - har inneburit en ökning av arbetsuppgifterna för 

tandvårdsbyrån. För att avlasta byråns specialistpersonal bör byrån tillföras 

en tjänst för administrativa uppgifter (+ 96 000 kr.). 

7. För utvecklingsarbete inom öppen vård och primärvård bör hälsovårds

och medicinalbyrån tillföras en heltidsföredragande läkare, varvid en tjänst 

som deltidsföredragande läkare föreslås bli indragen. Förskoleverksamhetens 

utbyggnad medför att byrån bör tillföras en deltidsföredragande läkare 

( + 158 000 kr.). 

8. Sjukhusbyrån behöver en ny tjänst för kvalificerat utredningsarbete. 

För ärenden rörande sjuksköterskors och annan sjukvårdspersonals tjänst

göring i sluten kroppssjukvård behöver byrån en halvtidstjänst för en by

rådirektör (legitimerad sjuksköterska) ( + 196 000 kr.). 

9. För löpande arbetsuppgifter m. m. behöver byrån för psykiatrisk sjuk

vård förstärkas med en byrådirektörstjänst. Vidare föreslås en halvtidstjänst 
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för psykolog. Byråns rättpsykiatriska funktionsenhet behöver förstärkas med 
en tjänst för kurator med rättspsykiatrisk erfarenhet ( + 300 000 kr.). 

JO. Nykterhets- och narkomanvårdsbyrån behöver en tjänst bl. a. för ini
tiering och bevakning av försöksverksamhet inom nykterhets- och narko
manvård samt utarbetande av information och kursplaner för vårdpersonal 
(+ 159 000 kr.). 

11. Långtidssjukvårdsbyrån behöver en heltidstjänst för sjuksköterska för 
frågor rörande sjuksköterskornas ställning inom den expanderande långtids
sjukvårdssektorn. Inom området för medicinsk rehabilitering behövs för
stärkning med en heltidsföredragande läkare, varvid två tjänster som del
tidsföredragande Hikare dras in. För kvalificerade administrativa uppgifter 
begärs en byrådirektörstjänst. ( + 291 000 kr.). 

12. Byrån för personal- och utbildningsplanering behöver en ny tjänst 
för handläggning av ärenden rörande läkares vidareutbildning. För frågor 
rörande föriindringar av nuvarande yrkesutbildning inom hälso-, sjuk- och 
socialvård behövs en byrådirektörstjänst och för frågor rörande utländsk 
medicinal personal behövs en assistenttjänst. ( + 305 000 kr.) · 

13. Vårdplaneringsbyrån behöver en tjänst för utvärdering och dokumen

tation av försöksverksamhet beträffande samverkan mellan socialvård och 
hälso- och sjukvård.(+ 128000 kr.) 

14. Statistikbyrån behöver förstärkning med en deltidsanställd medicinsk 
föredragande för uppgifter i anslutning till verksamheten inom styrelsens 

referensgrupp för missbildningsfrågor och en handläggare på byrådirektörs
nivå med ansvar för den individbaserade patientstatistiken från somatisk 

och psykiatrisk vård jämte statistik över aborter och steriliseringar. På grund 
av ADB-områdets snabba ut veckling behöver byrån tillföras en systemteo

retisk expert ( + 292 000 kr.). 
15. Beredskapsplaneringsbyrån behöver en tjänst för utredningsarbcte rö

rande materielplanliiggning < + 120 000 kr.). 
16. Byrån för krigssjukvårdsutbildning och krigsplacering behöver för

stärkning med en handläggartjänst ( + I 00 000 kr.). 
17. På grund av ökade arbetsuppgifter behöver lagbyrån tillföras en tjänst. 

Genom det kraftigt ökade antalet adoptionsansökningar föreslår styrelsen 
att nämnden för internationella adoptionsfrågor förstärks med en tjänst. 

(+ 255 000 kr.) 
18. Personalbyrån behöver två tjänster för personalvårdsiirenden, en tjänst 

för planering av personalutbildning, en tjänst för foretagsnämndsverksamhet 
och angränsande frågor och en tjänst för bevakning och uppföljning av 

den arbetsrättsliga lagstiftningen. ( + 524 000 kr.) 
19. För organisationen av utbildning i redovisningsfrågor behöver eko

nomibyrån en tjänst. Byråns öppenvårdsgrupp behöver förstiirkning med 

en tjänst för handliiggning av statsbidragsärenden. (+ 195 000 kr.) 
20. Vid byrån för information och internationellt samarbete föreslå<; en 

tjänst för redigering av socialstyrelsens skrifter. (+ 100 000 kr.) 
21. För styrelsen i sin helhet f0reslå5 en förstärkning på biträdessidan 
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med femton tjänster. (+ 1 000000 kr.) 
22. För att styrelsen skall kunna anlita experter i erforderlig utsträl.:kning 

och biträdeshjälp till dessa begärs en uppriikning av medelstilldelningen 
för ändamålet. (+ 307 000 kr.) 

Föredraganden 

Den planerade utbyggnaden av barnomsorgen ställer ökade krav på so
cialstyrelsen. För handläggning av frågor avseende bl. a. fritidshemsverksam

hetcn beriiknar jag diirför medel för två tjänster som handläggare (3). 

För planeringsfrågor inom hälso- och sjukvården behövs en tjiinst för 
handliiggare med fast anknytning till socialstyrelsen och jag beriiknar medel 
härför (3). Jag beräknar också medel för en tjiinst för handläggning av han
dikappfrågor, bl. a. hjälpmedelsverksamheten (3). Revisionskontoret behöver 

också förstärkas på handläggarsidan. Jag beriiknar därför medel för en hand

läggartjänst mot avräkning av de medel som tidigare beräknats för en as
sistent. 

Genom tandvårdsreformen behövs en förstärkning av tandvårdsbyråns 
administrativa personal. Jag beriiknar diirför medel för en handläggare för 
administrativa uppgifter (6). Även området för medicinsk rehabilitering be

höver förstärkas och jag beräknar medel för en tjänst som föredragande 
(läkare) mot avräkning av de medel som tidigare beräknats för två del

tidsföredraganden ( 11 ). 

Genom det ökade antalet adoptionsansökningar behövs förstärkning inom 
nämnden för internationella adoptionsfrågor. Jag beräknar därför medel för 
en handläggartjänst och en biträdestjänst (17, 21). Med hänsyn till social
styrelsens arbetsbelastning beräknar jag vidare medel för två biträdestjänster 
(21). 

För bättre uppföljning av de olika dataregister som finns inom social
styrelsen och för utvärdering av den information som finns i dessa register 
behövs en förstärkning med en föredragande läkare med utbildning i epi
demiologi. Denne bör med hjälp av statistikbyrån närmare studera infor
mationen i sjukdomsregistren, t. ex. cancerregistret. En viktig uppgift för 

denne läkare blir att initiera forskare vid olika institutioner att med ledning 
av informationen i sjukdomsregistren vidare undersöka orsakerna till olika 

sjukdomar. Jag beräknar därför medel för en tjänst som föredragande (läkare). 
Flyttningen till kontorshuset Garnisonen har medfört att medel motsvaran

de fyra tjänsteröverförts till byggnadsstyrelsen. Jag harbeaktat detta vid beräk
ningen av medclsbehovet. 

För att lösa de problem som en ökad arbetsbelastning hos ansvarsnämnden 
medfört tillförs socialstyrelsen redan under innevarande budgetår särskilda 
medel för tillfälliga personalförstärkningar. 
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För bidrag till föreningen Adoptionscentrum beräknar jag en ökning med 
50 000 kr. till 150 000 kr. Vidare bör de medel på 50 000 kr. som beräknats 

för information från lekmiljörådet flyttas från anslagsposten lnforma

tionsvcrksamhet m. m. till anslagsposten Undersöknings- och informations

verksamhet rörande lekmaterial m. m. Anslagsmedlen för lekmiljörådet 

bör vidare räknas upp med 280 000 kr., varav 80 000 kr. avses för information. 

Dessutom bör 270 000 kr. som avses for informationsverksamhet genom 

styrelsens läkemedelsavdelning föras över till anslaget E 11 Statlig liike
medelskontroll. 

I regleringsbrev för budgetåret 1975176 har 100 000 kr. förts över från 

anslagsposten Expenser för eget behov till anslagsposten Kostnader för re
dovisningscentralen. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
74 420 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socia/s(vrelsen för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags

anslag av 74 420 000 kr. 

E 2. Nämnden för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader 

1974175 

1975/76 

1976/77 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

364 637 
407 000 
471 000 

Nämnden för sjukvårds- och socialvårds~yggnader har huvudsakligen till 

uppgift att pröva byggnadsritningar för sjukvårds- och socialvårdsbyggnader. 

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut (Spri) 

lämnar därvid biträde med den byggnadstekniska granskningen m. m. 

Nämndens verkställande tjänsteman är samtidigt chef för Spris byggnads

avdelning. 

1975/76 Beräknad ändring I 976177 

Nämnden Föredra-
ganden 

P<'rsona/ 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 2 

4 

Anslag 
I. Lönekostnader 349 000 +63 000 + 63 000 
2. Reseerslittningar 8000 + I 000 
3. Lokalkostnader 35000 + I 000 + I 000 
4. Expenser 15000 + I 000 

407 000 +66000 + 64 000 
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Nämnden för !li11k11årds- och socialvårdsbyggnader 

Pris- och löneomräkning 64 000 kr., varav 8 000 kr. avser höjt lönekost
nadspålägg. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 471 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nämnden.för !liukvårds- och sociah>årdsbyggnader för budget
året 1976177 anvisa ett förslagsanslag :..v 471 000 kr. 

E 3. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationalise

ringsinstitut 

1974/75 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

6 950 000 

7 700 000 
8 200 000 

Från anslaget utgår bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings
och rationaliseringsinstitut (Spri). Institutet har till uppgift att frä.mja, sam

ordna och medverka i huvudmännens planerings- och rationaliseringsverk
samhet inom hälso- och sjukvården samt socialvården. Huvudmän för in
stitutet är staten och en särskild stiftelse, i vilken tills vidare ingår Lands
tingsförbundet och de två landstingsfria kommunerna Göteborg och Malmö 
(prop. 1967:68, SU 1967: 105, rskr 1967:251). · 

Föredraganden 

Den 28 juni 1974 godkände Kungl. Maj:t ett mellan staten och Stiftelsen 
för sjukvårdens och socialvårdens planering och rationalisering träffat avtal 
angående finansieringen av institutet för åren 1975-1977. Med utgångspunkt 

i att institutets verksamhet under dessa år totalt kostar 24,5 resp. 27,0 och 
28,5 milj. kr. skall staten enligt överenskommelse med nämnda stiftelse 
under åren 1975-1977 svara för ett bidrag på 7,4 resp. 8,0 och 8,4 milj. kr. 
För nästa budgetår bör anvisas 8,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag tiff ~jukl'årdens och socialvårdens planerings- och rario

naliseri11gsi11sti1111 för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsan
slag av 8 200 000 kr. 
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E 4. Länsläkarväsendet 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 921 003 
9 420 000 

13 678 000 

Länsläkarorganisationen, som är underställd socialstyrelsen, har till hu
vudsaklig uppgift att som rådgivande och in.spekterande organ främja den 

allmänna hälsovårdens utveckling. -Vidare skall organisationen följa plane
ringen av den allmänna sjukvården och ha uppsikt över den öppna sjukvården 
samt tillsyn över vissa inrättningar och över personer, som yrkesmässigt 
utövar hälso- och sjukvårdande verksamhet. I organisationen ingår länsläka
re, biträdande länsläkarc och Hinshiilsovårdskonsulcntcr. 

Personal 
Länsläkare 
Bitr. länsläkare 
Länshälsovårdskonsulenter 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Ersättning för kemiska analyser m. m. 
Expenser 
Apparat- och instrumentutrustning 
Ersättning för vissa läkarundersökningar 

enligt arbetarskyddslagen 

Sociafs(vrelsen 

1975176 

25 
15 

.24 

64 

8 137 000 
14000 

640000 
564000 

10000 
2000 

48000 

5000 

9420 000 

Beräknad ändring 1976177 

Social
styrelsen 

+3 1/2 

+ 3112 

+4 727000 

+ 118000 
+ 122 000 
+ 5000 
+ 7000 

5 000 

+ 4 974 000 

Föredra
ganden 

+ 4081 000 

+ 51000 
+ 122 000 
+ I 000 
+· 8000 

5 000 

+ 4 258000 

I. Pris- och löneomräkning 4 261 000 kr., varav 270 000 avser höjt lö
nekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär för länsläkarorganisationens del en reducering 
med fyra biträdande länsläkare vilket innebär att mindre tid kan ägnas åt 
uppgifterna inom de olika programmen. 

3. För att förbättra möjligheterna för länsläkarorganisationen att bedriva 
sin verksamhet behövs 3 112 tjänster för länshälsovårdskonsulenter, varav 
en deltidsarbetande länshälsovårdskonsulent för verksamheten på Gotland 
( + 383 000 kr.). 
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4. Medel behövs för kemiska analyser och databehandling samband 
med expertutredningar (+ 5 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
13678000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till länsläkarväsendet för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags

anslag av 13 678 000 kr. 

E 5. Socialvårdskonsulcnter och länsnykh:'rhetsnämnder 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

9 906 977 

10 784 000 

13 257 000 

Socialvårdskonsulentcrna, som är underställda socialstyrelsen, är 18 till 
antalet med var sitt verksamhetsområde. Två verksamhetsområden omfattar 
två Hin, övriga ett län. I konsulenternas arbetsuppgifter ingår bl. a. att biträda 
länsstyrelserna i frågor om socialhjiilp och barnavård samt socialstyrelsen 
med viss tillsynsverksamhet. Vidare skall de bistå de sociala centralnämn
derna m. n. med råd och upplysningar. 

Uinsnyktcrhetsniimnderna har i likhet med de kommunala nykterhets
nlimndcrna/sociala ccntralnlimnderna till uppgift att övcrv,1ka nykterhets

tillståndet och vidta åtgärder för dess förbättrande. Länsnykterhetsnämnderna 
verkar för en enhetlig tillämpning av bestämmelserna på området och skall 
i övrigt viigleda och bistå de kommunala niimnderna. 

1975176 

Personal 
Konsulenter oi.:h assistenter 66 
Övrig personal 52 

118 

Anslag 
Lönekostnader 8 857 000 
Sjukvård 16000 
Reseerslitt ni ngar 604 000 
Lokalkostnader 871 000 
E.xpenscr 436 000 

10 784 000 

Berliknad ändring 1976177 

Socialsty
relsen 

+6 

+6 

+2 898000 
+ 4000 
+ 132 ()()() 
+ 130000 
+ 58 000 

+3 222 000 

Föredra
ganden 

+2 389 000 

+ 54000 
+ 15 000 
+ 15000 

+ 2 473000 
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S1Jc ·ia ls1_1n'lse11 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 2 627 000 kr .. varav 249 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålUgg. 

2. 0-alternativet innebiir att organisationen skulle minskas med fem tjiins
tcr jiimte omkostnader, tillhopa 658 000 kr. 

3. Ytterligare skrivpersonal behövs hos konsulenterna ( + 90 000 kr.). 
4. För att minska arbetsbördan för de socialvårdskonsulenter vars verk

samhetsområde omfattar två liin samt för att tillgodose behovet av en kon
sulent i varje liin behövs ytterligare sex konsulenter (+668 000 kr.). 

Fiir1'draga111/e11 

Socialvårdskonsulenternas, Hinsnykterhetsniimndernas och liinsstyrelser
nas barnavårdskonsulenters verksamhet iir sedan elen 1 maj 1975 samordnad 
i 17 liin. Det ankommer på regeringen att pröva frågan om en ytterligare 

samordning av den statliga regionala konsulent verksamheten. Utgångspunk
ten iir diirvid att en sädan samordning sker inom ramen för befintlig or

ganisation. 
Med hiinvisning till sammanstUllningen hemstiiller jag att regeringen fö

reslär riksdagen 
att till Sociall'lirdskom11/1'/1/er nch lä11s11rkrcrlwrs11äm11der för bud

getåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 13 257 000 kr. 

Vissa laboratorier m. m. 

E 6-10. Statens bakteriologiska laboratorium 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBL) är i samverkan med social
styrelsen landets centrala organ för epidemiologiskt bcfolkningsskydd. 

Dess dominerande uppgift består i att förebygga infektionssjukdomar, 
speciellt epidemiska, och i detta syfte utför laboratoriet diagnostik, fram
ställer bakteriologiska preparat och utövar epidemiologisk övervakning. En 
speciell gren av verksamheten är upprätthållandet av civil och militär be
redskap mot epidemier. 

SBL leds av en styrelse och under denna av en föreståndare. Laboratoriet 
är organiserat på åtta avdelningar, nämligen bakteriologiska avdelningen, 
virologiska avdelningen, immunologiska avdelningen, produktionsavdel
ningen, epidemiologiska avdelningen, kemiska avdelningen, tekniska av

delningen och ekonomiavdelningen. En självständig parasitologisk sektion 
är direkt underställd föreståndaren. 

Den I juli 1975 fanns vid SBL 582 tjänster, varav sju professorer (mot

svarande), 13 laboratorer, 38 förste laboratorieläkare, laboratoricläkare, förste 
mikrobiologer, mikrobiologer, chefsmikrobiolog och driftchef. tre veterinärer 
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samt 33 forskningsingenjörer, förste avdelningsingenjörer, ingenjörer, la

boratorieingenjörer, skyddsingenjör och biträdande ingenjör. Till den ad

ministrativa personalen hör bl. a. en ekonoinidirektör, tre avdclningsdirek

törer och fem byrådirektörer. 

SBL har sedan budgetåret 1970171 fått anslag i programtermer. Följande 

programindelning gäller. 

1. Programmet Diagnosfiska undersökningar omfattar diagnostiska under

sökningar av prov från männniska samt från läkemedel. livsmedel, vatten 

eller annat material. I programmet ingår även forsknings- och utvecklings

arbete för att utveckla och rationalisera metoder för diagnostiska under

sökningar. 

2. Programmet Prepara(/iirsörining innefattar tillhandahållande av bakte

riologiska preparat (vacciner, immunglobuliner m. tl.) och vissa hjälppro

dukter för laboratoriearbete genom egen produktion eller inköp från annan 

tillverkare. Här ingår även leveranser till civila och militära beredskapslager. · 

Programmet innefattar även forsknings- och utvecklingsarbete för produkt

utveckling och rationellare framställningsmetoder. 

3. Programmet Cen1ral/abora1orieuppgifier omfattar funktioner för be

kämpning av och beredskap mot infektionssjukdomar, speciellt epidemiska. 

I uppgifterna ingår verifikation av epidemiologiskt viktiga diagnoser som 

smittkoppor, kolera m. fl.; fagtypningar för att spåra smittkällor; introduk

tion, standardisering och utprovning av nya metoder; framställning och stan

dardisering av laboratoriereagens; konferenser för att främja enhetlighet i 

teknik och tolkning av diagnostiska undersökningar och för avancerad fort

bildning. 

4. Programmet FörSl'arsmedicimk l'Nksamhet omfattar utveckling av di

agnostiska undersökningar resp. bakteriologiska preparat av betydelse för 

total försvaret. 

5. Programmet Epidemiologisk \•erksamhet omfattar bevakning av epide

miläget i Sverige och utomlands, informations- och rådgivningsverksamhet 

av olika slag (inkl. undervisning), epidemiologiskt fältarbete vid utbrutna 

epidemier, utprövning av nya vacciner samt undersökningar för att följa 

det immunologiska läget hos befolkningen mot vissa sjukdomar, t. ex. polio. 

6. Programmet Service fil/ uwmsfående oi11fattar service till karolinska in~ 

stitutets institution för virologi (lokalkostnader, substrat, diskgods, djur 

m. m.) och polisskolan i Solna (värme och varmvatten). 

Medel för laboratoriets verksamhet anvisas under följande anslag: 

Statens bakteriologiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

Driftbidrag 

Centrallaboratorieuppgifter 

Försvarsmedicinsk verksamhet 

Utrustning 
Epidemiberedskap 111. m. (vissa anslagsposter). 
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Anslaget Uppdragsverksamhet iir ett förslagsanslag som tas upp med ett 
formellt belopp på I 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter 
för program J. 2 och 6. En mot komplementkostnaderna svarande del av 

intäkterna levereras in till siirskild inkomsttitel på statsbudgeten. Kostna
derna för uppdragsverksamheten skall Hickas genom avgifter så att full kost

nadstäekning för verksamheten som helhet i princip uppnås. Anslaget Drift

bidrag är ett reservationsanslag från vilket utgår statens bidrag till kost
naderna får sådant forsknings- och utvecklingsarbete inom program I och 
2 som inte kan täckas genom taxeinkoms1er. Anslaget Centrallaboratorie
uppgifter är ett förslagsanslag som finansierar program 3. Anslaget För
svarsmedicinsk verksamhet är ett förslagsanslag som finansierar program 
4. Utrustningsanslaget är ett reservationsanslag som skall finansiera labo
ratoriets investeringar i utrustning. Anslagsposterna under anslaget Epide

miberedskap står till SBL:s förfogande för epidemibekämpning och civil 
beredskapslagring av vaccin. 

Anslaget Uppdragsverksamhet får i princip inte belastas. För att lösa till
fälliga eller säsongmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten 
samt för att tills vidare tillgodose behovet av rörelsekapital disponerar SBL 

en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 7 milj. kr. Genom beslut elen 5 juni 
1975 har dock regeringen medgivit att niimnda kredit intill utgången av 

detta år får uppgå till högst 9 milj. kr. 

SBL 

Md/ och priorilffit1r::sdisk11ssio11 

SBL:s verksamhet inriktas på att förebygga och bekämpa infektionssjuk
domar. speciellt epidemiska. och att på riksplanet upprätthålla viss civil 
och militlir beredskap för detta iindarnäl. SBL:s arbete gäller sjukdomar hos 
människa vilka kan påvisas eller påverkas med mikrobiologiska eller im
munologiska metoder. Arbetsområdet omfattar inte bara epidemiska. ve-

. neriska och övriga smittsamma sjukdomar utan också reumatiska. allergiska 
och andra sjukdomstillstånd föranledda av immunologiska rubbningar utan 
känd infektiös orsak samt vissa iimnesomsiittningssjukdomar. 

För SBL:s uppdragsverksamhet giiller i princip att full kostnadstiickning 
för verksamheten i dess helhet skall uppnås. även om enskilda sektorer 
kan uppvisa över- eller underskott. Sådana över- eller underskott bör dock 
vara tillfälliga. Viss verksamhet som sammanhänger med SBL:s ställning 

som centrallaboratorium finansieras från särskilt anslag. Statens bidrag till 
SBL:s driftkostnader avser kostnader för sådant forsknings- och utveck

lingsarbete som inte kan täckas genom taxeinkomster. 
Vid prioritering måste programmet Ccntrallaboratorieuppgifter samt det 

inom programmen Diagnostiska undersökningar och Preparat försörjning in
gående forsknings- och utvecklingsarbetet sättas fr~imst. Centrallaborato-

6 Riksclagcn 1975176. I sam/. Nr /Oli. Hilaga 7 
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rieuppgifterna är grunden för SBL:s viktigaste funktion: bekämpning av och 

beredskap mot inrektionssjukdomar, speciellt epidemiska. De är också basen 

. förSBL:s funktion som fackinstans till departement och socialstyrelsen i epide

miska och mikrobiologiska frågor. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet inom programmet Diagnostiska un

dersökningar tar bl. a. sikte på att förbiittra diagnostiska metoder för odling 

och identifiering av epidemiska sjukdomar. Det syftar också till att öka 

kunskapen om infoktionssjukdomars uppkomst och utveckling. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet omfattar även bl. a. områdena tumör

virologi, hepatit och utveckling av snabba och arbetsbesparande testmetoder 

samt immunologiska reaktioner vid binclvävssjukdomar (reumatiska sjuk

domar m. fl.), lever- och sköldkörtelsjukdomar. 

När det gäller programmet Preparatförsörjning syftar forsknings- och ut

vecklingsverksamheten till kvalitetsförbättring av nuvarande vaccinsorti

ment men också till att fortlöpande i fältprövningar undersöka egentill

verkade samt importerade vacciners effektivitet. 

E 6. Statens bakteriologiska laboratorium: ll ppdragsl·erksamhet 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

Utgirt 

Anslag 

Förslag 

I 000 

I 000 

Uppdragsverksamheten omfattar tjänster och tillhandahållande av olika 

preparat till andra statliga myndigheter, enskilda kunder, kommuner och 

landsting samt en viss export av preparat. För undersökningar och preparat 

uppbär SBL ersättning enligt taxa som SBL fastställer efter samråd med 

ri ksrevisionsverket. 

SBL 

Produktion 

Program i. Diagnostiska undersökningar 

Antalet diagnostiska undersökningar uppgick budgetåret 1974175 till ca 

547 000. vilket innebär en ökning jämfört med föregående budgetår. Inom 

elen bakteriologiska avdelningen har samtliga grupper av undersökningar 

ökat och antalsmässigt har undersökningar av salmonella och tuberkulos 

ökat mest. Inom den virologiska avdelningen har de serologiska undersök

ningarna ökat mest. 
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Pmgram 2. Prcpara1/iirsiirj11i11g 

Ut vecklingen inom programmet Preparatförsörjning framgår av nedan

stående sammanställning. Då något entydigt volymbegrepp fdr de många 

olika preparaten och produkterna som ingår i programmet saknas har i stället 

försäljningsvärde (! 000-tal kr.) angivits. 

1972173 1973174 1974175 1975176 
Utfall Utfall Budget Utfoll Budget 

SBL-tillvcrkade 
preparat 11 090 14 830 18 190 17 705 22 691 
Inköpta preparat IO 701 10 970 12 675 15 418 14 759 
Hjälpprodukter 2 512 3 426 4 110 4 456 4 932 

Summa 24 303 29 226 34 975 37 579 42 382 

Av poliovaccin, som fortfarande värdemässigt är den mest betydelsefulla 

produkten, harunderbudgetåret 1974175 sålts ungefär samma mängd som fö

regående år, dvs. ca I miljon doser. Mest anmärkningsvärt iir den kraftiga för

säljningsökningen av specifika immunglobuliner, vilken orsakats av vissa epi

demier. Försäljningen av inköpta preparat har ökat med ca 50 % huvudsakli

gen beroende på försäljning av inOuensavaccin samt försäljningsökning av al

lergenpreparat. 

En mer aktiv marknadsföring utvecklas successivt vid SBL. Denna om

fattar såväl egentillverkade produkter som importerade. Bristen på lokaler 

utgör dock ett hinder för ökning av vissa delar av produktionen. En övergång 

till odling i större tankar har emellertid medfört ökad kapacitet inom den 

bakteriella vaccintillverkningen. 
De två viktigaste möjliga expansionsområdena för SBL:s egen produktion 

i framtiden gäller tumörvirus- och hcpatitområdct. Ett preparat som på grund 

av ett betydande bcredskapsintresse kan bli aktuellt att tillverka är ett me

ningokockvaccin. eftersom hjärnhinneinOammationer beroende på me

ningokocker med speciella egenskaper visat en oroande epidemiologisk ut

veckling i bl. a. Finland, USA och Brasilien. 

Inom delprogrammet SBL-rillrerkadc prcparar torde den icke-reguljära för

säljningen kunna öka till följd av att svenskt utvecklingsbistånd i framtiden 

till större del än f. n. skall avse varubistånd. SBL:s målsättning är likaså 

att vidga exportsektorn genom bearbetning av framför allt den nordiska 

marknaden i syfte att nå en mer kontinuerlig avsättning av vissa vacciner. 

Delprogrammet i11köpra preparar väntas expandera. De ekonomiskt mest 

betydelsefulla grupperna är gammaglobulin och allergipreparat. Även in

Ouensavaccin är ett betydande preparat. som dels tillverkas av SBL och 

dels importeras. Vissa år kan därför efterfrågan tillgodoses genom egen

tillverkat vaccin medan andra år vaccin delvis måste importeras. 

Under de närmaste åren väntas försäljningen av vacciner mot röda hund 
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och hjärnhinneinflammation komma att öka liksom preparatgrupperna gam

maglobulin och allergipreparat. 

Inom delprogrammet l1iälpprod11k1er väntas efterfrågan på bl. a. blodod

lingsmedium öka något medan dtiremot efterfrågan på vissa substrat kan 

komma att minska beroende på introduktionen av industritillverkade s. k. 

kits. Dessutom beräknas Huddinge sjukhus under hösten 1976 ta upp till

verkning av substrat. vilket kommer att medföra en minskad efterfrågan 

hos SBL. Totalt väntas dock en mindre ökning av försiiljningen av hjHlp

produkter. 

Taxepolitik 

För uppdragsverksamheten eftersträvas i princip full kostnadstäckning. 

Varje tjänst eller produkt behöver dock inte helt bära sina kostnader. Hu

vudsaken är att kostnadstäckning för verksamheten som helhet uppnås. 

Inom vissa områden där forsknings- och utvecklingsarbetet är särskilt om

fattande är det inte möjligt att ta ut alla kostnader. Sådan verksamhet. 

som framför allt återfinns inom de virologiska, immunologiska och para

sitologiska delprogrammen, finansieras därför delvis med ett driftbidrag. 

SBL:s officiella taxa betraktas som normgivande för debitering av bak

teriologiska och virologiska undersökningar vid andra laboratorier inom lan

det. Bidragskalkylering tillämpas t. ex. vid export av preparat och utför

säljning av restlager. I fråga om diagnostiska undersökningar har SBL möj

lighet att medge rabatter eller bonus för större kunder eller för kvantitativt 

betydelsefulla prov. 

Personal 

1973174 1974175 19751761 SBL 
19761771 

Laboratoriepersonal 283 289 297 309 
Teknisk personal 46 48 97 97 
Administrativ personal 96 96 49 49 
Ekonomipersonal 135 135 139 140 

Summa 560 568 582 595 

I 
Kategoriindelningen ändrad. 

SBL beräknar att personalresurserna för centrallaboratorieuppgifter behö

ver öka med tolv tjänster. 
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Resultatutveckling 

Resultatutvecklingen för program, 1 och 2 framgår av följande tabell. 

1971172 1972/73 1973174 1974175 1975176 
Utfall Utfall Utfall Budget Utfall SBL 

petita 

Pro~ram I 
(cxkl. cen-
trallabora-
toricuppgifter) 
Intäkter 14066 15 314 16 513 15 910 18 658 17 840 
Särkostnader 10 385 12 934 13 504 16 035 15 057 17 650 
Täckningsbidrag 3 681 2 380 3 009 -125 3601 190 

Program 2 
Intäkter 26 128 24 351 29 226 34 975 37 579 38 360 
Särkost nader 18 977 17 427 19 175 22 171 22 835 23 765 
Täckningsbidrag 7 151 6 924 10 051 12 804 14 744 14 595 

Täckningsbidrag 10 832 9 304 13 060 12 679 18 345 14 785 
totalt 

Sam kostnader 11 543 12 275 17 737 17 164 18 883 18 785 

Resultat totalt -711 -2 971 -4 677 -4 485 -538 -4000 

Föredraganden 

För SBL:s uppdragsverksamhet gäller i princip att full kostnadstäckning 
för verksamheten i dess helhet skall uppnås, även om enskilda sektorer 
kan uppvisa över- eller underskott. Sådana över- eller underskott bör dock 
vara tillfälliga. Beträffande program 1 Diagnostiska undersökningar kan 
konstateras att programmet lämnar ett lågt täckningsbidrag i förhållande 
till programmets andel av samkostnaderna medan däremot program 2 Pre
paratförsörjning lämnar ett mycket gott täckningsbidrag. Sammantaget har 
dock uppdragsverksamheten under några år redovisat underskott. 

För budgetåret 1974175 blev det slutliga underskottet på uppdragsverk
samheten 538 000 kr .. vilket är 3 947 000 kr. mindre iin vad som budgeterats. 
Föriindringen beror i huvudsak på en icke budgeterad försäljning av in
fluensavaccin och på att utfallet av den diagnostiska verksamheten blivit 
mycket bättre än beräknat. För budgetåret 1973174 var underskottet 
4 677 000 kr., varför resultatet för uppdragsverksamheten under budgetåret 

1974175 förbättrats med 4 139 000 kr. 
SBL räknar med att underskottet för budgetåret 1976177 - inkl. kostnader 

för forskning och utveckling - kommer att uppgå till 3.6 milj. kr .• vilket 

i huvudsak hänför sig till program 1 där täckningsbidraget under budgetåret 
1976/77 beräknas minska med ca 37 % . För program 2 beräknas omslut
ningen under budgetåret 1976/77 uppgå till 47.8 milj. kr .. vilket innebär 
en ökning med ca 13 "<i jiimfört med niirmast föregående budgetår. För 

Rev. 
budget 

21 180 
19 145 
2 035 

42 382 
26 030 
16 352 

18 387 

21 312 

-2 925 

1976177 
SBL 

23 813 
21 572 
2 241 

47 818 
31 179 
16 639 

18 880 

22 480 

-3 600 
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egen del bedömer jag möjligheterna för SBL att uppnå full kostnadstäckning 
under budgetåret 1976177 vara goda. 

För uppdragsverksamhet bör tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Swt<'llS baktl'l'iologiska laboratorium: Uppdragsverksamlwt för 
budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 7. Statens bakteriologiska laboratorium: Driftbidrag 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

1428000 
750 000 

1 000 

Reservation 2 783 000 

SBL:s driftbidrag avser att täcka kostnader för forsknings- och utveck
lingsarbete inom programmen I och 2 som inte kan täckas genom taxe
inkomster. 

SBL 

Anslagsberäkningen framgår av följande sammanställning. 

Disponibelt 1975176 
Beräknat behov 1975176 
Beräknad utgående reservation 1976-06-30 
Beräknat behov 1976177 
Anslagsbehov 1976177 

Föredragand<'n 

3 033 000 
2 325 000 

708 000 
3 000 000 
2 292 000 

Jag föreslår att anslaget till driftbidrag tas upp med ett formellt belopp 
av I 000 kr. Därvid har jag utgått från att SBL kommer att se över gällande 
taxor med hänsyn till intrMfade kostnadsstegringar i syfte att under året 
nå full kostnadstäckning. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens bakreriologiska laboratorium: Dri/ibidrag för budget
. året 1976177 anvisa ett reservationsanslag av· I 000 kr. 

E 8. Statens bakteriologiska laboratorium: Centrallaboratorieuppgifter 

1974/75 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 034 000 

7 425 000 
8 563 000 

Detta anslag finansierar SBL:s centrallaboratorieuppgifter. 



Prop. 1975176: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 87 

SBL 

SBL begär att anslaget räknas upp med 3 369 000 kr. till 10 794 000 kr. 
Av uppräkningen avser 1 292 000 kr. pris- och löneomräkning, 98 000 kr. 
höjt lönekostnadspåfägg och 1 979 000 kr. resursförstärkningar som erfordras 
på grund av ökade krav utifrån på SBL:s centrallaboratoriefunktioner. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1976177 till 8 563 000 kr. och hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1a1ens bak1erio/ogiska labora10riu111: C en1rallaborarorieuf1f1-

gi/ier för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 
8 563 000 kr. 

E 9. Statens bakteriologiska laboratorium: Försrnrsmedicinsk ,·erksamhet 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

1520000 
2 070 000 

2 320 000 

Detta anslag finansierar programmet Försvarsmedicinsk verksamhet. 

SBL 

SBL begär att anslaget räknas upp med 250 000 kr. varav 13 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. Uppräkningen är i sin helhet föranledd av ökade 
lönc- och materialkostnader. 

Fiiredraganden 

Jag föreslår att anslaget tas upp med 2 320 000 kr. och hemstiiller att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Sra1em bakrffio/ogiska /abora1oriu111: För.warsmedicinsk verk

sa111he1 för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 

2 320 000 kr. 

E 10. Statens bakteriologiska laboratorium: Utrustning 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

1640440 
700 000 

700 000 

Reservation 3 508 952 
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SBL:s anskaffning av utrustning finansieras dels genom utnyttjande av 
ett särskilt reservationsanslag för anskaffning av utrustningsobjekt, vars vär
de överstiger 10 000 kr., dels genom anlitande av resp. programanslag för 
utrustningsobjekt, vars värde inte uppgår till nämnda belopp. 

SBL 

För nästa budgetår behövs 1,2 milj. kr. för ett 20-tal kostnadskrävande 
utrustningsobjekt. Beloppet är avsett för rationaliseringar inom produktionen 
och diagnostiken samt för erforderlig ersättningsanskatTning. 

Föredraganden 

Under anslaget fanns vid utgången av budgetåret 1974175 en reservation av 
ca 3,5 milj. kr. Dessa medel avses främst för anskaffning av utrustning till det 
nya djurhuset vid SBL samt för en ny telefonväxel. 

För rationaliseringar inom produktionen och diagnostiken samt för er
sättningsanskatTning av försliten utrustning beräknar jag ett anslagsbehov 
av 700 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1a1r•ns bakteriologiska /ahorarorium: Utrustning för budget
året 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 700 000 kr. 

E 11. Statlig läkemedelskontroll 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 891 170 
15 448 000 
19 996 000 

Farmacevtisk specialitet får i regel inte säljas utan att vara registrerad 
hos socialstyrelsen. Registrerad farmacevtisk specialitet skall fortlöpande 
kontrolleras genom socialstyrelsens försorg. Inom socialstyrelsen handhas 
denna granskning och analys av en särskild läkemedelsavdclning. Avdel
ningen består av en allmän läkemcdelsbyrå, en registreringsbyrå och fyra 
laboratorieenheter, en farmacevtisk, en farmakologisk, en farmakoterapev
tisk och en enhet för klinisk läkemedelsprövning. 

1975176 Beräknad ändring 1976177 

Social- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 
Handläggande personal 49 1/2 + 4 
Teknisk personal 33 + 6 +2 
Kontors personal 25 I /2 + 4 +I 
Övrig personal 8 + 2 +I 

116 + 16 +4 
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1975176 Beräknad iindring 1976177 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
därav utomnordiska resor 

Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för undersökningar 

utanför den statliga läkeme
delskontrollens organisation 

Sveriges kostnader för nordiska 
farmakopenämnden 

Övriga utgifter 
därav för inköp och underhåll 
av inventarier och instrument 

Information m. m. 
Kontroll av rabrikssteriliserade 
engångsartiklar 

Summa utgifter 

Inkomster för den statliga I:ike
medelskontrollen som redovisas 
på driftbudgetens inkomstsida 

10 497 000 
38 000 

582 000 
(23 000) 

I 368 000 
490000 

365 000 

95 000 
1 071 000 

(654 000) 
942 000 

15 448 000 

12635000 

Social-
styrelsen 

+ 3 321 000 
+ 5000 
+ 146000 

(+ 6000) 
+ 1322000 
+ 345 000 

+ 44000 

+ 476 000 

(+ 79 000) 
+ 113000 

+I 157000 

+ 6 929 000 

+ 3 645 000 

I Därav 270 000 kr. överfört från anslaget E I. Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen 

föredra-
ganden 

+ 2 199000 
18 000 

422 000 
(-) 

+ 1317000 
+ 30 000 

+ 30000 

95 000 
+ 387 000 

(+ 46 000) 
+ 370 0001 

+ 750 000 

+ 4 548 000 

+ 2 865 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 764 000 kr., varav 279 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet skulle för avdelningen innebära en kraftig kvantitativ 

nedgång i antalet utförda utredningar med åtföljande ökade väntetider för 
industrin och försenad introduktion av nya läkemedel på marknaden. 

3. Styrelsen föreslår att medel anvisas för 16 nya tjänster ( + l 187 000 

kr.). 
4. Kostnaden för åtgärder inför avdelningens flyttning till Uppsala be

räknas till 743 000 kr. 

Föredraganden 

Genom beslut vid I 970 års riksdag skall socialstyrelsens läkemedelsav

delning omlokaliseras till Uppsala (prop. 1970:74. SU 1970:98, rskr 1970:223). 

Enligt gällande planer skall flyttningen ske under sommaren 1976. 
I samband med flyttningen till Uppsala behöver läkemedelsavdelningen 

förstärkas med ett biträde för bl. a. personaladministrativa ärenden och en 
tjänst som expeditionsförman bl. a. för gemensam service med biomedi
cinskt centrum i Uppsala. Den nya djuranliiggningcn i Uppsala innebiir en 
utökning i förhällande till den befintliga anliiggningcn och d..::t behövs diirför 
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en personalförst~irkning med två tjänster. varav en deltid. Jag beriiknar medel 
för dessa tjiinster (3). Jag har vidare beriiknat erforderliga medel för drift 
av del nya djurhuset och diirvid förutsall all verksamheten integreras med 
djuravdelningarna vid det biomedicinska centret i Uppsala. 

Med anledning av prop. 1975:34 om kontroll av fabrikssteriliserade en
gångsartiklar för hiilso- och sjukvården ISoU 1975:9, rskr 1975:114) har en 
ny anslagspost benämnd Kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för 
hälso- och sjukvården förts upp under detta anslag. Jag beräknar för detta 
ändamål 750 000 kr. 

Den nordiska farmakopenämnden upphör den I januari 1976 ·och för
anleder inte några kostnader under nästa budgetår. 

Enligt riksdagens beslut år 1970 (prop. 1970:74. SU 1970:98, rskr 1970:223) 

skall staten svara för en viss baskostnad fc.ir Hikemedelskontrollen som be
riiknats till ca 20 % . Återstoden eller ca 80 9G skall läkemedelsproducenterna 
svara för genom avgifter. För tiden den I januari 1975--den 30 juni 1976 
gäller en ansökningsavgift på 6 500 kr och en årsavgift på 4 400 kr. Med 

hiinsyn till intriiffade kostnadsökningar har genom beslut den 11 december 

1975 faststiillts en ansökningsavgift på 8 000 kr. och en årsavgift på 5 500 
kr. för budgetåret 1976177. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
19 996 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Starlig liikemcdcM0111rol/ för budgetåret 1976177 anvisa ett 
fc.irslagsanslag av 19 996 000 kr. 

E 12. Statens rättskemiska laboratorium 

1974/75 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 943 969 
9 246 000 

11682000 

Statens riittskemiska laboratorium ISRL) har till uppgift att utföra un
dersökningar av rättskemisk och blodgruppsserologisk art, att vara referens

laboratorium för toxikologiska analyser och klinisk blodgruppsserologi samt 
att utöva viss kontrollverksam het. Laboratoriet iir underställt socialstyrelsen 

och är uppdelat på en kemisk och en blodgruppsserologisk avdelning. 
Enligt beslut av 1971 års riksdag skall statens rättskemiska laboratorium 

omlokaliseras till Linköping. Organisationskommitten vid SRL har under 
våren 1975 till onskommittcn för Linköping överllimnat en aktuell Hi

gesredovisning med huvudtidplan för den blodgruppsserologiska avdelning

ens flyttning. 

Organisationskommitten föreslår under förutsättning att avtal träffas med 
Östergötlands Hins landsting om lokaler. driftkostnader m. m. och att lo-
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kalerna fardigstiills programenligt. att nyttningen för den blodgruppsse

rologiska avdelningen sker under perioden juli-september 1977. När det 

gäller den kemiska avdelningen vid SRL framhåller organisationskommittcn, 

att avdelningens lokalfrågor inte är lösta och att organisationsfrågan är oklar. 

Stiillning kan därför iinnu inte tas till flyttningstidpunkten. 

Personal 
Läkarpersonal 
Teknisk personal 
Kontorspersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resecrsiitt ni ngar 
diirav nordiska resor 

för omlokalisering 
Lokalkost nadcr 
Expenser 

diirav för omlokalisering 
Ersättning åt blodgivare 
Övriga utgifter 
därav engångsutgifter 

Summa utgifter 

Inkomster vid statens rätts
kemiska laboratorium. som 
redovisas på dritibudgetens 
inkomstsida 

Socials11-relse11 

1975176 

6 
63 
13 
8 

90 

6 531 000 
13 000 
10000 
(4000) 

(-) 

623 000 
120 000 

(-) 

810 000 
1 139 000 

180 000) 

9 246 000 

I 720 000 

Beriiknad ändring 1976177 

Social
styrelsen 

+7 
+I 

+I! 

+2 228 000 

+ 155 000 
l+ 4000) 
(+ 150 000) 
+ 47 000 
+ 105 000 

(+ 72 OOOl 

+1 057000 
l+ 815 0001 

+3 592 000 

+ 270 000 

Föredra
ganden 

+I 934000 

+ 151 000 
H 

(+ 150 000) 
+ 47 000 
+ 73 000 
!+ 52 000) 

+ 231 000 
(+ 170 000) 

+2 436 000 

+ 270000 

I. Pris- och löneomräkning I 853 000 kr .. varav 183 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär att två tjänster dras in på den kemiska av
delningen och att tre tjänster dras in på den blodgruppsserologiska avdel

ningen. Alternativet innebär att laboratoriet inte skulle kunna fullgöra sina 

arbetsuppgifter på ett fullgott sätt och det skulle medföra en ständigt ökande 

ärendebalans, risk för att till laboratoriet insänt provmaterial blev förstört 
etc. 

3. För att den kemiska avdelningen på ett godtagbart siitt skall kunna 

fullgöra sina uppgifter behövs ytterligare medel för fortbildning av personal. 

reseersättningar, expenser, provtagningsmatericl för alkoholprov, förbruk

ningsartiklar m. m. Dessutom erfordras engångsanvisning för att ersätta en 
försliten spektrometer och en gaskromatograf. ( +200 000 kr.) 
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4. Den blodgruppsserologiska avdelningen beräknas under sensommaren 
1977 omlokaliseras till Linköping. Åtgärder i samband med flyttningen med
för betydande merutgifter. Sålunda erfordras bl. a. medel för temporär dubb
lering av viss personal för att verksamheten i samband med flyttningen 

skall kunna bedrivas utan driftavbrott. Dessutom erfordras medel för flytt
ningskostnader m. m. för de anställda, engångsanvisning för nyanskaffning 
av viss basutrustning samt engångsanvisning för flyttning av viss utrustning 
m. m. (+I 203 000 kr.). 

5. För vidareutveckling av verksamheten vid den kemiska avdelningen 

i vad avser gaskromatografi och masspcktrometri samt automatisering av 
alkoholanalyser behövs medel till en tjänst som vetenskaplig assistent. Dess
utom erfordras ytterligare extra medel till narkotika- och läkemedelsanalyser 
samt till en engångsanvisning för inköp av en gaskromatograf och en in

tegrator för alkoholanalyser ( + 233 000 kr.). 
6. För att vidareutveckla och rationalisera den blodgruppsserologiska av

delningens verksamhet med faderskapsundersökningar erfordras extra me
del för en laborator. Den ökade rutinverksamheten inom avdelningens se
rumsektion medför vidare ett stort behov av ytterligare medel för en la

boratorieingenjör samt ett kontorsbiträde ( + 286 000 kr.J. 

Föredraganden 

Den blodgruppsserologiska avdelningen vid statens rättskemiska labo
ratorium beräknas flytta till Linköping under tredje kvartalet 1977. För bud
getåret 1976177 beriiknar jag i anslutning diirtill 200 000 kr. för dubblering 
av viss personal. 150 000 kr. för resor och traktamenten m. m. för de anställda 
i samband med omlokaliseringen. 50 000 kr. för flyttning av utrustning 
samt 250 000 kr. får anskaffning av viss ny utrustning till den blodgrupps
serologiska avdelningen. 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till samman
lagt 11 682 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till' Sta!ens rällskemiska /ahora1oriu111 får budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 11 682 000 kr. 

E 13. Statens rättsläkarstationer: För\'altningskostnader 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

7 931 318 

9 759 000 
11502000 

Statens riittsläkarstationer har till huvudsaklig uppgift att utföra riitts

medicinska undersökningar av olika slag så5om obduktion~r. undersökning-
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ar av misshandlade och för brott misstänkta personer samt utföra labo
ratorieundersökningar. 

Rättsfäkarstationcr finns i Stockholm. Uppsala, Lund. Göteborg, Umeå 
och Linköping. 

Personal 
Läkarpersonal 
Laboratoriepersonal 
Kontorspersonal 
Övrig personal 

AnslaJ: 
U1gitier 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcscersättningar 
därav nordiska resor 

Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 
därav 
inköp av invcnwrier och 
instrument 
engångsutrustning för rätts
läkarstationen i Umeå 
engångsutrustning för rätts
läkarstationen i Uppsala 

Summa utgifter 

/11koms1er 
Ersättningar för alllropologiska 
undersökningar i faderskaps
ärenden 

Nettoutgift 

Socialsf.1Telse11 

1975/76 

\9 
9 

\2 
19 
59 

7 118 000 
7 500 

29 500 
(1 500) 

1199000 
493 000 
952 000 

(244 000) 

(150 OOOI 

9 799 000 

40 000 

9 759 000 

Bcriiknad iindring 1976177 

Social
styrelsen 

+ J 
+ 4 
+ 4 
+Il 

+2248500 

+ 32 500 
(+ 500) 
+ 7 000 
+ 151 000 
+ 383 000 

(+ 64 000) 

(- 90 000) 

(+ 310000) 

+2 822 000 

+2 822 000 

Föredra
ganden 

+1 
+l 

+2 

+l 649 000 

+ 23 000 
(-) 

+ 4000 
+ 43 000 
+ 24 000 

(+ 20 000) 

(+ 100 000) 

+ 1743000 

+I 743 000 

I. Pris- och löneomräkning I 589 000 kr.. varav 181 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet beräknas innebära en minskning av verksamheten med 

en biträdande överläkare och en underliikare vilket skulle medföra en minsk
ning av antalet rättsmedicinska undersökningar med risk för att riittssii

kerheten sätts i fara. · 
3. Vid vardera stationen i Uppsala, Lund, Göteborg, Linköping och Umeå 

behövs en assistent för administrativa uppgifter. Härvid kan en tjänst som 
kansliskrivare dras in vid vardera stationen i Lund och Göteborg samt en 
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halv tjänst som kansliskrivare dras in vid stationen i Umeå. ()80 250 kr.). 
4. Vid stationen i Stockholm föreslås en tjänst som kansliskrivare vid 

sekretariatet samt en tjänst som laboratorieingenjör för att utveckla och 
komplettera laboratoriets metodutveckling med modern histokemisk och 

biokemisk analysteknik. Dessutom behövs en tjänst som fotograf ( + 211 300 
kr.). 

5. Föreståndaren för rättsläkarstationen vid Stockholm har även i egen

skap av professor att meddela undervisning i rättsmcdicin vid karolinska 
institutet liksom att bedriva forskning och forskarhandledning inom äm

nesområdet. Med hänsyn till den omfattande verksamheten föreslås att en 
tjänst som biträdande överläkare byts ut mot en överläkartjänst (+ 26 600 
kr.). 

6. Den ökande rHttsmedicinska verksamheten kräver att ytterligare en 
tjänst som laboratorieassistent inriittas i Göteborg samt att en tjänst som 
obduktionsassislent inriittas i vardera Linköping och Umeå(+ 218 700 kr.). 

7. För försöksarbetet vid stationen i Uppsala med utveckling av före
byggande åtgärder mot trafikolyckor och skador i samband därmed, psy
kologiska utredningar av orsaker till självmord, problematik i anslutning 
till narkomani. alkoholism och rattfylleri behövs en tjänst som laborato
rieingenjör, en halvtidstjänst som psykolog samt en halvtidstjänst som ku
rator (+ 164 200 kr.). 

8. Det ökande antalet rättsmedicinska undersökningar av olika slag samt 

ombyggnad av stationerna i Uppsala och Umeå medför att ytterligare medel 

behövs för expenser, inköp av inventarier och instrument, transporter, städ
ning, uppvärmning samt lokalhållning i övrigt. Dessutom behövs ytterligare 
medel för central utriikning och utbetalning av löner enligt UDAC-systemet 
samt för inköp av nödvändig utrustning till stationen i Umeå(+ 284 000 
kr.). 

9. För beredskapstjänstgöring inom regionerna behövs ytterligare medel 
till reseersättningar och traktamenten (+ 28 500 kr.). 

10. I särskild framställning begärs medel för upprustning av inventarie
beståndet vid stationen i Uppsala ( + 310 000 kr.). 

Förcdraga11de11 

För att förbättra arbetssituationen föreslår jag att rättsläkarstationen i 
Stockholm förstiirks med en biträdestjiinst oi.:h att en tjiinst som labora

torieassistent inrättas vid rättsläkarstationen i Göteborg. För anskaffning 
av utrustning till rättsliikarstationen i Uppsala beräknar jag vidare 100 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 11 502 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sta1e11s räus/äkarsta1io11cr: Fä1.-a/111i11gskos111adcr för budget

året 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 11 502 000 kr. 



Prop. 1975176:100 Bilaga 7 ~ocialdepartementet 95 

F. Öppen hälso- och sjukvård 

Bland de sjukdomsförebyggande åtgärderna fyller hiilsovårdsupplysningen 
en viktig uppgift. Inom socialstyrelsen handläggs dessa frågor av social
styrelsens niimnd för hälsoupplysning, som har rill uppgift att planera, leda 
och samordna verksamheten. Nämndens verksamhet bedrivs f. n. med 

tyngdpunkten på tre huvudområden, nämligen kost och motion, beroen
deframkallande medel samt sexual- och samlevnadsfrågor. Genomförandet 
av detta upplysningsprogram bör fortsätta under nästa budgetår. Samtidigt 
planeras f. n. siirskilda upplysningskampanjer om tobakens skadeverkningar 
och i alkoholfrågan. Möjligheterna att iiven engagera folkrörelserna i båda 
dessa upplysningsfrågor kommer diirvid att ägnas särskild uppmärksamhet. 
Avsikten iir att i proposition senare under riksmötet liigga fram förslag om 
nämnda upplysningskampanjer och att i samband diirmed även ta upp frågan 
om medelsanvisningen för hiilsovårdsupplysningen i övrigt avseende bud
getåret 1976177. 

Rätt utformade hiilsoundersökningar har också en viktig roll i den fö
rebyggande hiilsovården. På regeringens uppdrag utreder socialstyrelsen hur 
hälsoundersökningar och annan förebyggande hälsovård kan samordnas och 
författningsmässigt och organisatoriskt inordnas i det system som giiller 

för den av samhiillet bedrivna sjukvården. I samband hiirmed har social
styrelsen också att i samråd med riksförsäkringsverket överväga avgräns
ningen av de sjukvårdsåtgärder som ersiills från den allmiinna försäkringen. 
Resultat av socialstyrelsens arbete·med dessa frågor beräknas föreligga inom 
kort. 

En grundläggande fråga för den förebyggande hälsovården iir alt kunna 
upptäcka sjukdomssymtom så tidigt som möjligt. Här spelar s. k. riktade 
hälsoundersökningar en viktig roll. Försöksverksamheten med allmän hälso
kontroll i GUvleborgs län har gett goda resultat, bl. a. nUrdet giilleralt med hjiilp 
av en sUrskild röntgenmetod -mammografi - spåra bröstcancer. Jag kommer i 

det följande alt förorda att medel beriiknas för fortsatt arbete med att göra 
denna metod tillgiinglig för landstingen. 

Bland insatserna för att förstiirka den förebyggande hiilso- och sjukvården 
bör här också niinmas den forsknings- och utbildningsverksamhet som be
drivs vid vårdcentralen i Dalby. Verksamheten syftar bl. a. till att utveckla 

lämpliga metoder för hiilso- och sjukvård inom den öppna vårdsektorn. 

I det !Oljande kommer jag att föreslå medel till två nya projekt vid Dal
bystationen. Det ena har till mål att utforma ett vårdprogram för reumati

kervård vid vårdcentraler. Det andra -som har karaktären av kompletterande 

undersökningar - har till syfte att få fram riktlinjer för en meningsfull fö
rebyggande behandling mot hypertoni, dvs. högt blodtryck. 
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F 1. Läkemedel åt lissa hinnor och barn 

1974/75 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4 933 887 

4 900 000 
5 000 000 

96 

Kvinnor och barn kan i anslutning till mödra- och barnhiilsovärd samt 
skolhälsovärd kostnadsfritt rn vissa skyddsl1ikemedel. Kvinna som för av
giftsfri sjukdomsbehandling inom ramen för mödrahiilsovärden kan vidare 

kostnadsfritt fä nödviindiga liikemedel. Hestiimmelserna finns i kungörelsen 
( 1939:461 l om kostnadsfritt tillhandahållande av skyddsl1ikemedel åt vissa 
kvinnor och barn (omtryckt 1962:444, iindrad senast 1972:687) samt i kungö

relsen ( 1944:397) om kostnadsf'ritt tillhandahitllande av liikemedel åt vissa 
kvinnor, lidande av havandeskapssjukdomar m. m. (iindrad senast 1970:733). 

S1Jcials(1•relsen 

Utvecklingen visar en fortlöpande ökning av belastningen på anslaget. 
Ökningen beror bl. a. på höjda läkemedelskostnader och ökad ordination av 
gammaglobulin åt gravida kvinnor för att förhindra fosterskador i samband 
med röda hund. 

Socialstyrelsen föreslår att den kostnadsfria förebyggande behandlingen 

med vitamin D utökas från f. n. barn mellan 0-2 år till att omfatta alla 
barn upp till sex års ålder. 

Socialstyrelsen föreslår att anslaget för budgetåret 1976177 förs upp med 
8 000 000 kr. 

Fiiredraga111/c11 

Medelsbehovet under niista budgetår beriiknar jag till 5 milj. kr. Jag har 
diirvid riiknat med en i stort sett oförändrad belastning på anslaget. In
formation till personalen inom barnhälsovården om D-vitaminbehovet för 

barn upp till sex års ålder avses komma till stånd genom socialstyrelsens för

sorg. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Läkemedel åt l'issa kri1111or vch barn för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 5 000 000 kr. 
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F 2. Bidrag till familjerådgirning m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

2766672 1 

2 8800001 

780 000 

97 

t Anslagen Bidrag till försöksvis anordnad farniljei:_ådgirning, Bidrag till psykisk barna
och ungdomsvård och Bidrag till S:t Lukasstiftelsen. 

Lmdstingskommun eller kommun, som inte ingår i landsting, kan få 
statsbidrag till försöksvis anordnad familjerådgivning. Bidrag utgår till kost

naderna för läkares och kurators avlöning och resor i tjänsten. Föreligger 
särskilda skäl kan bidrag utgå även till familjerådgivning som försöksvis 
bedrivs av kommun, som ingår i landstingskommun. eller av enskild. Be

stämmelserna linns i kungörelsen (1960:710) om statsbidrag tili försöksvis 
anordnad familjerådgivning. 

S:t Lukasstiftelsen är en ekumenisk sammanslutning med uppgift att hjäl

pa miinniskor. vilkas svårigheter och ncdsalta htilsa har sin grund i psykiska 
konfiikt- och svaghetstillstånd. 

För innevarande budgetår utgår från detta anslag även bidrag till psykisk 

barna- och ungdomsvård. I enlighet med överenskommelse med Lands
tingsfårbundet upphör delta bidrag vid utgången av år 1975 samtidigt som 
denna verksamhet blir ersättningsberältigad från sjukförsäkringen (prop. 
1975:36, sru 1975:16, rskr 1975:125). 

SOl·ia/s(rrelsen 

Socialutredningen, som haft till uppgift bl. a. att lägga fram förslag rörande 

familjerådgivningens framtida utformning och organisation. ultalar i sitt 
principbetänkande !SOU 1974:39) att övervägande skäl föreligger får att fa
miljerådgivningen i framtiden knyts till primärkommunerna. I avvaktan 
på att frågan om huvudmannaskapet för verksamheten slutligt behandlas 
beräknar socialstyrelsen ett oför~indrat medelsbehov. 

Socialstyrelsen föreslår en höjning av bidraget till S:t Lukasstiftclsen från 

150000 kr. till 180000 kr. 

Föredraganden 

Det särskilda statsbidraget till psykisk barna- och ungdomsvård ersätts 
vid utgången av år 1975 av clt utvidgat crsältningssystem från sjukför
säkringen som även omfattar landstingens PBU-verksamhet. 

7 Riksdagen 197517{). I sam/. iVr /110. Bilaga 7 
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Jag beräknar statsbidragsbehovet för familjerådgivning till 600 000 kr. för 
nästa budgetår. Jag förordar vidare att statsbidraget till S:t Lukasstiftelsen 
i enlighet med socialstyrelsens förslag höjs från 150 000 kr. till 180 000 kr. 
Det sammanlagda medelsbehovet under anslaget beräknar jag således till 
780 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fami/ierådgil'lling 111. m. för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av 780 000 kr. 

F 3. Allmän hälsokontroll 

1974/75 
1975/76 
1976/77 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

I 562 810 
I 170 000 

I 200 000 

Anslaget är avsell dels för viss försöksverksamhet med allmiinna och 
riktade hälsoundersökningar och dels för statens bakteriologiska laborato

riums <SBL) kostnader för viss hiilsokontroll. 

Sot·ia/s(i·re/sen 

För fortsatt utvärdering av tidigare icke tillgängliga resultat från fcirsöks

verksamheten med allmänna hälsoundersökningar i Giivleborgs län begär 
socialstyrelsen 160 000 kr. Utvärderingen omfattar bl. a. en jämförande stu
die med cancerregistrets data. 

Den datamaskinella utvärderingen av elen i hälsokontrollen i Gävleborgs 
län ingående EKG-undersökningen har blivit fördröjd på grund av svå
righeter att utveckla ett inmätningsprogram avseende sjukliga rytmrubb
ningar. Socialstyrelsen beräknar ett medelsbehov .av 80 000 kr. för fortsatt 
bearbetning under nästa budgetår. 

Försöksverksamheten med bröstcancerundersökningar har gett lovande 

resultat. För att kunna utvärdera elen praktiska nyttan av dessa undersök

ningar anser styrelsen det vara nödvändigt att utvidga verksamheten till 
större befolkningsgrupper. Socialstyrelsen avser att utarbeta program för den

na verksamhet och att ställa dem till förfogande för intresserade landsting. 
Socialstyrelsen föreslår att 125 000 kr. beräknas fOr ändamålet. 

Styrelsen föreslår vidare att en försöksverksamhet med undersökningar 

av samma typ som använts vid hälsokontrollen i Gävleborgs län genomförs 
på sjukvårdssökancle till en medicinsk klinik. Styrelsen anser det möjligt 

att man genom ett sådant undersökningsförfarande kan få ett säkrare un
derlag för prioritering av vårdsökande till adekvat omhändertagandenivå 
inom den öppna och slutna invärtesmeclicinska och allmänmedicinska vår-
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den. Styrelsen beräknar kostnaderna för det praktiska genomförandet av 
en sådan försöksverksamhet till 175 000 kr. under budgetåret 1976177. Härtill 
kommer kostnader för bearbetning av materialet och slutförande av pro
jektet, vilket beräknas ske under nästkommande budgetår. 

Socialstyrelsen föreslår slutligen att det hälsoundersökningsprogram som 
under innevarande år beräknas framläggas av den s. k. hälsokontrollutred
ningen testas på material från hälsoundersökningen i Gävleborgs län år 1971. 
Detta föreslås ske genom statistisk-datateknisk bearbetning av resultaten 
från gävlcborgsundersökningen. Styrelsen beräknar kostnaderna härför till 

100 000 kr. 
För arvode till en specialföredragande (läkare) i vissa frågor rörande allmän 

hälsokontroll beräknas slutligen 79 000 kr. 

Siarens haklerio/ogiska labora1ori11m (5/JL) 

SBL begär 840 000 kr. för laboratoriets hälsokontroll verksam het som avser 
s. k. PKU-undersök~ingar. 

Vissa ärftliga ämnesomsättningssjukdomar hos nyfödda kan diagnosti
seras med hjälp av enkla bakteriologiska metoder, lämpliga för urvalsun
dersökningar i stor skala. Om förebyggande behandling sätts in på ett tidigt 
stadium kan barnen räddas från invaliditet till ett normalt liv. Dessa un
dersökningar beräknas nästa budgetår fortgå efter ungefär samma mönster 
som förut. 

f'öredraganden 

Försöksverksamheten med allmänna hälsoundersökningar i Gävleborgs 
län har visat goda resultat bl. a. när det gäller att med hjälp av en särskild 
röntgenmetod (mammografi) spåra bröstcancer. Jag beräknar 121 000 kr. för 
att socialstyrelsen skall kunna utarbeta dataprogram för verksamheten och 
ställa dessa program till förfogande för landstingen. Vidare beräknar jag 
160 000 kr. för fortsatt utvärdering av tidigare icke tillgängliga resultat från 
hälsokontrollen i Gävleborgs län. För arvode till föredragande hos social
styrelsen i vissa frågor rörande allmän hälsokontroll beräknas 79 000 kr. 

Vidare beräknar jag för s. k. PKU-undersökningar vid SBL 840 000 kr. 
Anslaget bör föras upp med 1 200 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Allmän hä/sokot11roll för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 1 200 000 kr. 

F 4. Skyddsympningar 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

12 816 848 
22 100 000 
27 600 000 
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Frän anslaget utgår erslittning för kostnader i samband med frivillig 
skyddsympning mot difteri, kikhosta, stelkramp, mlissling, polio och röda 
hund samt obligatorisk smittkoppsvaccinering och frivillig revaccinering av 
skolbarn mot smittkoppor. 

So(·ia/sr_rre/se11 

Styrelsen beräknar kostnaderna för ympningar under budgetåret 1976177 

enligt följande sammimstlillning 

Ersättning Steril Vaccin lmmuni-
till ympa- engångs- tets-
re, resor materiel prov 
m.m. m.m. 

Skyddsympning mot: 
I. Difteri, kikhosta-difteri-stelkramp 

(trippelympning) 
difteri-stelkramp 218 800 3 655 300 

2. Srni11.koppor I 247 000 26 900 
3. Polio 2715100 488 000 IO 748 200 
4. Mii~sling 40000 2 292 000 
5. Röda hund 26 000 I 300 000 7 200 000 

Summa 

3 874 100 
i 273 900 

13951300 
2 332 000 
8 526 000 

-- -------·-·- ---· ---

Summa 2 715 IOO 772 800 19 242 500 7 226 900 

I. Under budgetåret 1974175 uppgick totalamalet ympningar inom denna 
grupp till 54 7 000. För budgetåren 1975176 och 1976/77 beräknar styrelsen 
samma antal. 

2. Styrelsen bcräkrnlf att 100 000 barn ympas mot smittkoppor. För viss 
klinisk prövning av vaccinet beräknas 26 900 kr. 

3. Frivillig skyddsympning mot polio med avdödat vaccin erbjuds numera 
alla i Sverige. Under budgetåret 1974/75 uppgick antalet ympningar med 
fyra injektioner till 820 000. Styrelsen beräknar samma antal för budgetåren 
1975/76 och 1976/77. 

Styrelsen begär medel för fortsättning av det under budgetåret 1973174 
påbörjade ympningsprogrammet med en femte poliospruta för personer föd
da åren 1948-1959. Under budgetåret 1976177 beräknas ytterligare fyra års
klasser, dvs. 400 000 personer. komma att ympas. 

4. En allmän skyddsympning av barn mot mässling har startats under 
budgetåret 1969170. Styrelsens målsättning är att denna skyddsympning 
så snabbt som möjligt skall genomföras för åldrarna upp till 12 år, varvid 
i första hand de yngsta årskullarna bör ifrågakomma. Ympningsfrekvensen 

har hittills blivit mindre än beräknat. Styrelsen räknar dock med att efter
frågan på skyddsympning mot mässling åter skall stiga och uppskattar antalet 
ympningar under budgetåret 1976177 till 100 000. 

29 957 300 
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5. Den under budgetåret 1974/75 påbörjade skyddsympningen mot röda 

hund för att förebygga fosterskador beräknas under budgetåret 1976177 kom
ma att omfatta dels ca 15 000 nyförlösta kvinnor efter immunitetsprÖvning 
av ca 120 000 gravida kvinnor och dels ca 50 000 skolnickor i grundskolans 
sjätte årskurs. 

Fiirl'draganden 

Enligt vad jag inhämtat överviiger socialstyrelsen frågan om den fortsatta 
smittkoppsympningen i vårt land. I avvaktan på resultatet härav bör medel 

beriiknas med ledning av socialstyrelsens anslagsframställning. 
Jag räknar med att antalet ympningar blir något lägre än vad socialstyrelsen 

beräknat bl. a. beträffande miissling. Med beaktande av intrliffade höjningar av 
vaccinkostnaderna m. m. beriiknar jag medelsbehovet under anslaget för nästa 

budgetår till 27 .6 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sk_rdd.1ym1mi11gar för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags
anslag av 27 600 000 kr. 

F 5. HälsoYårdsupplysning 

1974175 
1975/76 

Utgift 
Anslag 

4 795 241 Reservation 94 7 594 
8 300 000 

Som jag angett i avsnittsinledningen kommer senare under riksmötet 
att läggas rram proposition om slirskilda informationsinsatser beträffande 

tobakens skadeverkningar och i alkoholfrågan. I samband därmed kommer 
även övriga anslagsfrågor glillande hiilsovårdsupplysningen att tas upp till 

behandling. I avvaktan hlirpå bör anslaget beräknas till oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till /läf1"0nirds11pp

/rs11ing för budget[1ret 1976177 beriikna ett reservationsai1slag 
av 8 300 000 kr. 

F 6. Bidrag till nordiskt institut för odontologisk materialprorning 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

837 608 

500 000 
1400000 

Reservation 548 156 

Enligt avt01I mellan de deltagande nordiska länderna har det nordiska 

institutet för odontologisk materialprovning (l"<!OMJ till uppgift att genom 
materialprovning och därtill hörande målinriktad forskning. utvecklings-



Prop. 1975176:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 102 

och upplysningsverksamhet samt genom andra lämpliga medel arbeta för 

att material. förbrukningsartiklar och viss utrustning, som används inom 

tandvården i de nordiska länderna, uppfyller de krav som kan ställas med 

hänsyn till utvecklingen inom hälsovård och teknik. 

Föredraganden 

Frågan om att föra över kostnaderna för verksamheten vid det nordiska 

institutet för odontologisk materialprovning till Nordiska ministerrådets 

budget kommer att övervägas efter en pågående kartläggning av olika nord

iska samarbetsorgan. I avvaktan på resultatet härav bör medel för verk

samheten beräknas under förevarande anslag. Anslagsbehovet för budgetåret 

1976177 beräknar jag till 1.4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag riff nordiskt insritur .fbr odomo/ogisk marerial11rorni11g 

för budgetåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 

1400000 kr. 

F 7. Epidemiberedskap m. m. 

1974/75 
1975/76 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 903 500 
4 780 000 
4 856 000 

Anslaget kan betecknas som ett allmänt beredskapsanslag för hLilso- och 

sjukvården såvitt avser smittsamma sjukdomar. 

Från anslaget utbetalas ersättning för vissa kostnader och förluster som 

uppkommit på grund av myndighets ingripande för att förhindra spridning 

av smittsam sjukdom (kungörelsen 1956:296 om ersättning i vissa fall vid 

ingripanden i hälsovårdens intresse och lagen 1956:293 om ersättning till 

smittbärare). Från anslaget bekostas vidare planläggning av epidemibered

skap inom riket, medicinsk katastrofberedskap m. m. samt vissa ersättningar 

enligt kungörelsen (1970: 160) angående läkarintyg för sjöfolk. 
Från anslaget bekostas även den epidemiologiska verksamhet. som bedrivs 

vid statens bakteriologiska laboratorium <SBLJ. 

Socia/s1yrelsen och SBL 

Socialstyrelsen och statens bakteriologiska laboratorium (SBU beräknar 

följande medelsbehov för sin verksamhet på området under budgetåret 

1976177. 
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so,·ials1rre/se11 
Planläggning av epidemibercdskap inom riket 
Medicinsk katastrofbcredskap 
Kursverksam het 
Diverse kostnader. främst för epidemi förebyggande åtgärder med 
avseende på den internationella trafiken 

Vissa läkarundersökningar av personer, som söker anställning 
på fartyg 

L!r epidcmiberedskapssynpunkt förstärkt övervakning av dricks
vatlen 

SBL 
Epidemiologisk verksamhet 
Civil beredskapslagring 

Föredragandf!11 

27 000 
40000 
40000 

67 000 

27 000 

25 000 
226 000 

2 544 000 
I 200 000 
3 744 000 

103 

Den epidemiologiska verksamheten vid SBL avser epidernibekämpning. 
rapportering samt rådgivning och information. Jag beriiknar anslagsbehovet 
härför till 2 670 000 kr. under nästa budgetår. Därvid har jag beräknat 250 000 
kr. för att täcka kassationsförluster i samband med beredskapslagring av 
vacciner för vissa riskgrupper. 

Vidare beräknar jag medelsbehovet för ersättning till smittbärare m. m. 
till 2 milj. kr. och för socialstyrelsens planeringsverksamhet till 186 000 kr. 
Jag vill nämna att medel till en av socialstyrelsen under detta anslag fö
reslagen kurs för länsliikare m. fl. i epidemiologiska författningar i stället 
beräknats under anslaget G 9. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal 
rn. m. 

Anslaget bör således föras upp med 4 856 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Epidemiberedskap m. 111. för budgetåret 1976177 anvisa ett 
förslagsanslag av 4 856 000 kr. 
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G. Universitetssjukhus m. m. 

Den totala intagningskapaciteten för läkarutbildningen vid de medicinska 
liiroanstalterna i landet uppgår f. n. till ca 1 000 platser per år. 

Den kliniska delen av läkarutbildningen i stockholmsområdet är i hu

vudsak förlagd till karolinska sjukhuset, Huddinge, S:t Görans, Sabbatsbergs 
och Danderyds sjukhus, Södersjukhuset samt Serafimerlasarettet. lntag
ningskapaciteten vid karolinska institutet är 370 platser per år. 

I göteborgsområdet finns de kliniska utbildningsplatserna främst vid Sahl

grenska sjukhuset. Vidare utnyttjas bl. a. Östra sjukhuset i Göteborg för 

den kliniska läkarutbildningen. 

Läkarutbildningen är i övrigt huvudsakligen förlagd till akademiska sjuk
huset i Uppsala. lasarettet i Lund. Malmö allmänna sjukhus, lasarettet i 
Umeå och regionsjukhuset i Linköping. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1974:93, Sol! 1974:26. rskr · 
1974:239) har avtal godkänts om läkarutbildning och forskning vid kom
munala undervisningssjukhus för åren 1974-1976. 

Vidare har nytt avtal träffats med Stockholms läns landstingskommun 
om samarbete beträffande karolinska sjukhuset m. m. (prop. 1975:79, SoU 

1975: 13. rskr 1975: 189). Till avtalet knutna överenskommelser om inves

teringsbidrag och driftbidrag gäller för åren 1974-1976. Överenskommelse 
med Uppsala läns landstingskommun om fortsatt samarbete för drift av 
akademiska sjukhuset i Uppsala har också godkänts av regeringen (prop. 
1975:79). Överenskommelsen gäller för tiden den I januari 1974 - den 30 

juni 1977. 

Karolinska sjukhuset lämnar sjukvård inom ramen för sina resurser som 
ett centralsjukhus inom Stockholms läns landstingskommuns sjukvårdsom
råde med delar av detta område som upptagningsområden. Sjukhuset är 
också regionsjukhus enligt avtal den 12 januari 1972 om regionsjukvård 
vid sjukhuset för patienter från vissa andra sjukvårdsområden (prop. 1972:35. 
SoU 1972:16. rskr 1972:168). 

I enlighet med ett av statskontoret framlagt betänkande (Statskontoret. 
rapport 1975: 17) föreslås att den i strålskyddsinstitutet ingående avdelningen 

för klinisk radiofysik fr. o. m. budgetåret 1976177 förs över till karolinska 

sjukhusets organisation. Beträffande karolinska sjukhusets anslagsfrågor i 

övrigt för nästa budgetår redovisas i det följande förslag om vissa perso
nalförstärkningar och om upprustning av lokalerna. 

Statens förhandlingsnämnd har triiffat avtal med Uppsala läns lands

tingskommun om att ett patologiskt och ett kliniskt mikrobiologiskt cen
trallaboratorium. vilka f. n. är knutna till universitetet i Uppsala. skall inord

nas i akademiska sjukhuset i Uppsala den I juli 1976. Medel beräknas i 
det följande under anslagen till sjukhuset för avlöningar till läkare och drift-
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kostnader för erforderliga tjiinster m. m. Det ankommer på regeringen all 
på förslag från sjukhusdirektionen niirmare pröva omfattningen av erfor
derliga personalresurser för de nya verksamheterna. I viss utslriickning rör 

det sig om en överflytlning av personal frän universitetet i Uppsala till 
akademiska sjukhuset. 

Akademiska sjukhuset har nyligen byggts ut med ett kirurgblock och 
ett neuroblock som försetts med modern utrustning. Hiirigenom och genom 
ombyggnader har skapats biittre förutsättningar för sjukvårdsverksamheten. 

För att möjligheterna hiirtill skall kunna utnyttjas till fullo behövs nu ett 
tillskott av liikartjänster. Bl. a. mol den bakgrunden föreslås i det följande 
att nio nya liikartjiinster inriittas vid sjukhuset. 

Läkare som efter grundutbildning och AT-tjänstgöring erhållit legitima

tion kan förviirva allmänläkar- eller specialistkompetens genom viss vida
reutbildning. Utbildningen sker genom tjänstgöring som underliikare, varvid 
läkaren skall delta i vissa kurser som anordnas av nämnden för läkares 

vidareutbildning. Denna systematiska undervisning med kunskapsprov för 
läkare under vidareutbildning beriiknas omfatta ca 350 kurser under nästa 
budgetår. 

Socialdepartementets sjukvårdsdelegation har i juni 1975 faststiillt liikar
fördelningsprogram for perioden 1975-1980 (LP 80). Socialstyrelsen har på 
sjukvårdsdelegationens uppdrag fördelat 959 blockförordnanden för läkare 
under fortsatt vidareutbildning för år 1976. Antalet blockförordnanden be

räknas bli 178 inom stockholmsregionen under niimnda år. varav 5 I beriiknas 

falla på karolinska sjukhuset. Inom uppsalaregionen beräknas 140 block
förordnanden komma att påbörjas år I 976 varav ca 30 vid akademiska sjuk
huset. Jag föreslår i det följande all de åtaganden som i enlighet diirmed 

ankommer på karolinska sjukhuset och akademiska sjukhuset skall infrias. 

Regeringen har i december 1975 meddelat föreskrifter om byggnads
tillstånd under år 1976 för byggnadsarbeten inom sjukvården. En allmän 
investeringsram omfattar byggnadsforetag for öppen sjukvård. långtidsvård. 
psykiatrisk sjukvård och omsorger om psykiskt utvecklingsstörda samt upp
rustnings-och ombyggnadsarbeten inom sjukvården i övrigt. För år 1976 kom
mer byggnadstillstånd inom denna investeringsram alt lämnas för en total 
byggnadskostnad av 850 milj. kr. Till ledning för huvudmiinnens planering 
finns för denna del av sjukvårdsbyggandel iiven en garanterad minimiram för 

vart och ett av åren I 977 och 1978. För större sjukhusprojekt har fastställts en 
särskild investeringsram förbyggnadstillstånd under åren I 976och 1977 på 275 

milj. kr. Den sammanlagda investeringsvolymen fårsjukvårdsinvesteringar
na under år 1976 beriiknas uppgå till ca I 300 milj. kr. i prisläget for mars 1975. 
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G I. Karolinska sjukhuset: Driftkostnader 

1974/75 
1975176 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

464 604 556 

455 137 000 
570 180 000 

Karolinska sjukhuset är regionsjukhus för stockholmsregionen och skall 
svara för viss sjukvård inom storstockholmsomrädet. Vid sjukhuset med
delas klinisk utbildning för medicine kandidater samt bedrivs forskarut
bildning och forskning. 

Karolinska sjukhuset har I 766 vård platser. Omkring 90 '.'ii av totala antalet 
vårddagarvid sjukhuset utnyttjas av patienterfran Stockholms län. År 1974 var 
antalet läkarbesök i sjukhusets öppna vård omkring 491 000. 

Under sjukhusdirektionen leds sjukhuset av en sjukhusdirektör, som vid 
sin sida har en chefsläkare. Vidare finns en biträdande sjukhusdirektör. 
Sjukhuset har ca 50 kliniker och andra fristående avdelningar. Sjukhusets 
sjukvårdsenheter är sammanförda i sex block. nämligen kirurg-, medicin
och laboratorieblocken. barn- och kvinnoblocket, psykiatriskt-socialmedi
cinska blocket samt blocket för onkologi. Administrationen vid sjukhuset 
är uppdelad på fyra byråer. nämligen en administrativ byrå. en personalbyrå. 
en driftbyrå och en planeringsbyrå. 

1975176 

Personal 
Läkarpersonal 362 
Administrativ personal 450 
Psykologer. kuratorer och rchabili-
teringspersonal 99 

Sjuksköterskepersonal 111. Il. I 549 
Laboratorie- och sjukvårdsteknisk 
personal 203 

Övrig vårdscrvicepersonal 864 
Ekonomipersonal 583 
Viss personal \id ortopediska 
verkstäder 50 

Avdelningen för klinisk radiofysik 

.-1 ns/ag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescersättningar 
diirav utrikes resor 

Lokalkostnader 

4 160 

321 982 000 
260000 
115 000 
120 000) 

67 832 000 

Beriiknad ~indring 1976177 

Myndi~- Före-
hcten dragam.lcn 

+ 6 + 3 

+ 7 

+ 4 + I 

+ 4 + I 

+ 6 + 3 

+ 4 + I 

+ 25 + 21 

+ 56 + 30 

+ 111046075 + 100 393 000 
+ 240 500 + 241 000 
+ 20 000 + 15 000 

(+ 3 000) H 
+ 5 136 000 + 5 055 000 
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1975176 Beräknad Lindring 1976/77 

Myndig- Före-
hetcn draganden 

E.xpenser 61 115 000 + 9 035 000 + 8 470 000 
diirav 
a) invcnt~trier (7 200 000) (+ 2010000) (+ 330 0001 
bl representation 110 OOOJ (-) (-) 

Automatisk databehandling 3 831 000 + 900 ()()() + 87() 000 
Datamaskinanlliggningen I 000 I (X)() I 000 
I ljälpmcclelsverksamheten I 000 

455 137 000 + 126 376 575 + 115 043 000 
Inkomster vid sjukhuset. som 
redovisas på drift budgetens 
inkomstsida 396 300 000 ·- 61 200 000 - 61 200 000 

Dir('kfiot11•11 .fijr karolinska siukhuscr 

Nytt avtal om samarbete beträffande karolinska sjukhuset har triiffats 

med Stockholms läns landstingskommun (prop. 1975:79. SoU 1975: 13. rskr 
1975: 189). Sjukhuset fungerar som regionsjukhus samt som centralsjukhus 
röreträdesvis för landstingskommunens nordvästra förvaltningsområde 
inom ramen för de resurser. som står till förfogande enligt beslut av staten. 
Kontinuerligt samråd skall ske mellan landstingskommunens hälso- och 
sjukvårdsförvaltning och karolinska sjukhusets ledning i det driftplanear

bete. som ligger till grund för beslut om upptagnings- och betjäningsom
råden. Landstingskommunen iir beredd att vid planering av sin sjukvårdsor
ganisation beakta även Hikarutbildningens och forskningens behov vid ka
rolinska sjukhuset. 

Samarbetsavtalet är en viktig utgångspunkt får arbetet med att precisera 
sjukhusets mål och verksamhetsinriktning. I många avseenden måste emel
lertid sjukhusets uppgifter studeras ytterligare och preciseras klarare. 

En siirskild arbetsgrupp under ledning :iv direktionens orclfcirande över
väger frågan om sjukhusets framtida inriktning och dimensionering inom 
ramen för en stomplan. som omfattar ca I 400 vårdplatser. Arbetsgruppens 
förslag kommer att bli underlag för överliiggningar med landstingskom
munen och karolinska institutet för all stiillning skall kunna tas till karolinska 
sjukhusets långsiktiga funktion. 

Direktionen har överlämnat resultatet av en översyn av behovet av extra 

personal vid sjukhuset. i vilken redovisats ca 785 extra tjänster vid sjukhuset. 
som inrättats för att möta vissa angelägna behov. Översynen visar. att en 

indragning av extrn tjänster endast kan ske i enstaka fall. om verksamheten 
vid sjukhuset skall bibehållas i oföriindrad omfattning. 

Sjukhuset har betydande svårigheter att rekrytera utbildad sjukvårdsper

sonal. Personalens arbetsförhållanden måste förbättras genom olika åtgärder. 
Sjukhuset bör också svara för att de anställda fi'ir lämplig utbildning. Ut
bildningskostnaclcrna uppgick till 4,9 milj. kr. under budget<iret 1974175. 
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Anslutningen av sjukhuset till Stockholms läns landstingskommuns 
medicinska informationssystem iir genomförd under september 1975. Vidare 
förs vissa rutiner över till datamaskinccntralen för administrativ databe
handling (DAFAJ. Sjukhusets centrala dator avvecklas samtidigt. 

1. Pris- och löneomriikning m. m. 99 903 688 kr .. varav 9 247 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspål~igg. 

2. I 0-alternativct. som innebiir en utgihsminskning med ca 27 milj. kr .. 
måste sjukvårdsverksamheten minskas i betydande utsträckning. Åtgärden 

skulle förutsätta bl. a. att avtalet med Stockholms läns landstingskommun 
får ändrat innehåll. 

3. En överläkartjänst bör inrättas i utbyte mot tjänst som bitriidande över
liikare vid anestesiavdelningen. Härigenom kan ansvarsfördelningen och sek
tioneringen inom den skiftande anestesi- och intensivvårdsverksamheten 
bättre tillgodoses. En nödvändig profilering mot specialområden underliittas. 
För ledningen av sektionen för endokrinologisk kirurgi bör den kirurgiska 
kliniken få en överläkartjänst i utbyte mot tjiinst som bitriidande överliikare. 
Sektionen leds av docenten Per-Ola Gran berg. som bör bli förste innehavare 
av övcrliikartjiinsten. Foniatri iir en specialitet vid öron-. niis- och hals
kliniken. som bör förctriidas av en överläkare. För iindamålet bör en över
liikartjiinst inrättas i utbyte mot en tjänst som bitriidande överliikare vid 

kliniken. En tjiinst som bitriidande överläkare vid kliniskt-mikrobiologiska 
centraliaboratoriet är avsedd för sjukhushygieniker. Då kraven på sjukhus
hygieniker. har ökat bör tjänsten ändras till överläkare. 

Sammanlagt föreslås att fyra överläkartjiinster inrättas i utbyte mot tjiinster 

som bitriid<mde överliikare ( + 95 856 kr.). 
4. för att behoven av kvalificerad anestesiservice skall kunna tillgodoses 

bör ancstcsiavdelningen förstiirkas med en bitriidandc övcrliikare. I utred
ningen "Liikarutbildning i Swckholrn under 1970-talet" föresl~1s. att hud
k!inikcn vid karolinska sjukhuset tilldelas en bitriidande överläkare fr. o. m. 
budgetåret 1976/77 för att kliniken skall kunna klara undervisningen för 
ett ökat antal studerande. Tjänsten bör inr:ittas. För att behovet av be-

. I 

handling av rcumJtiskt sjuka barn och öppen vilrd vid den reumatologiska 
kliniken skall kunna tillgodoses bör en tjiinst som hiträdande överläkare 

inriittas vid kliniken. Vid den psykiatriska kliniken dxer antalet konsul

tationsfall frän andra kliniker. Konsultationsverksamheten bör förstiirkas 

genom att ännu en biträdande överhikare tillförs kliniken. Tillkomsten av 
högvoltstationen har medfört ökade arbetsuppgifter bl. a. för radiumhem
mets gynekologiska avdelning. Radiumhemmet avsö bli ett onkologiskt 
centrum med ansvar iiven för den gynekologiska cancervården inom re

gionen. vilket medför nya arbetsuppgirter för avdelningen. En ny tjiinst 
som bitriidande överläkare bör cliirför inrättas vid elen gynekologiska av

delningen. 
Sammanlagt bör sålunda fem biträdande överliikare tillföras sjukhuset 

<+ 1170835 kr.J. 
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5. Med hänsyn till elen kvalifo.:eracle verksamhet som bedrivs vid tho

raxklinikernas kliniskt-fysiologiska laboratorium bör laboratoriet få en bi
träclancle överläkare. Tjänsten kan inrättas i utbyte mot en avdelningslii
kartjiinst. Vid urologiska kliniken har tidigare funnits en extra tjänst som 
bitriidande överläkare. Medgivandet att ha tjänsten inrättad gällde så länge 
klinikens överläkare var biträdande chefsliikare och upphörde i början av 

år 1974. Sjukvårdsarbetet bör vara uppdelat på sektioner för öppen vård 
och operationsverksamhet. Direktionen röreslår därför att ~innu en tjänst 

som biträdande överläkare inrättas vid kliniken i utbyte mot en avdelnings
läkartjänst. Vid audiologiska avclelningc_!1 linns en professor/överliikare och 
en underläkare. En tidigare personlig tjänst som överläkare för barnaudiologi 

har dragits in sedan innehavaren lämnat tjänsten. För elen barnaucliciiogiska 
verksamheten bör en tjänst som biträdande överläkare inriittas. Oiirvicl kan en 
unclerliikartjänst dras in. 

Totalt begärs tre tjänster som biträdande överläkare i nriit tade i utbyte 

mot dels två avdelningsläkartjänster, dels en underläkartjänst ( + 107 728 kr.). 
6. Behovet av psykiatrisk och gynekologisk konsultation för personalen 

bör tillgodoses genom att två tjänster inrättas för biträdande personalliikare, 
förenade med halvticlstjänstgöring. En förstUrkning av personalläkarorga
nisationen kriivs också för att denna skall kunna åliiggas ytterligare uppgifter 

inom arbetarskydd och företagshälsovård ( + 235 574 kr.). 
7. Vid neurokirurgiska kliniken linns en extra överläkartjänst, vars in

nehavare svarar för viss psykiatrisk verksamhet. Tjänsten får inte återbe
sättas. Innehavaren pensioneras under första hiilften av år 1976. Vid or

topedisk-kirurgiska kliniken finns en personlig överfakartjänst för särskilt 
barnortopedi, vilken tjänst inte heller får återbesiittas. Innehavaren pen

sionerades under år 1975. Då båda dessa verksamheterfyllerett angeliiget sjuk

vårclsbehov. bör tjänsterna få återbesiittas. 
Vid sjukhusets klinik för alkoholsjukdomar pågår en försöksverksarnhet 

med samordnade vård- och behandlingsinsatser för alkoholskadade. Kli
niken svarar för samordning och utvärdering. Försöksverksamheten skulle 
pågå under tiden den 1 juli 1974 - elen 30 juni 1976. Då elen inte kommit 
igång förrän till hösten 1975. bör verksamheten omfatta även budgetåret 

1976177. Två extra tjiinster som bitriidande överläkare som inriittats för 
fcirsöksverksamheten - den ena i utbyte mot en avdelningsläkartjänst -
bör få finnas kvar under nämnda budgetår. 

8. Behovet av en befintlig extra överläkartjiinst vid radiumhemmets all-

miinna avdelning är stadigvarande. Tjänsten bör inrättas som extra ordinarie. 
9. Direktionen liigger fram en prognos för antalet erforderliga årsförorcl

nanden som underläkare för läkare under fortsatt vidareutbildning (FY) 
under åren 1976-1980. Diirvicl beräknas 50 nya s. k. FY-block komma att 
inrättas år 1976 och 46 år 1977. Hänsyn tas också till behovet av block
förordnanclen för liikare. som fullföljer sin tidigare påbörjade vidareutbild

ning. Vidare förekommer för/iingningar av under/iikarfdrordanden för vis
sa liikare, såsom t. ex. för hikarc som är antagna till forskarutbildning och 
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av den anledningen erhåller dispens att uppehålla underläkartjänst. Sålunda 
beräknas att totalt 280 underläkartjänster behövs vid sjukhuset som f. n. 
har 144 sådana tjänster. Med hänsyn till os~ikerheten i prognosen utgår 
direktionen emellertid ifrån 250 underliikartjänster för ändamålet under åren 
1976 och 1977. Mot denna bakgrund begärs ytterligare 12 271 000 kr. för 
budgetåret 1976/77. För fortsatt samordnings- och planeringsarbete samt 
administrationen av läkares vidareutbildning behövs ytterligare 81 808 kr. 

10. En utredning har visat att en väl fungerande medicinskt teknisk tjänst 
kan ge rationaliseringsvinster. Chefen för karolinska institutets institution 
för medicinsk teknik är också chef för karolinska sjukhusets medicinskt 

tekniska sektion. Den medicinskt tekniska funktionen bör organiseras i fem 
grupper för olika utrustningstyper. För att en etapp mot en ändamålsenlig 

organisation av verksamheten skall kunna genomföras föreslår direktionen 
att en tjänst som byrådirektör (gruppchef), två tjänster för ingenjör och en 
tjänst för kansliskrivare inrättas vid driftbyrån ( + 308 022 kr.). 

11. Sedan hösten 1973 bedrivs i samråd med socialstyrelsen försökwerk
samhet med lekterapi för sjuka barn. Fören fortsatt utbyggnad av förskoleverk
samheten vid sjukhuset föreslå~ att - utöver befintliga sju förskollärartjänster 
vid sjukhuset-två tjiinster för förskolliirare inriittas vid barnmedicinska klini
ken ( + 130 794 kr. l. 

12. Den nya arbetarskyddslagstiftningen medfor ökade krav på hand
läggningen av personalskydds- och arbetsmiljöfrågor. Direktionen har fast

ställt en organisation för arbetarskyddet. Skyddsverksamheten vid sjukhuset 

bör byggas ut genom inrättande av en skyddsingenjörstjänst och en kans

liskrivartjänst ( + 144 031 kr.). 

13. för ökade insatser i fråga om aborträdgivning och information m. m. bör 
kuratorsorganisationen fåHnnu en kuratorstjänst!+ 72 121 kr.). 

14. Vissa tjänstemän har beviljats tjänstledighet for facklig verksamhet 
enligt gällande avtal hiirom, vilket medför kostnader for vikarier. Vidare 
har huvudskyddsombud utsetts vid sjukhuset med stöd av avtalet om ar
betarskydd. Medelsbehovet for iindamålet beräknas till sammanlagt 829 329 

kr. 
15. Följande personalförstärkningar behövs också vid karolinska sjuk

huset. nämligen tre kansliskrivare och två kontorsbi,räden/kontoristcr vid 
vissa kliniker m. m .. en sjukgymnast, en sjuksköterska vid neurologiska 

kliniken. en sjuksköterska/röntgenassistent vid neuroracliologiska avdel
ningen. två undersköterskor vid medicinska resp. reumatologiska klinikerna. 
en hörselvårdsassistent - bl. a. på grund av ändrat upptagningsområclc -

en laboratorieingenjör och en laboratorieassistent vid kliniskt-kemiska cen
trallaboratoriet. en laboratorieingenjör vid kliniskt-neurofysiologiska central

laboratoriet. en röntgenassistent vid röntgendiagnostiska avdelningen - bl. a. 
för termografiska bröstcancerunclersökningar - samt en radioterapiassistent 
vid radiumhemmets allmänna avdelningen - bl. a. med anledning av att 
en ny megavoltterapiapparat anskaffas (+I 024 375 kr.). 



Prop. 1975176: 100 Bilaga 7 Socialdepartementet 111 

16. På grund av bristen på utbildad sjukvårclspersonal anstiiller sjukhuset 
outbildad personal som bereds möjlighet att få Himplig utbildning. Detta 
innebär betydande utbildningskostnader för sjukhuset. Utbildningsverksam

heten bör bibehållas på nuvarande nivå. Medlen för ändamålet behöver 
diirvicl räknas upp med 6 749 160 kr. 

Sratskomorcr 

17. Inom strålskyddsinstitutet finns bl. a. en avdelning för klinisk ra
diofysik. I statskontorets betänkande (Statskontoret. rapport 1975: 17) Statens 
strålskyddsinstitut. uppgifter och organisation föreslås bl. a. att organisa
tionstillhörigheten för strålskyddsinstitutets avdelningen för klinisk radio
fysik övergår till karolinska sjukhuset. Avdelningens resurser är nämligen 

helt knutna till patientvården och utvecklingen av strålterapi och diagnostik 
inom sjukvården vid sjukhuset. Statskontoret förutsätter att det nära sam

arbetet mellan sjukhuset. karolinska institutet och strålskyddsinstitutet i 
fråga om undervisning och forskning består och att strålskyddsinstitutets 

finmekaniska verkstad och bibliotek även framdeles utnyttjas gemensamt. 
Befintliga 21 tjänster vid avdelningen föreslås således bli överförda till sjuk
huset. Hiirutöver bör fyra nya tjänster inrättas vid avdelningen ( + 2 538 297 
kr.). 

Re111is.~1·11ra11de11 

Socialstyre/sen har efter remiss yttrat sig över direktionens förslag om inrät
tande av läkartjänster och därvid bl. a. tillstyrkt att sex nya läkartjänster 

inrjttas. 
Unil'ersi1e1ska11s/ersämhere1 (UKi\) framhåller att medel bör beräknas för 

budgetåret 1976177 för en tjänst som biträdande överläkare och en halvticls

tjänst som underläkare vid huclkliniken för elen ökade läkarutbildningen vid 
karolinska institutet. UKÄ har dock i nämnda sammanhang räknat med in
dragning av en halvticlstjänst som underläkare vid elen psykiatriska kliniken . 

. \'iim11cle11 .flir w1dr1Tis11i11gssi11kh11sc11s wbygga11de (NUU) tillstyrker stats
kontorets förslag att avdelningen för klinisk radiofysik inordnas i karolinska 
sjukhusets organisation och erinrar om att sådana avdelningar tinns vid 
övriga undervisningssjukhus. Universitetens resurser för utbildning och 
forskning i racliofysik är vid dessa sjukhus integrerade med sjukhusavdel

ningarna för klinisk radiofysik i former som motsvarar vad som giiller för 
de kliniska ämnena. 

NUU förordar att de personaladministrativa regler och anstiillningsvillkor 
för personalen, som gäller för sjukvårclsenhcterna hos Stockholms läns lands
tingskommun i största möjliga utstriickning görs tilliimpliga iiven vid ka

rolinska sjukhuset. Personalutbildningen bör utformas enligt de inom lands
tingskommunen gällande principerna. Man bör söka åstadkomma en ge

mensam personaladministrativ planering för sjukhuset och landstingskom
munen. 
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Förc1/raga111/c11 

Statskontoret har i betänkande (Statskontoret. rapport 1975: 17) föreslagit 
vissa åtgärder för att strålskyddsinstitutet i framtiden skall kunna verka 
som ett ccnlralt samordnande expertorgan enligt strålskyddslagen och utöva 
tillsyn över anvi\nclningen av strålning som iir underkastad tillståndkrav 
enligt nämnda lag. I dessa frågor kommerchefen for.iordhruksdepartementet 
att i annat sammanhang redovisa de fi.irslag som skall liiggas fram i pro
position till 1975176 års riksmöte. Statskontoret har i betänkandet också 
fiireslagit att den i strålskyddsinstitutet ingående avdelningen för klinisk 

radio fysik förs över till karolinska sjukhusets organisation. Remissinstanserna 
- bl. a. socialstyrelsen. direktionen för karolinska sjukhuset, universitets
kanslersiimbetet, karolinska institutet och riksrevisionsverket - har i princip 
tillstyrkt detta förslag. Aven niimnden för undervisningssjukhusens utbyg
gande (NUU) har i yttrande över direktionens anslagsframstiillning tillstyrkt 
förslaget. Jag förordar att avdelningen för klinisk radiofysik i enlighet hiirmed 
vid ingången av budgetåret 1976177 inordnas i karolinska sjukhusets or

ganisation. Jag beriiknar därför medel under detta anslag för befintliga tjäns
ter m. m. vid avdelningen ( 17). 

Inom den kirurgiska kliniken finns en sektion för endokrinologisk kirurgi. 
Sektionen bör ledas av en överläkare i allmän kirurgi, särskilt endokrino
logisk kirurgi. Tjänsten bör inrättas i utbyte mot en tjänst som biträdande 

överläkare (3). Jag beräknar medel för detta. Vidare bör en befintlig extra 
överläkartjänst vid radiumhemmets allmänna avdelning inrättas som extra 
ordinarie tjänst. 

Medicine doktorn Gertrud Lind har redovisat en behandlingsmetod för 
smiirttillstånd i ryggen. Behandlingen utförs med en specialkonstruerad 
bädd. I remissyttrande har direktionen för karolinska sjukhuset ställt sig 
positiv till att en medicinsk verifiering av behandlingsmetoden förläggs 
till sjukhuset. Denna bör enligt direktionen knytas till sjukhusets avdelning 
för fysikalisk medicin och medicinsk rehabilitering. Därvid bör Lind få som 
konsult biträda vid dokumentationen av metoden. Jag anser det vara viir
defullt att en sådan utvärdering av behandlingsmetoden sker och beräknar 
under detta anslag erforderliga medel för Linds medverkan. Jag räknar med 

att direktionen - eventuellt i samråd med karolinska institutet -skall komma 

in med närmare förslag om hur Lind skall kunna knytas till ifrågavarande 
verksam het. 

Innehavaren av en personlig tjänst som överläkare i ortopedisk kirurgi. 

särskilt barnortopedi. har pensionerats under år 1975. För att den ortopedisk
kirurgiska kliniken även i fortsättningen skall kunna svara för en kvalificerad 
barnortopedisk verksamhet behöver kliniken en l(ikarförstärkning. Jag be
räknar därför medel för ännu en tjänst som biträdande överläkare vid kli
niken (7). 

Innehavaren av extra tjänst som överHikare vid den neurokirurgiska kli-
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niken har ansvaret för viss psykiatrisk verksamhet enligt vad direktionen 

för sjukhuset närmar;e bestämmer. Tjänsten får inte återbesättas. Inne
havaren pensioneras under första halvåret 1976. Jag finner det vara angeliiget 

att sådan psykiatrisk verksamhet vid de neurokirurgiska och neurotrau
matologiska klinikerna äger rum även i fortsättningen. För att elen psy

kiatriska kliniken skall kunna fullgöra verksamheten bör denna klinik få 

ännu en biträdande överläkare. Jag beräknar medel för tjänsten. rn. 
Radiumhemmet vid karolinska sjukhuset avses bli ett onkologiskt cent

rum med särskilt ansvar för cancervård inom stockholmsområdet. För att 
radiumhemmets gynekologiska avdelning skall kunna möta de krav som 

härigenom ställs på avdelningen bör elen få en läkarförstlirkni ng. Jag beräknar 

mot denna bakgrund medel för ännu en tjänst som biträdande överläkare 

vid avdelningen (4). 

U ni vers i tetskanslersäm betet har på grund val av ut redningen .. Läkaru tbi lcl

ning i Stockholm under 1970-talet" föreslagit bl. a. att hudkliniken vid karolin
ska sjukhuset tilldelas bl. a. en tjänst som bitriidande överliikare rr. 0. m. 

budgetåret 1976/77 med anledning av att kliniken skall svara för ett ökat 

antal studerande under läkarutbildning. Hudkliniken får svårigheter att åta 

sig den ökade undervisningen utan föreslagen liikarförstiirkning. \1ed hiinsyn 

härtill anser jag mig böra beräkna medel f'ör en bitriiclande överläkare vid 
hudkliniken (4). 

Vid karolinska sjukhuset finns medel beräknade fören tjiinst som i.iverWkare 

i reumatologi eller allmän internmedicin. vilken iir förenad med tjfost som fö

reståndare för Konung GustafV:s forskningsinstitut. Chefen för utbildnings

departementet kommer senare denna dag att vid sin anmiilan av bl. a. an

slagen till medicinska fakulteterna m. m. dels redovisa ett avtal mellan staten 

och Konung Gustav V:s 80-årsfond angående övertagande av ansvaret rör 

verksamheten vid niimnda forskningsinstitut. dels bl. a. föreslå att en or
dinarie tjiinst som professor i medicin, siirskilt reumatiska och andra in

validiserande folksjukdomar. inriittas den I juli 1976 vid karolinska insti
tutet. Tjänsten.· som ersätter nuvarande förestånclartjiinst vid forsknings

institutet. avses bli f'örcnacl med överliikartjiinst vid karolinska sjukhuset. 

Jag har tagit hiinsyn till detta vid meclelsberiikningen. 

Jag redogjorde i prop. 1974: I (bil. 7 s. 114. SoL 1974:5, rskr 1974: 112) 

för försöksverksamheten vid sjukhusets klinik för alkoholsjukdomar. vilken 

har till syfte att pröva olika möjligheter till samordnad vård och behandling 

av alkoholskadade personer. Försöksverksamheten beräknades pågå under 
budgetåren 1974175 och 1975176. Direktionen har framhållit att denna verk

samhet inte hunnit komma i gång förriin under mitten av år 1975. Jag 

anser med hänsyn härtill att försöksverksamheten bör få fortgå iiven under 

budgetåret 1976177. Jag beriiknar erforderliga medel för detta rn. 
IJen nya abortlagen förutsätter bl. a. ökade kuratorsinsatser. En ny ku

ratorstjänst bör därför tillföras kuratorsorganisationen ( 13). Personalen vid 

neurologiska kliniken behöver förstärkas med en sjuksköterska () 5). Upp-

8 Riksdag<'ll 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bi/aga 7 
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tagningsområdet har ändrats för audiologiska avdelningen. Den ökade be
lastningen som intriilTat bl. a. på grund härav, föranleder att avdelningen 
bör få ännu en hörselvårdsassistent ( 15). En röntgenassistent behövs vid 

röntgendiagnostiska avdelningen bl. a. för termografiska brösh.:ancerunder
sökningar( 15). Ännu en radioterapiassistent behövs vid radiumhemmet bl. a. 
mot bakgrund av att en ny apparat för megavoltterapi nu anskaffas ( 15). 
Slutligen bör skyddsverksamheten vid sjukhuset byggas ut genom att en 
tjänst för byråingenjör inrlittas ( 12\. Jag berliknar medel för nlimnda sex tjlins

ter. 
Jag anser att omfattningen av utbildningen av personalen vid sjukhuset 

bör bibehållas på i stort sett nuvarande nivå även under budgetåret 1976177 
och beräknar medel för iindamålet ( 16). 

Regeringen har medgett att en extra tjänst som bitrlidande överläkare 
får vara inrättad t. o. m. den 30 juni 1976 vid radiumhemmets allmlinna 
avdelning. Tjänsten betalas till viss del av Stockholms lfos landstingskom
mun mot att avdelningen tillhandahåller konsultinsatser för Huddinge sjuk
hus. Vidare är tjänsten motiverad av behovet av vissa insatser inom lä
karutbildningen. Jag beräknar medel för bibehållande av tjänsten. Viss un
dervisning inom klinisk fysiologi och klinisk kemi skall övertlyttas från 
karolinska sjukhuset till Södersjukhuset. Jag har tagit hänsyn hiirtill vid 
medelsberäkni ngen. 

Antalet blockförordnanden för läkare under fortsatt vidareutbildning har 

beräknats bli 178 inom stockholmsregionen under år 1976 varav 51 skulle 
komma att falla på karolinska sjukhuset. De åtaganden som i enlighet där
med ankommer på karolinska sjukhuset bör infrias (9). 

Direktionen för sjuk h usel har begiirt att för budgetåret 197 4/ 7 5 fä Ö\'ersk rida 
dels ansh1gsposten till lönekostnader med 13 326 000 kr. - bortsett fr[m mer
kostnader med anledning av 1975 års löneuppgörelse - dels anslagsposten 
till expenser med 7 760 000 kr. Direktionen har för budgetåret 1976177 begärt 
en uppräkning av expensposten med 9 035 000 kr. i förhållande till postens 
storlek för budgetåret 1975176. Jag förordar nu en ökning av expensposten 
med 8 470 000 kr. Hiirigenom bör något överskridande av expensposten för 
budgetåret 1976177 vid oförlindrad omfattning av verksamheten vid sjuk
huset inte behöva intrliffa. 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag en ökning av anslaget 
med sammanlagt 115 043 000 kr. till 570 180 000 kr. Jag hemstiiller att re

geringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid karolinska sjukhuset inrätta två 
tjiinster som överläkare i SKe 50. 

2. till Karolinska siukl111se1: Dri!ikos111adcr för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av 570 180 000 kr. 
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G 2. Karolinska sjukhuset: Utrustning 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

Utgift 

Anslag 

förslag 

6 189 912 Reservation 6 077 096 
6 500 000 
7 500 000 

115 

Direkrioncn/or karolinska .1j11kh11ser föreslår att 13.2 milj. kr. ställs till för

fogande för anskaffning av utrustning. Medelsbehovet framgår av följande 

sammanställning. 

I. Ersättning av befintlig utrustning 
2. Utrustning av kök och matsalar 
3. Utrustning av kliniskt-patologiska centrallaboratoriet 
4. Kompletterande utrustning till kliniken for alkoholsjukdomar 
5. Utrustning av radiumhemmet, etapp I 
6. Utrustning av cmrehallen 
7. Medel for oförutsedda behov i samband med sjukhusets upp

rustning enligt Plan 74 

11 390 000 
550 000 
150 000 
200 000 
200 000 
145 000 

600 000 

13 235 000 

1. Medelstilldelningen under utrustningsanslaget under de senaste åren 

har inte varit tillräcklig för att tillgodose sjukhusets behov av att återanskaffa 

försliten eller otidsenlig utrustning. 

Den medicinsk-tekniska utrustningen har tidigare viirderats till 78 milj. kr. 

Följande återanskaffningsplan, som omfattar iiven annan utrustning vid 
sjukhuset och som bygger på 1975 tirs prisliige, läggs rram. 

1976177 1977178 1978179 1979/80 1980/81 1981-

K i ru rgblo.:kct I 010 I 184 I 326 I OJ4 I 010 5 9J4 
Medicinblocket I 252 837 756 704 725 2 225 
Barn/kvinnoblocket 67 295 312 388 635 I 152 
Laboratorieblocket 6 983 7760 7 490 5 819 5 828 37 676 
Psykiatriska/ social-
medicinska blocket 27 12 71 333 
Blocket for onkologi I 658 I 307 I 089 983 9!0 8 307 
Central<1 fbrvalt-
ningen 394 371 261 273 126 448 

11 391 Il 766 Il 305 9 201 9 234 56 075 

Det totala värdet av sjukhusets utrustning i 1975 års prisläge iir ungefär 

109 milj. kr. Därvid har endast medriiknats utrustning, som kostar minst 

I 0 000 kr. i styckepris. 
2. Direktionen har i annat sammanhang liimnat över ett utrustnings

program för köksbyggnaden, vilket kostnadsber~iknats till I ,2 milj. kr. 

3. Ett på fullständiga bygghandlingar för upprustningen av kliniskt-pa-
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tologiska centrallaboratoriet grundat utrust ni ngsprogram har tagits fram. To
talt erfordras 430 000 kr. enligt programmet. 

4. För budgetåret 1976177 erfordras 200 000 kr. för fullföljandet av den 

beslutade försöksverksamheten vid kliniken för alkoholsjukdomar. Det iir 
huvudsakligen forskningsapparatur som behöver anskaffas. 

5. Direktionen avser att hemstiilla om regeringens bemyndigande all pro
jektera en första etapp av radiumhemmets upprustning. Byggnadsarbetena 

kan komma alt siittas igång under budgetåret 1976177. Anskaffning av ut
rustning måste i så fall påbörjas under samma budgetår. Kostnaderna för 

utrustningen kan nu inte preciseras. Uppska!lningsvis erfordras 200 000 kr. 
för påbörjande av utrustningsanskaffning. 

6. För utrustning av bibliotek samt inredning i övrigt i samband med 
upprustning av entrchallen i sjukhusets huvudkomplex erfordras 145 000 
kr. för budgetåret 1976/77. 

7. Genomförandet av sjukhusets upprustning enligt upprii!lad disposi
tionsplan och utnyttjandeplan för sjukhuset (Plan 74) kommer delvis alt 
ske i mindre etapper. Kostnaderna för erforderlig utrustning i samband med 
smärre projekt kan inte alltid beräknas i förväg. Medel bör reserveras ll"ir 
sådana ändamål. Därför bör 600 000 kr. beräknas att disponeras av direk
tionen efter framställning i varje särskilt fall. 

Remis.1y11ra11t!e 

Nämnden tiir 1111dcrvisni11gssj11khusem 111hrgga11dc (!'HJUl framhåller, att en 

utrustningsplan av det slag som finns för bl. a. universiteten skulle ge en 
bättre överblick över anslagets användning. Anclamålsenliga rutiner för slut
redovisning av utrustningsobjekten bör införas. Eftersom medel må5te stå 
till förfogande för både nyanskaffning och återanskaffning, kan NUU inte 
tillstyrka att elen tidigare budgetår uppförda posten avseende utrustning 
av befintliga kliniker m. m. ändrar benämning till ers~illning av befintlig 
utrustning. En viss återhållsamhet i fråga om ny- och återanskaffningar 
kan vara motiverad i avvaktan på att ytterligare klarhet vinns beträffande 

den framtida verksamheten vid olika enheter. Utförd inventering ger dock 

en förbättrad grund för anskaffningsplaneringen, som gör det befogat alt 
inleda en successiv ökning av mcclelsanvisningar för ~indamålet. 

Såvitt NUU kan finna behöver ytterligare 550 000 kr. stå till regeringens 
disposition för utrustning i samband med ombyggnaden av köks- och mat

salsbyggnaderna. För utrustning av vissa av patologiska centrallaboratoriets 
lokaler behöver yuerligare I 50 000 kr. anvisas. I den mån föreslagen ut

rustning till kliniken för alkoholsjukdomar, som huvudsaklingen skulle ut
göras av forskningsapparatur. avser s. k. vedertagen grundutrustning för 
forskning, som bör bekostas från detta anslag, bör sjukhuset pröva öns

kemålen om utrustning inom ramen för medel för utrustning av befintliga 

kliniker m. m. 
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fhredraga11de11 

Jag beräknar 6.3 milj. kr. för nyinköp av utrustning till befintliga kliniker 
och avdelningar vid karolinska sjukhuset. 

Vidare beräknar jag 1.2 milj. kr. för fortsatt anskaffning av utrustning 

i samband med den allmänna upprustningen av sjukhuset. 
Jag hcmstliller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Karolinska sjukhuset: Utrustni11g för budgetåret 1976177 an· 
visa ett reservationsanslag av 7 500 000 kr. 

G 3. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Al·löningar till läkare 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

58 193 262 

56 282 000 

85 336 000 

Akademiska sjukhuset i Uppsala har uppförts av staten i samarbete med 
Uppsala Hins landstingskommun för läkarutbildningen· och länssjukvården. 
Sjukhuset ägs av staten men drivs enligt avtal mellan staten och lands

tingskommunen i nära samarbete med landstingskommunen. som lämnar 
driftbidrag m. m. (prop. 1951:123. 1953:161, 1961:79. 1967:105. 1968:71. 

1973:20 och 1975:79). Akademiska sjukhuset är enligt avtal även region
sjukhus för uppsalaregionen (prop. 1963: I bil. 7 s. 461; 1967: I 05). Den senast 
träffade överenskommelsen med landstingskommunen innebar fortsatt sam

arbete för drift av akademiska sjukhuset m. m. för tiden t. o. m. den 30 
juni 1977 (prop. 1975:79. SoU 1975: 13. rskr 1975: 189). Sjukhuset har r. n. 
omkring 1 480 vårdplatser. 

1975176 Beriiknad iindring 1976177 

Direk- Före-
tionen draganden 

Personal 
Liikare 217 + 23 + 9 

Anslag 
Lönekostnader 56 282 000 +32304()()()1 + 29 054 000 

I Hiiri ingår medel ror läkartjänster m. m. för patologi och klinisk bakteriologi m. m. 

Direkrio11e11 .för akademiska siuklwser i Uppsala 

Direktionen för akademiska sjukhuset i Uppsala har gjort en översiktlig 
studie av undervisningssjukhusens bemanningar på specialistläkarnivåjäm-
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fört med deras sjukvårdsverksamhet. Studien visar att Hikartätheten är klart 
lägre vid akademiska sjukhuset än vid andra motsvarande undervisnings
sjukhus. 

I. Löneomräkning 15 5 I 5 000 kr., varav I 587 000 kr. avser höjt löne
kostnadspåJägg. 

2. 0-alternativet innebär en nedskärning av utgifterna under detta anslag 
och driftkostnadsanslaget (anslaget G 4) med sammanlagt ca 18 milj. kr. 
För att åstadkomma denna utgiftsminskning skulle verksamheten - som 

för budgetåret 1975176 beräknas omfatta ca 440 000 vårddagar - behöva 

minskas med minst 30 000 vårddagar. 
3. Ortopediskt kirurgiska kliniken har vid innyttning i det nya kirurgiska 

blocket övertagit den frakturkirurgiska verksamheten från kirurgiska kli

niken. För verksamheten bör inrättas en överläkartjänst. Härigenom tar 
kliniken en nödvändig läkarförstärkning. Den kirurgiska verksamheten krä
ver utökad anestesiservice. Anestesiavdelningen behöver ännu en läkare. 
Av organisatoriska skäl bör avdelningen tillföras en överläkartjänst. Upp

salaregionens patienter med yrkesdermatologiska sjukdomar remitteras till 
Stockholm. I det nya neuroblocket kan en yrkesdermatologisk enhet in

rymmas. En tjänst som överläkare i yrkesdermatologi bör inrättas vid hud

kliniken. Klinisk genetisk utredning och rådgivningsverksamhet bedrivs vid 

sjukhuset. Fasta tjänster för verksamheten har dock ännu inte tillskapats. För 

att fortsatt klinisk genetisk verksamhet skall kunna garameras må5te en överlä
kartjänst inrättas för ändamålet. Det är angeläget att reumatologin utvecklas 
vid medicinska kliniken. Den nya rehabiliteringskliniken vid sjukhuset ökar 

kraven på reumatologisk expertis. En överläkartjänst bör därför inrättas vid 
medicinska kliniken med uppgift för innehavaren all bl. a. leda den reumatolo
giska öppna vården. Vidare föreslås att en överläkanjiins11illförs sjukhuse1 för 
att en yrkesmedicinsk verksamhet skall kunna byggas upp vid sjukhuset. 

För att kunna dela upp ansvaret för klinikens forskningsverksamhet och 
sjukvård föreslår direktionen att en överliikartjiinst tillförs envar av de ki
rurgiska och medicinska klinikerna. Särskilt den medicinska kliniken är 
i starkt behov av ner läkartjänster för all kunna klara sina arbetsuppgifter. 

Sammanlagt begärs åtta nya överläkartjänster ( + I 736 912 kr.). 

4. Den kardiologiska avdelningen inom medicinska kliniken förmår inte 
uppfylla åtagandena inom regionvården. En biträdande överläkare måste 
därför tillföras kliniken. Sjukhusets utökade och alltmer kvalificerade verk
samhet kräver mera tidskrävande undersökningar av den röntgendiagnos

tiska avdelningen, som därför bör förstärkas med en biträdande överläkare. 
En tjänst som biträdande överläkare bör inrättas vid neurologiska kliniken 
för att kliniken skall kunna svara för läkarverksamheten vid en till Ulleråkers 

sjukhus knuten neurologisk behandlingsenhet. Uppsala läns landstingskom

mun är beredd att betala kostnaderna för den läkararbetskraft, som ställs 
till förfogande för enheten. För att uppsalaregionen skall kunna ta behovet 
av ca 42 njurtransplantationer per år tillgodosett krävs ytterligare en tjiinst 
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som biträdande överläkare vid den kirurgiska kliniken. Vid det kliniskt 
neuro-fysiologiska centrallaboratoriet har verksamheten fördubblats utan lä
karförstärkning. Laboratoriet har fåll nya lokaler i neuroblocket. Ökade krav 
på neuro-fysiologisk service ställs bl. a. från den nya rehabiliteringskliniken 
och från regionen beträffande konsultfall. En tjänst som bitriidande över

läkare bör inrättas vid kliniskt neurofysiologiska centrallaboratoriet. Vidare 
bör infektionskliniken få ännu en biträdande överläkare. 

Direktionen föreslår i denna del inriittande av sammanlagt sex tjänster 
som biträdande överläkare(+ I 200000 kr.). 

5. Regeringen har medgivit att en extra tjänst som överliikare i gynekologi 

och obstetrik, företrädesvis perinatal medicin, tills vidare får finnas inrättad 
vid kvinnokliniken för Bo A. Nilsson. Tjänsten bör stadigvarande inrättas 

vid kliniken med Bo A. Nilsson som förste innehavare. Därvid kan en 
extra tjänst som biträdande överliikare vid kliniken dras in. För att kliniken 

skall få lättare att bemanna sina tjänster med erfarna specialister bör också 
en avdelningsläkartjänst omvandlas till en tjänst som biträdande överläkare. 
Röntgendiagnostiska avdelningen är uppdelad i åtta sektioner, som var och 
en bör ledas av överläkare eller biträdande överläkare. men har endast sex 
läkare i sådan ställning. Två avdelningsläkartjiinster bör omvandlas till en 
överläkartjänst och en tjänst som bitriidande överläkare för att alla sektioner 
skall kunna få en organisatoriskt lämplig ledning. För att innehavarna av 
tjänst som professor/överläkare skall kunna avlastas vissa arbetsuppgifter 

- och då särskilt beträffande klinikernas insatser inom öppen vård - föreslås 
att en överläkartjänst inrättas i utbyte mot en tjänst som biträdande över
läkare vid envar av barnmedicinska kliniken och lungkliniken. Anestesi

avdelningens omfattande verksamhet - särskilt vid sjukhusets högt spe
cialiserade centraloperationsavclelning - kräver läkare med siirskild kom
petens vid avdelningen. En avdelningsläkartjiinst bör därför förvandlas till 
en tjänst som biträdande överliikare. Vid elen ortopediskt kirurgiska kliniken 
bör en avdelningsläkartjiinst omvandlas till tjänst som biträdande överläkare. 

Sammanfattningsvis föreslås sålunda. att tre tjiinster som bitriidande över
läkare och en avdelningsläkartjänst byts ut mot överläkartjänster samt att 
fyra avdelningsläkartjänster byts ut mot tjiinster som bitriidande överliikare 
eller alt sammanlagt ålla liikarutbyten vidtas t + 162 448). 

6. Den utökade verksamheten vid de i det följande upptagna sjukhus

enheterna motiverar hiirutöver enligt direktionen inriittandc av nio avdel

ningsläkartjänster. niimligen två vid rehabiliteringskliniken och en vid envar 
av barnmedicinska. ortopediskt kirurgiski.l, thoraxkirurgiska och urologiska 

klinikerna, ögonkliniken samt de audiologiska och foniatriska avdelningarna 
(+ 1612 962 kr.). 

7. Tre underläkartjänster vid neurokirurgiska kliniken, ortopediskt ki
rurgiska kliniken resp. socialmedicinska institutionen kommer inte att kunna 

uppehållas av liikare. som genomgår fortsatt vidareutbildning. Eftersom 
läkartjänsterna behövs för den sjukvårdandc verksamheten, bör de inte stä 
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vakanta. Underläkartjänsterna bör därför bytas ut mot avdelningsliikar
tjänster( + 133 941 kr.). 

8. fortsatt vidareutbildning för läkare anordnas vid akademiska sjuk
huset. Sålunda behöver underläkarförordnanden meddelas dels läkare, som 
fullgör tidigare påbörjad specialistutbildning, dels läkare som fullgjort sin 
allmäntjiinstgöring och önskar blockförordnande för fortsatt vidareutbildning 
(FV -block). Under budgetåret 1976177 behövs ytterligare medel l'ör ända

målet. motsvarande kostnaderna l'ör 26 årsförordnanden som underläkare 

!+ 3 791 883 kr.). 

9. Vid omvandling av underläkartjänst till avdelningsliikartjänst inträffar 
att den nya tjänsten innefattar högst 65 timmars undervisningsskyldighet 
för år. Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet har anmält att denna 

undervisningsskyldighet skall fr. o. m. budgetåret 1975176 utnyttjas så långt 
det iir möjligt. Direktionen har beräknat att en total läkararbetstid av 11 310 
timmar för år härigenom kommer att överföras från sjukvården till un
dervisningen. För att sjukvårdsverksamheten inte skall behöva minska bör 

vissa lönemedel för anställande av läkare enligt arvodesnorm ställas till 
direktionens förfogande (+I 466143 kr.). 

10. Llikare som är specialistkompetent men registrerad för forskarutbild
ning kan få dispens att uppehålla underläkartjänst. F. n. har femton läkare 
medgetts fortsatt underliikarförordnande l'ör forskarutbildning. Sådana lä

kare iir ofta tjiinstlediga frän underhikartjiinsten. Direktionen l'öreslår att 

680 029 kr. beriiknas för lönekostnader för sädana underläkarförordnanden 

under budgetåret 1976177. 
11. Medel begiirs att kompensera arbetstidsbortfallet vid tjänstledighet 

för fackligt arbete ( + 111 525 kr.). 
12. Med hänsyn till dels den ansträngda läkarsituationen vid barnmedi

cinska kliniken, dels att en av klinikens biträdande överläkare förordnats 
att vara chef~läkare vid sjukhuset hemställs om medel för inrättande av 
en extra tjänst som biträdande överliikare vid kliniken ( + 200 000 kr.). 

13. Förhandlingar pågår mellan statens förhandlingsniimnd och Uppsala 
läns landstingskommun m. n. om inrättande av ett patologiskt och ett kli

niskt mikrobiologiskt centrallaboratorium vid akademiska sjukhuset. Om 

laboratorierna inrättas skall ett antal läkartjänster och arvoden m. m. vid 
laboratorierna bekostas från detta anslag. Samtidigt minskar sjukhusets kost
nader för laboratorieundersökningar. Universitetet i Uppsala kan också vid en 

integration mellan nuvarande institutioner för patologi och klinisk mikro

biologi med sjukhusets verksamhet dra in viss personal m. m. vid insti

tutionerna. Direktionen beriiknar medel för omorganisationen. som förut
sätts kunna genomföras den I juli 1976 !+4606178 kr.). 

14. Den socialmedicinska institutionen vid Uppsala universitet bör i likhet 

med andra sådana institutioner i landet integreras i undervisningssjukhuset. 
Professorn i socialmedicin vid universitetet bör bli tillika överläkare i so

cialmedicin vid akademiska sjukhuset. En tjiinst som biträdande överliikare 
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bör inrättas vid institutionen i utbyte mot viss befintlig tjiinst som lärare 
vid universitetet (+ 328 340 kr.). 

15. Direktionen beräknar medel för vikariatskostnaderna för föreslagna 
nya läkartjänster (+I 080 000 kr.). 

R emissvrrranden 

Socialszrrc/sen har efter remiss yttrat sig över direk tioncns förslag om i nr~it
tandc av Wkartjiinster och diirvid bl. a. tillstyrkt att 19 nya liikartjiinster 

inrättas. 

UnivNsirerskanslersämherer(UKÄ) anser det välmotiverat från utbildnings

och forskningssynpunkt att den socialmedicinska verksamheten ges en fas

tare anknytning till sjukvården. UKÄ framhåller det angeliigna i att fö
reslagen omorganisation genomförs så att frågan hiirigenom får en lösning 

i enlighet med vad som gäller för socialmedicin vid övriga undervisnings
sjukhus. Något förslag att en Hirartjänst vid universitetet skulle dras in i 
samband med omorganisationen har dock inte förts fram av medicinska 

fakulteten vid Lppsala universitet eller tagits upp av UKÄ. 
Omsättningen av innehavare på tjiinster för specialistutbildade Hikare är 

ett problem inte minst på utbildningssidan. UK;\ tillstyrker all åtgiirder 

som förbä1trar läget i detta avseende vidtas i enlighet med direktionens 
förslag. 

Föredraganden 

Statens förhandlingsniimnd har träffat en överenskommelse med Uppsala 

läns landstingskommun om att ett patologiskt och ett kliniskt mikrobio

logiskt centrallaboratorium skall inrättas den I juli 1976 vid akademiska 

sjukhuset i Uppsala. Överenskommelsen innebär också att landstingskom
muncn iir beredd att svara för JO '.\; av kostnaderna för erl"ördcrliga inves
teringar för dessa verksamheter, vilket övercnsstiimmer med vad som i 
stort gäller för utbyggnaden av sjukhuset i övrigt. Riksdagens bemyndigande 
bör inhämtas att godkiinna överenskommelse om inriittande av nämnda cen

trallaboratorier vid sjukhuset. 
Jag beräknar i överensstiimmelse med direktionens förslag erforderliga 

medel för de läkartjänster m. m .. som behövs för de nya verksamheterna 
( 13).1 viss utsträckning kommer personal från universitetet i Uppsala att flyttas 

över till sjukhuset. Som chefen för utbildningsdepartementet senare denna 
dag kommer att närmare redogöra för bör tre tjänster som professor - niim

ligcn tva i patologi och en personlig tjiinst i klinisk bakteriologi - samt 

en tjiinst som bitriidande professor för patologi. siirskilt ncuropatologi. vid 
universitetet förenas med tjänster som överläkare vid sjukhuset. Det mik
robiologiska centrallaboratoriet avses i första. hand omfatta klinisk bak

teriologi. En niirn1are prövning bl. a. av omfattningen av Wkmpersonalen 
på sjukhusets stat för centrallaboratorierna inom mcdelsramcn för senare 
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ske i de former som regeringen hestiimmer. 
Statens förhandlingsnämnd har också i uppdrag att ta upp förhandlingar 

om en socialmedicinsk avdelning vid sjukhuset. Något resultat av dessa 
förhandlingar föreligger ännu inte. 

Den ortopediskt kirurgiska kliniken har flyttat in i nya lokaler i det ki
rurgiska blocket. I samband härmed har antalet vårdplatser ökat. Kliniken 

har tagit över ansvaret för den frakturkirurgiska verksamheten. För att kli

niken skall kunna möta de bl. a. hiirigenom ökade kraven behöver den 

en läkarförstärkning. Mot denna bakgrund har regeringen i september 1975 
medgett att en extra tjänst som hitriidande överhikare får vara inrättad under 

budgetåret 1975176 vid kliniken. En avdelningsliikartjiinst hålls samtidigt 
ledig. Då behovet av anordningen iir stadigvarande beriiknar jag nu medel 
för en tjänst som biträdande överliikare i uthyte mot en avdelningsläkartjiinst 
(5). Kliniken behöver vidare få iinnu en läkartjiinst. Det iir lämpligt att 

ansvaret för frakturkirurgin handhas av en överliikare. Jag beriiknar diirför 
medel för en tjiinst vid kliniken som överläkare i ortopedisk kirurgi, särskilt 
frakturkirurgi (3). 

Den omfattande och specialiserade operationsverksamheten bl. a. vid sjuk
husets centraloperationsavdelning ställer växande krav på anestesiavdelning
en. Antalet läkare vid avdelningen behöver ökas ut. Avdelningen. som utför 

anestesier på många håll inom sjukhuset. behöver en läkarförstärkning i form 
av en överläkartjänst. Jag beräknar medel fören ny överläkartjänst vid aneste

siavdelningen (3). 
Inom den medicinska klinikens ram ligger många och skiftande verk

samheter. Direktionen har påtalat klinikens svårigheter att på ett tillfreds
ställande sätt fylla sina uppgifter när det gäller kardiologi och reumatologi. 
Klinikens roll inom vidareutbildningen av läkare är viktig. Med hänsyn 
till vad jag anfört finner jag att klinikens läkarstab behöver förstärkas med 
ännu en tjänst som biträdande överliikare. Jag beriiknar medel för en sådan 
tjänst (4). 

För att få en bättre sjukvårclsverksamhet behöver den röntgendiagnostiska 
avdelningen ännu en läkare i biträdande överliikares ställning. Regeringen 

har därför i september 1975 medgivit. att en extra tjiinst som bitriiclancle 
överläkare får finnas inrättad under hudgetäret 1975176 vid avdelningen 

mot att en avdelningsliikartjiinst inte samtidigt uppehålls. Jag beräknar nu 
medel för en tjänst som biträdande överllikare fr. o. 111. elen I juli 1976 vid 

avdelningen. Därvid kan en avclelningsllikartjlinst dras in !5). 

Jag delar direktionens uppfattning att den barnmedicinska kliniken bör 

få disponera en extra tjänst som biträdande överliikare så liinge en av de 
biträdande överläkarna är förordnad som chefsläkare. Jag beräknar medel 
för ändamålet () 2). 

En ny rehabiliteringsklinik vid akademiska sjukhuset öppnar en fullstän

dig verksamhet under budgetåret 1976177. Kliniken, som bl. a. innefattar 
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en avdelning för fysikalisk terapi, bör i enlighet med direktionens förslag 
tillföras två avdelningsläkare (6). 

Akademiska sjukhuset har på senare tid byggts ut med ett kirurgblock 
och ett neuroblock; som försetts med modern utrustning. Härigenom och 
genom ombyggnader har förutsättningar skapats för en intensivare verk

samhet inom sjukvården, läkarutbildningen och forskningen vid sjukhuset. 
För att möjligheterna härtill skall kunna utnyttjas till fullo behövs på vissa 
håll ett tillskott av läkartjänster. Mina förslag i del föregående bör ses mot 

denna bakgrund. Jag förordar också att sjukhuset får ytterligare tre nya 
avdelningsläkartjänster för verksamheter som är av betydelse inom sjuk
husets regionvård. Två av tjänsterna bör avses för thoraxkirurgiska och uro

logiska klinikerna. Den tredje bör tilldelas barnmedicinska klinikens av
delning för barnkardiologi, vars verksamhet utvecklats till att även bli en 

angelägenhet såväl för uppsalaregionen som för andra län utanför denna. 
Jag beräknar medel för tjänsterna (6). 

Antalet blockförordnanden för läkare under fortsatt vidareutbildning har 

beräknats bli 140 inom uppsalaregionen under år 1976. varav ca 30 avser 
akademiska sjukhuset i Uppsala. De åtaganden som i enlighet därmed an

kommer på akademiska sjukhuset bör infrias (8). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag en ökning av anslaget 

med sammanlagt 29 054 000 kr. till 85 336 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att godkiinna överenskommelse mellan 
staten och Uppsala läns landstingskommun om inrättande av ett 

patologiskt och ett kliniskt mikrobiologiskt centrallaboratorium 
vid akademiska sjukhuset i Uppsala. 

2. bemyndiga regeringen att vid akademi ska sjukhuset i LI ppsala in

rätta två tjänster som överläkare i SKe 50, 
3. till Akadl!miska sfuklwsl'I i Uppsala: A\'/öningar [/'///cikare för bud

getåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 85 336 000 kr. 

G 4. Akademiska sjukhuset i Uppsala: Driftkostnader 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgif'l 

Anslag 
Förslag 

33 170 999 

55 355 000 

53 265 000 

Från anslaget bekostas statens andel av driftkostnaderna - bortsett från 
läkarlöner och vissa utrustningskostnader- vid akademiska sjukhuset i Upp
sala. Enligt avtal med Uppsala liins landsting angående samarbete tlir driften 

av akademiska sjukhuset erlUgger landstinget ers~lttning till staten. mot
svarande en på visst sätt beräknad kostnad för sjuka från Uppsala län jämte 
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vissa belopp som crsä1tning för liikarkostnadcr (prop. 1951: 123. 1953: 16 L 
1961:79. 1967:105. 1968:71. 1973:20 och 1975:79). Beträffande s. k. löpande 

utrustningsanskaffning skall landstingets kostnaclsandel bertiknas enligt en 
formel som innebiir. alt landstinget svarar för ca 38 % av kostnaderna. Sam
arbetsavtalet giiller t. o. m. den 30 juni 1977. 

1975176 Beriiknad iindring 1976/77 

I. Bidrag till driftkostnader 
enligt avtal 

2. Bidrag till löpande anska!T-
ning av utrustning 

3. Sjukvård at mindre be-
medlade från ort utom 
Uppsala län 

4. Hyreskostnader 

29 181 000 

2 666 000 1 

10000 
23 498 000 

55 355 000 

Direktionen 

-I 530 000 

+2 774 0002 

+ 315000 

+I 559 000 

Föredra
ganden 

-2 591 000 

+ 186 0003 

+ 315000 

-2 090 000 

I Motsvarande en heslutad utrustningsram for hudgetåret 1975/76 om 4.3 milj. kr. 
2 Motsvarande en utrustningsram för budgetåret 1976177 om 9 milj. kr. 
.1 Ylotsvarande en utrustningsram för budgetåret 1976177 om 4.6 milj. kr. 

Dirck1ione11 .fiir akademiska .\"j11kh11sc1 i Uppsala 

l. Bortsett frtm llikartjiinsterna finns f. n. 3 007 tjänster vid akademiska 
sjukhuset. Direktionen föreslär all 151 nya tjiinster inriittas. Av dessa avses 
ca 28 för all ,1vlösa hittillsvarande entreprenadstticlning inom sjukhuset. 
De nya tjiinsterna bertiknas kosta ca 8 milj. kr. Statens förhancllingsnämnd 
förhandlar med Uppsala !lins landstingskommun och andra berörda lands
tingskommuner om inriillande. av ett patologiskt och ett kliniskt mikro
biologiskt centrallaboratorium vid akademiska sjukhuset. Direktionen fi:ir
utser att laboratorierna kommer all inriittas och beräknar dtirför ca 3 milj. kr. 

för iindamålet. vilket motsvarar ca 80 tjiinster för organiserandet av dessa nya 

centrallaboratorier. Av fårutniimnda 151 nya tjiinster är ca 26 redan inrättade 
som extra tjänster. 

Lönekostnadspålägg med 36 % av lönekostnaderna har inräknats. 
Utbildningsverksamheten beräknas kosta ca 3.8 milj. kr. vid oförändrad 

omfallning. Direktionen riiknar dock med att elen skall öka med 20 'Ai vilket 

motsvarar en ökad utgift av 580 000 kr. 
Utgifterna for löner till annan personal iin liikare vid sjukhuset bertiknas 

sammanfattningsvis stiga frän 129 milj. kr. för budgetåret 1975176 till ca 

186 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 
Omkostnaderna beriiknas öka mellan budgetåren 1975176 och I 976177 

från ca 73,5 milj. kr. till ca 78,9 milj. kr. 
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Antalet vån.klagar beriiknas öka från ca 440 000 för budgetåret 1975176 
till ca 451 000 för budgetåret 1976/77. Det fastställda antalet vårdplatser 

beriikmis öka från 1 478 till 1 521 mellan dessa budgetår. 
Vårddagkostnaden beräknas öka från ca 620 kr. till ca 868 kr. 
Totalkostnaden för driften av sjukhuset - bortsett från Wkarlönerna - · 

har beräknats till ca 324 milj. kr. Uppsala liins landstings bidrag beräknas 
till ca 160 milj. kr. och övriga inkomster till ca 136 milj. kr. Sedan landstingets 
bidrag och inkomsterna dragits från totalkostnaden återstår en nettoutgift 

för staten under anslagsposten av 27 651 000 kr. 
2. Sjukhuset behöver enligt direktionen anskaffa löpande utrustning inom 

en totalram av 9 milj. kr. 1 denna ram ingår anskaffning av en ny accelerator 

till kliniken för allmiin onkologi till en beriiknad kostnad av 3,2 milj. kr. 

Remissrttrande 

Nämndenfiir 1111dervi.mi11gs5i11kh11sens 11thrgga11de (NUUl anser det önskviirt 

att framställningar om medel till löpande anskaffning av utrustning grundas 
på en inventering av befintlig utrustning och en plan för erforderliga ny

och återanskaffningar. Förslaget om anskaffning av en ny accelerator bör 
bedömas mot en mer långsiktig plan för verksamheten. NUU kan inte nu 
tillstyrka valet av strålbehandlingsapparatur. Bättre bedömningsunderlag bör 

redovisas innan slutlig ställning tas. Såsom exempel på annan i anslags
framställningen angiven utrustning, som bör särskilt prövas av regeringen. 

nämner NUU blodgrupperingsautomat till blodcentralen och viss tomograf

utrustning. 

Fiire1/raga111/e11 

Som jag niimnt under anslaget G 3 har överenskommelse träffats med 
Uppsala liins landsting om inriittande den 1 juli 1976 av ett patologiskt 
och ett kliniskt mikrobiologiskt centrallaboratorium vid sjukhuset. Medel 
bör därför beriiknas för ett antal tjiinster vid laboratorierna för den personal 
som erbjuds anstiillning vid sjukhuset enligt avtalet samtidigt som hiinsyn 
bör tas till att vissa utgifter för laboratorieundersökningar minskar. Sjukhuset 
får också inkomster genom de nya verksamheterna. 

Jag beräknar medel under anslaget for statens andel av kostnaderna for 
löpande anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset inom en total 

ram av 4,6 milj. kr. Med hänsyn till all Uppsala liins landstihgskommuns 
andel i kostnaderna for den under budgetåret 1975176 medgivna utrust
ningsanskaffningen enligt giillande avtal kan slutligt fasts@las först efter 

budgetårets slut. kan anslaget för budgetåret 1976/77 iiven komma att be

lastas av vissa kostnader för utrustning som anskaffats budgetåret 1975176. 

Jag beriiknar inte några medel för anskaffning av en ny accelerator. 
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Utbildningsverksamheten för sjukhusets personal bör bibehållas vid i stort 
sett nuvarande volym. 

Med hänvisning till sammanstiillningen hemstiiller jag att regeringen fö
reslår riksdagen 

att till Akademiska 5j11klwsct i Up11sala: Dri/ikost11ader för budgetåret 
1976/77 anvisa ett I'örslagsanslag av 53 265 000 kr. 

G 5. Akademiska sjukhuset i L ppsala: Ltrustning 

1974/75 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

140 000 
100 000 
240 000 

Reservation 145 891 

Från anslaget bekostas statens andel av kostnader mr utrustning till aka
demiska sjukhuset i Uppsala i samband med byggnadsåtgärdcr. Enligt avtal 
med Uppsala läns landstingskommun m. Il. svarar staten i regel för 40 9[, 
av kostnaderna för utbyggandet av sjukhuset. inkl. utrustningskostnaderna. 

Kommitth1 .fiir akademiska !iiukhusets i Uppsala 11tbygga11de 

Medelsbehovet för anskaffning av utrustning till akademiska sjukhuset 
i Uppsala under budgetåret 1976177 framgår av följande sammanställning. 

l. Utrustning till barnkliniker 
2. Kornmittens verksamhet 

Totalt 

300 000 
300 000 

600 000 

Statens andel 

120 000 
120 000 

240 000 

I. Kornmittens utrustningsverksamhet under budgetåret 1976177 kom
mer att i huvudsak omfatta åtgärder för anskaffning av utrustning till en 
ny barnklinikbyggnad. Denna beräknas vara färdigställd under budgetåret 
1978/79. Medelsbehovet beräknas vara störst under budgetåren 1977/78 
och 1978/79. För utrusrning som har samband med byggprocessen beriiknar 
kornmitten emellertid ett begränsat medelsbehov av 300 000 kr. 

2. Från anslagspostcn bekostas löner. vissa konsultarvoden och andra 
arvoden, resor, hyror m. m. samt utredningar. Lönekostnaderna beräknas 
till 225 000 kr. fhirtill kommer kostnaderna för kommittens egen verksamhet 
i vad den avser utrustning med 75 000 kr. 

Remissyttrande 

Nämnden för 1111derl'is11i11gs.\·i11klwsens utbl'ggandc tillstyrker att 120 000 kr. 
beräknas för statens andel av sådan utrustning till nybyggnaden för barn
klinikerna som påverkar byggprocessen. Beloppet bör dock ställas till kom
mittens förfogande först när visst bedömningsunderlag redovisats. 
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Föredraganden 

Jag beräknar i enlighet med byggnadskommittcns förslag anslaget till 
240 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Akademiska .\/11kl111se1 i Up11sala: U1r11s1ning for budgetårl:t 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 240 000 kr. 

G 6. Bidrag till kommunala unden·isningssjukhus 

1974/75 
1975/76 

1976/77 

Utgifi 
Anslag 

Förslag 

287 840 470 

240 000 000 
300 000 000 

Från anslaget utgår ersiittningar till vissa kommunala sjukvårdshuvudmiin 
enligt avtal om liikarutbildning och forskning vid kommunala undervis
ningssjukhus samt enligt avtal om anordnande och upplåtelse av lokaler 
vid dessa sjukhus för statlig verksamhet. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1974:93. SoU 1974:26. rskr 
1974:239) har godkiints sammanlagt <ltta avtal om 11ikarutbildning och forsk
ning (LUA 74). niimligen i Stockholms Wn. vid Ulleråkers sjukhus i Uppsala. 

i Linköping. i Malmö. i Lund. i Göteborg. vid S:t Jörgens sjukhus i Göteborg 

resp. i Umeå. samt vissa överenskommelser om statlig investeringsersättning 
på grundval av nämnda avtal. Avtalen gäller för åren 1974--1976. 

Utöver driftersiittningar och investeringsersättningar enligt niimnda avtal 
och överenskommelser utgår från anslaget ocks;\ dels vissa bidrag för bygg
nads- och utrustningsåtgärdcr som föranleds av praktisk utbildning av sjuk

gymnaster i Stockholm. Lund och Malmö. dels bidrag enligt avtal med 
Uppsala liins landstingskommun om anonJnandc av forskning od1 utbild

ning i geriatrik vid Kungsgiirdets sjukhus i Uppsala (prop. 1966: I bil. 10 
s. 395, SU 1966:8. rskr 1966:8) och dels bidrag till viss dispensiirvcrksamhet 
vid karolinska sjukhuset. 

Från anslaget utgår Uven ersiittningar för den verkliga kostnaden fiir bygg
nadsarbeten inom sådana lokaler i sjukhusbyggnader. som enligt särskilda 
avtal upplåtits for statlig verksamhet. Detta giiller 

a) institutionen för medicinsk teknik vid universitetet i Linköping. 
b) vissa lokaler i bakteriologibyggnaden i Lund. 
c) lokaler i mikrobiologibyggnaderna i Göteborg. 
d) lokaler för odontologisk verksamhet och mikrohiologi m. m. vid universi

tetet i Umeå. 
e) lokaler för statens riittsliikarstationer i Linköping. Lund, Götehorg och 

Umeå. 
f) provisoriska lokaler för arbetsmedicinsk verksamhet i Umeå. 

Från anslaget skall också utbetalas ifrågakommande investeringsersätt-
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ningar till anordnande av vissa lokaler vid regionsjukhuset i Linköping ät 
statens riittskemiska laboratorium (prop. 1974:93). vid lasarettet i Umeä for 
statens riittspsykiatriska klinik (prop. 1974:93) och vid lasarettet i Lund åt 
riittsmedicinsk verksamhet i Lund (prop. 1975:1 bil. 7 s. 127. Sol! 1975:5. 
rskr 1975:80). 

Nii11111de11 ,Fir 1111dNl"is11i11gs.~/ukhusrns 111bygga11de rNUUJ 

Statens fiirhandling-;niimnd har triirn1t en överenskommelse som innebär 

att sammanlagt ca 17.l milj. kr. per månad utbetalas a conto tills vidare 
under c°tr 1975 s{1som driftersiittningar. Detta innebiir ett belopp av ca 205 
milj. kr. för hela t1ret. 

Vid bedömning av medelsbehovet för investeringsersiittningar biir upp
förandet av huvudblocket vid regionsjukhuset i Linköping och av det s. k. 

huvudsjukhuset vid Östra sjukhuset i Göteborg siirskilt beaktas. liksom 
l"örhållandet att arbetena avseende en kirurgibyggnad vid Malmö allmiinna 
sjukhus beriiknas bli päbörjade under andra halv[iret 1976. 

Vidare beaktar NUU medelsbehovet för anordnande och inredning av 
lokaler för statens riittskemiska laboratorium i Linköping samt för statens 

rättsläkarstation i Lund och den till stationen knutna utbildnings- och 
IOrskni-ngsorgani.sationen vid universitet i Lund. liksom medelsbehovet för 

anordnande och utrustning av lokaler för statens riittspsykiatriska klinik 

i Umeå. Med utgångspunkt i nuvarande kostnadsliige riiknar NUU med 
att investeringsersättningarna under budgetåret 1976177 kommer att uppgå 
till ca 65 milj. kr. 

Fiire1/raga11dr11 

!'Jämnden för undervisningssjukhusens utbyggande <NlJUl har i yttrande 
över framställningar 0111 bidrag till anordnande av radioterapevtiska kliniker 
framhållit att sådana statsbidrag. som för innevarande budgetår utgår från 
förslagsanslaget H 5. Bidrag till anordnande av radioterapevtiska kliniker. 
bör avvecklas. Enligt <lV riksdagen antagna riktlinjer för regionsjukvårdens 

utbyggande (prop. 1960: 159. SU 1960: 189. rskr 1960:381) skulle ifrågavarande 

bidrag utgå för inrättande och anordnande av radioterapevtiska kliniker i 
Linköping. Örebro och Umeå. Syftet med dessa bidrag kan numera anses 
vara uppfyllt. Jag delar därför niimndens bedömning att den fortsatta bi
dragsgivningen bör begriinsas till hittills gjorda investeringar och sådana 

investeringar som berörda huvudmän räknat med vid uppgörande! av bud
geten för år 1976. Jag anser det lämpligt att till följd härav kvarstående 
bidragsutbetalningar för anordnande av raclioterapevtiska kliniker under 

budgetåret 1976177 sker från detta ansla!!. 
Regeringen har den 27 november 1975 godkänt avtal om lokaler för rätts

medicinsk verksamhet i Linköping och Lund. Sedan vissa ombyggnadsarbeten 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 129 

utförts i Linköping skall staten enligt avtalet om dessa lokaler betala en särskild 
investeringsersättning med I 350 000 kr. I Lund skall staten betala en in

vesteringsersättning med 81 "i; av kostnaderna för en tillbyggnad för riitts
medicin m. m. till patologihyggnaden. Vidare utgår sådan ers~ittning med 
25 •!,i för vissa ombyggnadsarbeten i byggnaden. Kostnaderna har preliminiirt 
beräknats till 6.5 milj. kr. för tillbyggnaden och 1.5 mil.i. kr. för ombygg
naden. Vidare skall statlig investeringsersättning utgå för kostnaden för in
redning av lokalerna för rättsmedicin. Jag niimnde i prop. 1975:1 (bil. 7, 

s. 126, SOU 1975:5. rskr 1975:80) att jag fann det iindamålsenligt all si1dana 
investeringsersiittningar skulle utgå från förevarande anslag. Regeringen h:ir 
mot denna bakgrund föreskrivit att så skall ske. 

Statens förhandlingsnämnd har kommit överens med berörda sjukvårdshu

vudmän om viss ind~xmässig höjning av driftersiittningarna i enlighet med 
gällande bestämmelser i läkarutbildningsavtalen. Regeringen har den 4 de
cember 1975 fastställt uppgörelsen. Enligt denna uppgår den slutligt bestiimda 
driftersättningen förår 1975 till 216 457 000 kr. Under år 1976 skall enligt över

enskommelsen utbetalas a canto sammanlagt omkring 240 milj. kr. såsom 
driftersättning. lnvesteringsersiittningarna kan heriiknas uppgå till omkring 
60 milj. kr. för budgetåret 1976177. 

Jag beräknar med hänsyn till vad jag anfört att drift- och investe

ringsersättningarna till huvudmännen för kommunala undervisningssjuk

hus enligt de avtal och överenskommelser som redovisats i det föregående 

kommer att uppgå till sammanlagt ca 300 milj. kr. för budgetåret 1976177. 
Utbetalningen av kvarstående bidrag till radioterapevtiska kliniker bör kunna 
rymmas inom detta anslagsbelopp. 

Jag hemsrnller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ko1111111111ala 1111dc1Tis11i11gs.\i11kh11s for budgetåret 

l 976177 anvisa ett förslagsanslag av 300 000 000 kr. 

G 7. Forsknings- och utbildnings\·erksamhet \"id \·årdcentralen i Oalhy 

1974175 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 677 607' 
2 649 000 
3 360 000 

Reservation 246 974' 

1 Anslaget Utbildnings- och forskningsverksamhct vid JiikarSI<ilioncn i Dalhy l~ikar' 

distrikt. 

Från anslaget bekostas forsknings- och uthildningsverksamheten vid vård
centralen i Dalby. Verksamheten regleras genom ett mellan staten och Mal

möhus läns lanclstingskommun år 1964 träffat avtal om samarbete för upp
förande och drift av en läkarstation i Dalby liikarclistrikt. Enligt avtalet 

bidrar staten till kostnaderna för uppförande av läkarstationen samt svarar 
för elen personal som är avsedd uteslutande för utbildnings- eller forsk-

9 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr /00. Bilaga 7 
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ningsändamål och för anskaffning av löpande utrustning, förbrukningsar
tiklar m. m., som hänför sig till nämnda verksamhet (prop. 1965:1 bil. 7 
s. 168). 

S11cials(rrf'lsen 

Baspersonalen består f. n. av en forskningsledare. som är professor i medi
cin. siirskilt öppen hälso- och sjukvård. vid universitetet i Lund. en dist

riktsläkare med tillsynsuppgifter, en instruktionssköterska med laborato
rieutbildning. en byrådirektör. en kamrerare, en assistent. en amanuens, 
tre kansliskrivare. en deltidsanställd laboratorieassistent. en laboratoriekon

sult, en psykiatrisk konsult, en sociolog-konsult. konsulter för andra spe
ciella ändamål och ytterligare en distriktsläkare. Kostnaderna härför jämte. 
kostnader för en klinisk farmakologkonsult, för utökning av sociolog-kon
sultens insatser samt för arvoden till lärare i hälso- och sjukvård och till 
socialvårdspersonal för insatser i forsknings- och utvecklingsarbetet beräknas 
till I 137 000 kr. 

För arvoden till ledamöter i den rådgivande nämnden för verksamheten 
vid vårdcentralen och till experter samt för resekostnader och traktamenten 
beräknas sammanlagt 124 000 kr. Kostnader för material, elektricitet, telefon, 
datamaskinell verksamhet m. m. beräknas till 462 000 kr. Vidare behöver 
basutrustningen kompletteras för 15 000 kr. Utöver 1 738 000 kr. till berörda 
baskostnader behövs enligt socialstyrelsen 2 577 000 kr. till forskningsverk
samhet under budgetåret 1976/77 vid vårdcentralen enligt följande sam
manställning. 

Forskningsprojekt 

Beslutade .ti1rsk11i11gsprojekt 
al Prospektiv undersökning av 67-åringar 

(medicinsk och psykologisk del) 
b) Undersökning av kostvanor. varvid man avser att 

belysa sambandet mellan kostvanor och hiilsotillstånd 
c) Diagnostik av förhöjt blodtryck vid hjiirt-kiirl-

sjukdomar· 
dl Undersökning för förebyggande av "grön" starr 
e) Hälsokontroll av 7-10-åringar 
0 Organisation av psykiatrisk sjukvård vid vårdcentral 
g) Forskning inom socialvårdsfi.iltct 
h) Social ålclersforskning 

Summa beslutade projekt 

Nra .fi1rsk11i11gspmiekt 

Specificerade pilotundersökningar 
a) Urvalsmetod för rörebyggande behandling av 

förhöjt blodtryck 
b) De ekonomiska och sociala strukturernas innytande 

på lcvnadsnivån inom olika tätorter i Dalbyregionen 
c) lnfektionsstudicr 
d) Försöksvcrksamhet inom barnomsorgsvcrksamhct 

Kostnad kr. 

229 000 

442 000 

64000 
207 000 
107 000 
133 000 
162 000 
103 000 

I 447 000 

254 000 

83 000 
167 000 
103 000 
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Forskningsprojekt 

Pilotundersökningar, etablering av nya 
forskningsprojekt, ej projektspecificerade 

Övriga nya forskningsprojekt 
e) Handikappundersökning 
I) Företagshälsovård vid vårdcentral 
g) Organisation av reumatikervården vid vårdcentral 

Summa nya projekt 

Totalt 

131 

Kostnad kr. 

125 000 

176 000 
98000 

124 000 
I 130000 
2 577 000 

Kostnaderna för viss baspersonal och vetenskaplig basutrustning m. m. 

samt nämnda forskningsprojekt uppgår sålunda till sammanlagt 4 315 000 
kr. Löne- och prisomräkning 383 000 kr., varav 36 000 kr. utgör höjt lö
nekos\ nadspålägg. 

Föredraganden 

Anslaget bör tas upp med 3 360 000 kr. Jag har därvid beräknat 324 000 
kr. för de nya projekten urvalsmetod för förebyggande behandling av för
höjt blodtryck och organisation av reumatikervården vid vårdcentral. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forsknings- och utbildningsverksamhet vid 1·årdcemrale11 i Dal

by för budgetåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 
3 360 000 kr. 

G 8. Vidareutbildning av läkare 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 931 852 
15 700 000 
21 263 000 

Från anslaget bekostas utgifter i samband med vidareutbildning av läkare 
(prop. 1969:35, SU 1969:83, rskr 1969:215; prop. 1972:104, SoU 1972:37, 
rskr 1972:286). 

Enligt kungörelsen (1972:678) med tillämpningsföreskrifter till lagen 
(1960:408) om behörighet att utöva läkaryrket skall den som avlagt läkar
examen inom riket och vill få legitimation som läkare genomgå allmän
tjänstgöring som läkare under ett år och nio månader, varav i princip sex 
månader inom allmän kirurgi, sex månader inom allmän internmedicin, tre 
månader inom allmän psykiatri eller barn- och ungdomspsykiatri samt sex 
månader inom allmänläkarvård. Utbyte mot vissa andra tjänstgöringar kan 
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ske. Prov avliiggs i allmän kirurgi, allmän internmedicin och psykiska sjuk
domar. 

Den som vill förvärva allmänläkarkompetens skall sedan han fått legi
timation som liikare genomgå viss vidareutbildning under 3 1/2 år. Den 
som vill förvärva specialistkompetens. skall sedan han fått legitimation som 

liikare genomgå vidareutbildning, som består av viss huvudutbildning samt 
sidoutbildning inom verksamhetsområde av betydelse för sökt kompetens. 
Vidareutbildningen fullgörs i regel genom att utöva tjänst som underliikare. 

Under allmänläkar- och specialistutbildning skall läkaren delta i systematisk 
undervisning med kunskapsprov. 

Nämnden för läkares vidareutbildning skall bl. a. anordna dels prov för 
läkare som fullgör allmiintjänstgöring, dels systematisk undervisning med 
k unskapsprov för läkare som genomgår allmänliikar- eller specialistutbild

ning. Nämnden meddelar också beslut om godkänd allmäntjänstgöring samt 
bevis om allmänliikar-och specialistkompetens. Socialstyrelsen tillhandahål
ler nämnden behövlig sekreterar- och biträdeshjälp. Nämndens verksamhet 
bekostas från detta anslag. 

Anslag 
1. Arvoden och ersättningar till 

nämndens ledamöter m. m. 
2. Omkostnader för nämndens verk

samhet 
3. Prov under liikarcs allmäntjänst· 

göring 
4. Systematisk undervisning och 

kunskapsprov 
5. Sekretariat hos regionkommittccr 
6. Allmiinläkarkurscr m. m. 

1975176 

450 000 

66000 

729000 

13 267 000 
388 000 
800000 

15 700 000 

Nämnden för läkares vidareutbildning (NL VJ 

Beräknad iindring 1976177 

Nämnden Före-
draganden 

+ 54000 + 54000 

+ 209 ()()() + 5 000 

+ 293 000 + 134 000 

+ 4 878 000 + 5 050000 
+ 432 000 + 120000 
+ 200000 + 200 000 
+ 6 066 000 + 5 563 000 

Pris- och löneomräkning 2 161 000 kr., varav 213 000 kr. avser höjt lö
nekostnadspålägg. 0-alternativet innebär en anslagsminskning av 885 000 
kr. vilket skulle bl. a. innebära ett otillräckligt antal prov för läkare som 

fullgör allmäntjänstgöring och en minskning av antalet kurser för den sys

tematiska undervisningen till ca 285. 
I. Resekostnaderna beräknas öka. 
2. Av beloppet avser 200 000 kr. ökad satsning på information. 
3. Med hänsyn till det ökade antalet deltagare i kunskapsproven beräknar 

NL V en ökning av medelsbehovet med 208 000 kr. Antalet avlagda prov 

beräknas uppgå till 3 260. Vidare uppstår driftkostnader om 10 000 kr. för 
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databearbetning av provuppgifter - s. k. databank. För medverkan av medi
cinsk-pedagogisk expertis i fältstudier av sjukvård beräknas 75 000 kr. 

4. Nämnden beräknar medel för 350 kurser om vardera en vecka med 
i genomsnitt ca 20 deltagare i varje kurs. Detta är en ökning med 50 kurser 
jiimfört med innevarande budgetår. Genomsnittskostnaden per kurs har ökat 
från 44 223 kr. till 52 340 kr. Vidare beräknas 75 000 kr. för medicinsk
pedagogisk expertis i planeringsarbetet. 

5. Med hänsyn till en nödvändig förstärkning av regionkommitteernas 

sekretariat på grund av ökat antal kurser och ökat antal prov under all
mäntjänstgöringen föreslår NL V att medelsanvisningen höjs. Ytterligare ad

ministrativa uppgifter bör decentraliseras. 
6. Socialstyrelsens arbetsgrupp Breddad rekrytering till allmänläkarbanan 

!BRA-gruppen) har år 1975 rekommenderat anordnande av kompletterings

och efterutbildning för distriktsläkare. Vidare har en av NL V år 1975 tillsatt 
ledningsgrupp för utredning av efterutbildning av läkare i uppdrag bl. a. 

att föreslå försöksverksamhet med efterutbildning inom allmiinliikarvården. 

NL V begär för hithörande verksamhet 1 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag räknar med att ca 350 kurser för systematisk undervisning med kun

skapsprov skall anordnas under budgetåret 1976177 för läkare under all
mänläkar- och specialistutbildning. Därmed uppnås den verksamhetsnivå 
som har angetts i prop. 1969:35 om läkares vidareutbildning. Det iir angeläget 
att vidta siirskilda åtgärder för att under de närmaste åren trygga tillgången 

på läkare i den öppna hälso- och sjukvården, bl. a. genom anordnande av 
särskilda utbildningskurser. För sådan kursverksamhet och för socialsty
relsens åtgärder i övrigt i dessa frågor räknar jag med en ökning av me
delsbehovet till 1 milj. kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag under anslaget en ök
ning med sammanlagt 5 563 000 kr. till 21 263 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vidarl'utbildning av /iikar<' för budgetåret 1976177 anvisa 

ett förslagsanslag av 21 263 000 kr. 

G 9. Efterutbildning av viss sjukvårdspersonal m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

2 490 696 
2 530 000 
2 823 000 

Från detta anslag bekostas bl. a. viss efterutbildning av läkare, tandläkare, 
barnmorskor, kuratorer, sjukgymnaster, arbctsterapevter, farmacevter m. fl. 
samt kompletterande utbildning av medicinalpersonal med utländsk ex
amen, vilka har för avsikt att arbeta i Sverige. Från anslaget bekostas också 
kurser i tropikmedicin m. m. 
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Social- Före-
styrelsen draganden 

I. Kurser i socialmedicin l<ir 
distriktsliikare m. m. 41 000 + 37 000 + 4000 

2. Efterutbildning av liikare inom 
den psykiska barna- och ungdoms-
vården 58 000 + 6000 + 6 000 

3. Kurs i socialodontologi och förfall-
ningskunskap for klinikchefer inom 
folktandvården 83000 + 9000 + 8 000 

4. Kurser för fakare m. fl. inom mödra-
och barnhiilsovården 16000 + 2000 + 2 000 

5. Vidareutbildning av legitimerade 
sjukgymnaster m. n. inom reha-
biliteringsvård samt kurser för kura-
torer inon1 hälso- och sjukvård 292 000 + 53000 + 30 000 

6. Specialkurser för farmacevter 19000 + 22000 + 2 000 
7. Kurser i antikonception och pre-

ventivmedelsrådgivning för barn-
mors kor 90000 

8. Kurser i svenska språket för ut-
ländsk medicinalpersonal 600000 + 135 000 + 80000 

9. Prov i svenska språket för ut-
liindsk medicinalpersonal 69000 + 34000 + 17000 

10. Kurser i svenska medicinalförfatt-
ningar för utliindska läkare 141 000 + 24000 + 22 000 

l l. Viss vidareutbildning m. m. för 
liikare med utländsk examen 345 000 55000 

12. Viss kunskapsprövning av utländska 
läkare som önskar tjänstgöra inom 
sitt yrke i Sverige 21 000 + 4000 + 2000 

13. Kurs i svenska medicinalförfatt-
ningar för utländska tandläkare 16000 + 2 000 + 2 000 

14. Komplelleringskurs l"ör ut-
ländska sjuksköterskor 164 000 + 31 000 + 26000 

15. . Kompletteringskurs för ut-
liindska barnmorskor 44000 + 33 000 + 7 000 

16. Kurs i medicinalförfattningar, 
för sjuksköterskor med utbild-
ning i Danmark. f'inland. Norge 
eller Island 38 000 + 6000 + 6000 

17. Viss vidareutbildning för sjuk-
gymnaster och arbctsterapevtcr 
med utländsk utbildning 61 000 I 000 

18. Speciell prövning av viss ut-
ländsk mcdicinalpersonal 27000 + 3 000 + 3 000 

19. Efterutbildning av vissa ut-
Wndska tandläkare m. m. 120000 13 000 

20. Kurs i tandreglering och barn-
tandvård för klinikchefer inom 
folktandvården 225 000 + 25 000 + 23 000 

21. Bistånds- och katastrofutbild-
ning av liikare m. n. 230 000 + 470000 + 470000 

22. Kurs i tropikmedicin 60000 + 24000 + 13000 
21 Kurs i epidemiologiska författ-

ningar för länsliikare m. n. + 40000 + 40000 

Summa utgifter 2 760 000 + 1029 000 + 763000 

Inkomster 
Ersiittningar för kostnader för bistånds-
och katastrofutbildning 230 000 - 230000 +470 000 

Nettoutgifter 2 530 000 +I 259000 + 293 000 
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Socialsryrelse11 

Pris- och löneomräkning 348 000 kr. 
0-alternativet skulle innebära en nedskärning av antalet kurser eller en 

minskning av antalet kursdeltagare. 
I. Antalet kurser i socialmedicin för distriktsläkare bör utökas från en 

till två kurser. För två sådana kurser beräknas 66 000 kr. För stipendier 
m. m. beräknas 12 000 kr. 

2-4. Medel behövs för två kurser för läkare m. Il. inom den psykiska 
barna- och ungdomsvården, för en kurs i socialodontologi och författnings
kunskap för klinikchefer inom folktandvården, för två konferenser i mödra
och barnhälsovård, varav en för överläkare och biträdande överläkare vid 
kvinno- och barnkliniker och en avseende hälsokontroll för fyraåringar. 

5. För en fortbildningskurs för sjukgymnaster i speciella behandlings
tekniker av patienter i öppen vård beräknas 27 000 kr. För en gemensam 
fortbildningskurs avseende samarbetsmetodik för arbetsterapevter, sjukgym
naster. kuratorer, läkare och sjuksköterskor i rehabiliteringsinriktad behand
ling av långtidssjuka och handikappade i öppen vård beräknas 54 000 kr. 
För en kurs för sjukgymnaster i habilitering av barn med cerebral pares 
eller likartade rörelsehinder beräknas 34 000 kr. För sju kurser för arbet~
terapevter. kuratorer, läkare. sjukgymnaster och sjuksköterskor avseende 
information om hjälpmedel för handikappade beräknas 85 000 kr. 

För åtta kursveckor inkl. uppföljningskonferenser med inriktning på sam
arbetets metodik för rehabiliteringspersonal från olika vårdområden och ku
ratorns-socialarbetarens roll inom rehabiliteringsteamet och i samordningen 
mellan sjukvård och socialvård beräknas 145 000 kr. 

6-7. Antalet kurser för inspekterande farmacevter bör utökas från en 
till två kurser. Fyra kurser planeras för barnmorskor i antikonception och 
prevcntivmedelsrådgivning. 

8-9. Styrelsen avser att under budgetåret 1976177 anordna två kurser. 
om vardera fyra månader i svenska språket m. m. för utländsk medici

nalpersonal. Vidare avser styrelsen att anordna prov i svenska språket för ut
ländsk medicinalpersonal och räknar med att ca 325 läkare, tandläkare, sjuk
sköterskor, sjukgymnaster, barnmorskor m. Il. med utländs_k utbildning skall 
undergå sådant prov. Kostnaderna per deltagare beräknas till 315 kr. eller 
totalt till 103 000 kr. 

1 O. Styrelsen avser att anordna fem kurser i svenska medicinalförfattningar 
för läkare med utländsk examen. som önskar förvärva svenska legitimation. 
Varje kurs omfattar högst en månad och ca 25 deltagare. 

1 I. En sakkunnig har tillkallats för att utreda vissa frågor om utbildningen 
av läkare med utländsk examen, innefattande dels utbildningsverksamhetens 
framtida inriktning, organisation och omfattning, dels den framtida förlägg
ningen av verksamheten. I avvaktan på resultatet av denna utredning beräknar 
socialstyrelsen kostnaderna för viss vidareutbildning av läkare med utländsk 
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examen till tidigare anvisat belopp 345 000 kr., ökat med pris-och löneomräk

ning, totalt 400 000 kr. 

14-17. Under budgetåret 1976177 behövs två kompletteringskurser för 

sjuksköterskor med utWndsk examen som begärt svensk legitimation. Kom

plctteringskursen för utländska barnmorskor beräknas omfatta tio deltaga

re. Fem barnmorskor med nordisk utbildning beräknas genomgå en kortare 

teoretisk komplctteringskurs. Tre kurser i svenska medicinalförfattningar 

bör anordnas för sjuksköterskor som utbildats i annat nordiskt land och 

som ansökt om legitimation som sjuksköterska. Socialstyrelsen begär dess

utom 18 000 kr. får stipendier till de sjuksköterskor som vid kurstillfället 

inte har anställning. Tre kurser i socialmedicin bör anordnas för sjukgym

naster och arbetstcrapevter med utländsk utbildning. Vidare bör anordnas 

åtta prov i klinisk fysioterapi. 

18. Socialstyrelsen föreslår att viss medicinalpersonal, som på grund av 

sin ställning som politiska flyktingar saknar handlingar som verifierar deras 

utbildning, får möjlighet till särskild prövning för att bekräfia deras ut

bildning. För prövning av tio sjuksköterskor. barnmorskor, sjukgymnaster, 

medicinsk-tekniska assistenter, laboratorieassistenter och skötare i psykia

trisk vård beräknas 30 000 kr. 

19. Kostnaderna för viss efterutbildning av tandläkare dels från östeu

ropeiskt land och dels från VHsteuropa. USA och Australien berHknas till 

sammanlagt 133 000 kr. 

20. Under budgetåret 1975176 anvisades medel för en försökskurs i tand

reglering. och barntandvård för klinikchefer inom barntandvården. Med 

hänsyn till det fortsatta behovet av ökade resurser inom barn- och ung

domstandvården föreslår styrelsen att motsvarande kurs anordnas även un

der budgetåret 1976/77. 
21. Sedan budgetåret 1972173 har socialstyrelsen anordnat specialkurser 

i bistånds- och katastrofutbildning av läkare och sjuksköterskor som skall 

fullgöra biståndstjlinst i olika länder. Under budgetåren 1972/73 och 1973174 
genomfördes kurserna i samråd med biståndsutbildningsnämndcn. 

Etter framställning från Svenska missionsrådet och Rädda barnens riks

förbund har SIDA ställt ·medel till socialstyrelsens förfogande för anordnande 

av två kurser under budgetåret 1974175. Även under budgetåret 1975176 
kommer två kurser att anordnas av socialstyrelsen genom bidrag från SIDA 

och de enskilda biståndsorganisationerna. Kostnaderna för att under bud

getåret 1976177 kunna genomföra två JO-veckors kurser med vardera ca 

30 deltagare och för att i anslutning härtill kunna' anordna en utbildnings

konferens för bl. a. utvärdering av kursernas innehåll och utformning be

räknar socialstyrelsen till 700 000 kr. 

22. För en sexveckors efterutbildningskurs för läkare i tropikmedicin be

räknas kostnaderna till 84 000 kr. 
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Föredraga11de11 

Jag kan i huvudsak biträda socialstyrelsens förslag till den kursverksamhet 

som bekostas från detta anslag. Socialstyrelsen har föreslagit viss medels
anvisning för kurs i epidemiologiska författningar for länsliikare m. fl. under 
anslaget F 7. Medel för ändamålet bör i stiillet beräknas under hiir förevarande 

anslag. Ifrågavarande kurs liksom övriga under detta anslag upptagna kurser 
är en fortsättning av förut bedriven kursverksamhet. 

En särskilt tillkallad sakkunnig har i uppdrag att utreda vissa frågor rörande 

utbildningen av liikarc med utländsk examen, innefattande dels utbildnings
verksamhetens framtida inriktning, organisation och omfattning, dels den 
framtida förläggningen av verksamheten. I avvaktan på resultat av denna ut
redning beräknar jag medlen för viss vidareutbildning m. m. för läkare med ut

ländsk examen till oförändrat 345 000 kr. 
För bistånds-och katastrofutbildningen av läkare m. fl. har jag beräknat me

del för två kurser. Samma princip för kostnadstiiclrning som tilWmpats ti
digare år bör giilla iiven under nästa budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet un
der anslaget till 2 823 000 kr. Det bör få ankomma på socialstyrelsen att 
göra de omdispositioner mellan anslagsposterna som utbildningsbehovet hos 
de olika grupperna av sjukvårdspersonal kan påkalla. 

Jag hemstäl~er att regeringen föreslår riksdagen 
att till l:,'ticrlllhild11i11g av l'iss ~i11kvårdsperso11al 111. 111. för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 2 823 000 kr. 

G IO. Nordiska hälsol·årdshögskolan 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

2 047 385 

2 151 0001 

2 364 000 

1 Därutöver har 10 000 kr. anvisats i rcglcringsbrcv för Yiss administrativ scrvi1:e från 
universitetet i Göteborg. 

Vid Nordiska hiilsovårdshögskolan i Göteborg anordnas kurser för !Ukare, 

tandläkare, ingenjörer verksamma inom den allmänna hälsovården, häl
sovårdsinspektörer och sjukhusadministratörer. 

Skolans verksamhet regleras genom avtal mellan Danmark, Finland, Nor
ge och Sverige (prop. 1962: I bil. 13. SU I 962: 11, rskr 1962: 11 samt prop. 
1965: I bil. 7, SU 1965:5, rskr 1965:5). Sverige svarar förskottsvis för samtliga 

utgifter under löpande budgetår. Efter räkenskapsårets slut betalar övriga 
stater sina andelar av kostnaderna. Dessa fördelas på länderna proportionellt 

i förhållande till det antal kursmånader, som faller på de av varje land 
under året utnyttjade elevplatserna. 
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1975176 Beriiknad ändring 1976/77 

Hälsovårds- Före-
högskolan dragandcn 

Pcrsonal 8 

Anslag 
Lönekostnader I 082 500 + 138 200 + 159 000 
Sjukvård I 000 
Resecrsättningar 156 000 + 15 600 + 14000 
Lokalkostnader 270000 + 15000 + 15 000 
Expenser 271 5001 + 27 200 + 15000 
Stipendier till elever 380 000 + 50000 

2 161 000 + 246 000 + 203 000 

1 Inkl. I 0 000 kr. som anvisats i regleringsbrev för viss administrativ service från 
universitetet i Göteborg. 

S(rrelsen för l\iordiska hälsovårdshögskolan 

Verksamheten vid högskolan har de senaste budgetåren omfattat 13 kurs

månader. Fördelningen av antalet kurs- och elevmånader för budgetåret 

1974175 framgår av följande tablå. 

3 två-månaderskurser för liikare m. fl. 
2 sex-veckorskurser för ingenjörer 
2 t d-vcckorskurser för hälsovårdsinspcktörer 
I två-rnånadcrskurs för sjukhusadministratörer 
I en-månadskurs i socialodontologi 

Summa 

Kurs-
månader 

6 
3 
I 
2 
I 

13 

Elev-
månader 

106 
61,5 
20 
46 
24 

257,5 

En av styrelsen tillsatt arbetsgrupp lade våren 1973 fram förslag om hög

skolans framtida verksamhet. Utredningsförslaget överlämnades efter re

missbehandling till socialdepartementet för vidare handläggning. De nor

diska regeringarna utsåg våren 1974 ledamöter i en nordisk ar

betsgrupp med uppgift att lägga fram definitivt förslag till utbyggnad av 

högskolan. 

Hittills gällande avtal har med anledning härav förlängts att gälla ytter

ligare ett år t. o. m. den 30 juni 1976. I avvaktan på slutligt ställningstagande 

till förslaget från den nordiska arbetsgruppen föreslår styrelsen endast ett 

bibehållande av nuvarande kursverksamhet under budgetåret 1976177. 
l. Lönc- och prisomräkning 246 000 kr., varav 27 000 kr. avser höjt lö

nekostnadspålUgg. 

2. 0-alternativet innebär att skolans nuvarande kursverksamhet inte skul

le kunna bibehållas och att kvaliteten på kvarvarande kursverksamhet inte 

skulle kunna upprätthållas. 
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Föredragande11 

Den nordiska arbetsgrupp som våren 1974 tillsattes med uppgift att lägga 
fram ett slutligt förslag till utbyggnad av Nordiska hälsovårdshögskolan 
har i november 1975 överlämnat betänkandet ~ordiska hälsovårdshögsko
lans framtida verksamhet. Betänkandet remissbehandlas f. n. i de nordiska 
länderna. Frågan om att föra över kostnaderna för högskolan till Nordiska 
ministerrådets budget kommer att övervägas efter en pågående kartläggning 

av olika nordiska samarbetsorgan. Det ankommer på regeringen att i av
vaktan härpå träffa överenskommelse med de övriga berörda nordiska län
derna om erforderlig förlängning av det giillande avtalet. 

Förslaget om anslag för budgetåret 1976/77 har godkänts av de övriga 
nordiska länderna. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
nästa budgetår till 2 364 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nordiska hälsovårdshiigskolan för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 364 000 kr. 
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H. Övrig sjukhusl'ård m. m. 

H 1. Rättspsykiatriska stationer och kliniker 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

21443965 

33 632 000 
40000000 

140 

från anslaget bekostas verksamhet vid de rättspsykiatriska stationerna 
i Stockholm. Norrköping, Jönköping. Växjö. Örebro, Sundsvall och Umeå 
samt de rättspsykiatriska klinikerna i Uppsala, Lund, Göteborg och Stock
holm. 

Enligt riktlinjerna för den framtida organisationen av det rällspsykiatriska 
undcrsökningsväsendet skall detta få en enhetlig uppbyggnad med social
styrelsen som chefämyndighet (prop. 1961:185. ILU 1964:49. rskr 1961:398; 

prop. 1967:69. SU 1967:106. rskr 1967:252). 
Av de fem nya kliniker, som avses ersätta rättspsykiatriska kliniker och 

avdelningar vid vissa fångvårdsanstalter. har klinikerna i Uppsala, Lund 

och Göteborg tagits i bruk. Kliniken i Umeå beräknas tas i bruk år 1978 
och kliniken i Stockholm under budgetåret 1978/79. 

Personal 

S1ario11a 
Läkarpersonal 
Psykologer. kuratorer 
Övrig personal 
Kliniker 
Liikarpcrsonal 
Psykologer. kuratorer 
Övrig vårdpersonal m. m. 
Övrig personal 

Anslag 
U1gi/ier 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcscersiitt ni ngar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Summa utgifter 

l11koms1er 
Försäljning av terapialster 

Nettoutgift 

1975/76 

11 
11 1/2 
Il 

25 
34 

143 
56 

291 1 /2 

26 660 000 
31 000 
49000 

4 807 000 
2110000 

33 657 000 

25 000 

33 632 000 

Beräknad iindring 1976/77 

SOl:ial
styrelscn 

+ I 
+ I 
+ I 

+ I 1/2 
+ 6 
+ 3 

+13112 

+8122000 
+ 14000 
+ 87 000 
+ 293 000 
+ 340000 

+ 8 856 000 

+ 15 000 

+8 841 000 

Före
draganden 

+ 6 023 000 
+ 10000 
+ 4000 
+ 138 000 
+ 208 000 

+ 6 383 000 

+ 15 000 

+ 6 368 000 
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Socials(rre/sen 

I. Löne- och prisomräkning 6 108 887 kr.. varav 666 000 kr. avser höjt 

lönekostnaJspålUgg. 
2. 0-alternativet innebär att vänte- och undersökningstider för rättspsy

kiatriska undersökningsfall skulle öka avsevärt, eftersom indragning av lä

kartjänster inte kan undvikas vid detta alternativ. 
3. Den dttspsykiatriska kvinnoavdelningen var fram till den 1 juli 1975 

placerad på Långholmen. I samband med att kriminalvårdsanstalten då upp
hörde har cle kvinnliga undersökningsfallen placerats ut till övriga kliniker 

i landet. Detta medför behov av förstärkning av i första hand skötarper
sonalen, då kvinnorna måste vistas på separata avdelningar (+807 000 kr.f 

4. Styrelsen övertog ansvaret för långholmskliniken fr. o. m. den I juli 

1975. Budgetåret 1975176 kommer att bli ett försöksår i många avseenden. 
Redan nu kan dock förutses att en utökning med ytterligare sex skötartjänster 
blir nödvändig på grund av arbetstidsförkortning och senareläggning av 
stängningstiden på kliniken (+ 565 000 kr.). 

5. Som en följd av omfördelning av arbetsuppgifter m. m. kan arvodes
tjänsterna som redogörare dras in. Den ekonomiska förvaltningen bör fram
deles i större utsträckning handhas av klinikernas egen personal för vilket 
behövs tre assistenter ( + 189 000 kr.). 

6. Ur arbetsfördelningssynpunkt är antalet psykologtjänster otillrfä:kligt 

i relation till antalet läkartjänster vid klinikerna. Ytterligare I 112 tjänst 
som biträdande psykolog behövs ( + 153 000 kr.). 

7. Vid stationen i Umeå, vilken är den hårdast belastade, behövs en tjänst 
för biträdande överläkare, en halvtidstjänst för psykolog. en assistent och 
en tjänst för kansliskrivare ( + 391 000 kr.). 

8. För teckning och målning inom terapiverksamheten begärs tre lärare 
i teckning med fyra timmars undervisning per vecka. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
40 milj. kr. Jag har därvid beräknat 275 000 kr. för ökad personalinsats för de 
kvinnliga undersökningsfallen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Rärtspsykiatriska starioner och kliniker för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 40 000 000 kr. 
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H 2. lltrustning a,· rättspsykiatriska kliniker m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

372 525 1 

I 000 
1 000 

Reservation 

1 Anslaget Utrustning av vissa kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

142 

533 6241 

Från detta anslag bekostas utrustning av nya rättspsykiatriska kliniker. 
Vidare bekostas från anslaget sådan utrustning av kliniker för psykiskt sjuka 
som staten skall fullfölja enligt avtalen med landstingen om övertagande 
av huvudmannaskapet för den psykiatriska sjukvården. 

Soc·ialst.1'ref~en 

De kvarstående utrustningsåtgärderna beträffande de rättspsykiatriska kli· 
nikerna i Uppsala, Lund och Göteborg beräknas bli slutförda under bud· 
getåret 1975176. Arbete pågår med planering och projektering av bl. a. in· 
redning och utrustning av den nya rättspsykiatriska kliniken i Stockholm 
vid Huddinge sjukhus. Kliniken beräknas kunna tas i bruk under år 1978. 

Med hänsyn härtill beräknar socialstyrelsen anslagsbehovet till I milj. kr. 
för budgetåret 1976177. 

Föredraganden 

Med hänsyn till befintlig reservation på anslaget bör för budgetåret 1976177 
endast tas upp ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utmslfling G\' räll5psykiatriska kliniker m. m. för budgetåret 

1976177 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 

H 3. Bidrag till anordnande a,· kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

139 109 211 
143 000 000 

224 000 000 

Reservation 35 362 105 

Från anslaget bekostas byggnadsbidrag till landstingskommunerna samt 
Göteborgs, Malmö och Gotlands kommuner för anordnande av kliniker 

för psykiskt sjuka m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och lands
tingskommunerna om landstingens övertagande av den psykiatriska sjuk

vården (prop. 1966:64, SU 1966:94. rskr 1966:220) samt mellan staten och 
Stockholms, Göteborgs och Malmö kommuner om dessa kommuners över
tagande av huvudmannaskapet för hela sin psykiatriska sjukvård m. m. 

(prop. 1967:69, SU 1967:106. rskr 1967:252) samt tilliiggsavtal till dessa avtal 
(prop. 1972:50, SoU 1972: 17, rskr 1972: 169>. 
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Socia/s(vrelsen 

För byggnadskostnader som omfattas av de för perioden 1967-1971 fast
ställda investeringsplanerna skall bidrag utgå enligt den före den 1 januari 
1972 gällande ordningen. Fr. o. m. den 1 januari 1972 skall bidrag utgå till 
av socialstyrelsen prioriterade objekt, som omfattas av avtalen. 

Framställning har gjorts av Stockholms läns landstingskommun om bidrag 
med 9 milj. kr. till anläggnings- och utrustningsbidrag för sammanlagt 48 
vårdplatser vid annexsjukhusen i Täby och Lidingö. Detta bidrag bör utgå 
enligt mentalsjukvårdsavtalen. 

Beslut rörande prioritering av investeringar inom hälso- och sjukvården 
föreligger ännu inte för åren 1976 och 1977. Dessutom skall nya förhandlingar 
tas upp under år 1977 om de ekonomiska villkoren fr. o. m. år 1978 i hu
vudavtalen och tilHiggsavtalen i den mån det inte framgår av avtalen all 

dessa villkor äger fortsatt giltighet efter den 31 december 1971. En säker 
beräkning av anslagsbehovet kan därför inte göras. Med hänsyn härtill och 
till Stockholms läns landstingskommuns framställning föreslår socialstyrelsen 

att anslaget tas upp med 224 milj. kr. 

Föredraganden 

I överensstämmelse med socialstyrelsens förslag beräknar jag 224 milj. kr. 
under anslaget för budgetåret 1976/77. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag 111/ anordnandr av kliniker för psvkiskt ~juka m. m. 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 
224 000 000 kr. 

H 4. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

1974/75 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

l 667 576 478 
I 597 000 000 
2 087 000 000 

Från anslaget utgår bidrag till landstingskommunerna samt Göteborgs, 
Malmö och Gotlands kommuner för driften av kliniker för psykiskt sjuka 
m. m. Bidragen utgår enligt avtal mellan staten och landstingskommunerna 
om landstingens övertagande av den psykiatriska sjukvården (prop. 1964:64, 
SU 1966:94, rskr 1966:220) samt mellan staten och Stockholms, Göteborgs 
och Malmö kommuner om dessa kommuners övertagande av huvudman
naskapet för hela sin psykiatriska sjukvård m. m. (prop. 1967:69, SU 
1967: 106, rskr 1967:252) samt tilläggsavtal till dessa avtal (prop. 1972:50, 
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Sol! 1972:17, rskr 1972:169, prop. 1974:134, SolJ 1974:39, rskr 1974:320, 
prop. 1975176:17, SoU 1975176:16, rskr 1975176:30). 

Avtalen innebär sammanfattningsvis att staten till sjukvårdshuvudmän
nen skall liimna bidrag till driftkostnaderna för den psykiatriska sjukvården, 
för avskrivning av sjukhusbyggnader, för utrustningskostnader, för kost

nader för markförvärv m. m. och för pensionskostnader. Parterna har enats 
om att ersättningen från staten för år 1975 skall utgå med 1 640 milj. kr. 
och med 1 885 milj. kr. för år 1976. Sedan 1977 års löner blivit fastställda 

skall parterna ta upp förhandlingar om storleken av bidraget för år 1977. 
Bidraget för år 1977 skall fastställas med beaktande enbart av löne- och 
prisutvecklingen och med utgångspunkt i att 1976 års bidrag fördelar sig 
på löner och omkostnader med 77 ''(, resp. 23 '\S. 

Sol·ialstvrel~en 

Då överenskommelse om storleken av bidraget för år 1977 i den del de 
avser driftkostnaderna är beroende av kommande förhandlingar har social
styrelsen vid sina beräkningar utgått från den överenskomna ersättningen 
för år 1976. Bidraget för avskrivning av sjukhusbyggnader påverkas av bygg
nadskostnadernas förändring och har beräknats efter nuvarande kostnads
läge. Utöver bidrag till sjukvårdshuvudmännen skall från anslaget utbetalas 
lokalhyror för sjukhusfastigheter som står kvar i statens ägo. Dessa lokal
hyror tas upp med oförändrat belopp 2.5 milj. kr. 

Styrelsen beräknar utgifterna under anslaget till följande belopp. 

I. Driftbidrag 1 881 600 000 

2. A vskrivningsersättningar 107 700 000 
3. Bidrag till utrustning 21 500 000 
4. Bidrag till kostnader för markförviirv 3 000 000 
5. Lokalhyror för vissa sjukhusfastigheter 2 500 000 
6. Vissa pensionskostnader 70 656 000 

Summa (avrundat) 2 087 000 000 

I. Socialstyrelsen har beräknat driftbidraget med utgångspunkt i det för 
år 1976 gällande beloppet på I ,885 milj. kr. efter avdrag med ca JA milj. kr. 

för följande avgående poster, nämligen hyror m. m. enligt nyttjanderättsavtal 

I 352 000 kr., vårddagavgift för platser vid Salberga sjukhus 984 000 kr. 
och statsbidrag till rektors- och lärarlöner I 033 000 kr. 

2. Avskrivningsersättningarna är beroende av byggnadskostnadsutveck
lingen och kan med hiinsyn till nuvarande kostnadsläge uppskattas till 
108 615 000 kr. varvid avgår 914 340 kr. för avskrivning av restvärde för 
Karsuddens sjukhus. 
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3. Med hänsyn till storleken av beräknade investeringar med byggnads
bidrag enligt avtal uppskattas behovet av medel till 21,5 milj. kr. 

4. För kostnader for markforvärv, lagfarts kostnader m. m. tas upp 3 
milj. kr. 

5. För de sjukhusfastigheter, som fortfarande är i statens iigo, beräknas 
lokalhyror med sammanlagt 2,5 milj. kr. Belöppet skall tillgodoföras statens 
allmänna fastighetsfond. 

6. Enligt 1972 års tilläggsavtal skall en engångsavlösning ske i statens 
ansvar för pensionskostnaderna för den personal som övergick i kommunal 
tjänst vid kommunernas övertagande av psykiatriska sjukvården till den 

del de avser tjänstetid hos staten. Kapitalbeloppet skall slutamorteras på 
22 år. Under vart och ett av åren 1975-1993 skall annuitet av avlösnings
heloppet utbetalas med 70 656 000 kr. 

För<.'draganden 

De Lilliiggsavlal till mentalsjukvårdsavtalen som numera träffats mellan 

staten och sjukvårdshuvudmiinnen och som för statens del godkiints av 
regeringen den 18 december 1975 innebär att drifthidragel till huvudmännen 

ber~iknas till I 885 milj. kr. för år 1976. Med utgångspunkt i detta belopp 
och pa grundval av nu giillande bidragsregler beriiknar jag del sammanlagda 
anslagsbehovet för budgetåret 1976/77 till 2 087 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag !il! dri/i<'n av klinik<'rför p.~vki~kl sjuka 111. 111. för bud

getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 2 087 000 000 kr. 

H 5. Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmatericl m. m. 

1974175 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4176212 
3 583 000 
4 533 000 

Från anslaget bekostas förvaring och underhåll av beredskapsutrustning 
för den civila sjukvårdens krigsorganisation. 

I. 

2. 
3. 

4. 

Arvudcn till n:dogörarc 
a) för centrala 1Urri1d 
bl 11.ir lokala mrrätl 
Arvoden till in vcntcri ngsförr:it tarc 
trsiittning för förrådsverksamhct 
111.m. 

I lyror. rraktcr m. 111. 

1975176 

17 000 
142 000 

15 000 

807 000 

794 000 

10 Riksc/agrn 1975176. I sam/. Nr /(JO. Bilaga 7 

lkr;iknad ;indring 1976177 

Social
styrd~cn 

+ 6000 
+ 74 000 

15 000 

+ 593 000 

+ 806 ()(JO 

Före
draganden 

+ 6 000 
+ 74 000 

15 000 

+ 229 000 

+ 541 000 
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1975176 Ber~iknatl iintlring 1976177 

5. Reparation och underhåll m. m. 
av materiel 

6. Kostnader för central maicricl
redovisning 

Summa 

Socia/s(vrcfw.>n 

Social
styrelsen 

693 000 + 162 000 

115000 + 15000 

3 583 000 + I 641 000 

Förc
tlragantlen 

+ 102 000 

+ 13 000 

+ 950 000 

I. Socialstyrelsen föreslår att arvodesbeloppet för redogörare höjs till 2 400 

kr. per år för centralförrådsredogörare och till I 200 kr. per år för redogörare 

vid lokala förråd. 

2. Styrelsen föreslår all denna delpost infogas i delpost 3. 
3. Anpassningen av förrådsväsendet till gällande organisation, genomgång 

av beredskapssjukhusens vårdavdelningsutrustning samt erforderlig mate

rielvård innebär att handräckningsverksamheten kommer att ligga på en 

högre nivå än tidigare. Detta tillsammans med högre timersättning till för

rådspersonalen bidrar till ett kraftigt ökat medelsbehov. 
4. Kostnaderna för hyroroch frakter beräknas ligga på en högre nivå än före

gående år beroende bl. a. på förrådsväsendets och materielens anpassning till 

befintlig beredskapssjukhusorganisation. Härtill kommer icke obetydliga 

kostnader för värme, el. telefon, inredning, förrådsutensilier m. m. 

5. Behovet av materielvård beror på anskaffningstidpunkt, materielens 

tekniska och ekonomiska livslängd, säkerhetsföreskrifter, lagringsförhållan

den etc. Härtill kommer kraven på att materielen är i ett sådant skick att 

en snabb omställning till krigsförhållanden är möjlig. Materielvården är efter

satt och angivet medelsbehov har därför hög prioritet. 

6. Driftkostnader för databaserad central materielredovisning. Visst ut

vecklingsarbete för att tillgodose den långsiktiga sjukvårdsberedskapen ryms 

inom äskade medel. 

Förcdragand<'n 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 

att till Förvaring och underhåll av 1•iss siukvårdsmateriel m. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 4 533 000 kr. 

H 6. Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller krigsfara 

1974175 
1975/76 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

2 676 341 
1555000 

3 476 000 

Reservation 3 077 195 
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Från anslaget bekostas ny- och återanskaffning av utrustning m. m. för 
beredskapssjukhus samt vissa stödfunktioner för dessa. Vidare bekostas er
siittningar till sjukvårdshuvudmännen för beredskapsplanliiggning och änd
ringsarbeten inom byggnader planlagda för användning inom den civila 
krigssjuk vården. 

1975/76 

H<'riiknade bru110111g{/i<'r 
I. Anskaffning av utrustning m. 111. 

Beriiknad iindring 1976/77 

Social
styrelsen 

Före
draganden 

för hälso- och sjukvården i krig 530 000 + 8 470 000 +I 170 000 
2. Ersiittning till sjukvårdshuvud-

miinnen 111. tl. för utf(irda iindrings
arhetcn 

3. Ersiittning till sjukvfirdshuvud
miinncn for vissa planl1iggnings
kostnader 

4. Reparation av förrådshyggnadcr 

Bcriiknadc omsiittningsinkomster 

Beräknad(' 11c110111g{/il'I" 

Sol·iatsi.vre/sen 

250 000 

850 000 
25 000 

I 655 000 

100000 

I 555 000 

- 249000 - 249 000 

+I 075 000 +I 000 000 
+ 75 000 
+9.mooo + I 921 000 

+9 371 000 +I 921 000 

1. Anskaffningen av utrustning under budgetåret 1976177 planeras omfatta 
främst två utrustningar föroperationsavdelning inkl. röntgen samt röntgenut
rustning för komplettering av befintliga operationsavdelningar anskaffade 
budgetåret 1968/69. Erfarenheter från dessa två operationsavdelningsutrust

ningar avses ligga till grund för fortsatt upphandling av sådana avdelningar. 
Vidare skall utrustning till vätskeproduktionscnheteranskaffasoch krigsblod
centralernas utrustningar kompletteras och moderniseras. Bedömningarna ut
går från det av styrelsen förordade högsta kostnadsalternativet i utredningen 
om hälso-och sjukvården i krig (USK). Det totala anskaffningsbehovet uppgår 
till knappt 100 milj. kr. under perioden 1976/77-1985/86 med tonvikt på ope
rationsavdelningsutrustning med röntgen under periodens början och nyan
skaffning samt omsättning av vårdavdelningsutrustning under periodens slut. 

Del beriiknade behovet av operations- och röntgenavdelningar uppgår till 
50. Av totala behovet beräknas 17 avdelningar erhållas genom att äldre 
avdelningar kompletteras med 15 röntgenutrustningar till en beräknad kost

nad av ca 200 000 kr. per utrustning. Dessa utrustningar bör beställas under 
budgetåret 1976177. Resterande behov av operationsavdelningar inkl. rönt
gen måste anskaffas till en kostnad per avdelning av ca 1.8 milj. kr. Styrelsen 

anser alt två sådana avdelningar bör beställas under budgetåret 1976177. 
A terstående 31 avdelningar bör levereras under budgetåren 1979 /80-1981 /82, 
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men ett beställningsbemyndigande bör ges redan budgetåret 1976177. Kostna

den för dessa 31 avdelningarber'åknas till ca 55 milj. kr. För kompletterande ut

rustning till krigsblodcentralerna beräknas totalt 2,7 milj. kr. varav 1,3 milj. kr. 

på budgetåret 1976177. Vätskeproduktionsenheterna ber'åknas till totalt 1,3 

milj. kr. med betalningsutfall under budgetåret 1976177. 

2-3. Ersättningar till sjukvårdshuvudmännen för utförda ändringsarbeten 

och för vissa planläggningskostnader baseras på uppgifter som inhämtats 

från huvudmännen. Styrelsen övergick från kalenderårsskiftet 1974175 till 

kalenderårsvisa utbetalningar till sjukvårdshuvudmännen. Begärda medel 

skall täcka kostnaderna för kalenderåret 1976. 
4. Viss reparations- och underhållsverksamhet i av styrelsen ägda eller 

förhyrda förrådslokaler erfordras kontinuerligt. 

Föredraganden 

Anslaget bör tas upp med 3 476 000 kr. Jag har därvid beräknat sam

manlagt 1,7 milj. kr. för anskaffning av utrustningar till krigsblodcentraler 

och vätskeproduktionsenheter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utrustning m. m. al' beredskapssiukhus vid krig effer krig~/"ara 

för budgetåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 

3 476 000 kr. 

H 7. Vi'is krigssjukvårdsutbildning m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

I 702 540 
2 413 000 
2 650 000 

Från anslaget bekostas utbildningen av personal som avses tjänstgöra 

inom den allmänt civila hälso- och sjukvårdens krigsorganisation. 

1975176 

I. Centrala kurser/konferenser i 
l'örsvars- och katastrofmedicin 138 000 

2. Efterutbildningskurser i för-
svars- och katastrofmedicin för 
läkare 667 000 

3. Försvarsmedicinsk tjänstgöring 660000 
4. Utbildning av vapenfria tjänste-

pliktiga för vilka socialstyrelsen 
är utbildningsmyndighet 75 000 

Berlikna<l iind
ring 1976/77 

Social
styrelsen 

+ 16 600 

+ 637 900 
+ 79 200 

+ 9000 

Före
draganden 

+ 14000 

+ 50000 
+ 79 000 

+ 9000 
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1975176 

5. Kurser i hälsovårdsbcrcdskap 
for ledamöter i hälsovårds-
nämnder m. n. 59000 

6. Pedagogiskt utvecklingsarbete 37000 
7. Bidrag till Svenska röda korset 

for utbildning av samariter 477 000 
8. Bidrag till Svenska röda korset 

för utbildning av administrativ 
personal for krigshlodcentral-
organisationen !00000 

9. Bidrag till Sveriges kvinnliga bil-
kårers rikslOrbund for utbildning 
av bilförare 2<XJ 000 

Summa 2 413 000 

Social~~vrel~en 

Beräknad ändring 1976177 

Social
styrelsen 

+ 86600 

+ 8600 

+ 523 I 00 

+ 12000 

+ 419000 

+ 1 792000 

Före
draganden 

+ 7000 

+ 48 000 

+ 10 000 

+ 20 000 

+ 237 000 

I. De av socialstyrelsen anordnade centrnla kurserna och konferenserna 
i försvars- och katastrofmedicin beräknas fortsätta även under budgetåret 
1976177. Två veckokurser och ett nertal kortare konferenser kommer att 
anordnas. 

2. För budgetåret 1976177 planeras tolv veckokurser med sammanlagt 

ca 360 deltagare. Kurserna avses få ett mera differentierat innehåll för olika 
läkarkategorier med hänsyn till deras skilda uppgifter inom den försvars

och katastrofmedicinska beredskapen. 
3. Det är en strävan från socialstyrelsens sida alt den försvarsmedicinska 

tjänstgöringen för läkare skall fullgöras inom sådana discipliner där läkaren 
kan komma att verka under beredskap och krig. Tjänstgöringen avses kunna 
omfatta öppen vård, psykiatri, akutsjukvårdens olika discipliner, mikrobio
logi och beredskapsplanering på olika administrativa nivåer. Antalet tjänst
göringsmånader per år beräknas till ca 200. 

4. Vapenfri tjänst planeras dels i form av vårdbiträdeskurser med efter
följande tjänstgöring inom sjukvården, dels i form av en kurs för sjuk

huskontorister, som avses tjänstgöra i expeditionstjänst vid beredskapssjuk

hus. 

Vid vissa ungdomsvårdsskolor planeras som hittills en sjuveckorskurs. Vis

sa läkare och annan medicinalpersonal kommer även att fullgöra vapenfri 

tjänst. Totalt beräknas ca 125 vapenfria genomgå utbildning. 
5. Fem tredagarskurser planeras för ledamöter i hälsovårdsnämnder och 

för hälsovårdsinspektörer. 
6. Styrelsens utbildning i försvars- och katastrofmedicin för läkare. sjuk-
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sköterskor, ledamöter i hälsovårdsnämnder m. fl. kräver ett omfattande ut

vecklingsarbete beträffande produktion av läromedel. För framtagning av 

kvalificerade läromedel m. m. behöver styrelsen anlita experter. 

7-8. Liksom under tidigare år beräknas medel till den av Svenska röda 

korset bedrivna utbildningen av samariter och för personal med admini

strativa uppgifter inom krigsblodcentralorganisationen. 

9. Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund beräknar öka utbildningen av 

bilförare i förhållande till budgetåret 1975176. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 2 650 000 
kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Viss krigs~i11krårds111bildning 111. 111. för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av 2 650 000 kr. 

H 8. Bidrag till pensioner för vissa provinsialläkare 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

20 703 032 
15 025 000 
15 025 000 

Från anslaget utgår ersättning till landstingskommunerna och Gotlands 

kommun enligt överenskommelse mellan staten och dessa kommuner om 

deras övertagande av statens ansvar för provinsialläkarnas pensionering 

(prop. 1972:50, SoU 1972:17. rskr 1972:169). 
Överenskommelsen innebär sammanfattningsvis, att berörda sjuk

vårdshuvudmän räknat fr. o. m. den I januari 1969 tar över ansvaret för 

provinsialläkarnas pensionering utom för vissa provinsialläkare som fått be

hålla pensionsrätt enligt statens allmänna pensionsreglemente. Staten er

sätter huvudmännen för deras åtaganden genom utbetalning av dels ett 

engångsbelopp motsvarande pensionsskulderna, dels årliga bidrag. 

Socialst.1•relsen 

Engångsbeloppet har fastställts till 78 383 870 kr. per den I juli 1971 och 

skall fördelas på 19 annuiteter. som skall erläggas fr. o. m. år 1975. 
De årliga bidragen har fastställts till 8 milj. kr. för vart och ett av åren 

1969-1974. Förhandlingar har påbörjats 0111 storleken av de årliga bidragen 
fr. o. m. år 1975. I avvaktan på resultatet av dessa förhandlingar har styrelsen 

utgått från oförändrade anslagsgrunder. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknas till följande preliminära be

lopp. 
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Annuitet 7 024 830 
Årligt belopp 8 000 000 

Summa (avrundat) 15 025 000 

Föred1w~a11de11 

Förhandlingarna mellan staten och berörda sjukvårdshuvudmän om storle
ken av de årliga bidragen fr. o. m. år 1975 har ännu inte kunnat avslutas. I av
vaktan på resultatet av dessa förhandlingar utgår jag från oförändrade an
slagsgrunder. Anslaget för nästa budgetår bör tas upp med 15 025 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till pensioner/ar rissa provinsialläkare för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 15 025 000 kr. 
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I. Ungdomsvård m. m. 

Syftet med samhällets vård av barn och ungdom är att främja en gynnsam 

utveckling och goda uppväxtförhållanden för de unga. Här är samhällets 

insatser inte minst på förskoleområdet och genom barnavårdscentralerna 

av stor vikt. Skolans sätt att fungera är vidare av stor betydelse för att 

främja en gynnsam utveckling för barn och ungdom. Det är här angeläget 

att skolan har ett gott samarbete med föräldraföreningar, ungdomarnas egna 

organisationer, fritids- och socialförvaltningarna i kommunerna. Regeringen 

har i cirkulär till berörda organ också understrukit betydelsen av ett in

tensifierat samarbete mellan barnavårdsnämnd, skola och polis. Samarbets

organ finns numera inrättade i nästan alla kommuner. 

I arbetet med att skapa en mer barn- och ungdomsvänlig miljö bl. a. 

i bostadsområdena är det av stor betydelse med aktiv medverkan från fö

reträdare för olika sociala verksamhetsgrenar liksom från ungdomsorgani

sationer och de boende själva. Även insatserna från socialstyrelsens lek

miljöråd är viktiga för att förbättra miljön för barn och ungdom. Under 

år 1974 har lekmiljörådet avslutat en inventering av barns sociala miljö 

i en modern stadsdel och lagt fram förslag till förbättringa!. Särskilda medel 

anvisas under bostadshuvudtiteln för bidrag till förbättring av boendemiljöer. 

Fritidsverksamheten för barn är en angelägen uppgirt för att förebygga 

uppkomsten av sociala problem. Socialstyrelsen fick redan år 1971 i uppdrag 

att i samråd med bl. a. skolöverstyrelsen, barnstugeutredningen och Svenska 

kommunförbundet utarbeta förslag till riktlinjer för försöksverksamhet på 

detta område. Efter förslag av bl. a. socialstyrelsen har från allm~inna arvs
fonden anvisats ca 17 milj. kr. till försöksverksamhet med fritidsaktiviteter 

för barn, företrädesvis i åldrarna 7-12 år. Ca 7,0 milj. kr. har anvisats till 

försök beträffande sommargårds- och Higerverksamhet samt annan ferie

verksamhet m. m. För att bl. a. underlätta för invandrarbarnen att lära sig 

svenska och få kontakt med svenska barn har även beviljats ca I .5 milj. kr. 

till försök med olika former av förskoleverksamhet för invandrarbarn. Stöd 

har vidare lämnats till försök med familjeservice. föräldrautbildning. upp

sökande verksamhet bland barn och barnfamiljer. lekterapi vid sjukhus, 

lekvärdering av lekredskap och lekmaterial m. m. En första samlad do

kumentation av försöksverksamheten med fritidsaktiviteter har redovisats 

av socialstyrelsen i form av en s. k. idckatalog som utgivits under namnet 

"Vi har en ide". Där redovisas också bl. a. erfarenheterna av olika orga

nisationsformer samt från försöksverksamhet bland invandrarbarn och 

handikappade barn. föräldramedverkan, m. m. 

Socialutredningen och fosterbarnsutredningen har i sina under år 1974 
avlämnade betänkanden föreslagit omfattande förändringar inom socialvår-
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den. Socialutredningen drar i sitt principbetänkande (SOU 1974:39) upp rikt

linjer för en kommunal socialvård, som har ett primärt ansvar för människors 

sociala välfärd med betoning av helhetssyn och integrering mellan insti

tutionell vård och behandling i mera öppna former. Fosterbarnsutredningen 

formulerar i betänkandet (SOU 1974:7) sina utgångspunkter för vård och 

behandling i begreppen normalisering, närhet, frivillighet och medintlytande. 

För att skapa förutsättningar för en verksamhet efter dessa riktlinjer är det 

enligt utredningen angeläget att ett odelat vårdansvar åläggs den nämnd, 

som svarar för barn och ungdom. 

Såväl socialutredningens som fosterbarnsutredningens förslag har remiss

behandlats. Regeringen har i samband med tilläggsdirektiv i början av år 

1975 överlämnat remissvaren på socialutredningens principbeHinkande till 

utredningen för beaktande i det nu pågående arbetet med utformningen 

av en ny socialvårdslag. Utformningen av den nya socialvårdslagen skall 

ske med utgångspunkt i den helhetssyn som ligger till grund för utredningens 

principbetänkande. De frågor som gäller ändrat huvudmannaskap för in

stitutionsvården behandlas i särskild ordning. 

Inför den viktiga socialvårdsreform som förestår när förslaget till ny so

cialvårdslagstiftning föreligger bedrivs f. n. en omfattande försöksverksam

het i Kristianstads och Malmöhus län. Syftet är att få praktiska erfarenheter 

för det kommande reformarbetet. 1 försöksverksamheten deltar elva 

kommuner samt Råby yrkesskola i Lund, Ryagårdens yrkesskola och 

Östra Spångs skolhem i Örkelljunga samt erkända vårdanstalterna Björstorp 

i Vittsjö och Holma-Karlsvik i Höör. Försöksverksamheten bör fortsätta 

under budgetåret 1976177 och jag beräknar i det följande 3,5 milj. kr. för 
iindamålet inom ramen för de medel som anvisats under anslaget 1 l. 

Arbetsgruppen rörande försöksverksamhet inom barna- och ungdoms

vården(AFBU)hartillsammans med socialstyrelsen bl. a. tagit initiativ till för

söksverksamhet med placering i föräldrahemmet av ungdomar som är inskriv

na vid ungdomsvårdsskola. Vidare har arbetsgruppen initierat och slutfört för

söksverksamhet med fosterföräldrautbildning, initierat försöksverksamhet 

med vidgat socialt arbete på ungdoms-och fritidsgårdar samt tillsammans med 

skolöverstyrelsen utarbetat en kursplan för försöksvis utbildning av personal 

inom den sociala hemhjälpen för uppgifter i hemmahosarbete. Denna l'ör

söksverksamhet beräknas kunna starta i arbetsmarknadsstyrelsens och skol

överstyrelsens regi i några län i ?örjan av år 1976. 

Socialstyrelsens och Allmänna barnhusets utredning om barnmisshandel 

har remissbehandlats. Utredningens förslag, som bl. a. avser information 

om samhiillets hjälpmöjligheter. föräldrautbildning, ökade kontaktmöjlig

hctcr för nyinflyttade och andra former av förebyggande åtgärder har samband 

med de förslag som numera lagts fram av barnomsorgsgruppen och som jag ti

digare berört. 
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Vid 1111gdum.mJrdsskr1/oma - skolhem eller yrkesskolor - ges vård, fostran 
och utbildning åt barn och ungdomar som på grund av sm:iala störningar 
bedöms vara i behov av den behandling som kan ges vid dessa skolor. 

De vid skolorna intagna har antingen skrivit~ in som elever eller tagits 
in för utredning eller observation. Vid skolhemmen. som är avsedda för 
skolpliktiga elever. ges grundskoleutbildning. Vid yrkesskolorna ges hu
vudsakligen arbetstriining samt förberedande yrkesutbildning. 

Med början hösten 1975 tillämpas successivt ett eget upptagningsområde för 
varje regional grupp av skolor. Försöksverksamhet med frivillig vård- numera 

även för vissa s. k. överåriga elever-samt vård av pojkar och flickor på samma 
skola pågår vid sex ungdomsvårdsskolor. Som jag förut nämnt ingår dessutom 
tre skolor i försöksverksamheten inom socialvården i Skåne. 

Vid ungdomsvårdsskolorna pågår i övrigt sedan några år tillbaka en om

fattande försöksverksamhet med syfte att förbättra behandlingsmetoderna. 
Vid Johannisberg pågår försök med bl. a. ökat personligt stöd till eleverna 
i samband med placering av eleverna utom skola. Vid samma skola drivs 
försöksverksamhet med förliingd yrkcsutbildning. Vid Fagared pågår försök 
med en intensiv social träning före utplaceringen av eleverna. Försök pågår 
vidare med arbetslivsutbildning vid flera skolor. 

Den försöksverksamhct med olika åtgärder för att förbättra främst den 
teoretiska undervisningen och möjligheterna till arbctsträning och arbets

prövning som påbörjats i första hand vid yrkesskolorna har enligt social
styrelsen utfallit väl. Dessa försök bör utökas och fortsätta även nästa bud

getår. 
Antalet ungdomsvårdsskolor utgör f. n. 18. Antalet aktuella elevplatser 

är ca 530. Utvecklingen av elevantalet och vårdtiderna framgår av följande 
sammanställning. 

Antalet den 31 dcc. vårdade 
elever 
inom skola 
utom skola 

Antal placeringar för vård 
utom skola 

Vårdtidcns längd i genom
snitt för elever som skrivits ut 
resp. år: 
Hela vårdtidcn. antal dagar 
Diirav: 
al vårdtid inom skola 

varav första vårdtid 
hl vårdtid utom skola 

1960 1965 1970 1973 1974 

941 887 751 610 473 
586 819 856 747 604 

I 220 1 166 2 280 I 800 I 536 

I 003 

456 
328 
547 

682 

359 
246 
323 

820 1 001 1 048 

373 410 412 
225 175 169 
447 591 636 

Den vanligaste orsaken till intagning är missbruk av alkohol eller nar

kotika. Hos en fjärdedel av de år 1974 nyintagna pojkarna och hos drygt 
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hälften av flickorna har sådant missbruk angetts som en av orsakerna till 
intagningen. Alkoholmissbruk som intagningsorsak har angetts till ca 30 % 

för pojkar och 40 % för flickor. 
Utbyggnaden av den öppna vården har medfört att ungdomsvårdssko

leorganisationen har kunnat minskas under senare år. Under år 1975 mins
kade platsantalet med totalt ca 120, varav 48 platser genom nedläggning 
av en skola (Forsane). Antalet inskrivna elever vid ungdomsvårdsskolorna 
har under de senaste åren minskat för att stabiliseras eller öka något under 
år 1975. Mot bakgrunden av den redovisade efterfrågan på platser och den 
kraftiga minskning av platsantalet som skett år 1975 bör någon reducering 
av ungdomsvårdsskoleorganisationen inte ske under budgetåret 1976177. 

Under anslaget I 5 på detta avsnitt beräknar jag i det följande medel 
för en utvidgning av försöksverksamheten med särskilda sociala insatser 
för zigenare. 

11. U ngdom.,vård'>skolorna: Driftkostnader 

1974175 
1975176 
1976177 

Personal 
Ledningspcrsonal 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

Vård- och tillsynspersonal 
Ekonomipersonal 
Personal for utbildning och sysscl-
sättning 

Kontorspersonal 

Anslag 
U1gfticr 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Tjänstebilar och bussar 
därav för anskafftning 

Övriga utgifter för den egentliga 
skolverksarnheten rn. rn. 
därav för anskaffning av 
inventarier 

103 341 350 
111 283 000 
125 645 000 

1975176 

116 
469 
137 

130 
42 112 

894 112 

70 853 000 
140 000 

1069000 
10 540 000 

I 528 000 
847 000 

(149 000) 

12 551 000 

Il 428 000) 

Bcriiknad ändring 1976177 

Social
styrelsen 

+ 12 
+ 18 
+ 3 

+ 2 
+ 4 
+ 39 

+ 22 150 000 
+ 5000 
+ 170 000 
+ 426 000 
+ 106 000 
+ 132 000 
(+· 18 000) 

+ I 234 000 

(+ 144 000) 

Före
draganden 

- 2 

- 2 

+ 17 236000 

+ 81 000 
+ 204 000 
+ 3 000 
+ 47 000 
(+ 11 OOOl 

- 2 000 000 

(- 18 000) 
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1975176 Beräknad ändring 1976177 

Social- Före-
styrelsen draganden 

Sjukvård m. m. åt elever I 539 000 17000 - 400000 

Praktikcentra 70 000 30000 

Ersättning till övervakare m. m. 400000 
Placeringar i enskilda hem, in-
ackorderingshem, utbildningsan-
stalter m. m. 9 591 000 - 351 000 - I 357 000 

Arbetsmarknadsstyrelsens 
arbetsplatser 20000 20000 20 000 

Vissa bidrag till IOGT-NTO m. m. 10 000 
Kurser, konferenser, kontaktverk-
samhet m. m. for föräldrar (en-
skilda hem) och övervakare 25 000 

Urval och rekrytering av personal 80 000 + 12 000 

Försöksverksamhet inom social-
vården 3 000 000 + 500 000 

Summa utgifter 112 263 000 + 23 847 000 + 14 264000 

lnknm.sler 
Uppbörds medel 980 000 -98 000 -98 000 

Nettoutgift 111283000 + 23 945 000 + 14 362 000 

Sol·ial\tyrelsen 

I. Pris och löneomräkning + 22 562 000 kr., varav I 892 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. För att genomföra en minskning av anslaget enligt 9-alternativet krävs 
all ytterligare minst en av de större skolorna Higgs ned. Efter nedliiggningen 
av Forsane yrkesskola och reducering av platsantalet på övriga skolorden I juli 
1975 -vilket totalt innebar en minskning med ca 120 platser- beräknas plats
antalet motsvara förväntad efterfrågan. Ytterligare nedskärning av plats

antalet skulle därför medföra platsbrist. 

3. Mc:d anledning av nedHiggning av rorsane yrkesskola vid ärsskiftet 
1975176 sker följande minskningar (halvårskostnader): Lönekostnader 

2 153 000 kr .. Omkostnader603 000 kr..sammanl<igd minskning 2 756 000 kr. 
4. Följande tj~inster foreslf1s bli avl(in..la fri111 pcrsonalll.irteckningen: I la

dugårdsförman Ae 14 och I befallningsman Fe 5 (- 78 000 kr.). 
5. För all kunna genomföra arhetstidsförkortningen i sin helhet erfordras 

yllerligarc ca 5 tj~inster inom vård- och tillsynsmannakategorien < + 500 000 
kr.). 

6. Ett mer nexibclt utnyttjande av vård- och tillsynspersonal för arbets
uppgifter i viird utom skola kriiver personalökning. för hudgetäret 1976177 
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föreslå<> 12 tjänster. En övertillsynsman vid varje skola bör vidare friställas 
för administrativa arbetsuppgifter. Detta kräver ett tillskott av 6 vårdare 
( + I 800 000 kr.). 

7. Strävan att begränsa utbildningsassistenternas undervisningsskyldighet 
till 32 tim./ve<.:ka medför ökat personalbehov för tillsyn av eleverna. Lö
ncmedel motsvarande 4 tjiinster föreslå<; ( + 380 000 kr.). 

8. För att åstadkomma en aktiv och meningsfull fritid för eleverna föreslås 
att fritidsassistenttjänster successivt inrättas vid de 9 skolor som nu saknar 

sådan. För budgetåret 1976177 föreslås 3 tjiinster. for att kunna genomföra 

ett behandlingsarbete enligt lagarbetsmodellen diir varje elevavdelning utgör 
en behandlingsenhet under ledning av en assistent kriivs ett tillskott på 
2 assistenttjänster ( + 495 000 kr.). · 

9. Arbetsbelastningen för ekonomibiträden och kontorspersonal har under 
en följd av år successivt ökat, bl. a. till följd i1v arbetstidsförkortning, utan 

att motsvarande ökning <lV antalet tjänster skett. 3 tjiinsier som ekono
mibiträde och 4 tjHnster som kontorsbitriide föreslås ( + 503 000 kr.). 

IO. Försöksverksamhetcn med förlängd yrkesutbildning vid Johannis
bergs yrkesskola har givit positiva erfarenheter och föresfäs därför bli per
manentad. 2 tjänster som verkstadsförman föreslå<; inrättade vid skolan. 
Undervisning i teknikerverkstaden samt i ämnet hemkunskap vid Lövsta 
skolhem kriiver 2 tjänster som utbildningsassistent ( + 344 000 kr.). 

11. För att höja standarden på undervisning och utbildning på skolorna 

föreslås att tjänster som verkstadsförman/verkmiistare successivt ombildas 
till tjiinster som utbildningsassistent. rör dCtta ändamål föreslås viss upp
räkning av lönemedcl (+ 248 000 kr.). 

12. Intagning av elever enligt närhetsprincipen betyder ner olika elev
kategorier vid varje skolit, vilket ökar kravet på individualiserad behand

lingsplanering. Detta kräver 3 tjänster för psykoterapevtiskt och person
lighetsdiagnostiskt utbildade psykologer ( + 351 000 kr.). 

13. Nya tjänster medför ökade sjukvårdskostnacler med 6'000 kr. Resor 
inom Norden for all bevista konferenser o. dyl. beräknas kosta I 0 000 kr. 
Följd kostnader för resor på grund av nya tjänster beriiknas till 4 7 000 kr. 
Minskat behov av snabbtclefoner bcr~iknas minska kostnaderna med 50 000 
kr. Följdkostnader för telefon på grund av nya tjänster berHknas till 37 000 
kr. ( + 50 000 kr.). 

14. Ökad reseverksamhet medför ökade kostnader med 50 000 kr. 

15. Ökning av medel till liigerverksamhet, vilket ur värdsynpunkt är an
geHiget. kan ske genom minskning med 64 000 kr. av medel till övriga 
kostnader ( ± 0). 

16. Medel till 6 nya halvtidstj~inster som l~irare samt 6 arvodcstj~inster 
som studierektor hcr~iknas medföra ökade kostnader med -l07 000 kr. 

17. Ett minskat antal placeringar i enskilda hem bcr~iknas medföra mins
kat medelsbehov med I 000 000 kr. 

18. Ett ökat antal placeringar på kurser, utbildningsanstalter m. m. be-
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räknas medföra ökade kostnader med 200 000 kr. 

19. Behovet av placeringar på arbctsmarknadsstyrelsens arbetsplatser be

räknas minska, varför anslagsposten föreslås utgå och kostnaderna ingå i 

anslagsposten Kurser. konferenser m. m. (- 20 000 kr.). 

Fö1-ec/rag<111dc11 

Som jag niimnt i inledningen till detta avsnitt har utbyggnaden av elen 

öppna vården medfört att ungdomsvårdsskoleorganisationen har kunnat 

minskas under senare år. Under är 1975 minskades platsantalet med totalt 

ca 120. Mot bakgrunden av denna minskning och den nu rådande efterfrågan 

på platser föreslår jag som nämnts inte någon ytterligare reducering av ung

domsvårdsskoleorganisationen under budgetåret 1976177. 

De förslag som lagts fram av fosterbarnsutredningen och socialutredning

en berör viktiga delar av gällande lagstiftning och organisation på det sociala 

området. Det är därför angeläget att den fiirsöksverksamhet som påbörjats 

i Skåne för att ge praktiska erfarenheter för reformarbetet inom socialvården 

för fortsiitta Uven under niista budgetår. Förutom de institutionsresurser 

som stiills till förfögande bör 3,5 milj. kr. få tas i anspråk för iindamålet 

inom ramen för de medel som anvisas under detta anslag. 

Försöksverksamheten med individuellt utformade metoder för undervis

ning samt arbetsprövning och arbetstrlining. i första hand vid yrkesskolorna, 

bör fortsiitta. Verksamheten avser bl. a. anstiillning av speciallärare samt 

arvodering av studierektorer. För nästa budgetår har jag under posten Lö

nekostnader beräknat 1 661 000 kr. för sådan verksamhet, vilket innebär 

en ökning med 635 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Jag har 

vidare räknat med 274 000 kr. till viss försöksverksamhet i samarbete med 

sjukvårdsförvaltningen i Göteborg. 

Under anslagsposten Övriga utgifter för den egentliga skolverksamheten 

har jag beriiknat medel även för arbetsträning m. m. samt 440 000 kr. för 

Higcrverksamhet. Slutligen har jag under denna anslagspost berUknat 175 000 

kr. för anskaffning av materiel till upprustning av lokaler i egen regi. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beriiknar jag en höjning av an

slaget med 14362000 kr. till 125645000 kr. 

Jag hemstUllcr att regeringen föreslär riksdagen 

att till U11gdo111.rnlrdsskoloma: Dri/ikostnader för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 125 645 000 kr. 
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I 2. Lngdo111sYårdsskolorna: Engångsanskaffning a,· imentarier 111. 111. 

1974/75 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
förslag 

160 555 
1 000 
1 000 

Reservation 1 119 971 

Frän anslaget bekostas inventarier i samband med nybyggnad eller större 
ombyggnad vid ungdomsvärclsskolorna. Vidare bekostas anskaffning av un

dervisningsmateriel och andra skolinventarier i anslutning till anordnande 
av grundskoleundervisning vid vissa skolor m. m. 

Srll·ials~1 ·rdscn 

Medelsbehovet framgår av följande sammanställning. 

Disponihelt 1975/76 
Ber~iknade uthetalningar 1975176 
Ber~iknad utgående reservation 1976-06-30 
Beräknade ulbctalningar 1976177 

:\nslagshchov 1976/77 

I 120 971 
701 971 
419 000 
420 000 

1 noo 

Kostnaderna för inventarier till ett antal byggnadsobjekt uppskattas till 
195 000 kr. 

För nyanskaffning av maskiner och undervisningsmatericl för arbetstrii
ning vid skolorna beräknar socialstyrelsen medelsbehovet för 1975/76 till 

205 000 kr. och för 1976177 till 200 000 kr. En ny skolklinik skall inrättas. 
vilket kräver en grund utrustning för sammanlagt 25 000 kr. 

fliredragal/{/en 

Med h~insyn till befintlig reservation och antalet nya byggnadsprojekt 
vid skolorna bör anslaget för niista budgetår föras upp med ett rormel It 
hdopp av I 000 kr. 

Jag hemstliller an regeringen fl.ireslär riksdagen 
att till U11gdo111.1Ttlrdsskoloma: E11gd11gsa11skaf/i1i11g m· il/\'Cl//arier 

111. 111. för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 

1 000 kr. 

I 3. lJngdoms,·årdsskolorna: Personalutbildning 

1974175 

1975/76 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

622 668 
572 000 

772 000 

Reservation 567 426 
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f-'rån anslaget bekostas viss utbildning av personal vid ungdomsvårds
skolorna, diirihland den grundutbildning som nyanstiilld vårdpersonal skall 
genomgå. 

Social~tyrel~en 

Medclsbehovet framgår av följande sammanställning. 

Disponibelt 1975176 
Beräknade utbetalningar 1975176 
Beräknad utgående reservation 1976-06-30 
Beräknade utbetalningar 1976177 

Anslagsbchov 1976177 

I 139 426 
939 426 
200 000 

I 400000 

I 200000 

För introduktionskurser under budgetåret 1976177 för nyanställda vårdare, 
assistenter, psykologer, sjuksköterskor m. Il. har beriiknats 185 000 kr. Vidare 
har styrelsen beriiknat 155 000 kr. för fortbildningskurser och konferenser. 
Gemensamma kostnader för central kursverksamhet beräknas uppgå till 
110 000 kr. 

Skolornas personal bör ges möjlighet att delta i kurser anordnade av skol
överstyrelsen, arbctsmarknadstyrelsen, RFSU m. Il. För detta iindamål be
riiknar styrelsen 100 000 kr. För intern personalutbildning samt s. k. punkt

kurser vid skolorna beriiknas 200 000 kr. Socialstyrelsen anser att en niirman.: 
koppling mellan den öppna socialvården och institutionsvården stiiller krav 
på ökade uthildningsinsatser för personalen. Styrelsen föreslår 650 000 kr. 
för utbyggd undervisning på det regionala planet. Av niimnda belopp har 
400 000 kr. beräknats for bl. a. integrerade kurser för personal från öppen/in
stitutionell värd samt för utbytestjänstgöring. Socialstyrelsen har i sin an
slagsberiikning utgått ifrån att förut varande ungdomsvårdsskolan Bistagår
den kommer all avvecklas den JO juni 1976 och att de centrala kurserna 
måste förliiggas till friimmande kursinternat, vilket medför ökade kostnader. 

Fiiredraga111/en 

Jag beriiknar anslagsbehovet för kursverksamheten under niista budgetår 

till 772 000 kr. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till U11gdo111.wdrd~sk11/11ma: Pers1111a/111hild11i11g för budgctäret 
1976177 anvisa ett reservationsanslag av 772 000 kr. 
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I 4. Ersättningar för skador ,·ållade a,· ,·issa Qntlingar m. fl. 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

853 294 

700 000 

800 000 

161 

Från anslaget utbetalas ersiittning for skador som v[1llats av personer in

tagna på ungdomsvårdsskolor, allmänna vårdanstalter för alkoholmissbru
kare, kriminalvårdsanstalter m. m. Ersiittning utgår för skada som orsakats 

av intagen som avvikit från skolan eller anstalten eller som lämnat denna 
som frigångare eller efter permission. Ersiittning utgår också för skada vållad 
av ungdomsvårdsskoleelev som vårdas utom skola samt av person ·som 

intagits på allmän vårdanstalt men bor på inackorderingshem eller åtnjuter 
familjevård. 

S11c·ialst_1•n•lw·11 

Styrelsen föreslår alt anslaget med hänsyn till väntad belastning höjs till 
800 000 kr. 

li'ire1/raga11(/e11 

Anslaget bör i enlighet med socialstyrelsens förslag fiir niista budgetiir 
t<ls upp med 800 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersiitt11i11gar/iir skador nllladc m· rissa rr111/i11gar m . .fl. for 

budgetåret 1976/77 anvisa ett fiirslagsanslag a\' 800 000 kr. 

I 5. Ersättningar till kommunerna enligt socialhjälps- och barnavårdsla
garna m. m. 

1974/75 

1975176 

1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

54 794 619 

50 000 000 
64 000 000 

Från anslaget utgår ersiittning till kommunerna dels enligt socialhjiilps
och barnavårdslagarna för viss vård som meddelats huvudsakligen icke 
svenska medborgare, dels enligt särskilda åtaganden av staten tör understöd 

åt renskötandc samer. Ersättningen utbetalas till kommunerna genom 
liinsstyrelserna. Från anslaget utgår ersättning även för kostnader för sjuka 
och socialt handikappade flyktingar m. m .. liksom för kommunernas kost
nader för vissa kategorier zigenare och för vissa flyktingar som inte kan 

11 Riksdagen 1975 I 76. I sam/. Nr /l!fl. Hilaga 7 
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försörja sig själva. Dessa ersättningar betalas av socialstyrelsen. Slutligen 

bekostas understöd som av utrikesdepartementets understödsniimnd beviljas 

nödställda svenskar i utlandet samt kostnader för utlandssvenskar som åter

vänder till Sverige. 

Sch ·i a I~ (I' re /sen 

Med hänsyn till den ökade belastningen på anslaget och till anpassnings

åtgärder som behövs för de flyktingar som medgivits resa in i landet beriiknar 

styrelsen kostnaderna för ekonomiskt bistånd till flyktingar och zigenare 

m. m. under budgetåret 1976177 till 19 milj. kr. 

Utrikesdcparrc11wt11ers 1111ders1öds11ämnd beriiknar kostnaderna för under

stöd till nödställda svenskar i utlandet till I 100 000 kr. 

Föredraganden 

Under år 1973 utbetalade länsstyrelserna ersättningar till kommunerna 

för socialhjälp och barnavård åt utliindska medborgare med ca 40 milj. kr. 

i ca 15 000 ärenden, varav ca I 0 000 avsåg personer från de nordiska länderna. 

Under budgetåret 1974/75 betalade socialstyrelsen ut ca 11,4 milj. kr. 

för hjälp till flyktingar. Ersättningarna till kommuner för understöd till 

svenska zigenare utgjorde under samma budgetår ca 2,1 milj. kr. 

Under de senaste åren har över ett hundratal svenska medborgare bosatta 

på utrikes ort fått understöd från detta anslag. Kostnaderna för budgetåret 

1974175 uppgick till ca l 038 000 kr. 

Från anslaget bekostas f. n. en genom kommunerna bedriven försöks

verksamhet bland organiserat överförda utomnordiska zigenare med bl. a. 

familjepedagogiska insatser.Jag föreslår efter samråd med statsrådet Leijon att 

denna verksamhet skall fortsätta och fr. o. m. nästa budgetår utvidgas till att 

omfatta även nordiska zigenare. Det ankommer på regeringen att meddela när

mare föreskrifter om verksamheten. 

Anslaget bör med hänsyn till belastningen under budgetåret 1974175 samt 

beräknade ökade utbetalningar till kommunerna föras upp med 64 milj. 

kr. för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersä1111i11gar rill ko111m1111ema enligt socialhiiilps- och bama

l'årds/agama 111. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags

anslag av 64 000 000 kr. 
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J. N)·kterhets\·ård m. m. 

Under de senaste åren har man inom socialvården i allt högre grad försökt 

åstadkomma en samlad lösning av sociala problem som har samband med 

missbruk av alkohol och narkotika. Arbetet inriktas i ökad omfattning på 

att söka lösa de bakomliggande sociala problemen. Nykterhetsvården präglas 

också av en sträv,m till samordning med den övriga socialvården. arbets

vården och sjukvården. En större del av de alkoholskadade vårdas numera 

inom sjukvården. Strävandena att samordna vårdinsatserna har bl. a. in

tensifierats i anslutning till vissa psykiatriska sjukhus och psykiatriska kli

niker. Sådan verksamhet pågår bl. a. vid Ulleråkers sjukhus. Försöksverk

samhet av liknande slag har också påbörjats vid karolinska sjukhusets al

koholklinik och vid Lillhagens sjukhus. Den brett upplagda försöksverk

samheten inom socialvården som nu pågår i Skåne tar också sikte på att 

finna nya lösningar av dessa frågor. Bl. a. har i Landskrona kommun lagts 

fram ett samlat program för behandlingen av alkoholskadade personer. 

Denna utveckling kan också ses mot bakgrund av en pågående struk

turomvandling av nykterhetsvården med en allt större tyngdpunkt i de öppna 

och frivilliga behandlingsformerna. Den öppna och halvöppna nykterhets

vården har därvid tillförts kraftigt ökade resurser. Antalet alkoholpolikliniker 

och rådgivningsbyråer med läkarexpeditioner uppgår nu till 140. Antalet plat

ser vid inackorderingshemmen har femdubblats under de senaste tio åren och 

uppgår nu till ca 1 500. Tvångsåtgärdernaenligt nykterhetsvårdslagen har un

der samma tid minskat med över 50 %. Inom den slutna vården har tvångsin

tagningar på vårdanstalter minskat successivt från ca I 900år1965 till ca 750 år 

1974. Antalet frivilliga intagningar på vårdanstalterna harundersamma period 

ökat från ca 3 600 till ca 7 000 samtidigt som vårdtiderna har kunnat förkortas. 

Av det sammanlagda antalet intagningar på vårdanstalterna var år 1974 över 

90 % frivilliga. 

Den fortgående utvecklingen inom nykterhetsvården inrymmer alltså flera 

positiva inslag. Likväl kvarstår många problem. En viktig förutsättning för 

att kunna lösa dessa svåra uppgifter är enligt min mening ett konsekvent 

genomförande av en helhetssyn på socialvårdens arbete. Den socialvårds

reform som avses bli genomförd sedan socialutredningen under år 1976 

lagt fram förslag till en ny socialvårdslagstiftning blir därför av grundläggande 

betydelse även för den fortsatta nykterhetsvården. En annan angelägen fråga 

blir att få till stånd ett ökat samband mellan de sociala vårdinsatserna och 

alkoholpolitiken. Det blir anledning att återkomma till denna fråga i den 

proposition som avses bli framlagd till riksmötet med anledning av alko

holpolitiska utredningens betänkande (SOU 1974:90-93). 

Vid den följande behandlingen av anslagsfrågorna för nykterhetsvårdcn 

kommer jag att föreslå anslagsökningar med sammanlagt ca 48 milj. kr. 
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till 317 milj. kr. bl. a. för vårdanstalterna, nykterhetsniimnderna och 
11inkrörclsen m. tl. organisationer. 

Statsbidragen till olika insatser i vården av narkotikamissbrukare beriiknas 

i det följande till sammanlagt rn 30 milj. kr. Medlen avser - utöver insatser 

vid alkoholpolikliniker m. m. - bidrag till anordnande och drift av behand
lings- och inackorderingshem för narkotikamissbrukare, bidrag till kom
munernas kostnader för vårdcentraler och bidrag till vård i enskilt hem 
av unga missbrukare. Vidare beräknas till utgången av år 1976 medel fcir 
fortsatta försök med social jourverksam het och med olika projekt som berör 
uppsökande verksamhet och eftervård för narkotikamissbrukare. Dessutom 

lämnas bidrag till sammanslutningar fcir stöd och hjälp åt missbrukare och 
till olika organisationers verksamhet för rehabiliteringsinsatser m. m. inom 

detta område. 

Som tidigare nämnts haren försöksverksamhet som bl. a. berör nykterhets
och narkomanvården påbörjats i Skåne under innevarande budgetår. Med hän
syn till bl. a. denna och till socialutredningens pågående arbete anser jagdet inte 
lämpligt att nu vidta några andra ändringar i gällande statsbidragsbestämmel
ser för narkomanvården än uppräkning av bidragsbeloppen. Föranordnande av 

behandlings-och inackorderingshem för narkotikamissbrukare liksom för 
motsvarande institutioner inom nykterhetsvården föreslås en ökning av bidra
get från högst 18 000 kr. till högst 22 000 kr. Driftbidragets maximibelopp för 

nämnda institutioner för narkotikamissbrukare föreslås vidare höjt från 40 000 
kr. till 45 000 kr. per vård plats. 

Jag vill i detta sammanhang understryka att kampen mot den illegala 
narkotikahanteringen och mot narkotikamissbruket stlindigt pågår genom 
insatser av berörda samhlillsorgan. Myndigheternas insatser i narkotikabe
kämpningen samordnas bl. a. genom kontakter inom brottsförebyggande 
rådets narkotikagrupp, där det också lämnas fortlöpande rapporter om si
tuationen. Bl. a. genom medel som rådet disponerar företas frekvensun
dersökningar för att kartlligga narkotikamissbrukets omfattning i olika ung
domsgrupper. Socialstyrelsen följer utvecklingen genom kontakter med de 
siirskilda narkomanvårdsenhcterna samt med social- och sjukvårdsenheter 
i hela landet. Inom socialvården förstärks behandlingsmöjligheterna förnarko

tikamissbrukare genom vårdcentraler, behandlingshem och andra vård former. 

Några större förändringar i missbrukets utbredning har inte inträffat 
under det gångna året. Ett fast etablerat missbruk av tunga droger bedöms 
liksom tidigare i huvudsak endast finnas inom storstadsregionerna, medan 
missbruk av cannabis är mera spritt. Frekvensundersökningar tyder dock 

på att antalet ungdomar som prövar på narkotika minskar. 
Polisens och tullens insatser mot narkotikamissbruket har under senare 

år i allt större omfattning skett i samarbete med polis- och tuilmyndighetcr 
i andra IUnder. I det internationella arbetet med narkotikafrågorna deltar 

Sverige också aktivt inom FN och dess underorgan. I det följande förordar 
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jag under anslaget L 2. att 200 000 kr. tillförs FN:s fond får kontroll av 
beroendeframkallande medel. Mellan de nordiska länderna förekommer oli
ka former av samarbete och regelbundna kontakter på narkotikaområdet. 
Genom beslut av Nordiska ministerrådet har ett nordiskt drogforsknings
institut inrättats den I januari 1975. Institutet är förlagt till Oslo och fi

nansieras från ministerrådets budget. För den socialkurativa verksamheten 
för svenska ungdomar i Köpenhamn ber;iknar jag medel under anslaget 

E I. 

J 1. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Driftkostnader 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

24 501 581 
29 597 000 
34 873 000 

F. n. finns fyra statliga vårdanstalter. nämligen Gud hem, Runnagården 
med vårdavdelningen Brotorp, Venngarn samt vårdanstalten vid Frösökli
nikerna. Anstalterna har sammanlagt 307 platser. 

Personal 
Vårelledning 
V årcl personal 
Arbetsledarpersonal 
Ekonomipersonal 
Övrig personal 

A11slag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsiittningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 
Hälso- och sjukvård mr intagna 
Vårclanstaltcn vid Frösöklinikcrna 

Inkomster vid vårdanstalterna 
som redovisas på driftbudgetens 
inkomstsida 

1975176 Beräknad ändring 1976177 

24 
98 
33 
27 
22 

Social
styrelsen 

+2 
+I 

204 +3 

15810000 +4 715 000 
44000 + 5 000 

118 000 + 39000 
4 133 000 + 355 000 

328 000 + 127 000 
3 044 000 + 243 000 

820 000 + 98 000 
5 300 000 + 774000 

29 597 000 +6 356 000 

250 000 

Föreclni
ganclen 

+4163000 
10000 

+ 16000 
+ 282 000 
+ 95 000 
+ 50000 
- 120 000 
+ 800000 

+ 5 276 000 
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Socials(1'r<'IS<'t1 

I. Pris- och Jöneomräkning m. m. + 5 714 000 kr.. varav 543 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspåliigg. 

2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av anslaget med ca 1,7 
milj. kr. Härvid förutsätts bl. a. en minskning med 25 vårdplatser och 13 
tjänster. 

3. Vid Runnagården-Brotorp föreslås ytterligare 2 I /2 tjiinster. varav en 
assistent på halvtid vid Runnagården, en för huvudanstalten och avdel
ningen gemensam tjänst som assistent för fritidsverksamhet samt en tjiinst 
som vårdare vid Brotorp. En tjänst som tillsynsman föreslå~ i utbyte mot 
en tjänst som förste skötare vid Runnagården. (255 000 kr.) 

4. Vid Hornö fordras en halvtidstjänst som bitrlidande psykolog för vida
reutbildning av personalen och ökad social träning. Kostnaderna för tjänsten 
beräknas täckta genom minskning av anslagsposten Övriga utgifter. 

5. Styrelsen föreslår att vårdanstalten vid Frösöklinikerna förstärks med 
en tjänst för assistent och en halvtidstjänst för kontorist. Vidare föreslås 
att en skötartjänst ändras till tjänst för överskötare vid anstalten. 
(+ 121 000 kr.) 

6. För rehabilitering och bibehållande i il.rbete av partiellt arbetsföra be
fattningshavare samt för intensifierad utbildning av personalen vid vårdan
stalterna begärs sammanlagt 250 000 kr. 

7. Omkostnaderna beräknas öka med 16 000 kr. till följd av utvidgad 
verksamhet. 

Fiiredraga11d<'t1 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 
att till Swt<'llS vårdanstaltl'J" .fiir alkoholmissbrukare: Drifikosrnader 

för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 34 873 000 

kr. 

J 2. Statens vårdanstalter för alkoholmissbrukare: Utrustning m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

298 213 
100 000 

I 000 

Reservation 389 981 

Från anslaget bekostas inventarier i samband med ny-. till- och ombygg
nadsarbeten samt upprustning av arbetsdriften m. m. vid vårdanstalterna. 
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S(}(·ia/sryrelsen 

Under budgetåret 1975176 beräknas ca 180 000 kr. komma att disponeras 

får inköp av inventarier m. m. till vårdanstalterna. 

För budgetåret 1976/77 beräknas ca 45 000 kr. får inventarier samt IOO 000 

kr. till anstalternas arbetsdrift. Styrelsen föreslår el! anslag på 1 000 kr. får 

budgetåret 1976/77. 

Förcdraga11dr11 

Jag räknar med att medclsbchovct under nästa budgetår för utrustning 

m. m. vid vårdanstaltcrna skall täckas av befintlig reservation. Anslaget 

bör därför fåras upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Siarens vårdanstalterfiir alkoholmissbrukare: Urmstning m. m. 

får budgetåret 1976177 anvisa cl! reservationsanslag av 1 000 

kr. 

J 3. Bidrag till anordnande u erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare 
m.m. 

1974/75 

1975176 

1976/77 

Utgift 

Anslag 

förslag 

I 563 000 Reservation 2 785 121 

900 000 

900 000 

Från anslaget utgår bidrag får att anordna erkänd eller enskild vårdanstalt 

eller inackorderingshem får alkoholmissbrukare samt tills. k. övergångshcm. 

Bidrag utgår också för att anordna behandlingshem och inackorderingshcm 

för narkotikamissbrukare. Bidrag utgår med högst 18 000 kr. per plats. Bi

draget får som regel inte överstiga vad som skjuts till från annat håll. Bi

dragsbcstärnmelserna för erkända och enskilda vårdanstalter samt får in

ackordcringshem för alkoholmissbrukare återfinns i kungörelsen (1957: 144) 

om statsbidrag till anordnande av vårdanstalter för alkoholmissbrukare 

rn. m. (ändrad senast 1970:123). För anordningsbidrag till behandlingshem 

och inackordcringshcm för narkotikamissbrukare gäller bes!Hmmelscrna i 

brev den 22 maj 1975 avseende anslag för budgetåret 1975176 till nyk

tcrhctsvård rn. m. 

S11<·ialsr,vrelse11 

Styrelsen föreslår att bidragsbestämmelscrna lindras så att statsbidrag 

fr. o. m. budgetåret J 976/77 kan utgå med högst 20 000 kr. eller, om särskilda 

skäl föreligger, med högst 30 000 kr. per plats. På grundval av detta förslag 

beräknas får budgetåret 1976/77 el! medelsbehov av 2,9 milj. kr. får 130 
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nya platser vid inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt vid behand

lingshem och inackorderingshem för narkotikamissbrukare. Därutöver fö

reslår styrelsen att 1 milj. kr. anslås för upprustning av befintliga inackor

deringshem för alkoholmissbrukare. 

Föredraganden 

Bidraget för anordnande av inackorderingshem och behandlingshem bör 

höjas från högst 18 000 kr. till högst 22 000 kr. per vårdplats fr. o. m. den 

I juli 1976. Jag beräknar 900 000 kr. för nästa budgetår för att anordna 

ytterligare 40 platser vid inackorderingshem och behandlingshem. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

bidrag till anordnande av vårdanstalter för alkoholmissbrukare 

m.m., 

2. till Bidrag till anordnand<' av erkända vårdans/alter .för alkohol

missbrukar<' m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av 900 000 kr. 

J 4. Bidrag till driftkostnader vid erkända \·årdanstalter för alkoholmissbru
kare m. m. 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

113 696 069 

121 900 000 

152 800 000 

Från anslaget utgår bidrag till driftkostnader vid erk1inda och enskilda 

vårdanstalter för alkoholmissbrukare, inackorderingshem för alkoholmiss

brukare samt behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamiss

brukare. 

Bidrag till vårdanstalter utgår med vissa maximibelopp i form av dels 

garantibidrag (per dag och vårdplats), dels beläggningsbidrag (för dag och 

vårdad person). Om s1irskilda skäl föreligger kan statsbidrag utgå med högre 

belopp. Statsbidrag till inackorderings- och behandlingshem utgår med ett 

belopp motsvarande högst 75 % av de styrkta nettokostnaderna för hemmets 

drift. Bidraget till hem för narkotikamissbrukare får dock inte överstiga 

40 000 kr. per plats och år. Bestämmelserna angående vårdanstalter och 

inackorderingshem för alkoholmissbrukare återfinns kungörelsen 

(1955:426) om statsbidrag till driftkostnader vid vårdanstalter för alkohol

missbrukare m. m. (ändrad senast 1975:287>. För statsbidrag till driften av 

behandlingshem och inackorderingshem för narkotikamissbrukare gäller be

stämmelserna i brev den 22 maj 1975 avseende anslag för budgetåret 1975176 

till nykterhetsvård m. m. 
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1975176 Beräknad iindring 1976177 

Social- föredra-
styrelsen gandcn 

Dr!/ihidragens maximibelopp 
Garantibidrag kr. 77 + 43 + 12 
Bcläggningsbidrag kr. 40 -12 + 12 

117 + 31 + 24 

Socialstyre/sen 

Styrelsen föreslår all driftbidraget beriiknas så all anstalternas fasta kost
nader täcks av garantibidrag och rörliga kostnader av beläggningsbidrag. 
De fasta kostnaderna för de erkända anstalterna beriiknas under budgetåret 
1975176 utgöra ca 81 %, medan garantibidraget uppgår till ca 66 % av del 
totala driftbidraget. 

Driftbidraget föreslås höjt med sammanlagt 31 kr., varav 25 kr. för löne
och prisomrlikning < 1976 års lönenivå), 3 kr. för personalförstärkning i an
ledning av arbetstidsförkonning och arbctstidsavtal m. m. samt 3 kr. för 
vissa standardförbättringar. Driftbidraget bör därför höjas med sammanlagt 

31 kr. till 148 kr. På grund av de fasta kostnadernas andel <81 %) av to
talkostnaderna bör dock garantibidraget bestämmas till högst 120 kr. och 
beläggningsbidraget till högst 28 kr. för erkända och 21 kr. för enskilda 

vårdanstalter. Styrelsen förutsäller att förändringar i lönekostnaderna som 
avtalsmässigt kan uppkomma för år 1977 beaktas så all eftersläpande lö
nekostnader inte uppstår. 

Anstalter, som på grund av utgifter för siirskilda vårdanordningar prövas 
vara i behov därav. erhåller f. n. yllerligare 1 kr. i garantibidrag. I första 
hand gäller detta anstalter med egna sjukavdelningar. Kostnaderna för så
dana avdelningar har under senare år ökat kraftigt. Socialstyrelsen hemställer 
att detta extra bidrag fastställs till högst 3 kr. Dessutom förutsUller styrelsen 
att möjlighet skall finnas för regeringen alt. niir siirskilda skiil föreligger, 
bevilja ytterligare statsbidrag utöver nämnda maximibelopp. Genom all alla 
anstalter inte är i behov av maximalt bidrag bör det extra bidraget kunna 
täckas av ordinarie anslag. 

Styrelsen räknar dessutom med all särskilda medel anvisas med 0.5 
milj. kr. för upprustning av anstalternas inventarier, 3.5 milj. kr. till den 
statliga personalpensioneringen för de privata vårdanstalterna (prop. 1969:79 
och 1970:104), 0,1 milj. kr. för rehabilitering av partiellt arbetsföra befatt

ningshavare och 0,4 milj. kr. till anstalternas redovisningscentral eller sam
manlagt med 4,5 milj. kr. 

Styrelsen yrkar vidare att de i kungörelsen angivna grunderna för drift

bidrag skall tillämpas även betriiffande kostnader för vård på enskild vård
anstalt av narkotikamissbrukare. 
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Vid beräkningen· av medelsbehovet utgår socialstyrelsen från ett garan
tibidrag pä 120 kr. samt ett beliiggningsbidrag på 28 kr. för erkiinda anstalter 
och 21 kr. för enskilda anstalter. Styrelsen uppskattar antalet vårdplatser 
under budgetåret 1976/77 till 1 181 vid erldinda anstalter och 880 vid enskilda 
anstalter. Antalet vårddagar beriiknas på grundval av sistnämnda uppgifter 
till 431 065 för erkända och 321 200 för enskilda anstalter. Med en bclägg

ningsfrekvens som uppskattas till 90 % vid erkiinda och 95 % vid enskilda 

anstalter beräknas medelsbehovet till 62,6 milj. kr. för erkiinda anstalter 
och 44,9 milj. kr. för enskilda anstalter. Härtill kommer tidigare nämnda 
medel, 4,5 milj. kr., för siirskilda ändamål. För vårdanstalternas drift be
räknas således ett bidrag på sammanlagt 112 milj. kr. 

Medelsbehovet för bidrag till driften av inackorderingshem och behand
lingshem beräknas till 51,2 milj. kr. för budgetåret 1976177. Hänsyn har 
diirvid tagits till forutsedd ökning av platsantalet vid hemmen och till kost

nadsutvecklingen. I beloppet har inräknats 3,2 milj. kr. i bidrag för viss 
personalförstärkning och personalutbildning vid inackorderingshemmen för 

alkoholmissbrukare. Beträffande hemmen för narkotikamissbrukare föreslås 
att de nuvarande bidragsbestämmelserna om maximibelopp på 40 000 kr. 

per plats och är slopas och att bidrag skall kunna utgå med 75 % av net
tokostnaderna för hemmens drift, oavsett om bidraget härigenom kommer 
att överstiga visst belopp per plats och år. Det sammanlagda anslagsbehovet 
enligt socialstyrelsen uppgår således till 163,2 milj. kr. 

Fiiredraga111/e11 

Driftbidraget till erkiinda och enskilda vårdanstalter bör fr. o. m. den 
juli 1976 höjas med 24 kr. per dag, varav 12 kr. i garantibidrag och 12 
kr. i beläggningsbidrag. För anstalt, som på grund av utgifter för särskilda 
vårdanordningar prövas vara i behov därav, bör garantibidraget liksom nu 
kunna utgä med ytterligare 1 kr. Sådana förändringar i lönekostnaderna 
som avtalsmässigt kan uppkomma för är 1977 far beaktas genom särskilda 
beslut. Statsbidrag bör i enlighet med vad socialstyrelsen anfört utgå även 
för vård av narkotikamissbrukare på enskilda vårdanstalter för alkoholmiss
brukare. Antalet vårdplatser under budgetåret 1976177 beräknas till ca I 238 
vid erkända och 859 vid enskilda vårdanstalter. Antalet vårddagar under 
budgetåret kan uppskattas till ca 452 000 resp. 314 000. 

Jag beriiknar anslagsbehovet till 61,4 milj. kr. för bidrag till erkända och 

41 milj. kr. till enskilda vårdanstalter. Jag beräknar också 3,5 milj. kr. för 
pensionsavgifter och 0.5 milj. kr. för inköp av inventarier och för viss upp
rustning av anstalterna. Jag beräknar vidare 46,4 milj. kr. for bidrag till 
inackorderingshem för alkoholmissbrukare samt inackorderingshem och be
handlingshem för narkotikamissbrukare. Jag har diirvid räknat med en ök
ning av högsta bidragsbeloppet för inackorderings- och behandlingshem för 

narkotikamissbrukare från 40 000 kr. till 45 000 kr. per plats och år. 
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Det sammanlagda anslagsbehovet för budgetåret 1976177 beräknar jag 
således till 152,8 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

bidrag till driftkostnader vid erkända vårdanstalter för alko
holmissbrukare m. m., 

2. till Bidrag till drifikos111ader vid erkända rårdanstalterför alko

holmissbrukare m. 111. för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags
anslag av 152 800 000 kr. 

J 5. Bidrag till kommunala nykterhetsnämnder m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

102 477 342 
133 400 000 
147 500 000 

Statsbidrag utgår till kostnaderna för sådan verksamhet, som enligt gäl
lande författningar ankommer på kommunernas nykterhetsnämnder. Bi
draget utgör 75 % av de godkända kostnaderna för sådan verksamhet till 

vilken ersättning eller bidrag av statsmedel inte utgår i siirskild ordning. 
Bidrag betalas ut för kalenderår i efterskott. Bestämmelserna återfinns i 

kungörelsen ( 1954:431) om statsbidrag till de kommunala nykterhetsnämn
dernas verksamhet (ändrad senast 1971: 121 ). De i kungörelsen angivna grun

derna för statsbidrag tillämpas även beträffande kostnaderna för vård på 
alkoholpoliklinik av narkotikamissbrukare. Från anslaget utgår bidrag till 
vårdcentraler för narkotikamissbrukare. till kommuns kostnad för vård i 
enskilt hem av narkotikamissbrukare samt för ersättning till kommunerna 
för försök med social jourverksamhet. Härvid giillcr bestämmelserna i brev 
den 22 nrnj 1975 avseende anslag för budgetåret 1975176 till nykterhetsvård 

m.m. 

So<·ials(1·r<'f~e11 

De statsbidragsgrundande kostnaderna för kommunernas nykterhetsvård 
beräknas förnästa budgetår till 182,5 milj. kr., vilket motsvarar ett statsbidrag 
på 136,9 milj. kr. Anslagsberäkningen utgår därvid från ett förslag dels om 
ändrat basunderlag dels om en ändrad schablonmetod för fördelning av 

bidragen mellan kommunerna. 
Basunderlaget för schablonberäkningen, vilket enligt föreskrifterna i giil

lande regleringsbrev omfattar nykterhetsvårdens löne- m. n. administrativa 

kostnader. föreslås med visst undantag - kostnader för särskilda vård insatser 
- ut vidgat att omfatta kommunernas samtliga kostnader for nykterhets
vårdande inslag i den integrerade socialvården. Bidrag till dessa kostnader 
föreslå-; bli fördelade i relation till kommunernas bruttokostnader enligt den 
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s. k. K-planens huvudtitel 7, socialvård och socialförsäkring, med undantag 

av kostnader fi'>r kommunalt bostadstilliigg. Medel att fördela bidrag i en

lighet med förslaget har styrelsen beräknat på ett belopp motsvarande vad 

som utgått schablonmässigt för nykterhetsnämndernas utgifter för löner och 

arvoden, vårduppdrag m. m. samt för förebyggande och eftervårdande åt

gärder, läkarvård, familjevård, vård på enskild anstalt och hem, resor vid 

anstaltsvård m. m. samt diverse övriga utgifter. Detta belopp har räknats 

upp med hänsyn till förväntade kostnadsökningar. För dessa ändamål tas 

102,7 milj. kr. upp. 

Till särskilda vårdinsatser inom den öppna nykterhetsvården bör enligt 

styrelsen medel beräknas för bidrag med 75 % av godkända nettokostnader. 

Till sådana vårdinsatser räknar styrelsen verksamheten vid alkoholpolikli

nikerna. verksamhet vid fri tidshem och liknande samt särskilda anordningar 

under semestertider m. m. Dessutom beräknas medel för bidrag till Stiftelsen 

KAS-gårdar. Totalt föreslås 34,2 milj. kr. 

för nykterhetsvårdande insatser beräknas alltså bidrag med sammanlagt 

136,9 milj. kr. Det föreslagna bidragssystemet bör inom ramen för gällande 

författningar kunna tilliimpas fr. o. m. budgetåret 1976177. 

För vården av narkotikamissbrukare beräknas vidare bidrag med sam

manlagt 16,75 milj. kr.. varav 9.4 milj. kr. för vårdcentraler och I milj. kr. 

för vård i enskilt hem. För ersättning till kommunerna för försök med 

social jourverksam het beräknas 6.35 milj. kr.. varav 350 000 kr. avser bidrag 

till att tiicka de kostnader inom socialstyrelsen. som under budgetåret 

1976177 kan föranledas av de av riksdagen i enlighet med prop. 1973: 115 

och SOU 1974:5 beslutade statsbidragen till vård av narkotikamissbrukare 

m. m. 

Förl'draganden 

Det schablonmässiga bidragsförfarandet som avser kommunernas admini

strativa kostnader för nykterhetsvård bör tillämpas iiven under nästa bud

getår med hänsyn till att frågan om den fortsatta utformningen av stats

bidragen till bl. a. den kommunala nykterhetsvården f. n. behandlas av so

cialutredningen i samråd med kommunalekonomiska utredningen. Social

styrelsens förslag om ändrade bestämmelser för fördel~ingen av bidragen 

har tillställts socialutredningen för att överviigas under det pågående ut

redningsarbetet. Vad gäller övriga kostnader för nykterhetsvården bör so

cialstyrelsen även under nästa budgetår fördela tillgängliga statsbidragsmedel 

mellan kommunerna efter en samlad bedömning av samtliga ansökningar. 

Jag beriiknar för dessa ändamål sammanlagt 134.1 milj. kr. för nästa budgetår. 
Jag har under anslaget även beräknat 9.4 milj. kr. enligt gällande be

stämmelser för bidrag till vårdcentraler för narkotikamissprukare. Vidare 

har jag beräknat 1 milj. kr. för bidrag till kommuns kostnad för vård i enskilt 
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hem av narkotikamissbrukare. För fortsatta försök med social jourverk
samhet m. m. till utgången av år 1976 beräknar jag 3 milj. kr. 

Anslaget bör tas upp med 147,5 milj. kr., vilket innebär en ökning med 
14,l milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag ttll komm1111ala 11rk1erhe1s11ii11111der 111. 111. för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 14 7 500 000 kr. 

J 6. Utbildning och samverkan inom nykterhets,·ården 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

378 054 
350 000 
450000 

Reservation 132 498 

Från anslaget bekostas kurser och konferenser för personal vid 
länsnykterhetsnämnder och vårdanstalter för alkoholmissbrukare, konferen
ser rörande narkomanvård samt konferenser i eftervårds- och samarbetsfrågor 
ni. m. Vidare disponeras visst belopp för anordnande av konferenser med 
nykterhetsnämnder m. m. och för understöd åt sammanslutningar av sådana 
nämnder. 

Socials~~'fef1·e11 

Styrelsen beräknar kostnaderna för kurs- och konferensverksamheten näs
ta budgetår till 640 000 kr. För konferenser med nykterhetsniimnder m. m. 
och för understöd åt sammanslutningar av sådana nämnder beräknas 
130 000 kr. 

Föredragamll'n 

Med hänsyn till beräknad reservation beräknar jag anslagsbehovet för nästa 
budgetår till 450 000 kr. 

Jag hemst~iller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Uthild11i11g och samverkan inom nyktcrhc1s1·tlrdc11 för bud

getåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 450 000 kr. 

J 7. Bidrag till Länkrörelsen m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

4000000 
4 800 000 
5 600 000 
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Från anslaget utgår bidrag till sammanslutningar av förutvarande alko
holmissbrukare (Sällskapet Länkarna m. Il.), till sammanslutningar för stöd 

och hjälp åt läkcmedelsmissbrukare m. m., till kommuner samt till nämnda 

sammanslutningar och till andra organisationer som ägnar sig åt rehabi
litering av alkohol- eller narkotikaskadade personer m. Il. för såväl pågående 
verksamhet som försök med nya vård- 01.:h behandlingsformer. 

So< ·ials~vre/sen 

Sammanslutningar av förutvarande alkoholmissbrukare har till verksam
heten 1975176 ansökt om bidrag med ca 3,2 milj. kr. Det finns ca 200 bi
dragssökande föreningar och två riksorganisationer inom Liinkrörelsen. 
Vidare finns Alkoholproblematikernas Riksorganisalion (ALRO) för vård

anslalternas patientföreningar samt ytterligare några sammanslutningar. 

Socialstyrelsen beriiknar för nästa budgetår 2.4 milj. kr. till dessa samman
slutningar. 

Under budgetåret 1974/75 har 14 organisationer för stöd och hjälp åt 

liikemedelsmissbrukare ansökt om bidrag med tillsammans ca 2.9 milj. kr. 
Av anslaget har medel bl. a. tilldelats Riksförbundet för hjälp åt läkeme
delsmissbrukare (RFHL) som haft en omfattande verksamhet på 23 
orter i landet. Några av föräldraföreningarna mot narkotika har bildat 

ett riksförbund <RFMN). Socialstyrelsen föreslår att l ,8 milj. kr. beräknas 
för nästa budgetår till sammanslutningar för stöd och hjälp åt läkeme

delsmissbrukare och liknande sammanslutningar. 
Styrelsen föreslår bidrag med 700 000 kr. till andra organisationer som 

iignar sig åt rehabilitering av alkohol- eller narkotikaskadade personer samt 
personer som sniffar Lhinner eller andra lösningsmedcl. Socialstyrelsen be
räknar 700 000 kr. för försök med nya vård- och behandlingsformer inom 
nykterhets- och narkomanvården. Bidrag föreslås utgå till såväl kommuner 
som frivilliga organisationer. 

Socialstyrelsen beräknar sammanlagt 5,6 milj. kr. under anslaget. 

Fijre1/raga11de11 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas till 5.6 milj. kr. Härvid beräknar 
jag 4.3 milj. kr. för bidrag till liinksammanslutningarsamt sammanslutningar 

för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare m. m. För bidrag till kommuner 
och till organisationer som ägnar sig åt rehabilitering av alkohol- eller nar

kotikaskadade personer m. n. beräknar jag l .3 milj. kr. för såväl pågående 

verksamhet som försök med nya vård- och behandlingsformer. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Uinkriire/sen m. m. för budgetåret 1976177 anvisa 

ett anslag av 5 600 000 kr. 
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K. Vissa åtgärder för handikappade 

Samhällets insatser för handikappade förstiirks fortlöpande. Insatserna syf
tar till att tillgodose handikappades behov så att handikappade kan vara 
verksamma i samhällslivet som andra. Eftersom behoven är mångskiftande 
måste insatserna göras på en rad områden. De avser bostäder och boen
demiljö, ekonomisk trygghet, utbildning, arbete, kulturliv och fritidsverk

samhet. De avser också rehabilitering. social hemhjälp och annan service, 
färdtjänst och tekniska hjiilpmedel. 

Kommunerna och landstingen svarar för betydelsefulla åtgärder på 
handikappområdet. Kommunerna har de senaste åren viisentligt ökat sina in
satser niirdet gäl lerboende. fardtjiinst. hemhjiilp och övrig social service. Sam
ma utveckling priiglar de områden som sjukvårdshuvudmännen svarar för. 

Kommunerna får från den 1januariI975 statsbidrag med 35 ''<';av kostnaderna 
för fardtjiinst åt handikappade. Syftet iir att kunna bygga upp en god färdtjiinst 
över hela landet. Det har förutsatts att kommunerna utnyttjar det statliga stö

det för avsedda förbättringar. 
Sjukvårdshuvudmännen övertar den I januari I 976 hela ansvaret för verk

samheten med hjälpmedel åt handikappade (prop. 1975:36, sru 1975: 16, rskr 
1975: 125). En ny ersättningsform - hjälpmedelsersiittning - från sjukförsäk
ringen till sjukvårdshuvudmännen införs från år 1976. Den utgör 22 kr. per 

invånare och år. Till sjukvårdshuvudman som medverkar vid anskaffning av 
kostnadsfria eller prisnedsatta glasögon till barn och ungdom under 19 år utgår 
hjälpmedelsersättning med 24 kr. Den totala kostnaden påsjukförsäkringen för 
ändamälet beräknas till 177 milj. kr. för år 1976. De nya reglerna för ersättning 
till sjukvårdshuvudmiinnen har medfört att kungörelsen ( 1968:238) om stats

bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade upphör att giilla efter utgång
en av år 1975. Anslaget Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade kan där
igenom också utgå ur statsbudgeten fr. o. m. nästa budgetår. 

I Iandikapporganisationerna är en folkrörelse som har stor betydelse för ut
formningen av åtgärderna på handikappområdet. Samarbetet mellan handi
kapprörclscn och samhiillets myndigheter har utvecklats och befästs. 

Utvecklingen då det gäller vård och undervisning av psykiskt utveck
lingsstörda präglas liksom övriga handikappområden av grundsatserna om 
integration och normalisering. Elever i särskolan bor i allt större utsträckning 
hemma eller i elevhem som är fristående från skolorna. och för vu.xna psy
kiskt utvecklingsstörda anordnas i ökad omfattning inackorcleringshem 
genom förhyrning av lägenheter i nerfamiljshus. Giillande bestämmelser 
medger inte att statsbidrag utgår vid förhyrning av lokaler för psykiskt ut
vecklingsstörda och inte heller för anordnande av fristående elevhem. I 

det följande förordar jag att bidragsreglcrna ändras så att de biittre anpassas 
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till föreliggande behov. Kostnaderna beräknas till ca 3 milj. kr. för niista 
budgetår. 

Statsbidragen till landstingen för driften av siirskolor beriiknas öka med 
C<I 64 milj. kr. till 236 milj. kr. Vissa frågor om undervisning av vuxna psy

kiskt utvecklingsstörda behandlas av en av utbildningsministern tillkallad 

utredning. I avvaktan på resultatet av dess arbete bör den av landstingen 
med statsmedcl bedrivna vuxenundervisningen iiven under niista budgetår 
ske i försöksform. 

Medel för tillverkning m. m. av vissa handikapphjälpmedel. som för in

nevarande budgetår anvisas under anslaget Bidrag till vissa hjälpmedel för 
handikappade, beriiknas för niista budgetår under anslaget Bidrag till han
dikappinstitutet m. m. För handikappinstitutet beräknas anslaget öka till 
8.3 milj. kr. Kostnaderna för omvårdnad och vårdartjänst åt handikappade 
i vissa gymnasieskolor. vid folkhögskolor, högskolor och universitet be
räknas öka från ca 9,5 milj. kr. till ca 13 milj. kr. För utbildning av le

darhundar. befordran av blindskriftsförsändelser och vissa andra åtgärder 
för blinda beriiknar jag en ökning med sammanlagt ca 2 milj. kr. Statsbidraget 

till handikapporganisationerna föreslås höjt med I milj. kr. för niista budgetår 
till 5,5 milj. kr. 

Handikapputredningen kommer att närmast avge ett betänkande om frå
gor hur kulturlivet skall göras bättre tillgängligt för handikappade. Utred
ningen fortsätter därefter sitt arbete om !lerhandikappades situation. 

Inom föreliggande avsnitt Vissa åtgiirder för handikappade beräknar jag för 

nästa budgetår ett anslagsbehov på sammanlagt ca 288 milj. kr. Det innebär
med beaktande av att hjälpmedelsverksamhetcn i fortsättningen betalas påan
mtt sätt -en ökning med ca 74 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 
För hjälpmedelsverksamheten beräknas kostnaderna inom sjukförsäkringen 
till 177 milj. kr., vilket jiimfört med motsvarande anslag för innevarande bud
getårinnebärenökning medca30 milj. kr. Vidare harunderavsnittet D. Sociala 
serviceåtgärder beräknats ökade medel för social hem hjälp och färdtjänst för 
handikappade. De kostnader under folkpensionsanslaget som avser förtids
pensioner till handikappade och handikappersiittningar m. m. kan beriiknas 
stiga med 285 milj. kr. till 3 430 milj. kr. På andra anslag som innefattar stöd åt 

handikappade, främst under utbildnings-, arbetsmarknads-och bostadsdepar
temcnten för utbildning, arbetsvård och bostadsanpassning, beräknas för 
nästa budgetår insatserna för handikappade öka med 450 milj. kr. till 2 290 
milj. kr. Sammanlagt uppgår anslagsökningen för olika åtgärder avseende 
handikappade för budgetåret 1976177 till omkring 850 milj. kr. 

Statens kostnader för det stöd som mer direkt avser handikappade be
riiknas för budgetåret 1976177 till 6 120 milj. kr. För tio år sedan var mot
svarande kostnader I 160 milj. kr. Vidare kan under budgetåret 1976177 
beräknas utgå förtidspension från ATP till handikappade med 2 100 milj. 
kr. 
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K I. Bidrag till handika1>1>in~tilutet m. m. 

1974175 
1975176 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5510000 1 

6 010 0002 

8 335 0003 

I Anslaget Bidrag till handikappinstitutct. 

177 

2 Anslaget Bidrag till handikappinstitutet. Diirutövcr har I 735 000 kr. anvisats på till
liiggsbudget. 

3 Diirav I milj. kr. från anslaget Bidrag till vissa hjälpmedel för handikappade. 

Av anslaget disponerar handikappinstituh.:t 5 870 000 kr. och prokssor 

Sven-Olof 13rattgård 140 000 kr. för den av honom bedrivna v.::rksamheten 

vid avdelningen för handikappforskning vid universitetet i Göteborg. 

Handikappinstitutet, som drivs gemensamt av staten od1 Svenska cen

tralkommittcn för rehabilitering (SVCR). är centralt organ på hjälpmedels

området. Institutets uppgifter avser bl. a. planering och samordning av 
forsknings- och utvecklingsarbete samt provning av hjiilpmedels liimplighct 

för handikappade, vari ingär en bedömning av skiiligheten av hjiilpmedels 

kostnad. Institutet verkar också som inforrnationsorgan pä hjiilpmedelsom

rådet och bistår sjukvårdshuvudmiinnen i hjiilpmedelsverksamheten. 

Institutet leds av en styrelse med nio ledamöter, varav sju utses av re

geringen och två av SVCR. Chef för institutet är en direktöroch verksamheten 

iir under direktören uppdelad pä tre avdelningar, niimligcn en teknisk av

delning, en informationsavdclning och en allmiin avdelning. Antalet an

stiillda vid institutet uppgick den I juli 1975 till 86. 

S(rrl'lscn .fiir '1allllikappinstit111C't 

Styrelsen beriiknar pris-och löneomriikning m. m. till I 415 000 kr .. varav 

130 000 kr. avser höjt lön.::kostnadsp[tliigg. Utöver detta föresfö styrelsen 
att anslaget till institutet ökas med 470 000 kr. I Urav utgör 200 000 kr. 
medel för utredningar och provning av synhjiilpmedel. Vidare hcgiir styrelsen 

medel !Or utredningar om byggnads- och samhiillsplaneringsfr[1gor samt for 
viss utbildningsverksamhet. SVCR:s bidrag till institutet anges till olliriindrat 

100 000 kr. Institutets inkomster av teknisk r[1dgivning, information m. m. 
bcriiknas utgöra 2 150 000 kr. 

Brarrgård hemstiiller om bidrag med 225 000 kr. till handikappforskningen 
i Göteborg. 

Förl'<lraga11de11 

Jag beräknar institutets medelsbehov under detta anslag fiir n~ista budgetilr 
till 7 175 000 kr. Förutom I 255 000 kr. får pris- och löneomräkning bcriiknar 

12 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr /00. Bilaga 7 
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jag därvid en ökning med 50 000 kr. för allmänt utvecklingsarbete beträffande 
synhjälpmedel. För handikappforskningen i Göteborg beräknar jag under an
slaget 160 000 kr. 

Som jag framhållit i inledningen till detta avsnitt bör fr. o. 111. niista bud
getår medel heriiknas under förevarande anslag för viss tillverkning av han
dikapphjälpmedel. För iindamålet beriiknar jag I milj. kr. !lir budgettm..:t 
1976177. Sammanlagt bör anslaget höjas med 2 325 000 kr. till 8 335 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen fliresh'lr riksdagen 

att till Bidrag till ha11dikappi11s1i1111e1 111. 111. för budget<'tret 1976/77 
anvisa ett anslag av 8 335 000 kr. 

K 2. Kostnader för ~·iss utbildning av handikappade 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

7 336 502 
9 630 000 

12974000 

Från anslaget betalas kostnaderna för försöksverksamhet med omvårdnad 
och därmed sammanhängande verksamhet för svårt rörelsehindrade och 
andra svårt handikappade elever i lngemundskolan i Solna och i Skärholmens 
gymnasium i Stockholm. Vidare betalas kostnaderna för vårdartjänst åt svårt 
handikappade som studerar vid universitet. högskolor och folkhögskolor. 

Verksamheten leds av styrelsen för vårdartjänst. Den består av sju le
damöter, som utses av regeringen. 

Från anslaget betalas även vissa räntekostnader. 

1. Omvårdnad och därmed samman
hängande verksamhet för elever i 
Ingemundskolan och Skärholmens 
gymnasium 

2. Vårdartjänst för elever vid univer
sitet, högskolor och folkhögskolor 

3. Styrelsen för vårdartjänst m. m. 
4. Vissa räntekostnader 

Inkomster redovisade på driftbudgetens 
inkomstsida 

S~vre/sen för l'årdar(iänst 

1975176 

6 528 000 

2 571 000 
416 000 
115000 

9 630 000 

65000 

Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen Före-
för vårdar- draganden 
tjänst 

+ 2 974 000 

+ 1727000 
+ 341 000 

+ s 042000 

5 000 

+ 1836000 

+I 460000 
+ 93 000 

45000 
+ 3 344000 

5 000 

Styrelsen beräknar pris- och löneomräkning m. m. till 3 149 000 kr.. varav 

169 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 
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I. Styrelsens omvårdnadsverksamhet avsåg under höstterminen 1975 ca 

80 gymnasieelever. De får sin undervisning i lngemundskolan, som är be

lägen på karolinska sjukhusets område i Solna, och i Skärholmens gym

nasium i Stockholm. För drygt hälften av eleverna ordnar styrelsen bostäder 

dels i särskilda elevhushåll och dels på lngemundskolans internat. Övriga 

elever är externa. Styrelsen begär ca 450 000 kr. för att inrätta nya elev

hushåll. Dessutom begiir styrelsen ca 800 000 kr. i första hand för elevresor, 

viss personalförstärkning och vissa tjänsteförändringar. 

2. Under läsåret 1974175 erhöll 119 handikappade vårdartjänst. Av dessa 

studerade 26 vid universitet och högskolor och 93 vid folkhögskolor. Sty

relsen räknar med att antalet studerande vid universitet och högskolor som 

behöver vårdartjänst kommer att vara oförändrat ca 30 under läsåret 1976177. 

Däremot kommer behovet av vårdartjänst vid folkhögskolornas vinterkurser 

och ämneskurser att öka något jämfört med tidigare år. Styrelsen beräknar 

ett ökat medelsbehov av 367 000 kr. 

3. För styrelsens kansli beräknas ett ökat medelsbehov av ca 273 000 

kr., i första hand för personalförstärkning. 

Föredraganden 

De vägledande grundsatserna på handikappområdet om integration och 

normalisering har under senare år i ökad omfattning präglat också han

dikappade elevers studier i gymnasieskolan. Många handikappade kan nu

mera gå i gymnasieskolor ute i landet. Antalet elever som får omvårdnad 

genom styrelsen för vårdartjänst har fortlöpande minskat. Av de ca 80 rö

relsehindrade elever som hösten 1975 gick i lngemundskolan och Skär

holmens gymnasium bodde ca 60 hemma eller i elevhushåll som styrelsen 

ordnar utanför internatet. För denna del av styrelsens verksamhet beräknar jag 

för nästa budgetår 8 364 000 kr. 
För vårdartjänst beräknar jag 4 031 000 kr. I detta belopp ingår 100 000 kr. för 

att tillgodose utökat behov av vårdartjänst vid folkhögskolorna. Under an

slagsposten 2. beräknar jag ökade medel med I 460 000 kr. 
För styrelsens kansli beräknar jag en ökning med 93 000 kr., varav 25 000 

kr. för en förstärkning av kansliets resurser. 
Enligt regeringens beslut den I 8 december 1975 har staten inlöst en revers 

hos Änggårdsstiftclsen. De räntekostnader som belastar anslaget kommer 

till följd av detta att minska med ca 45 000 kr. För budgetåret 1976177 

beräknar jag räntekostnaderna under anslaget till 70 000 kr. 

Anslaget bör enligt vad jag sålunda har förordat tas upp med I 2 974 000 

kr. Det innebär en ökning med 3 389 000 kr. för den verksamhet som sty

relsen för vårdartjänst bedriver jämfört med innevarande budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnaderfiir l'iss uthildning av handikappade för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 12 974000 kr. 
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K 3. Bidrag till anordnande a\· ,·issa institutioner för psykiskt utvecklings
störda 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

11655171 

13 000000 

14000000 

Reservation 3 549 332 

Statsbidrag utgår i form av byggnadsbidrag till landsting och kommun 

som inte hör till landsting får att anordna särskola och vårdinrättning som 

avses i lagen (1967:940) angående omsorger om vissa psykiskt utvecklings· 

störda (ändrad senast 1975:724) och stadgan (1968:146) i samma ämne (om

tryckt 1972:456, ändrad senast 1975: 1152). Om särskilda skäl föreligger kan 

statsbidrag utgå även till enskild, förening eller stiftelse. Statsbidrag utgår 

med 12 000 kr. per plats i särskola med elevhem, med högst 9 000 kr. per 

plats i annan särskola, daghem för barn eller syssclsättningshem samt med 

9 000 kr. per plats i vårdhem eller i specialsjukhus. Bidragsbestämmelserna 

återfinns i kungörelsen ( 1968:350) angående statsbidrag till omsorger om 

vissa psykiskt utvecklingsstörda (ändrad senast 1972:789). 

Socials(vref5e11 och skofiil'ers1yrelse11 anger anslagsbehovet för budgetåret 

1976177 till sammanlagt 11 milj. kr. 

Föredraganden 

Omsorgerna om psykiskt utvecklingsstörda inriktas på att barn och vuxna, 

så långt det är möjligt, skall erbjudas ett normalt boende. Allt fler elever 
i särskolan bor hemma eller i elevhem som är fristående från skolorna eller 

i elevhushåll. För vuxna, som inte känner sig mogna för ett helt självständigt 

boende, anordnas inackorderingshem. Dessa hem kommer nästan uteslu

tande till stånd genom förhyrning av lägenheter i flerfamiljshus. Utveck

lingen medför att otidsenliga skolinternat läggs ned och att behovet av nya 

platser vid institutioner av typen vårdhem och specialsjukhus minskar. 

Enligt gällande statsbidragsbestämmelser utgår inte bidrag vid förhyrning 

av lokaler för institutioner för psykiskt utvecklingsstörda och inte heller 

för fristående elevhem. Jag förordar att bidragsreglerna fr. o. m. den 1 juli 
1976 ändras så att statsbidrag kan utgå i dessa fall. Bestämmelsen om stats

bidrag för anordnande av skolinternat, som numera saknar aktualitet, kan 

samtidigt upphöra. Statsbidragsreglcrna kommer därigenom att bättre an

passas till föreliggande behov. Vid anordnande genom förhyrning bör utgå 

engångsbidrag med motsvarande belopp som vid nybyggnad eller inköp 

av lokaler för ändamålet. Kostnaderna för ändringen av statsbidragsreglerna 

beräknas till 3 milj. kr. Det sammanlagda anslagsbehovet beräknar jag till 

14 milj. kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. godkänna de av mig förordade ändringarna i grunderna för 

bidrag till anordnande av vissa institutioner för psykiskt ut
vecklingsstörda, 

2. till Bidrag till anordnande m· l'issa i11s1iw1io11er .fi"ir f1.\vkisk1 111-

vecklingsstörda för budgetåret 1976177 anvisa ett reservations
anslag av 14 000 000 kr. 

K 4. Bidrag till driften av särskolor m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

144 428 490 

174 200000 
238 200 000 

Statsbidrag utgår till landsting och kommuner som inte hör till landsting 
med 95 '';; av lönekostnaderna för särskolchefer, rektorer, studierektorer och 
lärare vid särskolan. Bidraget utbetalas efterskottsvis för varje liisår, men 
huvudmännen erhåller under läsåret ett förskott som utgör hiilften av bi
draget för det föregående läsåret. Om det föreligger särskilda skäl, kan stats
bidrag även utgå till enskild, förening eller stiftelse. Bidragsbestiimmelserna 
återfinns i kungörelsen ( 1968:350) angående statsbidrag till omsorger om 
vissa psykiskt utvecklingsstörda <iindrad senast 1972:789). 

Sko/överstyre/sen 

Antalet elever i särskolan var hösten 1974 ca 13 500. Antalet lärare i sär
skolan var vid motsvarande tidpunkt ca 2 800. För statsbidrag till löne
kostnader inom siirskolan för nästa budgetår beräknar skolöverstyrelsen en 
ökning med 63 600 000 kr., varav 5 210 000 kr. för bidrag till höjt löne
kostnadspålägg, För undervisning av psykiskt utvecklingsstörda vuxna, som 
i försöksform pågått sedan hösten 1970, föreslår styrelsen ökade medel med 
5,7 milj. kr. Styrelsen begär därutöver medel för vissa konferenser med 
32 000 kr. Det totala medclsbehovet under anslaget har av styrelsen be
räknats till 243,5 milj. kr. 

Socia/s~~'l'else11 begär 100 000 kr. för viss konferens- och kursverksam het. 

Föredra~anden 

Statsbidragen till särskolorna har ökat kraftigt sedan omsorgslagen infördes 
år 1968, nämligen från 25 milj. kr. till 174 milj. kr. innevarande budgetår. An
talet barn och ungdomar i särskolan är nu mer än dubbelt så stort som år 1968 
och antalet lärare har under perioden ökat från knappt I 200 till ca 2 800. Till 
detta kommer bl. a. den översyn av bidragsreglerna som gjordes år 1972. För 
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nästa budgetår beräknar skolöverstyrelsen en anslagsökning med 63.6 milj. kr. 

för statsbidrag till driften av särskolor, varav 58,6 milj. kr. avser löneomriik

ning för befintlig organisation. Denna medelsbcriikning bör godtas. 

Undervisningen av vuxna psykiskt utvecklingsstörda skall enligt rege

ringens beslut den 30 oktober 1975 tas upp till behandling av en av chefen 

för utbildningsdepartementet tillkallad utredning angående vissa folkbild

ningsfrågor m. m. I direktiven till utredningen betonas bl. a. att många vuxna 

utvecklingsstörda inte har fått den undervisning som numera är lagstadgad 

och att en mycket stor grupp behöver utbildning inte minst för sin sociala 

anpassning. Undervisning av vuxna psykiskt utvecklingsstörda bedrivs re

dan nu i flera olika former, och utredningen skall bl. a. ta upp gränsdrag

ningen och samarbetet mellan folkbildningen och den försöksverksamhet 

inom landstingen som bedrivs med medel från förevarande anslag. En ut

gångspunkt för u1redningsarbete1 bör enligt direktiven vara att de ulveck

lingsstörda i så stor utsträckning som möjligt får delta i samma former 

av vuxenutbildning som andra medborgare. I avvaktan på resultat av ut

redningens arbete förordar jag att den från detta anslag bekostade vuxen

undervisningen fonsätter som försöksverksamhet även under nästa bud

getår. För att möjliggöra en oförändrad omfattning av denna verksamhet 

beräknar jag en höjning av medelsanvisningen med 400 000 kr. till 2,4 milj. 

kr. 

För skolöverstyrelsens och socialstyrelsens konferens- och kursverksam

het beräknar jag 117 000 kr. Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 

238,2 milj. kr. vilket innebär en ökning med 64 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till dr(fien m• särskolorm. m. för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av 238 200 000 kr. 

K S. Bidrag till handikapporganisationer 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

3 500 000 
4 500000 
5 500 000 

Från anslaget utgår bidrag till handikapporganisationernas allmiinna verk

samhet. Regeringen beslutar om fördelningen av anslagsbeloppet mellan 

organisationerna efter förslag av statens handikappråd. Innevarande budgetår 

har bidrag tillerkänts följande 24 organisationer: 

De blindas förening. De handikappades riksförbund. Föreningen för blö

darsjuka i Sverige, Föreningen för de neurosedynskadade. Föreningen Sve

riges dövblinda, Hörselfrämjandets riksförbund. ILCO svenskt förbund för 

ileo-, colo- och urostomiopererade. MS-förbundet riksorganisation för neuro

logiskt sjuka och handikappade, P-club förening för stammare, Riksförbundet 
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för hjärt- och lungsjuka. Riksförbundet för njursjuka, Riksförbundet för rörel
sehindrade barn och ungdomar, Riksförbundet för social och mental hälsa, 
Riksförbundet för svensk cpileptikervård, Riksförbundet för utvecklingsstör
da barn, Riksförbundet mot allergi, Riksförbundet mot reumatism, Riksför
eningen för cystisk fibros, Riksföreningen för laryngectomerade, Riksför
eningen för trafik- och polioskadade, Svenska diabetesförbundet, Svenska pso
riasisförbundet, Sveriges dövas riksförbund samt Handikappförbundens cen
tralkommitte. 

fi"iredraga11de11 

HanJikapporganisationcrna har genom sin folkrörelsekaraknir spelat en 
bctydelsel'ull roll för tillkomsten av de insatser som under det senaste år
tiondet gjorts pä handikappområdet. Såväl i samarbetet med samhiillets myn
digheter som i verksamheten för enskilda handikappade har handikapprö
relsen pil ett piltagligt siitt bidragit till utvecklingen. Det är enligt min mening 

angeläget att samhället på olika sätt stöder handikapporganisationerna och de
ras samarbetsorgan så att de ges möjligheter att ytterligare utveckla sitt viktiga 
arbete. Kommuner och landsting ger bidrag till lokala och regionala organisa
tioner medan det statliga bidraget under förevarande anslag utgör ett stöd för 

riksorganisationernas allmänna verksamhet. Bidrag för vissa kulturella ända
mål utgår från det under åttonde huvudtiteln uppförda anslaget Bidrag till de 
handikappades kulturella verksamhet. Därutöver har regeringen beviljat han
dikapporganisationerna bidrag från allmänna arvsfonden för särskilda insatser 
med sammanlagt ca 5.2 milj. kr. under den senaste treårsperioden. 

För att möjliggöra en fortsatt utveckling av det viktiga arbete som de 
handikappades riksorganisationer bedriver förordar jag att anslaget för nästa 
budgetår räknas upp med I milj. kr. till sammanlagt 5,5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ha11dikafl{I01xa11isa1io11er för budgetåret 1976177 an
visa ett reservationsanslag av 5 500 000 kr. 

I\ 6. Kostnader för ,·iss ,·erksamhet för blinda 

1974/75 
1975176 
1976/77 

Utgifi 
Anslag 
Förslag 

2 761 707 
3172000 
3 975 000 

Frrm anslaget utgår bidrag till De blindas förening mBFl dels till kost

naderna för den genom De hlimlas forenings försiiljningsaktieholag bedrivna 
depåverksamheten fiir försiiljning av arbetsmaterial till blinda hantverkare 

samt försäljning av deras hantverksprodukter, dels till DBF:s kostnader för le
darhundar förblinda och därmed sammanhängande åtgärder. Vidare utgår bi

drag till försvarets hundskola i Sollefteå. 



Prop. 1975176:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 184 

I. Depåverksamheten 
2. DBF:s kostnader for utbildning 

av ledarhundar m. m. 
3. Försvarets hundskola for ut

bildning av ledarhundar 

De blindas .fiir<'ning 

1975176 

2 004 500 

867 500 

300 000 
3172 000 

Beräknad ~indring 1976177 

DBF/ Före-
hundskolan draganden 

+ 523 000 

+ 166 000 

+ 150000 
+ 839 000 

+ 523 000 

+ 130 000 

+ 150000 
+ 803 000 

I. Pris- och löneomrlikning m. m. för depåverksamheten 523 000 kr., var

av 39 000 kr. avser höjt lönekostnadspålligg. 

2. DBF räknar med att det iiven under nästa budgetår behöver utbildas 

25 ledarhundar. Pris- och löneomräkningen för denna verksamhet heriiknas 

till 13 I 000 kr., varav 2 000 kr. avser höjt lönckostnadspåliigg. Diirutöver 

begär DBF 35 000 kr. för ökade serviceinsatser för ledarhundsägare. 

Fihwarels /J111ul~ko/a 

3. För försvarets hundskola begiirs för nästa budgetår ytterligare I 50 000 

kr. får utbildning av ledarhundar. 

F1Jredraga111fl'11 

Jag beräknar pris- och löneomräkning med 523 000 kr. för depåverksam

heten och med 130000 kr. för DBF:s kostnader för ledarhundar. För ut

givande av vissa tidskrifter och övrig allmän verksamhet erhåller DBF bidrag 

från anslaget K 5. Försvarets hundskolas beräkning av ökat medelsbehov 

bör godtas. För nästa budgetår bör anslaget således rliknas upp med 803 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostna<i<'r fiir viss verksamh<'t .fiir blinda för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 3 975 000 kr. 

K 7. Ersättning till postvcrket för befordran av blindskriftsförsändelscr 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

4 237 000 

4090 000 

5 350 000 

Från anslaget utgår ersiittning till postverket för befordran av portofria 

blindskriftsförsändelser. Ersättningen betalas halvårsvis i efterskott. Ansla

get för budgetåret I 976177 avser alltså kostnaderna under kalenderåret 1976. 
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Post1•erket 

Enligt post verkets bcriikning bör anslaget för niista budgetår tas upp med 

5 350 000 kr. 

Riksre1•isionsverke1 har tillstyrkt postvcrkcts framstiillning. 

Föredraganden 

Postverkets medelsbcriikning bör godtas. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ei:sätfning till postverkrt fiir bi:fimlran av hlindskrifis/ör

sändrlser för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 

5 350 000 kr. 
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L. Internationell sam,·erkan 

Under detta avsnitt anvisas medel bl. a. för Sveriges medverkan i världs
hälsovårdsorganisationen (WHO), för socialattachcer och för det nordiska 

socialpolitiska samarbetet. 

WHO:s insatser avser främst bistånd till olika Jlinder för bek~impning 
av sjukdomar och för annat hälsovårdsarbete. 

Socialattacheernas huvuduppgift är att förse såväl myndigheter som ar

betsmarknadens parter med upplysningar i socialpolitiska och arbetsmark

nadspolitiska frågor. Som exempel på de ämnen som behandlas i social

attacheernas rapporter kan nämnas redogörelser för socialförsäkringsfrågor, 
utvecklingen inom hälso- och sjukvård. arhetarskyddsfrågor, samarbetet 

mellan arbetsmarknadens parter samt förhållanden inom det fackliga om
rådet. Socialattacheer finns f. n. i Washington, London, Bryssel och Bonn. 

Jag kommer i det följande att föreslå en ny tjänst som socialattachc fr. o. m. 

nästa budgetår. Vidare föreslår jag att verksamhetsområdet försocialattachen i 

Bonn fr. o. m. nästa budgetår utvidgas till att förutom Förbundsrepubliken 
Tyskland även omfatta Österrike och Schweiz. 

Mellan de nordiska Hinderna pågår ett nUra socialpolitiskt samarbete med 

utgångspunkt i Nordiska ministerrådet och dess iimbetsmannakommitte för 

socialpolitik, den nordiska socialpolitiska kommitten. I detta sammanhang 

bör särskilt nämnas att en översyn av den nordiska konventionen om social 
trygghet pågår. I anslutning till de regelbundna nordiska socialpolitiska mi

nistermötena publiceras bl. a. en statistisk redovisning över de sociala trygg

hctsanordningarna. 
Sverige deltar vidare i ett omfattande socialpolitiskt samarbete. som äger 

rum inom Europarådet och inom ramen för FN:s europeiska program för 
social utveckling. En aktiv svensk medverkan i det internationella soci

alpolitiska samarbetet sker vidare inom organisationen för ekonomiskt sam
arbete och utveckling (OECD) och inom internationella arbetsorganisationen 
(!LO). Arbetet med konventionsförhandlingar på det socialpolitiska området 

har också betydande omfattning. I proposition 1975176:51 har regeringen 

förelagt riksdagen förslag om godkUnnande av en den 11 november 1975 

undertecknad konvention mellan Sverige och Österrike om social trygghet. 

Under år 1975 har också träffats ett avtal mellan Sverige och Polen inom 

ramen för det bilaterala samarbetet på hUlso- och sjukvårdens område. 

L I. Socialattacheer 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

956 544 

I 102 000 

I 550 000 
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F. n. finns fyra socialattacheer som är stationerade i Washington, London, 

Bryssel och Bonn. 

Personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Bostads kostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (resor till och från Sverige 

vid tjänsteuppdrag och semester) 
Expenseriinkl. reseersättningar inom verk
samhetsomnidcna) 

Vissa kostnader for biträde m. m. 

1975176 

4 

584 000 
185 000 

4000 

51 000 

85 000 
193 000 

I 102 000 

Beräknad 
ändring 
1976177 

+ 

+ 251 000 
+ 83 000 
+ 6000 

+ 15 000 

+ 19 000 
+ 74 000 
+ 448 000 

Löne- och prisomräkning 146 000 kr., varav för höjt lönekostnadspålägg 

16 000 kr. 

Föredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 1 550 000 

kr. 
Jag föreslår att ytterligare en tjänst som socialattache inrättas fr. o. m. 

budgetåret 1976177. Det ankommer på regeringen att eftersamråd med arbets

marknadens parter bestämma om verksamhetsområdet för den nya socialatt

achen. I enlighet med ett förslag från beskickningschefen i Bonn bör vidare 

verksamhetsområdet för den i Bonn stationerade socialattachen fr. o. m. näs

ta budgetår utvidgas till att även omfatta Österrike och Schweiz. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Socialauadu;er för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags

anslag av 1 550 000 kr. 

L 2. Bidrag till världshälsovårdsorganisationen samt internationellt social

politiskt samarbete m. m. 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

6 428 225 

6 101 000 
7 146 000 

Från anslaget bekostas bl. a. Sveriges deltagande i världshälsovårdsorga

nisationens (WHO) verksamhet, bilateralt samarbete på hälsovårdens om

råde, internationellt - särskilt nordiskt - socialpolitiskt samarbete, nämnden 
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för internationella hälso- och socialvårdsärenden (NIH) samt riksförsäkrings

verkets medlemskap i lnternational Social Security Association (ISSA). 

Nämnden .fbr i111ematio11ella hälso- och sociafrårdsärendcn (NIH) berliknar 

löne- och prisomräkning med 28 700 kr. för bilateralt samarbete på häl

sovårdens område och 11 000 kr., varav 5 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg 

för nämndens verksamhet. Nämnden föreslår därutöver en ökning med 

42 300 kr. för vidgat bilateralt samarbete på hälsovårdens område. 

Bidrag till WllO 
Bidrag till FN:s fond för kontroll av beroende
framkallande medel 

Bilateralt samarbete på hälsovårdens område 
Nämnden för internationella hälso-
och socialvårdsärenden (NIH) 

Nordiskt socialpolitiskt samarbete 
RiksförsUkringsvcrkets medlemskap i ISSA 
Övrigt 

Föredraganden 

1975176 

5 138 (}()() 

200000 
178 000 

60000 
223 (}()() 
70000 

232 (}()() 
6 101 000 

Beräknad 
ändring 
1976177 

+ 870000 

+ 71 000 

+ Il 000 
+ 23000 

+ 70000 
+I 045 000 

Den årliga svenska avgiften till WHO betalas för varje kalenderår i två 

poster, som erläggs i januari och juli under det år bidraget avser. Medels

behovet för budgetåret 1976177 bör beräknas till ca 6 008 000 kr. 

Med hänvisning'till sammanställningen beräknar jag det sammanlagda 

anslagsbehovet till 7 146 000 kr. Jag har därvid iiven för nästa budgetår 

beräknat 200 000 kr. för Sveriges bidrag till FN:s fond för kontroll av be

roendeframkallande medel. Därjämte har jag beräknat ett bidrag motsva

rande 10 000 dollar till FN:s europeiska program för social utveckling. Under 

år 1975 har träffats ett avtal mellan Sverige och Polen inom ramen för 

det bilaterala samarbetet på hälso- och sjukvårdens område. De kostnader 

som avtalet kan föranleda bör täckas från detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag 1ill l'ärldshiilso1'årdsorga11ismione11 sam/ i111ema1io11e/11 

socialpoli1isk1samarbe1e111. 111. för budgetåret 1976/77 anvisa ett· 

förslagsanslag av 7 146 000 kr. 
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L 3. Vissa internationella resor 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

94995 

105 000 

115000 

Reservation 5 

189 

Från anslaget bekostas deltagande i vissa internationella konferenser och 

sammanträden m. m. av personal inom socialstyrelsens verksamhetsområde. 

Nämnden.för imemationel/a hälso- och sociafrård5iircndrn föreslår att ansla

get riiknas upp med 28 000 kr., varav 10 000 kr. for prisomriikning m. m. 

och 18 000 kr. med hänvisning till det stora behovet av resebitlrag. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget till 115 000 kr. och hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Vissa illfemationella resor för budgetåret 1976177 anvisa ett 

reservationsanslag av 115 000 kr. 

L 4. Vissa internationella kongresser i Sverige 

1974/75 
1975176 

1976177 

Utgift 
Anslag 

Förslag 

84 865 

150000 

160000 

Reservation 126 151 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 10 000 kr. till 160 000 

kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa i11tematio11ella kongresser i S1•C'l'(~e för budgetåret 
1976177 anvisa ett reservationsanslag av 160 000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN 

Il: Statens allmänna fastighetsfond 

8. Utbyggande av karolinska sjukhuset 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

5715919 

13 000000 
17 000 000 

Behållning 

190 

9 502 093 

Från anslaget bekostas byggnadsinvesteringar för karolinska sjukhuset. 
Det ankommer på regeringen att besluta i vilken omfattning byggnads

åtgärder för sjukhusets upprustning skall sättas i gång inom en kostnadsram 
av 30 milj. kr. för innevarande budgetår. 

Direktionen .for karolinska .~jukhuset 

Direktionen föreslår att 23 milj. kr. anvisas för budgetåret 1976/77 i en
lighet med följande sammanställning. 

1. Beslutade byggnadsföretag 
2. Övriga byggnadsåtgärder 
3. A 1·går på grund av vissa fördröjningar 
4. Tekniska utredningar m. m. 
5. Administration 
6. Argår behållning den 1 juli 1976 

7 469 000 
20 278 000 
-2 797 000 

450000 
600 000 

-3 000000 

23 000000 

1. Medelsberäkningen för budgetåret 1976177 för beslutade byggnads
företag har skett enligt följande sammanställning. 

Beräknad Medels för-
total- brukning 
kostnad 1976/77 

Byte av panna 3 893 000 140 000 
Upprustning av vårdavdelningar inom 
ortopedisk-kirurgiska kliniken I 667 000 190000 

Byggnadsåtgärdcr för megavoltterapi-
apparat 1230000 40000 

Om- och tillbyggnad av köks- och 
matsalsbyggnadcn 14 035 000 4 400 000 

Upprustning av brännskadcavdclningcn 620 000 90000 
Upprustning inom kliniskt-patologiska 
centrallaboratoriet 2 700 000 600 000 

Vårdavdelningar inom huvudkomplexet 5 950 000 2 000000 

30 095 000 7 460000 
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2. I och med att en dispositionsplan och utnyttjandeplan för karolinska 
sjukhuset - Plan 74 - har lagts fram har förutsättningar skapats för en 
fortlöpande upprustning av sjukhuset. Direktionen avser att med beaktande 
av remissyttrandena över Plan 74 för regeringen successivt lägga fram förslag 

till olika byggnadsåtgärder. 
Direktionen har låtit utföra en inventering av sjukhusets fastighetsbestånd. 

Inventeringen visar att omfattande underhålls- och upprustningsåtgärder 
vid sidan av Plan 74 måste vidtas för att sjukhusets verksamhet skall kunna 
vidmakthållas på en kvalitativt och kvantitativt acceptabel nivå. Miljömäs
siga krav från både patienter och personal måste mötas med väsentligt större 
lyhördhet än tidigare. Nämnda åtgärder får dock inte fördröja den långsiktiga 

och mera genomgripande upprustningen av sjukhuset som ett förverkligande 
av Plan 74 innebär. 

Direktionen har inom ramen för tillgängliga resurser inrättat en särskild 
projektorganisation för planering och genomförande av sjukhusets fortsatta 
upprustning. Organisationen benämns projektavdelningen för karolinska 
sjukhusets upprustning (PAKS) och leds av sjukhusdirektören. I anslutning 

härtill har direktionen triiffat avtal med Stockholms läns landstingskommuns 
hälso- och sjukvårdsnämnd om samarbete i byggnadstekniska frågor, in

nefattande bl. a. att personal från nämnden ställs till direktionens förfogande. 
En arbetsgrupp har i samverkan med karolinska institutet och nämnden 

för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) tillsatts med uppgift att 
se överoch konkretisera bl. a. förslaget till stomplan för sjukhuset. Resultatet 
av gruppens arbete beräknas föreligga under hösten 1975 varefter överlägg
ningar kommer att tas upp med hälso- och sjukvårdsnämnden. 

Direktionen anser att 20 278 000 kr. för budgetåret 1976177 bör disponeras 
för planerade objekt enligt följande sammanställning. 

a. Flyttning av endokrinologiska 
mottagningen m. m. 

b. Upprustning av entrehall m. m. 
c. Upprustning av Nya hemmet 
d. Laboratorielokaler inom byggnad L I 
e. Barnklinikerna. etapp I 
f. Vårdavdelningar i huvudblocket, 

fortsatt upprustning 
g. Laboratorielokaler inom 

byggnad L 4 
h. Kliniken för alkoholsjukdomar 
i. J','euroklinikerna. reservkraft-
j. Thoraxklinikerna, upprustning av 

hissar m. m. 
k. Radiumhemmet. etapp I 

Bcriiknad 
total-
kostnad 
(I 000-tal kr. l 

830 
2 700 

800 
4000 
5 500 

12 000 

3 500 
I 500 
I 185 

I 500 
7 900 

Medelsför-
brukning 
1976/77 
(I 000-tal kr.) 

250 
I 400 

140 
900 

I 000 

4000 

500 
I 000 

800 

I 100 
3 000 
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I. Värmekulvcrt K 5-K l och värme-
undcrcentral 

m. Högspiinningskabcl K 5-K 1 
n. Faskompensering i clundcrstation K 1 
o. Matarvattentank, K 6 
p. Syrgastank 
q. Hiss, norra längan huvudblocket 
r. Upprustning av ögonklinikens 

opcrationslokaler 
s. Upprustning inom kliniskt-fysio

logiska centrallaboratoriet 
I. Övrigt inom huvudblocket 
u. Fortsatt upprustning beträffande 

försörjning 
v. Utjämning 

Beräknad 
total
kostnad 
( 1 000-tal kr.) 

685 
189 
54 

560 
380 

2 700 

800 

800 
3 000 

2 900 
1 517 

55 000 

192 

Medclsför
brukning 
1976177 
(I 000-tal kr.) 

465 
89 
4 

300 
180 

l 100 

800 

800 
1 650 

800 

20 278 

a-b. Regeringen har uppdragit åt direktionen att projektera till och med 

bygghandlingar dels byggnadsåtgärder för anordnande av lokaler för en

dokrinologisk mottagning och utbildningssektion i elevhemmet (byggnads

delarna H I och H 2), dels upprustning av entrehallen inom sjukhusets hu

vudblock. Projekteringsarbetet beräknas bli slutfört under hösten 1975. 

c. Den verksamhet som tidigare bedrivits i Nya hemmet, som tillhör 

Eugeniahemmets byggnader, har numera avvecklats. Direktionen räknar 

nu med att i dessa lokaler inrymma utbildningsverksamhet, större sam

manträdesrum och expeditioner för fackliga förtroendemän. En upprustning 

av lokalerna för dessa nya ändamål erfordras. Ett preliminärt program härför 

har tagits fram. 

d. Kliniskt-patologiska centrallaboratoriets lokaler i byggnad L I är starkt 

nedslitna och uppfyller inte nuvarande krav. Program för upprustningen 

beräknas färdigställas under våren 1976. 

e. Som en följd av Eugeniahemmets upprustning och överförandet av 

den barnpsykiatriska vården m. m. till hemmet, möjliggörs vissa sedan länge 

angelägna ombyggnadsåtgärder inom barnklinikerna i syfte att i en första 

etapp förbättra betingelserna för bl. a. den öppna vården, särskilt akutmot

tagningen. I anslutning till dessa åtgärder planeras i en andra etapp upp

rustning av vårdavdelningarna. Program för den första etappen beräknas 

kunna underställas regeringen under våren 1976. 

f. Fortsatt upprustning av vårdavdelningar i huvudblockets norra länga 

bör ske i huvudsaklig överensstämmelse med riktlinjerna i Plan 74. Program 

för den fortsatt<i upprustningen beräknas kunna slutföras under hösten 1975. 

g. Genom en tillbyggnad <iv det planerade nya djurhuset vid Konung 
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Gustaf\':s forskningsinstitut kan nuvarande djurhus i laboratoriebyggnaden 
(L 4) fristiillas för ombyggnad till laboratorielokaler i direkt anslutning till 
nuvarande laboratorielokaler. Angelägna lokalbehov beriiknas hiirigenom 
kunna tillgodoses för olika enheter inom sjukhuset. Programarbetet berHknas 
utföras under våren 1976. 

h. Enligt statsmakternas best ut skal I en försöksverksam het genomföras 

under två år vid kliniken för alkoholsjukdomar med samordnade vård- och 
behandlingsinsatser för alkoholskadade. För all de vårdprogram, som avses 
skola prövas i detta sammanhang, skall kunna genomföras och för att den 

behandling, som åsyftades vid beslutet om klinikens tillkomst, skall kunna 

utföras erfordras nu en upprustning av lokalerna. Bl. a. bör en vårdavdelning, 
som hi11ills inte tagits i anspråk av kliniken, öppnas. Vissa programhand

lingar har färdigställts och komplettering av dessa beriiknas ske successivt. 
i. Nuvarande reservkraftförsijrjning, som erhålls från drmekraft verket. 

medger ej distribution av reservkraft till samtliga de enheter inom sjukhuset. 
som behöver prioriteras vid strömbortfall (L. ex. operations- och intensiv
vårdsenheterl. Direktionen anser med hiinsyn till verksamhetens art och 

omfattning vid neuroklinikerna samt till distributionsniitets utstrih:kning 
att ett lokalt beläget reservkraftaggregat bäst siikerstiiller elkrartförsörjningen 
inom detta område. Anläggningen planeras bli förlagd i kiillarplanet i en 

tillbyggnad till neuroklinikerna. Denna tillbyggnad planeras dessutom skola 
utformas så att taket kan anviindas som solterrass för svårt rörelsehiimmade 
patienter. Direktionen har hemställt om uppdrag att utföra projektering för 
denna reservkraftanliiggning. 

j. I lissarna inom thoraxklinikernas byggnad - tre sänghissar och två per
sonhissar samlade i en hissgrupp- har mindre god driftsäkerhct. Direktionen 
riiknar med att vårdavdelningar under överskådlig framtid kommer att finnas 
i byggnaden. För vissa patienter kan snabba transporter vara av livsavgörande 
betydelse. En upprustning av hissarna bör cturi'iir snarast komma till st1md. 
I byggnadens bottenplan kriivs vidare en upprustning av viinthallen inkl. 
careterian. Vissa åtgiirder for modernisering av operationsavdelningen (4 
tr.J föreslås även skola utforas. Programarbetet för upprustningen iir i hu
vudsak fardigstiillt. 

k. Enligt Plan 74 kommer radiumhemmet som inrymmer den onkolo
giska kliniken alltjiimt att disponeras för vårdiindamål. Byggnaden. som 
togs i bruk år 1938. är starkt försliten och delvis mindre viil planerad saviil 
rör sina nuvarande uppgifter som för sin framtida funktion inom regionens 
onkologiska centrum. En upprustning måste snarast komma till stånd. Enligt 
en framtagen programutredning föreslås en upprustning av samtliga lokaler 

inom radiumhemmet med undantag av vissa under 1960-talet upprustade 
enheter. som iir avsedda huvudsakligen för gynekologiska avdelningen. 

1-m. Regeringen har uppdragit åt direktionen att utföra projektering 

t. o. m. bygghandlingar av viirmekulvert IK 5-A I J och undercentral IK I J 
samt högspiinningskabel. 

13 Riksc/agen 1975176. I sam/. Nr /011. Bilaga 7 
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n. Installation bör ske av en faskompenseringsutrustning vid elunder
station K 1. 

o. Värmekraftverkets ångpannor försörjs f. n. med behamllat vatten från 

en matarvattencistern. Denna har tidigare reparerats några gånger men har 

nu rostskador, som gör att den måste bytas ut mot en ny. 

p. Distribution av oxygen sker inom KS till största delen via ett centralt 

distributionsnät. Befintlig oxygenbehållare, som ägs av AGA, har en alltför 

ringa volym (4 m3) och bör bytas ut mot en ny rymmande 10 m3. Härigenom 

kan påfyllningsfrekvensen minskas. Nuvarande problem att få gasen att 

räcka till vid långhelger elimineras dessutom. 
Nuvarande placering vid värmekraftverket uppfyller ej de av Spri ställda 

säkerhetskraven varför oxygencentralen avses flyttas till en plats sydväst 

om administrationsbyggnaden (H 5). Anslutningsledning från cisternen till 

befintliga distributionsnät söder om köksbyggnaden förlliggs i transportkul

vert utanför byggnad K I. 

Åtgärderna under 1-p. är försörjningsobjekt. 
q. Regeringen har uppdragit åt direktionen att låta upprusta fyra vård

avdelningar i norra längan av huvudkomplexet. Antalet vårdplatser i denna 

del beräknas därmed öka från 43 till - vid provisoriskt utnyttjande för bl. a. 

obstetriska vårdavdelningar - ca 75. De hissar som skall betjfoa dessa vård

avdelningar utgörs av fyra sänghissar och två personhissar. Dessa är enligt 

vad som framgår av försörjningsplanen samtliga tillverkade på 1930-talet 

och har inom försörjningsplanen hlinförts till prioritetsgrupp A, dvs. sådana 

som snarast bör byggas om. För att transporterna till de ifrågavarande av

delningarna skall fungera efter upprustningen av dessa är det angelliget att 
hissombyggnaden i norra längan utförs parallellt med upprustningsarbetet 

av vårdavdelningarna. 
r. Ögonklinikens operationslokaler jämte bilokalcr m. m. har inte upp

rustats sedan de togs i bruk år 1941. Endast smärre underhållsarbeten har 
utförts. Lokalerna är mycket hårt nedslitna och otidsenliga. Personalom

klädningsrum för byte till operationskläder saknas. Lokalerna kräver en om
fattande upprustning. Ny operationsutrustning planeras anskaffas inom ra

men för anvisade medel. Härefter kan vårdkapaciteten komma all i det 

närmaste fördubblas. Upprustningsåtgärderna avses även för att öka säker
heten för patienter och personal. Programarbetet beräknas påbörjas under 

hösten 1975. 

s. Kliniskt-fysiologiska centrallaboratoriet iir starkt nedslitet. Ett flertal 

lokaler som ursprungligen utnyttjades för klinisk kemi har kvar sin inredning 

från år 1940. Ventilationen är bristfällig vilket är särskilt allvarligt i labo

ratorier, där bl. a. kvicksilver och giftiga kemiska lösningsmedcl används. 

Programarbetet beräknas påbörjas under hösten 1975. 

t. Medel har beräknats för vissa nödvändiga åtgärder inom huvudblocket 
som kan komma upp under budgetåren 1975176 och 1976/77 men nu inte 
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närmare kan specificeras. t. ex. åtgärder inom intensivvårdsavdelningen. En 
programutredning för öron-, näs- och halskliniken har påbörjats. Program
arbetet i övrigt avses ske successivt alltefter objektens angelägenhetsgrad. 

u. Fortsatt upprustning beträffande försörjningsanordningar bör ske enligt 
Försörjningsplan. 74 och enligt särskilda framställningar om projektering 
av sådana åtgärder. 

Remissyttrande 

Nä11111drn .fi)r 1111derrisni11gssi11kh11.1ens utbyggande (NUUl anser att det pla
neringsarbete som nu pågår med utgångspunkt i förslagen i Plan 74 bör 

kunna skapa förutsättningar för en fortsatt upprustning av karolinska sjuk
huset i planmässiga former. Stor återhållsamhet måste iakttas när det gäller 

att aktualisera objekt vid sidan av Plan 74, som kan medföra förseningar 
av upprustningen i stort. NUU finner det tveksamt om föreslagna objekt 

kan genomföras i den takt sjukhuset räknat med. Det är dock rimligt 

att räkna med en förhållandevis hög medelsforbrukning jämfört med tidigare 
budgetår. 

f(Jre1lraga11dc11 

Direktionen för karolinska sjukhuset har upprättat en dispositionsplan 
och utnyttjandeplan för sjukhuset (Plan 74). som utformats i samråd med 

Stockholms läns landst i ngskom mun. De olika byggnadsåtgärderna som ingår 
i Plan 74 får prövas närmare när byggnadsprogram föreligger. För att genom 

snabba åtgärder kunna möta eftersatta lokalbehov bör i planeringshänseende 
ske en samordning av användningen av underhålls- och investeringsmedel. 
Chefen for finansdepartementet kommer senare denna dag vid sin be

räkning under sjunde huvudtiteln av reparations- och underhållskostnader 
för karolinska sjukhuset att närmare redogöra för denna fråga. 

Jag förordar att medel för budgetåret 1976177 anvisas enligt den inves
teringsplan och anslagsberäkning. som jag lägger fram i det följande. 

för att angelägna byggnadsföretag, som ime nu kan redovisas i inves
teringsplanen, skall kunna sättas igång inoni ramen för tillgängliga medel 
har jag i investeringsplanen tagit upp en kostnadsram på 35 milj. kr. Denna 
ram bör stå till regeringens förfogande. Det bör ankomma på regeringen 
att besluta i vilken omfattning byggnadsåtgiirder för sjukhusets upprustning 
skall siittas igång inom denna ram. 

Direktionen har fått i uppdrag att utföra upprustningsi\tgärder inom vissa 

lokaler <byggnad P 2) vid kliniskt- patologiska centrallaboratoriet och en 
första etapp av upprustning av vårdavdelningar 111. m. inom norra längan 
av sjukhusets huvudblock, vilka byggnadsobjekt ingår i Plan 74. Vidare 
har direktionen fått i uppdrag att upprusta briinnskadeavdelningen inom 
den plastikkirurgiska kliniken. Nämnda byggnadsobjekt bör nu tas upp i 

in vesteri ngsplan. 
Såsom framgår av redovisningen i det föregående av direktionens förslag 

har direktionen lått i uppdrag att utföra projektering till bygghandlingar 
dels av viss upprustning av entrchallen inom sjukhusets huvudblock m. m .. 
dels av viirmekulvert till köks- och matsalsbyggnaden vid sjukhuset. 
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Liksom tidigare har jag i investeringsplanen beriiknat medel för administ
ration av byggnadsverksamheten vid karolinska sjukhuset i avvaktan på 
en slutlig prövning av ett förslag från direktionen om en ny organisation 
bl. a. för denna verksamhet. 

/m·esrai11gsp/a11 (! (){}(J-1al kr.) 

Byggnadsobjekt 

I. Ej slutrednvisade 
objekt. l:irdig
stiillda före 
74-07-01 

2. Pannbyte 
J. Högvoltstatinn 

och lokaler lfa 
.stereotaktisk 
str;llL1trust ni ng 

4. Ombyggnad av 
Eugcniahcmmet 

5. Lpprustning av 
vissa ortopedisk
kirurgiska vårdavdel
ningar m. m. 

6. Installation av 
·~n megavoltterapi
apparat 

7. Om- och tillbygg
nad av köks- och 
matsalsbyggnaden 

8. Upprustning av 
briin ns kadeanlcl
n i ngcn 

9. Upprustning inom 
kliniskt-patolo
giska central
laboratoriet 
!byggnad P 2l 

10. Vårdavdelningar 
inom norra lfogan 
av huvudkomplexet 

[.J. Utredningar m. m. 
12. Administration 
I 3. Till regeringens 

disposition 
14. Rt:ducering av 

mcdelsfckbru k
ni ngen 

Summa 

Kostnadsram 

74-04-01 

55 026 
3 730 

8 655 

400 

l 547 

I 146 

12 900 

575 

2 500 

5 526 

92 005 

75-04-01 

55 026 
3 893 

8 655 

400 

l 667 

I 230 

14 035 

620 

2 700 

5 950 

35 000 

129 176 

\1cclelsfiirbrukning 

Faktisk 
t. 0. 111. 

75-06-JO 

52 489 
3 253 

8 655 

400 

86 

590 

977 

4 503 
2 850 

73 1!03 

Bcriiknad för 

1975/76 1976/77 

2 205 
500 

I JlO 

525 

6400 

500 

I 800 

J 000 
350 
550 

3 000 

-2 140 

Il! 000 

140 

190 

40 

4400 

90 

600 

2000 
400 
600 

16000 

-2 958 

21 502 

Bygg- Fiirdigstäl-
start I ande 
är/mån. ;]r/mån. 

74-(J5 75-02 

74-02 74--11 

71-11 75--03 

75--08 76-10 

75-(ll 75-11 

75--05 77-03 

76-02 76-()(i 

75-11 76-12 

75-11 76-12 
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,·I 11s/agsheriik11i11g (i IJ{}O-tal kr.) 
------------------·--·-------------------

Mccklstillgäng 

lkhi1ll11i11g 197 5--m--{J I l/ 502 
Anslag li.ir 1975176 13 000 
Anslag för I lJ76/77 17 000 
(i(irslag) 

39 502 

lkr:iknad 111..:ddsllir
brukning 

1975176 18 000 
I lJ76/77 21 502 

39 502 
·-----

Jag hcmstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten får ut

byggande av karolinska sjukhuset inom i investeringsplanen 
uppförda kostnadsramar i enlighet med vad jag har förordat 
i det föregående. 

2. till U1hvgga11de m' karolinska si11kh11serfor budgetåret 1976/77 an
visa ett investeringsanslag av 17 000 000 kr. 

9. t:tbyggande a,· akademiska sjukhuset i Uppsala 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 426 533 
2 480 000 

6 130 000 

Hehållning I 981 307 

Enligt avtal med Uppsala l~ins landstingskommun och andra berörda 

landstingskommuner S\'arar staten för 40 °" av kostnaderna för \'iss ut
byggnad av akademiska sjukhuset i Lppsala. Övriga behövliga medel för 

utbyggnaden tillskjuts av landstingskommunerna. Pä Uppsala liins lands
tingskommun faller 30 f!;0, av kostnaderna. 

/\'11111111iffl;11 /iir akademiska .1/11klwsC'fs i U//11sala 11rbygi:a11de 

Kommitten föreslår att 8 195 000 kr. anvisas för budgetåret 1976/77 
enlighet med följande sammanställning. 

I. Beslutade byggnadslöretag 
2. Planerade byggnadsförctag 
3. Kommittens verksamhet 

200 000 
7 485 000 

5!0 000 

11195 000 

I. Medelsberäkningen för budgetåret 1976177 för beslutade byggnads

företag har skett enligt följande sammanstiillning. 

Ombyggnad av :\ I 
a) Skollokaler 
b) Övriga lokal~r (sjukhus

apotek 111. m.) 

Ber~iknad 

total
kostnad 

2 830 01)0 

I 730 000 

Medels för- Statens 
brukning andel 
1976177 

320 000 

75 000 75 000 
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Markarbeten på F-områdct 
(ambulansväg samt schaktning 
och rivning) 

Beräknad 
total
kostnad 

3 215 000 

Medels för- Statens 
brukning andel 
1976177 

305 000 

700 000 

125 000 

200 000 

198 

De tre första utbyggnadsetapperna av sjukhusets fortsatta utbyggnad är 
nu genomförda. 

Till grund för utbyggnaden av akademiska sjukhuset har legat en av 
1957 års riksdag godkänd reviderad generalplan för sjukhuset (prop. I 958:B I. 
SU 1958:8 40, rskr l 958:B 60). Översyn av generalplanen gjordes år 1965 
(prop. 1965: I bil. 7 s. 396. SU 1965:5, rskr 1965:5). 

Åren 1970-1971 utarbetades en ny generalplaneöversyn. Med denna över

syn föreligger ett underlag för beslut om sjukhusets fortsatta utbyggande 

under senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet. 

För prövning av de sjukvårdsplanemässiga förutsättningarna för sjukhu
sets fortsatta utbyggnad finns en arbetsgrupp etablerad. I denna ingår re
presentanter för socialstyrelsen. nämnden för undervisningssjukhusens ut
byggande (NUU). Uppsala läns landstingskommun och byggnadskommit
ten. 

Den beräknade totalkostnaden för ombyggnad av A I uppgår till 4 360 000 

kr., varav för skollokalerna. som helt betalas av landstingskommunen. 
2 830 000 kr. och för övriga lokaler I 530 000 kr. Staten har för sin del t. o. m. 
budgetåret 1975176 anvisat 568 000 kr. för ombyggnad av övriga lokaler 
(sjukhusapotek m. m.). 

Under markarbeten på F-området ingår bl. i1. utförande av återstående 
arbeten för brand- och ambulansväg samt schaktnings- och rivningsarbeten 
för att ge plats för en nybyggnad för barnkliniker och sedermera iiven för 
en kvinnoklinikbyggnad. Beträffande brand- och ambulansvägen har hu
vudmännen t. o. m. budgetåret 1975176 anvisat totalt 900 000 kr. varav sta
ten 360 000 kr. Uppräknat till prisläget den I april 1975 uppgår den bedömda 
totalkostnaden till I 150 000 kr. Schaktnings- och rivningsarbetena på F
området har beräknats kosta I 915 000 kr. Genom tidigare beslut har hu
vudmännen anvisat 2 200 000 kr. för dessa arbeten varav staten 880 000 
kr. Uppräknat till nyssnämnda prisläge uppgår den beräknade totalkostnaden 

till 2 065 000 kr. Anvisade medel beräknas här kunna täcka slutkostnaden. 
2. Kommitten anser att 7 485 000 kr. för budgetåret 1976177 bör dis

poneras för planerade objekt enligt följande sammanställning. 
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----·· 
Faktisk Total medelsförbrukning Statens 
t. o. m. Beräknad mcdclsför-
1974175 brukning 

1975176 1976177 1976/77 

a) ~ybyggnad för barnkliniker 2 954 000 :i 906 000 11140000 5 300 000 
h) Nybyggnad för kvinnoklinik I 000 000 400 000 
''Nybyggnad för klinisk patologi 

m.m. 252 000 348 000 2 100 000 800 000 
d) J\ybyggnad for administration 

m.m. 30 000 350 000 920 000 320 000 
cl Installation av ångpanna 100 000 I 400 000 600 000 
I) Utökning av trycklufts-
'cntral 160 000 65 000 

3 362 000 6 604 000 16 720 000 7 485 000 

a) Huvudhandlingsprojektering pågår för en ny barnklinikbyggnad, som 
beräknas stå färdig for inflyttning under år 1979. Planeringen utförs så att 
nya lokaler for kvinnokliniken skall kunna anslutas till barnklinikbyggnaden. 

Produktionsstart för barnklinikerna beräknas ske i slutet av år 1976. T. o. m. 
budgetåret 1976177 räknar kommitten utifrån föreliggande tidsplan för ob

jektet med en medelsåtgång på ca 20 milj. kr. (staten 8 milj. kr.). Hu
vudmännen hart. o. m. budgetåret 1975/76 anvisat tillsammans 8 492 000 
kr. varav staten 2 712 000 kr. För budgetåret 1976177 beriiknas därför för 

statens del ett medelsbehov på ca SJ milj. kr. 
bl I det byggnadsprogram som kommitten den 2 februari 1971 överliim

nade till huvudmännen ingick såväl barn- som kvinnokliniker. Av en sär
skild arbetsgrupp. som bildats hösten 1972 med representanter för social
styrelsen. NUU, Uppsala läns landsting och kommitten. ansågs bl. a. för

lossningsvården och den gynekologiska vården böra bero till dess att ett 
sjukvårdsplanematerial hade tagits fram av Uppsala läns landstingskommun. 

Ett sådant sjukvårdsplanematerial väntas föreligga under hösten 1975. 
För program- och projekteringsarbete för en ny kvinnoklinikbyggnad be

räknar kommitten en medelsförbrukning t. o. m. budgetåret 1976177 på 

I milj. kr. varav för staten 400 000 kr. 
cl Direktionen för sjukhuset föreslog år 1970 på grundval av en utredning 

hl. a. att institutionerna för patologi och klinisk bakteriologi i administrativt 
hiinseende skulle överföras från Uppsala universitet till akademiska sjuk
huset. 

I 1971 års generalplaneöversyn för akademiska sjukhuset föreslås. att den 
kliniska patologin samt klinisk mikrobiologi och rättsmedicin med rätts

läkarstation får nya lokaler på det nuvarande området för armens kom
paniofficersskola (AKS). 

Ett lokalprogw.m har framtagits för den kliniska patologin. vilket program 

varit föremål för genomgång med NCU. Program föreligger även för rätts
medicin och rättsliikarstation. I programarbetet har förutsatts att en lösning 
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av lokalfrågorna för institutionerna för patologi och klinisk mikrobiologi, 
som nu iir förlagda till institutionsbyggnadcn vid Dag llammarskjölds väg 

17, innebiir att nya lokaler i ett första steg anordnas ej blott för den kliniska 
patologin utan även för någon eller några av de övriga institutionerna. I·far
igenorn skapas förutsättningar för ett gemensamt utnyttjande av såväl lokaler 

som andra resurser. I förevarande medelsframstiillning har kommitten rLiknat 
med att de nordvListra delen av AKS-områclet skall tas i anspråk under 
år 1978. 

För att möjliggöra påbörjande av en nybyggnad för patologi m. m. under 
år 1978 räknar kommitten med att kunna påbörja projekteringen under 

1976/77. För detta ändamål beräknar kommitten en meclelsförbrukning 
l. o. m. budgetåret 1976/77 på ca 2J milj. kr. varav för staten 920 000 kr. 

T. o. m. budgetåret 1975176 har staten anvisat 120 000 kr. varför meclels
behovet för budgetåret 1976/77 beräknas till 800 000 kr. 

d) Såsom tidigare anmiilts till huvudmännen föreslås enligt 1971 års ge
neralplaneöversyn (GP 71) en successiv förnyelse av T-områdets byggnads

bestånd umler_ perioden 1975-1983. Till området avses förliiggas dels för
bättrade lokaler för administration, dels vissa serviceinriittningar för personal 
och patienter. l luvudm~innen har för ~indamålet anvisat medel för all utl'öra 

utredning av åtgiirder inom T-området. 
Mot ovan beskrivna bakgrund har kommitten utrett förutsättningar och 

problem kring verksamheter som bör förläggas till området. Som ett led 
i denna inventering har rramtagits en preliminär lokalförteckning över ad

ministrationens lokalbehov med hänsyn till beslutad administrativ orga
nisation för i första hand perioden 1980 och framöver. Dessutom har kartlagts 
dels verksamheter med allmän förvaltningsanknytning. dels s. k. service
verksamlleter for personal och patienter. Något rullständigt programarbete 
för resp. verksamhet har ej gjorts utan avsikten har i första hand varit 
att finna elen kombination av verksamheter som bör förhiggas till T-området 
och storleksordningen på den sammanlagda yta som erfordras hiirllir. Enbart 
för administrationens del visar genomförda ytberLikningar att elen nuvarande 
administrationsbyggnaden iir otillräcklig. Härtill kommer att elen befintliga 
byggnaden som Lir 40 år gammal i tekniskt avseende ej kan anses motsvara 
de standard- och miljökrav som i dag kan ställas. Beträffande övriga till 

området föreslagna verksamheter så finns nera av dessa redan i dag lo
kaliserade till olika delar av sjukhusområdet och ofta i trånga och icke än

damålsenliga lokaler medan andra verksamhetsgrenar helt saknar lokaler. 
Förutom sjukhusadministrationen föreslår kommitten att funktioner av 

följande karaktär förläggs till T-området: tryckeri samt vissa lokaler förda

taverksarnhet. lokaler för fackliga och andra personalorganisationer, 
motionslokaler, patienthotell. barnparkering. post (intern och extern), 
bank. kiosk/basvarubutik, frisör och tvättinliirnning. 

Huvudmännen hart. o. m. budgetåret 1975/76 anvisat 380 000 kr., varav 
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staten 200 000 kr. För projektering under budgetåret 1976/77 beräknar kom

mitten en medclsförbrukning pil I J milj. kr. varför medelsbehovet frän sta
ten under det aktuella budgetåret blir 320 000 kr. 

e) Kommitten har tidigare i medelsframstiillningar och i sUrskild fram
sW!lning hemställt om medel för installation av ytterligare en ångpanna 

vid sjukhuset. I samband med underhandskontakter i ärendet som förevarit 

med bl. a. NCU och byggnadsstyrelsen har kommitten kompletterat sin 

framställning med visst utredningsmaterial. Under vissa givna grundför

utsiittningar har behov konstaterats föreligga av en fjiirde ångpanna vid 

sjukhuset i och med ibruktagandet av neuroblocket (etapp 3). r. n. finns 

i sjukhusets ångcentral tre pannor. 

I och med tillkomsten av en ny barnklinikbyggnad kommer behovet av 

ytterligare en ångpanna att ännu mer accentueras. Trots att encrgibespa
ringsåtgiirder vidtas så långt det är möjligt i pågående projektering liksom 

i sjukhusets löpande drift kommer ångförbrukningen att ök<l. Vad giiller 

driften av befintliga anläggningar har den del av energibesparing som går 

att hänföra till ångförbrukningen blivit bestående. dvs. endast s. k. priori

terad bef'uktning sker. 
Ytterligare en ångpanna med en kapacitet av 18 t/h måste sålunda in

stalleras. Erforderliga medel blir snarast stHllas till kommittens förfogande. 

Totalkostnaden för objektet beriiknas till I 350 000 kr. Fram t. o. m. for

digstiillande beräknas en medelsförbrukning på ca I 515 000 kr. varav för 

staten ca 600 000 kr. 

f) År 1971 anordnades vid sjukhuset en ny tryckluftcentral för medicinskt 

bruk. För att gällande siikerhetskrav skall kunna tillgodoses måste centralens 

kapacitet ökas med ytterligare en linje bestående av kompressor med efterkyla
re. absorbtionstork. kol- och steril filter samt diverse andra kompletteringar i 

automatikskåp m. m. Vid val av kapacitet på den nya linjen föreslås att samma 
kapacitet väljs som på de två befintliga. Säkerhetskravet innebiiratt tryckluft
tillförscln skall vara säkerstiilld vid bortfall av en försörjningslinje. Kostnatkn 
för föreslagen utökning har beriiknats till 160 000 kr. varav för staten ca 65 000 
kr. Kapacitetsutbyggnaden kan ske inom ytan för nuvarande central. 

3. För allmänna utredningar och kommittens egen verksamhet har hu

vudmännen för budgetåret 1975176 tillsammans anvisat 1.2 milj. kr. (iands
tingskommunerna 690 000 kr.. staten 510 000 kr.). 

Från anslagsposten bestrids dels kostnader för löner. vissa konsultarvoden 
och andra arvoden sarnt resor. dels omkostnader såsom hyror, expenser 

m. m., dels utredningskostnacler avseende ekonomisk-organisatoriska samt 

tekniska utredningar. som avser sjukhusets utbyggnad i stort. 
Kommitten beräknar för budgetåret 1976177 totalt 1.2 milj. kr. for iin

damålet. 
För arvoden till statliga ledamöter i kommitten har dUrvid beräknats 50 000 

kr.. vilket belopp skall helt bestridas av staten. För lönekostnader beriiknas 
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650 000 kr. och för utredningar och kommittens egen verksamhet 500 000 kr. 

Re111issv11ra111/e 

.Vämndcn tör 1111dervisni11gs.~jukhuscns urhyggandc( NUU)anserdet motiverat 
med stor återhållsamhet vad gäller investeringar vid akademiska sjukhuset 
i avvaktan på ett förbättrat sjukvårdsplanernässigt underlag för att bedöma 
den framtida verksamheten. NUU har inte av redovisat underlag övertygats 
om att iinnu en ångpanna måste installeras för att normala krav på för
sörjningssäkerhet skall vara uppfyllda. NUU har inte någon erinran mot 
en utökning av den medicinska tryckluftcentralen med bl. a. en tredje kom
pressor till en kostnad av 160 000 kr. NUU anser det önskvärt att medel beräk
nas för program-och projekteringsarbete. Dessa medel bör dock inte få tas i an
språk förrän kornmitten redovisat ytterligare underlag. 

Föredraga11dc11 

Till grund för pågående utbyggnad av akademiska sjukhuset i Uppsala 
tigger en av 1957 års riksdag godkänd reviderad generalplan för sjukhuset 
(prop. 1958:8 1, SU 1958:8 40, rskr 1958:8 60). Översyn av generalplanen 
gjordes år J965(prop. 1965:1bil.7s. 396,SU 1965:5, rskr 1965:5). Kommitten 
för akademiska sjukhusets i Uppsala utbyggande har därefter redovisat en 
förnyad översyri - 1971 års generalplaneövcrsyn. Med hänsyn till att nya 
sjukvårdsplancr f. n. upprättats inom Uppsala läns landstingskommun kan 
ställning ännu inte tas till denna generalplaneöversyn. En arbetsgrupp med 
företrädare för landstingskommunen, byggnadskommittcn, socialstyrelsen 
och nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande följer sjukvårdspla
nearbetet för att klarlägga utgångspunkterna för ett ställningstagande till 
generalplaneöversynen. 

Regeringen har den 20 mars 1975 uppdragit åt byggnadskommitten att 
utföra projektering till huvudhandlingar av en nybyggnad för barnkliniker, 
som skall omfatta sammanlagt ca I 00 vård platser, samt en parkeringsan
läggning. 8yggnadskomrnittcn har därefter överlämnat huvudhandlingar rö
rande uppförandet av de nya barnklinikerna och parkeringsanläggningen. 

8yggnadsföretaget innefattas i det mellan staten och Uppsala läns lands
tingskommun träffade avtalet angående utbyggnad av akademiska sjukhuset 
i Uppsala m. m. (prop. 1961:79. SU 1961:97, rskr 1961:265; prop. 1967:105 
bil. 2 s. 11. SLJ 1967:73. rskr 1967:185), samt i avtal med berörda lands
tingskommuner om samarbete beträffande regionsjukvård vid sjukhuset 
(prop. 1963:1 bil. 7 s. 461. SU 1963:5. rskr 1963:5: prop. 1967:105). Statens 

andel uppgår till 40 '.!b av kostnaderna. 
Byggnadskommittcn har utgått från en programyta av 7 498 m2 och räknat 

fram en totalvolym av 64 815 m3 för byggnaderna. Härtill kommer 16 200 
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m3 för parkeringsanläggningen och 818 m3 för kulvert m. m. Kostnaderna 
för byggnadsföretaget beriiknas till 49 195 000 kr. i prisläget den 1 april 1975. 
Barnblocket avses uppföras under tiden hösten 1976-hösten 1978 och stå 
inflyttningsklart under år 1979. 

NUU har yttrat sig i ärendet och har i stort sett inte några invändningar mol 
förslaget. 

Jag anser alt nya barnkliniker bör uppföras vid akademiska sjukhuset i hu

vudsaklig överensstUmmelse med de framlagda förslagen. 
I det följande redovisar jag en investeringsplan för byggnadsverksamheten 

vid sjukhuset. I denna investeringsplan bör i avvaktan på slutligt ställnings
tagande till kostnadsram för nybyggnaden av barnklinikerna föras upp en 
kostnadsram av 49 195 000 kr. i prisläget den I april 1975. Jag beräknar 
för statens del 510 000 kr. för kommittens egen verksamhet och 120 000 

kr. för utredningar m. m. Sistnämnda medel avses att under budgetåret 
1976177 i första hand användas för att utreda vilka åtgärder som kan behöva 
vidtas inom sjukhusets område för administration (T-området). 

De byggnadsföretag som i övrigt tas upp i investeringsplanen har tidigare 
redovisats för riksdagen. Eftersom en investeringsplan för ifrågavarande 

byggnadsverksamhet föreläggs riksdagen för första gången redovisas inte 
några kostnadsramar för tidigare beslutade objekt i prisläget den I april 

i 974. Jag uppskattar emellertid höjningen av kostnadsramarna för dessa 
objekt -exkl. nybyggnaden for barnkliniker- för uppriikning till prisläget den 
I april 1975 till 1 078 000 kr. Med ledning av investeringsplanen 
beräknar jag statens kostnadsandel för budgetåret 1976177 för de i planen 
upptagna objekten m. m. till 6 130 000 kr. Tidigare har staten anvisat 
85 255 000 kr. Av statens andel återstår således efter utgången av budgetåret 
1976177 ett belopp av (I 03 382 000 - 85 255 000 - 6 130 000 =) 11 997 000 kr. 

Statens förhandlingsnämnd har - som jag tidigare nämnt under punkten 
G 3 på driftbudgeten - trLiffat en överenskommelse med l Ippsala läns lands
tingskommun om att ett patologiskt och ett kliniskt mikrobiologiskt cen
trallaboratorium skall inrättas den 1 juli !976 vid akademiska sjukhuset. 
Överenskommelsen innebUr också :11 t lanclstingskommunen är beredd att 
svara för 30 ''.:; av kostnaderna för erforderliga investeringar för dessa verk
samheter, vilket överensstämmer med vad som i stort gäller för utbyggnaden 
av sjukhuset i övrigt. Investeringar för klinisk bakteriologi omfattas av gäl
lande avtal om samarbete beträffande regionsjukvård vid sjukhuset. Sedan 
hänsyn tagits iiven till bidraget från de av sistnämnda avtal berörda lands
tingskommunerna, vilket motsvarar 30 °(; av kostnaderna, blir statens andel 

av investeringarna i denna del 40 ",:;. Statens förhandlingsniimncl kommer 
att i ett senare sammanhang klarlägga frågan om regionens bidrag till in
vestering;:ir för patologi. 

Byggnadskommitten har hemställt om vissa medel för projektering av 

en nybyggnad för patologi m. m. under budgetåret 1976/77. I avvaktan 
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A nslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

i\kdclstillgång Rcriiknad medelsl\irhrukning 

Behållning 1975-07-01 I 981 1975176 4 461 
Anslag för 1975176 2 480 1976177 6 130 
Anslag för 1976177 6 130 
(förslag) Summa 10 591 10 591 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen all besluta om byggnadsarbcten för ut
byggande av akademiska sjukhuset i Uppsala inom de kostnads

ramar som jag har förordat i det föregående. 
2. till Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala för budgetåret 

J 976177 anvisa ett investeringsanslag av 6 130 000 kr. 
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10. Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets ,·erk

samhetsområde 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

11086219 

22 645 000 
19 000 000 

Behållning 

Medel beräknas under detta anslag för följande ändamål. 

7 431 336 

I. Vissa byggnadsarbeten vid kliniker för psykiskt sjuka m. m. 
2. Vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker. 
3. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid ungdomsvårdsskolorna. 
4. Vissa byggnadsarbeten vid statens anstalter för alkoholmissbrukare. 
5. Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens bakteriologiska laboratorium. 
6. Vissa byggnadsarbeten för socialstyrelsens läkemedelsavdelning. 
7. Vissa projekteringskostnader. 

l det följande lämnas för vart och ett av dessa ändamål en redogörelse 
för anslagsframställningarna och för beräkningen av de medelsbehov som 
tillsammantagna bör ligga till grund för berUkningen av förevarande in

vesteri ngsanslag. 
l min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare redogöra 

för sådana objekt som tidigare redovisats för riksdagen och för vilka bygg
nadsstyrelsen föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsramar eller ram
höjningar som föranletts enbart av den allmänna byggnadskostnadssteg
ringen. För tiden den 1 april 1974 - den 1 april J 975 beräknar styrelsen 
denna ko~tnadsstegring till 10.3 ''<;.Till följd av effekterna av produktivitets
utvccklingen bcr~iknar styrelsen kostnadsstegringen under samma period for 

objekt som då ännu inte påb_örjats till 7} "''-

Som chefen för finansdepartementet senare denna dag kommer att re
dovisa vid sin anmiilan av det under fonden för förlag till statsverket upp
tagna investeringsanslaget Vissa projekteringskostnader. har byggnadssty
relsen förordat att ett nytt system för finansiering av projektering införs 

fr. o. m. budgetåret 1976177. Detta medför att mecklsbehov uppkommer 

under detta anslag. 

10.1 Vissa byggnadsarbeten Yid kliniker för psykiskt sjuka m. m. 

Enligt avtalen med landstingen om övertagandet av huvuclmannaskapet 
för den psykiatriska sjukvärden skall staten svara för slutförandet av pä
gående byggnadsarbeten. För innevarande budgetär har för detta ändamål 

i investeringsplanen beräknats en medelsförbrukning av 275 000 kr. och 

för budgetåret 1976177 45 000 kr. 
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Redogörelse för omliiggning a\' avloppslcdningsnätet vid det till Sundby 
sjukhus hörande lantbruket lämnades i prop. 1973:1 (bil. 7 s. 246). Eftersom 
den slutliga dispositionen av lantbruket iinnu inte är bestämd. föreslår bygg
nadsstyrelsen - som avser att återkomma med eventuella förslag till ätgärder 
- att kostnadsramen förs upp med oförändrat belopp, men att någon me
delsförbrukning tills vidare inte beräknas. 

!111·cs1cri11gsp/a11 ( l 000-tal kr.). 

Byggnadsobjckt 

E.i slutrcdovisadc proj.:kt 
f;.lrdigstiillda före 1974-07-01 

O!titstors 
Sekundäravdelning 
0111Jiiggning av avlopp 111. 111. 

S1111dbv 
Omläggning av avloppslednings

nätet vid lantbruket 

Summa 

Föredraganden 

Kostnadsram f'vlcdelsförbrukning 

74-04-01 75-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 75176 76177 
75-06-30 

30 445 30 445 30 261 175 0 

540 570 425 100 45 

425 425 0 0 0 

31 410 31440 30 686 275 45 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisat läggs till grund 
för beräkningen av medelsbehovet för niista budgetår. Medelsförbrukningen 
för budgetåret 1976/77 beräknas således till 45 000 kr. 

10.2 Vissa b~·ggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker 

Enligt principbeslut av 1961 års riksdag (prop. 1961:185, ILU 1961:49, 
rskr 1961 :398) skulle nya rättspsykiatriska kliniker uppföras i Stockholm. 
Uppsala, Göteborg, Lund och Umeå. För innevarande budgetår har för detta 
ändamål i investeringsplanen beräknats en medelsförbrukning av 270 000 
kr. och för budgetåret 1976177 8 milj. kr. 

Byggnadsarbetena rör klinikerna i Cppsala. Lund och Göteborg har nu

mera slutförts. I fråga om kliniken i Umeå har avtal träffats med Viister
hottens liins landstingskommun som innebiir att landstingskommunen sva
rar för erforderliga byggnadsarbeten (ifr prop. l 974:93l . 

. Kungl. Maj:t uppdrog den 6 december 1974 åt byggnadsstyrelsen att pro

jektera ny rättspsykiatrisk klinik i anslutning till Huddinge sjukhus. Kliniken 
avses omfatta en totalarea om ca 7 000 m2 inom en byggnadsvolym om 

23 500 m3 med plats för drygt 50 intagna. Beträffande tomtfrågan samt 
klinikens inplacering i och anslutning till Huddinge sjukhus har avtal träffats 

Bygg- Färdig-
Start ställ. 
år/ år/ 
mån. mån. 

74-01 75-04 

Vilar t. \'. 
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med Stockholms IHns landstingskommun. Byggstart planeras ske augusti 
1976 med fördigstmlande under juni 1978. 

lm·e11eri11gs11/a11 (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg-
----------------- start 
74-04-01 75-04-01 Faktisk Ber:iknad l\ir ;\r/ -- ·-··-

!. o. 111. 75/76 76177 mån. 
75-06-30 

Färdig
ställ. 
år/ 
mån. 

--·------

l.1111d 
Rättspsykiatrisk klinik 7 000 7 000 6 880 120 0 

Ciiitl'hO!X 
Riittspsykiatrisk klinik 6 900 6 900 6 746 150 0 

l/11ddi11gc 
Rällspsykiatrisk klinik 18 7001 0 0 8 000 

Summa 13 900 32 600 13 626 270 8000 

i l.ippskallad kostnad. 

Fiirc1fraga11c/c11 

Ryggnadsstyrclscn har den 10 november 1975 redovisat systemhandlingar 
och begiirt bygguppdrag för nybyggnaden vid Huddinge sjukhus inom en 
kostnadsram av 18,7 milj. kr. i prisläget den I april 1975. Byggnadsstyrelsen 

har den 15 december 1975 redovisat vissa tillkommande kulvertkostnader 
på 1, 1 milj. kr. och föreslagit att kostnadsramen preliminiirt beräknas till 
19.8 milj. kr. Ärendet bereds f. n. inom regeringskansliet. Jag avser att åter
komma med en slutlig redovisning av ärendet. 1 avvaktan härpå bör en 
preliminärt berliknad kostnadsram av 19,8 milj. kr. föras upp i investe

ringsplanen. 
Jag har intet att erinra mot byggnadsstyrelsens beräkning av medels

förbrukningen under anslaget för niista budgetår. Jag förordar att den in
vesteringsplan som jag här redovisat läggs till grund för beräkningen av 
medelsbehovet. .!\ v investeringsplancn framgår att medelsförhrukningen för 
budgetåret 1976177 för vissa byggnadsarbeten för rättspsykiatriska kliniker 
beräknas uppgå till ca 8,0 milj. kr. 

10.3 Vissa byggnadsarbeten m. m. Yid ungdoms\·årdsskolorna 

8_1 -gg11adssr_1Tclse11 

Efter samråd med socialstyrelsen föreslår byggnadsstyrelsen olika bygg
nadsforetag för vilka det sammanlagda mcdelsbchovct under budgetåret 
1976177 beräknas till 6,7 milj. kr. 

De i investeringsplanerna för innevarande budgetår angivna kostnads
ramarna har i flertalet fall ökats beroende på elen allmänna byggnadskost
nadsstegringen. A andra sidan har det visat sig möjligt att för ett fåtal objekt 
s~inka kostnadsramarna. Vidare slut redovisas ett antal byggnadsföretag med 
en förbrukning som med 55 000 kr. understiger gällande kostnadsramar. 

68--02 70·-10 

69--06 71--01 

76--fJ8 78-{l6 
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Under budgetåret 1976177 föreslås gymnastikbyggnad vid Bärby. cen

tralkök vid Ryagården och Hammargården. ny elevförläggning vid Stigby 

samt om- och tillbyggnad av Ekliden vid Fagared. Vidare föreslås utbyte 

av gallerförsedda fönster vid en sluten avdelning på vardera Hammargården. 

Lövsta, Margrctclund och Sundbo. Vid Råby föreslås utbyte av fönster vid 

två avdelningar. 

I investeringsplanen för innevarande budgetår har för vägar och mark

planering tagits upp en kostnadsram av totalt 1 210 000 kr. För budgetåret 

1976177 föreslås att medel anvisas för vatten- och avloppsanläggning vid 

Hammargården. 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1975:1. bil 

I s. 55. FiU 1975:1. rskr 1975:30) denna dag beslutat om vissa sysselsätt

ningsfriimjande åtgärder budgetåret 1975176. Beslutet innebär att från fö

revarande anslag får bekostas utgifter med högst J ,8 milj. kr. utöver vad 

som tidigare medgivits. Medlen avses för nybyggnad av kök vid Ryagården. 

Föredraga11de11 

Vid Hammargården förordar jag ombyggnad av befintligt kök. För att 

vissa angelägna byggnadsarbeten skall kunna påbörjas under löpande bud

getår efter regeringens bestämmande har i investeringsplanen för inneva

rande budgetår (prop. 1975: I bil. 7 s. 209) tagits upp i en kostnadsram på 

ca 10 milj. kr. för diverse objekt vid olika skolor. Jag förordar att denna 

ram höjs med I 467 000 kr. för att ytterligare objekt skall kunna påbörjas. 

Bland byggnadsobjekt som beräknas bli aktuella är om- och tillbyggnad 

av elevavdelningen Ekliden vid Fagared och markplanering vid Råby samt 

elevförläggning vid Stigby. Det bör ankomma på regeringen att slutligt be
sluta om dispositionen av den totala kostnadsramen. 

Jag förordar att den investeringsplan som jag här redovisar läggs till grund 

för beräkningen av medelsbehovet för nästa budgetår. Av investeringsplanen 

framgår att mcdelsförbrukningen för budgetåret 1976/77 för vissa byggnads

arbetcn m. m. vid ungdomsvårdsskolorna beräknas uppgå till 6.3 milj. kr. 

lnl'es1cri11gspla11 (I 000-tal kr.). 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

74-04-01 75-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 75176 76177 
75-06-30 

Ej slutredovisade projekt färdig-

ställda före 1974-07-01 13 252 13 243 12 246 938 59 

Biirby 
Gymnastikbyggnad 865 930 0 0 375 

Briittegården 
Centralkök, ombyggnad 660 700 608 92 0 

Ryagarden 
Centralkök I 665 1 795 0 0 750 

14 Riksda!!,en 1975176. I sam/. Nr/()(). Bilaga 7 

Bygg- Färdig-
stan ställ. 
år/ år/ 
mån. mån. 

77-01 77-10 

74-08 75--02 

77-01 77-12 
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Byggnac.lsobjekt . Kostnac.lsram Mec.lelsforbrukning Bygg- Fiirdig-
----.-stan Stiill. 

74-04-01 75-04-01 Faktisk &riiknac.I for 
Lo. 111. 75176 76177 
75-06-JO 

11 a111m1J/gardc11 
Centralkök. ombyggnad 920 920 0 200 500 

Ve myra 
Administration I 175 I 425 0 570 620 

J11ha1111ishe1x 
\1ekanisk verkstad, tillbyggnad 645 695 0 100 550 

/Jii'Nse of>jl'k I 10000 11 647 2 930 2 798 J 446 

Summa 29 182 31175 15 784 4698 6 300 

10.4 Vissa byggnadsarbeten vid statens vårdanstalter för alkohol

missbrukare 

B,1-gg11adsstyrelsen 

Mcdclsbehovet for detta ändamål har för innevarande budgetår beriiknats 

till LI milj. kr. Någon medelsforbrukning for budgetåret 1976177 har inte 

beräknats. 

/11vcsteri11gsplc111 ( 1 000-tal kr.). 

Byggnadsobjekt Kostnaclsram Medelsförbrukning 

74-04-01 75-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. (), m. 75176 76177 
75-06-30 

Fj slutredovisade projekt 
fiirdigställda före 1974-07-01 4 507 4 507 4 200 307 

l'e1111garn 
Ombyggnad av kök l 515 1 310 l 031 275 
A vloppsreningsanliiggning 510 510 43 467 

Brotorp 
A vloppsreningsanliiggning 175 175 117 58 

Summa 6 707 6 502 5 391 1 107 

ar/ år/ 
mån. mån. 

76--01 76--09 

76--01 76-12 

76--05 77--0J 

Bygg- f'ärdig-
start Stiill. 
år/ år/ 
mån. mån. 

74---{J4 74-10 

74--08 75--iJI 

1 förhandlingar pågår med \liirsta kommun om anslutning till kommunens anliiggning. 

Föredraga11de11 

Som framgår av de!1 redovisade invcsteringsplanen föreligger inte något 
mcdclsbehov under nästa budgetår för ifrågavarande iindamt1L 
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10.5 Vissa byggnadsarbeten m. m. vid statens bakteriologiska labo
ratorium 

.Vl'h1gg11ad /lir smddi11rh11s. Redogörelse för projektet liimnades senast i 
prop. 1975:1 (bil. 7 s. 210). Kungl. \1aj:t uppdrog genom beslut den 14 
september I 972 åt styrelsen att utfdra nybyggnaden inom en kostnadsram 

om 14 400 000 kr. i prisliiget den l april l 97L vilket motsvaras av 18 150 000 
kr. i prisläget den I april I 974. Beloppet I 8 150 000 kr. motsvaras av 
18 800 000 kr. i prisläget den I april 1975. 

Som framgår av redogörelst:n i prop. 1975: I har merkostnader uppstått 
på grund av omfattande försäkringsarbeten till följd·av icke förutsedd dålig 
bergkvalitet. Styrelsen beräknar att dessa merkostnader inte inryms inom 
kostnadsramen. Så snart de totala merkostnaderna iir kiinda - beräkning 
pågår f. n. -avser styrelsen att återkomma och i avvaktan härpå har styrelsen 
endast höjt kostnadsramen med hänsyn till index. 

Fiiredraga11de11 

Jag förordar att den investeringsplan som jag redovisar i det följande 
!Liggs till grund för medelsbehovct för nästa budgetår. Av investeringsplanen 
framgår att medelsförbrukningen fOr budgetåret I 976177 beriiknas uppgå 
till samnrnnlagt 165 000 kr. 

/m'<'steri11gsp/a11 (I 000-tal kr.). 

Ryggnadsobjekt Kostnadsram Mcdclsforbru k ni ng Rygg
-----'------------. start 

Staren., /!akreriolo.~iska 
lat>1ira111ri11m 
Nybyggnad for destruktions
anliiggning 

Nybyggrwd l()r smådjurhus 111. m. 
Om- och tillbyggnad för televäxel 

Summa 

74-04-0 I 75-04-0 I 

4 950 
18 150 

390 

5 000 
18 800 

410 

Faktisk Beriiknad för 
t. o .. m. 75176. 76177 
75-06-30 

4 551 
15 733 

341 

23 27K 

449 
2 900 

69 

0 
165 

0 

3 418 165 

år/· 
mån. 

72-10 
n:-10 
74--05 

Fiirdig
stiill. 
år/ 
mån. 

74--01 
75--0 I 
74--09 

--·-------·---------------------.. ----···-

10.6 Vissa hyggnadsarbcten för socialst~·relsens läkemedelsa\·del
ning 
Nrbygg11ad .Fir socials1rrelse11s /iike111ede/sal'dc/11i11g i Ur1psala 

Enligt gällande planer skall läkcmedelsavdelningen under sommaren 1976 
omlokaliseras till Ljppsala. Projektet har redovisats för riksdagen i prop. 
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1974:170 (bil. 3 s. 11-13) och 1975:85 <bil. 4 s. 12-13). Regeringen uppdrog 
den 5 juni 1975 åt byggnadsstyrelsen att utföra projektet inom en kost
nadsram av 26,2 milj. kr. i prisläge den 1 april 1974 motsvarande 28,2 milj. 
kr. i prisliige den 1 april 1975. Byggnadsstyrelsen fOreslår att sistniimnda 
bel()pp höjs med 1 milj. kr. till 29.2 milj. kr. Höjningen avser kostnader 
för anslutningsavgifter till kommunen som inte ingått i tidigare redovisade 
kostnader. 

Fiiredraga11dr11 

Jag förordar att den investeringsplan jag redovisar i det följande liiggs 
till grund för medelsbehovet för niista budgetår. 

/11vrstl'!'i11gs[lla11 ( 1 000-tal kr.). 

Projekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

74-04-01 75-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 75176 76177 
75-06-30 

Bygg- Färdig-
start stiill.-
år/ år/ 
mån. mån. 

Nybyggnad for socialstyrelsens 
läkemcdclsavdelning 26 200 29 200 0 I 5 000 10 000 7 5--0 I 7 6--08 

Summa 0 15 000 10 000 

10.7 Vissa projekteringskostnader 

Vad chefen för finansdepartementet senare denna dag kommer att re
dovisa vid sin anmälan av det under fonden för förlag till statsverket upp

tagna investeringsanslaget Vissa projekteringskostnader angående ändrade 
regler för finansiering av projekteringskostnader föranleder ett medelsbehov 
under detta anslag för budgetåret 1976/77 på I milj. kr. 

Sammanfattning 

Fiiredraga11de11 

Med hänsyn till vad förut nämnts under redogörelsen för medelsbehov 
för de ändamål. vilka ingår i förevarande investeringsanslag. förordar jag 

att följande sammanfattande investeringsplan läggs till grund för beräkning 

av anslaget. 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 7 Socialdepartementet 

/11vesteri11gsµ/a11 (] 000-tal kr.). 

Beräknad mcdelsforbrukning 

I. Vissa byggnadsarbcten vid kliniker frir 
psykiskt sjuka m. m. 

2. Vissa byggnadsarbetcn for rättspsykiatriska 
kliniker 

.1975176 

275 

270 
3. Vissa byggnadsarbetcn m. m. vid ungdomsvårds-

skolorna 4 698 
4. Vissa byggnadsarbelen vid s\a\ens vl'lrd-

anstaltcr for alkoholmissbrukare I I 07 
5. Vissa byggnadsarbetcn m. m. vid statens 

bakteriologiska laboratorium . 3 418 
6. Vissa byggnadsarbeten för socialstyrelsens 

läkcmedclsavdelning 15 000 
7. Vissa projekteringskoslllader 

Erfarenhc1smässig reduktion av rncdelsbehovcl - 692 

Summa 24 076 

Ans/agsberäk11i11g (I 000-tal kr.). 

1976177 

45 

8 000 

6 300 

165 

10000 
I 000 
-510 

25 000 

Medelstillgång Medelsforbrukning 

Behållning 
Anslag for 
Anslag for 
(förslag) 

1975-07-01 
1975/76 
1976177 

Summa 

7 431 
22 645 
19000 

49 076 

1975176 
1976177 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

24 076 
25 000 

49 076 

213 

I. bemyndiga regeringen att besluta om vissa byggnadsarbeten 
m. m. inom socialdepartementets verksamhetsområde inom de 
kostnadsramar som jag har förordat i det föregående. 

2. till Vissa b.1xgrwdsarbe1e11111. m. i110111 socialdepar1ememe1s rerk

samhe1sområde för budgetåret 1976177 anvisa ett invcsterings-

anslag av 19 000 000 kr. 

15 Riksdage11 /<)75176. I sam/. Nr /fJfJ. Bilaga 7 
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IV. Statens utlåningsfonder 

3. Statens bosättningslånefond 

Från fonden lämnas bosättningslån till makar eller man och kvinna som 
ämnar ingå äktenskap eller som stadigvarande sammanbor under äkten

skapsliknande förhållanden. Lån kan också utgå till ensamstående med eget 
minderårigt barn. 

Lån utgår till svenska medborgare, men kan också beviljas utländska 
medborgare eller statslösa som stadigvarande vistats i Sverige i minst två 
år. 

Lån skall användas för inköp av möbler och andra bosiittningsföremål. 

Som villkor för lån giiller i övrigt att lånesökande skall vara i behov av 

medel för anskaffandet av bosättningsföremål. att lånet är tillrådligt med 
hiinsyn till deras egna villkor och intressen samt att de gjort sig kiinda 

för skötsamhet och ekonomisk förtiinksamhet och - om förutsiittningar här
för funnits - sparvilja. 

Lån skall sökas inom sex månader efter elen gemensamma bosiittningen. 
Högsta lånebeloppet är 7 000 kr. Lånen förräntas efter statens normalränta vid 

tidpunkten för lånets beviljande. 
Lån skall vanligen återbetalas inom en tid av fem år. Uppskov med amor

teringarna medges på grund av t. ex. studier för en tid av sammanlagt tre 
år. i undantagsfall fem år. Befrielse från åte~betalningsskyldigheten kan kom
ma ifråga t. ex. när låntagare avlider och den andre låntagaren eller de efter

levande har stora svårigheter att återbetala lånet. Befrielse kan också medges 
när låntagare fått avsevärt ökad försörjningsbörda och i andra fall niir riks
banken bedömer att det finns liten utsikt att lånet återbetalas. 

Låneansökan skall lämnas till ortsombud som finns i varje kommun. 
Till ortsombudens uppgifter hör att avge yttranden över ansökningarna samt 
diirefter översända dem till riksbanken som beslutar om lån. 

Bestämmelserna om bosättningslånen finns i kungörelsen (1946:570> om 
statliga bosättningslån (ändrad senast 1974: 193) samt i riksbankens till

lämpningsföreskrifter bl. a. i form av en instruktion till ortsombuden. 

En särskild utredningsman 1 tillkallades den 29 juni 1973 för en allsidig 
översyn av verksamheten med statliga bosättningslån. Utredningsmannen 
har i januari 1975 överlämnat betänkandet (SOU 1975:5) Bättre bosättning 

för flera. 

Utredningen 

Utredningen framhåller att bosättningslånen bör beviljas utifrån famil

jepolitiska, socialpolitiska och konsumentpolitiska grunder, varvid särskilt 

I Riksdagsledamoten Åke Wictorsson. 
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de sociala aspekterna ges ökad uppmärksamhet. Utredningen föreslår i detta 
syfte olika åtgärder för ett ökat socialt hiinsynstagande vid Iångivningen. 
Kommunerna föreslås överta den lokala administrationen av lånen från de 
nuvarande ortsombuden. Ansvaret för den lokala verksamheten med bo
sättningslånen föreslås knytas till sociala centralniimnden/socialnämnden. 
Långivningen föreslås i övrigt liksom nu ankomma på riksbanken. Vissa 

ensamstående utan barn, bland dem handikappade, föreslås kunna få lån. 
Utredningen föreslår också att ett särskilt riinte- och amorteringsfritt lån 

införs samt att kommunerna i vissa fall skall kunna ställa garanti för lån. 
Uppkomna förluster på sådana lån föreslås fördelas lika mellan lånefonden 

och kommunerna. Utredningen föreslår vidare att lånebeloppet höjs till 
JO 000 kr. samt att medel anvisas för information om lånen samt kon
sumentinformation till låntagarna. 

R e111issr11ramh ·11a 

Utredningens betänkande har remissbehandlats. Remissinstanserna an

sluter sig till utredningens åsikt att det fortfarande finns behov av ett sam
hällsstöd till bosättningen och uttalar sin tillfredsstiillelse över de allmänna 
riktlinjer för stödet som utredningen angett. 

Flertalet remissinstanser understryker vikten av en ökad social- och fa
miljepolitisk bedömning vid långivningen samt behovet av ett alternativ 

till avbetalningsköp. F11//mäk1ige i riksba11ke11 delar utredningens grundupp
fattning att sociala hänsyn bör kunna beaktas i vidgad omfattning vid lån

givningen. 
S1a1e11s handika{Jprdd liksom Ha11dikappförb1111de11s ce111ralkommi11i' finner 

att förslagen tillmötesgår de handikappades särskilda behov. /11va11dranwke1 

liksom Ko1111111111/örb1111de1 noterar med tillfredsställelse att förslagen främjar 
invandrarnas möjligheter att få bosättningslån. Komm1111förb1111dc1 framhåller 
också det angelägna i förslaget om lån till vissa ensamstående utan barn. 
LO finner det viktigt att stödet till bosiittningen i första hand utformas 
så att goda uppviixtförhållanden för barnen främjas. 

Utredningens överväganden beträffande de grunder som skall vara väg
ledande vid bedömningen av låneansökningar vinner allmän anslutning, 

liksom utredningens förslag om lånens storlek, antal lån samt återbetal
ningsvillkoren. TCO och S1•er(i.:es socio110111/t'irb1111d förordar att lånen knyts 
till basbeloppet och därigenom indexregleras. 

Utredningens förslag att fasta inkomstgränser som villkor för lån bör undvi
kas tillstyrks av remissinstansema. F11/lmiik1ige i riksbanken framhåller dock 

att en siffermiissigt preciserad högsta inkomst inte kan undvaras. 
Remissinstanserna tillstyrker den föreslagna administrativa handläggning

en av låneiirendena med en ansvarsfördelning mellan kommunerna och 
riksbanken. Även förslagen om ökad information om lånen samt om kon

sument vägledning får stöd av remissinstanserna. 
Beträffande utredningens förslag om ränte- och amorteringsfria lån och 
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om införandet av kommunal garanti med delat kostnadsansvar för vissa 
lån finns olika meningar hos remissinstanserna. F11!1111iik1f~1· i rik11Ja11krn 

avstyrker införandet av ränte- och amorteringsfria lån. I stiillet för kommunal 

garanti med halva kostnadsansvaret för vissa lån föreslår full'!liiktige clt 
helt kostnadsansvar för kommunerna. Kommw1/iirh1111de1 förordar i stället 
för utredningens förslag kommunal garanti med 25 "<; kostnadsansvar på 
samtliga lån. 

Fiirec/raga 11c/en 

Sammanlagt 350 000 unga familjer har under årens lopp fått möjlighet 
att med hjiilp av de statliga bosiittningslånen skapa en god bostad för sig 
och sina barn. Bosiittningslånen har hart stor betydelse då det giillt att genom 
en god bosiittning friimja barnens uppviixtförhållanclen. Flera föriindringar 
av lånereglerna har gjorts under årens lopp för att ge nya grupper möjlighet 

att erhålla bosättningslån. Låncriitten har utstriickts till att omfatta också 

ensamstående föriildrar med barn. Fr. o. m. år 1969 har iiven ogifta sam
boende personer fått möjlighet att erhålla bosiittningslån. För att ytterligare 
anpassa bosiittningslånereglerna till dagens samhällssyn och sociala behov 
tillkallade jag år 1973 en särskild utredningsman för att göra en allsidig 
översyn av bosiittningslåneverksamhcten. Utredningen har nu redovisat sitt 
uppdrag i betänkandet ISOU 1975:5) Bättre bosättning för !lera. Jag kommer 
i det följande att på grundval av utredningens betänkande lägga fram förslag 
om inriktningen av den fortsatta bosättningslångivningen. 

De som har stort behov av en god bosättning har ofta begränsade möjligheter 
att ordna denna på ett rationellt och förmånligt sätt. 1 vissa situationer är till
gången till en god bosättning och därmed ett välutrustat hem särskilt viktig. Ut
redningen framhåller att ett välutrustat hem är särskilt betydelsefullt när det 
finns barn i familjen eftersom ett sådant hem kan förväntas bidra till goda upp
vlixtforhållanden för dem. Ett trivsamt hem är också viktigt för dem som på 
grund av olika omst[indigheter är hänvisade till att vistas mycket i hemmet, 
t. ex. personer med olika slag av handikapp. Utredningen har i sitt betiinkande 
visat att de flesta förmånliga krediterna är relativt svåråtkomliga. Många blir 

därför hiinvisade till ett kanske oförmånligt avbctalningsköp för att ordna bo
sättningen. Jag anser därför i likhet med utredningen att det fortfarande finns 
behov av lämpligt utformat samhiillsstöd till bosättningen. Stödet bör som ut

redningen och remissinstanscrna framhållit utgå i form av bosättningslån och 
inriktas på sådana grupper för vilka en god bosättning kan anses ha en särskild 

betydelse. 

Rosättningslänens syfte bör iiven fortsättningsvis ges en familjepolitisk 
inriktning med ökat utrymme för sociala hiinsynstaganden. Den viktigaste 

utgångspunkten för ett ökat socialt hiinsynstagande vid långivningen är att 
det i underlaget för lånebesluten även ingår en bedömning av sökandens 
sociala situation. Denna bedömning bör som utredningen föreslagit och som 
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tillstyrkts vid remissbehandlingen göras av kommunens sociala organ i ytt
rande över låneansökan. Diirigenom kan vid riksbankens lånebeslut göras 
en totalbedömning av lånebehovet och möjligheten att bevilja lån. Ett sådant 
samarbete mellan riksbanken och kommunens sociala organ anser jag vara 
av avgörande betydelse för all syftet med långivningcn skall uppnås. Kom

munens medverkan får ses som ett led i socialniimndens allmiinna skyldighet 

att Himna bistånd i personliga angelägenheter enligt socialh.iälpslagen. 
Jag förordar således i enlighet med utredningens förslag att den lokala 

verksamheten med bosiittningslånen liiggs på kommunens socialniimnd eller 
sociala centralnämnd och att lånevcrksamheten i övrigt liksom nu skall 
ankomma på riksbanken. Detta inncbiir bl. a. att yttrande över varje lå
neansökan skall lämnas av kommunens sociala organ. Riksbanken kan diir

igenom liksom f. n. också få tillgång till erforderliga uppgifter från soci
alniimnden. Något system med ränte- och amorteringsfria lån vill jag inte 
förorda. Jag delar hUr den uppfattningen som fullmäktige i riksbanken gett 
uttryck för vid remissbehandlingen. Jag finner inte heller anledning att fö
reslå några bestämmelser om kommunal garanti för bosättningslån. 

Vid den bedömning av låneärenden som enligt vad jag anfört ankommer på 
riksbanken och kommunens sociala organ bör gälla att ingen lånebcräctigad 
skall utestängas från långivningen till följd av omständigheter som är naturliga 

eller över vi 1 ka den sökande inte råder. Exempel på det ta är att sökandes ekono
mi tillfälligt Urhelastad i samband med utbildning, fortbildning,tillfälligarbets
löshet cllerskilsmiissa i förening med ingående av nytt äktenskap, osv. Liksom 
f. n. bör inte heller föreskrivas någon lägsta inkomstgräns för hosällningslån. 
Däremot bör ett sådant förhållande som stora avbctalningsköp på kapitalvaror 
i nära anslutning till en ansökan om bosättningslån kunna medföra avslag på lå
neansökan. I en total bedömning av lånebehovet och återbetalningsförmågan 
skall beaktas att erhållen socialhjiilp inte bör vara ett självständigt motiv 
för avslag på låneansökan. 

Jag finner det också naturligt att i enlighet med utredningens förslag vidga 
kretsen låneberiittigade personer. Som utredningen framhållit torde en välin
redd bostad ha särskilt storbetydelse för vissa grupper av ensamstående handi
kappade, eftersom de i större utsträckning än andra vistas i sina hem. Deras 
möjligheter att fåbankkrediterpåden normala krcditmarknaden lir i allm~1nhet 
också begränsade. Jag förordardiirför i likhet med utredningen att bosättnings

lån även skall kunna ges till ensamstående handikappade utan barn. Som vill
kor för lån i dessa fall hörgiilla att reglerna i kornmunförbundets rekommenda
tion om kommunala bostadstilliigg för handikappade kan tillämpas på lånesö

kanden. Med utgångspunkt i definitionen att handikappad iir den som av 
fysiska eller psykiska skäl har betydande svårigheter i sin dagliga livsföring 

rekommenderar förbundet att sädant bostadstilliigg rrämst skall utgå tiil 

handikappad som ägtr räl! till pension, sjukpenning eller handikappersiitt
ning enligt lagen om allmän försäkring. 
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Långivningens familjepolitiska inriktning gör del enligt min mening också 
naturligt att lån beviljas familjer som tagit emot fosterbarn i syfte att senare 
adoptera barnet. Någon risk för att därigenom föregripa behöriga organs 
prövning av adoptionsansökan eller fosterhemsplacering bör enligt min me
ning inte finnas i och med att den sociala centralnämnden i kommunen 
skall yttra sig över låneansökningen. I bosättningslånekungörelsen anges f. n. 

att beviljandet av lån till ensamstående är beroende av om den lånesökande har 
vårdnaden om minderårigt barn. Jag förordaratt åldersgränsen därvid fastställs 

till 16 år. 
Jag finner det angeläget att utländska medborgare som avseratt stanna i lan

det skall kunna beviljas lån på så långt möjligt samma villkor som svenska med
borgare. Lån bör därvid kunna utgå till utländsk medborgare som har nödvän
diga tillstånd för vistelse i landet och närdet framgår av omständigheterna i öv

rigt att lånesökanden kommer att fä stanna i landet. Samma regel bör gälla 
för utländsk medborgare som är gift eller sammanbor med svensk. 

Jag delar utredningens uppfattning att det finns behov av mera fasta kriterier 
i vissa fall vid prövningen av lån till samboende. Närde samboende inte väntar 

barn tillsammans eller när det skatterättsliga familjebegreppet inte är tillämp
ligt bör de lånesökande ha ett gemensamt tecknat bostadskontrakt eller, när 

kontraktet tecknats enbart av den ena parten. ha varit kyrkobokförda på sam
ma adress i minst sex månader. I likhet med vad fullmäktige i riksbanken 
föreslagit finner jag det motiverat att lånesökande, som förklarar att de 
ämnar ingå äktenskap med varandra. skall presentera bevis om hinderspröv
ning innan lån betalas ut. 

I enlighet med utredningens förslag bör lån i allmänhet inte beviljas om båda 
eller en av de lånesökande är under I 8 år. Om lånesökande har eller väntar barn 
bör dock lån kunna utgå i lägre åldrar. 

Utredningen anser att inkomstgriinser för långivninge.n inte bör föreskri
vas. Utredningen framhåller bl. a. med stöd av uppgifter om medel inkomster 
för vuxna heltidsarbetande inom LO-området. att lån kan behöva utgå i 
lönelägen som ligger avsevärt högre än de som i dag beriiltigar till lån. Full
mäktige i riksbanken har i sitt remissyttrande framhållit att en siffermässigt 
preciserad högsta inkomst inte kan undvaras vid långivningen. För egen 
del finner jag det lämpligast att riksbanken i sina anvisningar ~iven i fort
sättningen som en riktpunkt för låneprövningen anger en övre inkomstgriins 
för bosättningslånen och att denna gräns fortlöpande anpassas till löneut
vecklingen. 

Jag förordar i enlighet med utredningens förslag att bosättningslånens 
maximibelopp höjs från nuvarande 7 000 kr. till I 0 000 kr. och att statens 
normalriinta även i fortsättningen skall tillämpas på lånen. Som utredningen 
föreslagit bör dock det tidigare systemet med fast räntefot inte liingre til!
lii mpas i samband med bosättningslånen med hänsyn til I att sådan räntefot kan 
medföra omotiverade skillnader mellan olika låntagares kostnader för lånen. I 
likhet med utredningen anser jag att lånen normalt skall återbetalas på sju år. 
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Jag !inner det vidare i likhet med vad utredningen föreslagit angeläget 
att generösa möjligheter ges till uppskov med återbetalning under lånetiden. 
Flera omständigheter kan orsaka tillfälliga men likväl kraftiga forsämringar 
i ekonomin och bör därför kunna utgöra anledning till uppskov. Exempel 
på detta är vid sidan av utbildning, vllrnplikt och havandeskap bl. a. tillfällig 
arbetslöshet. sjukdom och skilsmässa. Det bör därvid vara möjligt att. vilket 

fullmäktige i riksbanken framhållit. bevilja uppskov för längre tid än tre 
år niir det finns särskilda skäl härför. Uppskov bör främst avse avbetalning 

på låneskulden. Möjligheten till befrielse från återbetalningsskyldigheten bör 
kunna användas i större utsträckning än f. n. i de fall låntagarens sociala 

och ekonomiska situation förändrats så att återbetalningsförmåga inte längre 

kan anses föreligga. 
Lånen bör i enlighet med utredningens förslag sökas senast inom ett 

år efter bosättningen med vissa möjligheter till dispens. Vidare bör på sätt 
utredningen föreslagit en av låntagarna i vissa fall kunna överta betalnings
skyldigheten för en återstående del av lånet. Den närmare tillämpningen 
hilrav bör ankomma på riksbanken. 

De delvis nya regler för bosättningslånen som jag här förordat medför 

en ökad belastning på lånefonden. Utöver de ca 40 milj. kr. som kan beräknas 
finnas innestående på bosättningslånefonden den l juli 1976 kan beräknas 
ett behov av ca 5 milj. kr. i nytillskott till fonden under nästa budgetår. 
1 liiri ingår ett belopp av högst 750 000 kr. för informationsinsatser i enlighet 
med de riktlinjer utredningen angett. Någon särskild ersättning till riks

banken och kommunerna anser jag i likhet med utredningen inte bör utgå. 
De nya bestämmelserna bör trilda i kraft den I juli 1976. 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer och grunder för bosättningslån som jag 
angett i det föregående, 

2. till Siarens hosii1111i11gs/ånt'./i111d för budgetåret 1976177 anvisa ett 
investeringsanslag av 5 000 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

1. Lån till nybyggnader vid erkända vårdanstalter för alkoholmissbrukare 
m.m. 

1974175 

1975176 
1976177 

S11cia/s11·rcls1'11 

Utgift 
Anslag 

förslag 

3 098 300 

4 500 000 
4 700 000 

Behållning 5 160 335 

Styrelsen tillstyrker lån med sammanlagt 8 milj. kr. för byggnaclsförctag 

m. m. vid vissa erkiinda och enskilda vårdanstaltcr. 

Förc<lraga111/e11 

för lc'tn till byggnadsföretag m. m. under innevarande budgetår beräknar 
jag ca 9,7 milj. kr. 

För nästa budgetår beriiknar jag medelsåtgången för lån till fortsatt upp
rustning av anstalterna och för projektering av vissa byggnadsarbeten till 
4.7 milj. kr. 

.4 ns/agshcräk11i11g (! 000-tal kr.). 

Mcclclstiligång Bcrii k nacl meclclsförbru k ni ng 

Behållning 
Anslag l{)r 
Anslag för 
!llirslagl 

1975-07-01 
1975176 
1976177 

Summa 

5 160 
4 500 
4 700 

14 360 

1975176 
1976177 

9 660 
4 700 

14 360 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ld11 1il/ 11rhygg11adcr l'id C'rkända rdrda11s1a/1cr .tör alkolro/

misshrukarc m. m. för budgetåret 1976177 anvisa ett investc

ringsanslag av 4 700 000 kr. 
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2. Lån till utländska läkare för ,·iss efterutbildning 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

33 000 
1 000 
1000 

Behållning 

221 

288 517 

Från anslaget bekostas lån till utländska läkare, som vistas i Sverige och 

är i behov av ekonomisk hjälp under tid för provtjänstgöring eller efter
utbildning i syfte att erhålla behörighet att utöva liikaryrket inom riket. 

So(·iaf1·1rrel~en 

Socialstyrelsen anser att medel behövs för ifrågavarande ändamål även 
i fortsättningen. Med hänsyn till behållningen på anslaget föreslå~ att endast 
ett formellt belopp av 1 000 kr. anvisas för budgetåret 1976177. 

Föredraganden 

Jag biträder socialstyrelsens förslag. Jag hemställer all regeringen föreslår 
riksdagen 

all till Lån ti/1111/ändska kikare /(ir Fiss etiemthildning för budgetåret 

1976177 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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Bilaga 7: I 
Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs att 19 kap. 4 a ~ lagen (1962:381) om allmän för

säkring' skall ha nedan angivna lydelse. 

NumrandP lvdelse 

19 kap. 

4 a ~' 

Avgift till folkpensioneringen en
ligt l eller 3 ~ skall utgå med sex 
och Ml tiondels procent av det be
lopp. på vilket avgiften skall beräk
nas. I fråga om sjöman som avses 
i I ~ I morn. första stycket lagen · 
( 1958:295) om sjömansskatt beräk
nas dock avgiften efter den lägre pro
centsats som regeringen eller, efter 
regeringen bemyndigande, myndig
het fastställer med motsvarande till
lämpning av 4 ~ andra stycket. Av
gifterna tillföras staten. 

Avgift till folkpensioneringen en
ligt l eller 3 ~ skall utgå med sex 
'och d11a tiondels procent av det be

lopp, på vilket avgiften skall beräk
nas. I fråga om sjöman som avses 
i I ~ l rnorn. första stycket lagen 
<l 958:295) om sjömansskatt beräk
nas dock avgiften efter den lägre pro
centsats som regeringen eller. efter 
regeringens bemyndigande, myn
dighet fastställer med motsvarande 
tillämpning av 4 ~ andra stycket. 
Avgifterna tillföras staten. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1977. Aldre bestämmelser iiger 
<llltjämt tillämpning beträffande avgift som avser tid före ikraftträdandet. 

I Lagen omtryckt 1973:908. 
2 Senaste lydelse 1975:949. 
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Regi~ter 
Sid. 

22 
23 
23 

25 

26 
36 
37 
38 
41 
45 

47 
49 

50 
53 
53 

54 

55 

57 
61 
62 

64 
65 
65 

ö.-ersikt 

Driftbudgeten 

Fcmrc /11/\'lrdrire/11 

A. Socialdeparte111e111e1 111. m. 

I. Socialdepartementet. förslagsanslag 
2. Kommitteer m. m .. reservationsanslag 
3. Forsknings- och utvccklingsarbete samt försöksverksam

hct, rescrvationsanslag 
4. Extra utgifter, rcscrvationsanslag 

IJ . ..l//111ti11 fiirsiikri11g 111. 111. 

Inledning 
l. Förs~ikringsdomstolcn. förslagsanslag 
2. Försäkringsrådet, förslagsanslag 
3. Riksförsäkrings\'erket, förslagsanslag 
4. Folkpensioner, förslagsanslag 
5. Ersättning till postvcrkct för pensionsutbetalningar, för

slagsanslag 
6. Bidrag till sjukförsäkringen, förslagsanslag 
7. Vissa yrkcsskadecrsättningar m. m .. förslagsanslag 

C. Eko110111iskr .11ötf dr barr//amilier 111. 111. 

Inledning 
I. Allmänna barnbidrag, förslagsanslag 
2. Ersättning till postverkct för utbetalning av allmänna 

barnbidrag. förslagsanslag 
3. Bidrag till sjukförsäkringen för föräldra

försäkringen, förslagsanslag 
4. Ers~ittning för bidragsförskott, förslagsanslag 

D. Sociala serricedtgiirder 
Inledning 

l. Bidrag till social hcmhjälp och färdtjänst, lörslagsanslag 
2. Bidrag till driften av förskolor och fritidshcm. forslagsan-

slag 
3. Bidrag till kommunala familjedaghem, forslagsanslag 
4. Bidrag till ferievistelse for barn, förslagsanslag 
5. Bidrag till semestcrhem m. 111., förslagsanslag 

F :\l_rncligheter inom hälso- och .\/ukvårcl. sociail'ård 111. 111. 

67 Inledning 

71 
75 

76 

77 
78 

Ce11rrala och regiunala my11dighi't<'f" m. m. 
I. Socialstyrelsen. förslagsanslag 
2. Nämnden rår sjukvårds- och socialvårdsbyggnader, för

slagsanslag 
3. Bidrag till sjukvårdens och socialvårdens planerings- och 

rationaliscringsinstitut. förslagsanslag 
4. Länsliikarväscndct. förslagsanslag 
5. Socialvårdskonsulenter och liinsnykterhetsnämnder, 

förs lagsanslag 

223 

Kronor 

10 365 000 
13 200 000 

17 500 000 
450 000 

41 515 000 

4 102 000 
I 957 000 

69 475 000 
18 575 000 000 

31 100 000 
2 210 000 000 

l 600 000 
20 893 234 000 

3 260 000 000 

8 350 000 

220 000 000 

335 000 000 
3 R23 350 000 

475 000 000 

955 000 000 

290 000 000 
4 000 000 
I 800 000 

1 725 800 000 

74 420 000 

471 000 

8 200 000 
13 678 000 

13 257 000 
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Sid. 

79 
82 
86 
86 
Si 
87 
88 
90 
92 

95 
96 
98 
98 
99 

101 
IOI 

102 

104 
106 
115 

117 
120 
123 
126 
127 

129 

131 
133 

137 

140 
142 

142 

143 

145 

146 

148 
150 

hs.1<1 l<1b11rarorier111. m. 
Statens bakteriologiska laboratorium: 

6. Uppdragsverksamhet. förslagsansl;tg 
7. Driftbidrag. rescrvationsanslag 
8. Centrallaboratorieuppgifter. förslagsanslag 
9. Försvarsmedicinsk verksamhet. förslagsanslag 

IO. Ltrustning. reservationsanslag 
11. Statlig liikem.::clelskontroll. förslagsanslag 
12. Statens r~ittskcmiska laboratorium. förslagsanslag 
13. Statens riittsliikarstationer: Förvaltningskostnadcr. för

slagsanslag 

F. Ö111w11 hii/.10- och siuhånl 
Inledning 

I. Likemedcl åt vissa kvinnor och harn. förslagsanslag 
2. Bidrag till familjerådgivning. m. m .. förslagsanslag 
3. Allmiin hiilsukontrull. förslagsanslag 
4. Skyddsympningar. förslagsanslag 
5. I liilsovårdsupplysning. rcservatiunsanslag 
6. Bidrag till nordiskt institut tör odontologisk materialprov

ning. rcscrvationsanslag 
7. Epidcmibcredskap m. m:. förslagsanslag 

!> 

G. U11h·1·rsircrs.1/11k/ws m. 111. 

Inledning 
Karolinska sjukhuset: 

I. Driftkostnader. mrslagsanslag 
2. Utrustning. rescrvationsanslag 

Akademiska sjukhuset i Uppsala: 
3. Avlöningar till fakarc. förslagsanslag 
4. Driftkostnader. förslags:mslag 
5. l ;trustning. rcservationsanslag 
6. Bidrag tiil kommunala undervisningssjukhus. förslagsa.n

slag 
7. Forsknings-och utbilclningsvcrksamhct vid vårdcentralen i 

Oalby. rcservationsanslag 
8. Vidareutbildning av liikarc. förslagsanslag 
9. Efterutbildning av viss sjukvitrdspersonal m. m .. förslags

anslag 
I 0. Nordiska h~ilsov•!rdshögskolan. förslagsanslag 

H. Örrig .1/11kl111.1..-drd /Il. 111. 

1. R~ittspsykiatriska stationer och kliniker. förslagsanslag 
2. Ctrustning av rättspsykiatriska kliniker m. m .. reserva

tionsanslag 
3. Bidrag till anordnande av kliniker för psykiskt sjuka 

m. m .. rcservationsanslag 
4. Bidrag till driften av kliniker för psykiskt sjuka m. m .. 

förslagsanslag 
5. Förvaring och underhåll av viss sjukvårdsmatericl m. m .. 

förslagsanslag 
6. Utrustning m. m. av beredskapssjukhus vid krig eller 

krigsfara. rescrvationsanslag 
7. Viss krigssjukvårdsutbildning 111. m .. förslagsanslag 
8. Bidr;ig till ;)cnsioner för vissa pruvinsialliikare. forslagsan

slag 

* Beräknat belopp. 

224 

Kronor 

1 000 
1 000 

8 563 000 
2 320 000 

700 000 
19 996 000 
11 682 000 

11 502 000 
164 791 000 

5 000 000 
780 000 

I 200 000 
27 600 000 
* 8 300 000 

I 400 000 
4 856 000 

49 136 000 

570 180 000 
7 500 000 

85 336 000 
53 265 000 

240 000 

300 000 000 

3 360 000 
21 263 000 

2 823 000 
2 364 000 

t 046 331 000 

40 000 000 

I 000 

224 000 000 

2 087 000 000 

4 533 000 

3 476 000 
2 650 000 

15 025 000 
2 376 685 000 
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Sid. 

152 

155 
159 

159 
161 

161 

163 

165 
166 
167 

168 

171 

173 

173 

175 
177 
178 

180 

181 
182 
183 
184 

186 
186 
187 
189 
189 
189 

/. U11gdomw1irtl 111. m. 
Inledning 
Ungdomsvårdsskolorna: 

I. Driftkostnader, förslagsanslag 
2. Engångsanskaffning av inventarier m. m .. rescrvations

anslag 
3. Pcrsonalu1bildning, rcservalionsanslag 
4. Ersiittningar för skador vållade av vissa rymlingar m. fl., 

forslagsanslag 
5. Ersiittningar till kommunerna enligt socialhjiilps- och 

barnav1mlslagarna m. m .. forslagsanslag 

.I. Nyk1crhe1.mlrtl m. m. 
Inledning 
S1a1ens v1mlanslal1er för alkoholmissbrukare: 

I. Oriflkostnader. forslagsanslag 
2. Utrustning m. m., reservationsanslag 
3. Bidrag till anordnande av crkiinda vårdansialtcr mr alko

holmissbrukare m. m .. reservationsanslag 
4. Bidrag till driftkostnader vid erkiinda värdanstaltcr ICir 

alkoholmissbrukare m. m .. l'örslagsanslag 
5. Bidrag till kommunala nykt.::rhetsniimnder m. m .. för

slagsanshtg 
o. Utbildning och samverkan inom nykterhetsvården. reser

vaiionsanslag 
7. Bidrag till Uinkrörelscn m. m. 

A'. 1 ·1\1a d1giirdcrtiir handikappade 
Inledning 

I. Bidrag till handikappinstitutet, m. m. 
2. Kostnader för viss utbildning av handikappade. forslags

anslag 
3. Bidrag till anordnande av vissa institutioner !Ur psykiskt 

u1 veck I ingsstörda. rcservationsanslag 
4. Bidrag till driften av siirskolor m. 111 .. f(irslagsanslag 
5. Bidrag till handikapporganisa1ioncr. rcscrva1ionsanslag 
6. Kostnader for viss verksamhet rör blinda. förslagsanslag 
7. Ersiittning till poscverket för befordran a\' blindskriftsför

S:indclser, förslagsanslag 

L. /111ema1io11ell sw111"<·rka11 
Inledning 

1. Socialattachcer. l'örslagsanslag 
2. Bidrag till värlclshiilsovlmtsorganisationcn samt internatio

nellt socialpolitiskt samarbete m. m .. fiirslagsanslag 
3. \'iss~1 internationella resor. reservationsanslag 
4. Vissa internationella kongresser i Sverige, rescrvationsan

slag 

225 

Kronor 

125 645 000 

I 000 
772 000 

800 000 

64 000 000 
191 218 000 

34 873 000 
1 000 

900 000 

152 800 000 

147 500 000 

450000 
5 600 000 

342 124 000 

8 335 000 

12 974 000 

14 000 000 
238 200 000 

5 500 000 
3 975 000 

5 350 000 
288 334 000 

I 550 000 

7 146 000 
115 000 

160 000 
8 971 000 

Summa for driftbudgeten 30 951 489 000 
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Sid. 

190 
197 
206 

214 

220 

221 

Kapitalbudgeten 

Il. S1a1c11s al/111ä1111a fasri!(he15fiJ11d 
8. Utbyggande av karolinska sjukhuset 
9. Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 

10. Vissa byggnadsarbetcn m. m. inom 
socialdepartementets verksamhetsområde 

I V. S1a1c11s 111/å11ing5/h11der 
3. Statens bosättningslånefond 

V. Fo11dc11 /iir hi111•1111der.st11d 

Kronor 

17 000 000 
6 130 000 

19 000 000 

5 000 000 

I. Lån till nybyggnader vid erkända värdanstaltcr för alko-
holmissbrukare m. m. 4 700 000 

2. Lån till utländska läkare för viss efterutbildning 1 000 

Summa för kapitalbudgeten 51 831 000 

Totalt för socialdepartementet 31003320 000 



Bilaga 8 till budgetpropositionen 1975/76 Prop~ 1975/76: .100 
Bilaga 8 

Kommunikationsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Kommunikationsdcpartementets verksamhet är i huvudsak inriktad 
på frågor som rör transportvcrksamhet, trafiksäkerhet samt post- och te
lekommunikationer. 

Den statliga trafikpolitiken syftar till att för landets olika delar trygga 
en tillfredsställande transportförsörjning till samhällsekonomiskt lägsta 
kostnad i driftmässigt och trafiktekniskt rationella former. I denna mål
sättning ligger att de statliga insatserna inom transportsektorn skall pla
neras i nära kontakt med samhällsplaneringen i övrigt. 

Statsmakternas trafikpolitiska strävanden har således inriktats på 
olika slag av åtgärder för att successivt skapa bättre betingelser för en 
samhällsekonomiskt riktig utveckling av transportsektorn. Som led i 
dessa strävanden ingår att i olika hänseenden ge SJ förbättrade möjlig
heter att hävda sig inom olika delar av transportmarknaden. Genom 
de investeringsanslag som årligen anvisas ges SJ möjlighet att anpassa 
och bygga ut sin verksamhet för de transporttjänster där företaget har 
de bästa möjligheterna att göra sig gällande. Både i fråga om gods

och persontrafiken inriktas härvidlag intresset i första hand på de mera 

långväga och trafikstarka relationerna. De stora investeringar som de se
naste åren gjorts vid SJ i syfte att effektivisera järnvägsdriften har lett 

till en förbättrad kvalitet på järnvägstransporterna i fråga om snabbhet, 
rcgularitet m. m. 

Bedömningen av SJ:s fortsatta resursbehov har lett till att SJ sam
mantaget - med hänsyn till såväl ordinarie investeringsanslag som 
särskilda medel i sysselsättningssyfte - tilldelas mycket betydande· in
vcstcringsmedel. I första hand föreslås en uppräkning av SJ:s inves
teringsram med drygt 35 milj. kctill ca 515 milj. kr. Härutöver bar - i 

samband med regeringens beslut i oktober och december 1975 om tidi
gareläggning av vissa anläggningsarbcten och industribeställningar i sys

selsättningsfrämjande syfte - en. särskild satsning gjorts på objekt inom 
SJ:s verksamhetsområde. Sålunda innebär beslutet att ett belopp om 
ca 144 milj. kr. fäggs ut under budgetåret 1975/76. Den sammanlagda 
ökningen uppgår sålunda till ca 180 milj. kr. 

Från trafikpolitisk synpunkt är det angeläget att verka för en större 
marknads- och kostnadsmässig rättvisa i förhållandet mellan trafikgre-

1 Riksdagen 1975/76. 1 sam!. Nr 100. Bil. 8 
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narna och mellan trafikföretagen. I detta avseende är statsmakternas 
ställningstagande till de av bilskattcutrcdningen avgivna förslagen av be

tydelse. På grundval av förslag från denna utredning har riksdagen be
slutat om ändrade fordonsskattebestämmelser (prop. 1970: 138, BeU 

1970: 58, rskr 1970: 377) som sedan den 1 januari 1971 medför ett suc
cessivt ökat kostnadsansvar för de tyngsta fordonen inom ramen för ett 

oförändrat skatteuttag. Reformen beräknas vara helt genomförd år 
1979. 

Olika åtgärder har också vidtagits för att främja trafikpolitiskt sunda 
verksamhetsbetingelser inom vägtrafiken och stödja utvecklingen i fråga 

om företagsstrukturen inom den yrkesmässiga vägtrafiken. Kraven har 
sålunda skärpts från såväl trafikpolitisk som trafiksäkerhetsmässig syn
punkt på fordonsägare och trafikföretagare, bl. a. när det gäller att ge
nom planläggning av transporterna förhindra överträdelser av bestäm

melserna om fordons belastning och fordonsförares arbets- och vilotid. 
Av särskild betydelse när det gäller att komma till rätta med överlast
problemet är den särskilda överlastavgift, som fr. o. m. den 1 april I 973 
tas ut av ägare till fordon som framförs i strid mot bestämmelserna om 
axel- och boggitryck, maximilast eller bruttovikt. Bland åtgärder som 
syftar till att främja en sund utveckling inom den yrkesmässiga lastbils

näringcn kan nämnas den utbyggda ekonomiska lämplighetsprövningen 
som införts som ett led i tillståndsprövningen. Särskilda åtgärder har 
också vidtagits mot olaga yrkesmässig godstrafik. 

För att ytterligare förbättra de trafikpolitiska förutsättningarna för en 
samhällsekonomiskt riktig utveckling av transportsektorn tillkallades 
år l 972 särskilda sakkunniga för att utreda olika trafikpolitiska frå

gor - den trafikpolitiska utredningen (K 1972: 07). 
Utredningen avlämnade hösten 1975 delbetänkandet (SOV 1975: 66) 

Trafikpolitik - behov och möjligheter. Betänkandet har remissbehand
Jats under hösten l 975. I betänkandet lämnas förslag i frågor som rör 
SJ :s marknads- och taxeförhållanden, behandlingen av SJ:s trafiksvaga 
bandelar samt godstrafiken på landsväg, särskilt den yrkesmässiga trafi
ken. 

En planmässig samordning och prioritering av insatserna inom trafik
sektorn är en grundläggande förutsättning för att en tillfredsställande 
trafikservice till lägsta samhällsekonomiska kostnader skall kunna till

handahållas. Det är därför angeläget att som grund för det trafikpoli
tiska handlandet och investeringsverksamheten ha tillgång till en över
gripande trafikplanering som tar hänsyn till samspelet och arbetsfördel

ningen mellan de olika trafikgrenarna. 
Ett viktigt led i det. trafikpolitiska reformarbetet under de senaste 

åren har därför varit att utveckla planeringsinstrumenten. Regeringen 
har sålunda - som en utbyggnad av tidigare planeringsverksamhet -
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gett länsstyrelserna i uppdrag ·att i anslutning .till trafikplaneringsutred
ningens (K l 970: 4 l) arbete genomföra en hela landet omfattande regio- · 

nal trafikplanering. 
Inom ramen för den regionala trafikplaneringen har länsstyrelserna 

haft att söka uppställa mål för resp. läns trafikförsörjning samt ge för
slag till hur trafiken skall bedrivas. Länsstyrelserna har under november 
och december månader 1974 avgett sina slutliga förslag till trafikplaner. 

Inom kommunikationsdepartementet pågår f. n. - i samverkan med 

trafikplaneringsutrcdningen -. en sammanställning och utvärdering av 
länsstyrelsernas trafikplaner. 

Som ett led i pågående utvärdering av den regionala trafikplaricringen 
har två särskilda departementspromemorior (Os K 1975: 9) Planering av 

de svenska hamnarna resp. (Os K 1975: 10) Planering av de svenska 
flygplatserna utarbetats. I promemoriorna framläggs förslag till en pla
neringsordning avseende hamn-. och flygplatssystemet samt förslag till 
ett särskilt förfarande för prövning av hamn- och flygplatsprojekt. 

Kommitten för den långsiktiga vägplaneringen (KLV, K 1972: 04) 
lade hösten 1975 fram betänkandet (SOU 1975: 85) Vägplanering, som 

f. n. remissbehandlas. Utredningen föreslår olika åtgärder med syfte att 
förbättra anpassningen av. vägplaneringen till den övriga samhällsplane
ringen. Det är enligt KL V viktigt att de samhälleliga effekterna av olika 

vägåtgärder ges en allsidig belysning. Den nu tillämpade plancringsmo-. 
dellen måste därför utvidgas och klarare beakta de s. k. kvalitativa ef
fekterna i form av regionalpolitiska, miljömässiga m. fl. aspekter. 

Kollektivtrafikutredningen (KOLT, K 1971: 01), som har haft i upp

drag att överväga åtgärder som kan förbättra den kollektiva tätortstrafi
ken och därmed trafikmiljön i tätorterna, har sommaren 1975 redovisat 

sina överväganden i betänkandet (SOU 1975: 47) Kollektivtrafik i tätort. 
Betänkandet har remissbchandlats under hösten. KOLT föreslår att 
kommunerna upprättar trafikförsötjningsplaner för kollektivtrafiken 
inom tätorterna. KOLT ger riktlinjer för denna trafikplanering och re
dovisar olika planeringshjälpmcdel. De förslag utredningen har fört. 
fram avser att på olika sätt säkra att kollektivtrafiken kommer med som 
en planeringsfaktor vid bebyggelse- och trafikledsplancringcn. I övrigt 
föreslår utredningen olika åtgärder av organisatorisk, teknisk och ekono
misk natur som syftar till att skapa en bättre miljö och bättre kollektiv

trafik i tätorterna. 
Utredningen rörande det allmänna kommunikationsväsendets anpass

ning till de handikappades behov (HAKO-utredningen, K 1973: 03) 

konstaterar i sitt betänkande -(SOU 1975: 68) Handikappanpassad kol
lektivtrafik, som har remissbehandlats under hösten 1975, att om sam

hlillcts övergripande mål för handikappolitiken - som sammanfattas i 
begreppen normalisering och integrering - skall kunna realiseras, är 
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det av största vikt att kommunikationsväsendet anpassas så att de handi" · 
kappades rese- och kontaktmöjlighCter förbättras. Utredningen fram

lägger olika konkreta förslag i detta syfte. 
Särskilda sakkunniga har tillkallats för att utreda frågan om regionalt 

gällande generella trafikrabatter (K 1974: 01). Utredningen, som innefat

tar företrädare för stat; landstingskommuner och primärkommuner, · 
skall på grundval av den lokala och regionala trafikplaneringens resultat 
pröva frågan om regionala rabattkort. 

I utredningsuppdraget ingår bl..a. att ·närmare överväga sådana rabat- · 

ters geografiska täckning, utformning och storlek. Detta skall ske med ·. 
hänsyn till omfattningen och inriktningen av trafiken och kostnaderna 
för denna. Utredningen .skall· belysa· hur olika alternativ i fråga om ut-· ·• , , 

formning och storlek av rabatter kan väritas påverka utnyttjandet av de . 
kollektiva trafikmedlen och vilka fördelär de väntas ge med hänsyn till 
framkomlighet i trafik, samhällsbyggande och serviceutnyttjande. De ad~ 

ministrativa och tekniska aspekter som sammanhänger med· sådana ra- -

batter skall också närmare belysas. ' '1,, 

Med beaktande av den effekt sådana rabatter kan väntas få på resan-
det skall deras inverkan i intäkts- och kostnadshänseende bedömas. I. 
den mån det blir fråga om underskott har ·utredningen att behandla 

frågan om fördelningen' och finansieringen härav. . ; ' ·' i .'' • ' • 

Utvärderingen av den regionala frafikplaneringen, frågorna orri hamn~ ;i . ,, 

och flygplatsplaneringen .samt .ställningstaganden till förslag av trafik-
politiska utredningen, kommitten för den långsiktiga vägplaneringen,. 

kollektivtrafikutredningen; utredningen rörande det allmänna· kommuni- ... · 
kationsväsendets anpassning ; till ·de . handikappades behov ·samt utred-· ,, 
ningcn om regionalt gällande generella· trafikrabatter avses redovisas i · .. · , -
en trafikpolitisk proposition under år 1976: . . ,:, .·. •''· ,',! . 

För att främja de regionalpolitiska strävandena att utveckla näringsli
vet i Norrland och angränsande delar ay;dct allmänna stödområdet in
fördes år 1971, såsom försöksverksarrihet,. ett transportstöd i syfte att 
minska de kostnadsmässiga olägenheterna som följer med de långa: av~ 1 · 

stånden i nämnda områden (prop. 1970: 84, SU 1970: 105, rski: 1970: 

271). 
Av regional- och näringspolitiska skäl· inriktades stödet inledningsvis 

på utgående transporter av helfabrikat och ·mera bearbetade halvfabri
kat samt på livsmedels- och jordbruksprodukter. De positiva erfarenhe
terna av transportstödet under försöksperioden --'- som bl. a. ·visade att 

stödet verksamt bidragit'till att främja näringslivets utveckling i berörda 
delar av landet - ledde till att statsmakterna år 1973 beslöt om en ut
byggnad och i ett par hänseenden anpassning av· stödet (prop. 1973: 95~ 

TU 1973: 14, rskr 1973: 250). Beslutet innebar att stödet utvidgades till 
att omfatta även transporter av vissa råvaror och halvfabrikat. till .orter: ·. 

inom stödområdet. 

·; 
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För nästa budgetår. föreslås en ökad medelstilldelning med ca 15 milj. 
kr. till totalt 115 milj. kr. för att tillgodose näringslivets efterfrågan på 
transportstöd. 

För att skapa gynnsammare betingelser för den näringsgeografiska ut- _ 
veckling som Gotlands i.nlemmande i stödområdet syftar. till infördes år 
1972 för en treårig försöksperiod ett fraktstöd avseende de från Gotland : 
utgående godstransporterna i Rederi AB Gotlands färjetrafik med fast
landet (prop. 1971: 154, TU 1971: 28, rskr 1971: 350). Samtidigt vidtogs 

en reducering av bolagets personbilstaxa .. Som resultat av en genomförd 
utvlirdering har stödet till Gotlandstrafiken senare utvidgats och förbätt
rats. Bl. a. omfattar godstransportstödet fr. o. m. den 1 februari 1975. 
även transporter i färjetrafiken till Gotland (prop. 1973: 95, TU 1973: 
14 .. rskr 1973: 250; prop.1974: 140, TU 1974: 27, rskr 1974: 347). 

Som ett led i strävandena att förbättra betingelserna för befolkningen 
på Gotland, att öka -landsdelens lokaliseringspolitiska attraktivitet och 
för att även gynna turismen har år 1975 införts ett transportstöd till per
sontrafiken med Gotlandsbolagets färjor (prop. 1974: 140). Ar 1973 in
fördes i flygtrafiken mellan Gotland och fastlandet vissa specialpriser 
och rabattarrangeman·g, .vilka särskilt gynnar gotlänningarna samt tu

rismen (prop. 1973: 170, TU 1973: 29, rskr· 1973: 377). Tillämpnings- _ 
området för angivna. pris- och. rabattarrangemang inom flyget har se
nare vidgats (TU 1975: 7, rskr 1975: 95). Den totala årskostnaden .för 

de olika transportstödsåtgärderna för Gotland beräknas till ca 29 milj. 
kr. för nästa budgetår. 

För att närmare överväga huvudmannaskaps-: och ägandeförhållan
dena i färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet har en särskild sak

kunnig tillkallats. 
För att förbättra betingelserna för den kollektiva trafikförsörjningen 

inom landsbygds- och glesbygdsområdena fattade riksdagen år 1973 be
slut om ett nytt bussbidragssysterh för olönsam lokal busslinjetrafik på 
landsbygden (prop. 19,73: 53, TU 1973: '13, rskr 1973: 203). En allmän 
strävan har varit att utforma ett bidragssystem som främjar .en samord~ 
ning av trafikbehov och trafikresurser samt en· rationell utformning av 
den kollektiva trafikapparaten: 

Våren 1975 beslutade·riksdagen om ett förstärkt statligt stöd till olön-. 
sam regional busstrafik (prop. 1975: 1 bil. '8, TU 1975: 10, rskr 1975: 
79). Det förstärkta regionala bussbidragssystemet som innebär kraftigt 

ökade statliga insatser är provisoriskt i avvaktan på bl. a. förslag från 
utredningen om regionalt gällande trafikrabatter och ställningstaganden 
i anslutning härtill. Genom bidragssystemet har:regeringen kunnat lägga 
länsstyrelsernas förslag i de regionala trafikplanerna i fråga om regio

nal persontrafik till grund för genomförande_åtgärder. 
För budgetåret 1976/77 föreslås i bidrag till olönsam lokal och regio,- · 
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nal busstrafik en medelstilldelning av 59,2 .. milj. kr., vilket innebär en 
ökning jämfört med anslaget föregående budgetår med 22,9 milj. kr. 

En särskild arbetsgrupp inom regeringskansliet har gjort en allmän 

översyn av vilka åtgärder som kan vara ägnade att förbättra skärgårdar
nas villkor. Mot bakgrund av arbetsgruppens verksamhet har regeringen 

lagt fram förslag bl. a. i fråga om stöd till kollektivtrafiken i skärgår
darna (prop. 1975/76: 88). 

Till de regionalpolitiska insatserna inom kommunikationsområdet kan 
även räknas sänkningar av telefonavgifterna som utjämnar större delen 
av skillnaden i telefonkostnader mellan landets olika delar. Den 1 april 
1974 sänkte televerket avgifterna för samtal på avstånd över 450 km 
under kvälls tid och under veckoslut med 20 % . Ett kvartal senare 

gjordes en motsvarande sänkning av dagtaxan mellan 08-orrirådet 
(Stockholm) och Norrland. En liknande sänkning kommer att ske den ·1 
juli 1976 vad gäller övriga delar av landet. Under år 1976 kommer vi

dare beslutade taxesänkningar för rikssamtal till och från regioncentra 
samt inom kommuner att vara helt genomförda. 

Anslagen till drift av statliga vägar - liksom till bidrag till drift av 
kommunala och enskilda vägar - föreslås öka. För att bibehålla hand
lingsberedskapen i sysselsättningsavseende föreslås att anslaget Särskilda 
byggnads- och förbättringsåtgärder avseende statliga vägar bibehålls 

även för budgetåret 1976177. 
Totalt uppgår härmed väganslagen till ca 3 217 milj. kr. att jämföra 

med ca 3 014 milj. kr. innevarande budgetår. Sammantaget innebär 
denna medelsförstärkning att servicenivån på vägnätet upprätthålls, att 
beläggningsarbetcna kan utökas och att en fortsatt ny- och ombyggnad 
samt förstärkning av vägnätet kan ske. Härutöver tillkommer de väg
arbeten som finansieras med beredskapsmcdd och som för innevarande 
budgetår beräknas till ca 420 milj. kr. 

För investeringar i vägverkets förrådsfond föreslås en ökning av in
vesteringsramen med 16 milj. kr till ca 81 milj. kr. Härutöver har rege
ringen genom beslut i oktober och december 1975 ställt' drygt 35 milj. 
kr. till förfogande för tidigareläggning av investeringar i sådana an

läggningar och fordon etc., som normalt finansieras genom fonden. 
När det gäller de fasta förbindelserna över Öresund har under som

maren 1975 tillsatts en svensk och en dansk delegation med uppgift 
att gemensamt göra en förnyad genomgång av frågan. Delegationerna. 

skall bedriva arbetet med sikte på ett slutförande inom två år. Avsikten 
är att det material som delegationerna sammanställer skall tjäna som 
underlag för nya regeringsöverläggningar om öresundsfrågorna. 

Inom trafiksäkerhetsområdet görs insatser av olika slag för att succes

sivt förbättra betingelserna för trafiksäkerhetsarbetet. Strävandena inrik
tas också på att uppnå en allt bättre samordning av de aktiviteter, som 
bedrivs av olika myndigheter, organisationer och andra. 
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Fr. o. m. ingången av år 1975 gäller lagstadgad skyldighet att använda 

bilbälte. Fr. o. m. den l maj 1975 gäller vidare skyldighet för motor

cyklister att använda skyddshjälm. Särskilda utbildnings- och kompe

tenskrav för rätt att föra motorcykel träder i kraft den 1 januari 1976. 

Arbetet med körkortsrcformen har fortgått planenligt. 

Inom handelsflottan och hamnväscndet fortsätter utvecklingen mot 

effektivare enheter och rationellare godshantering. Den totala sjötrans

porterade godskvantitcten över svenska hamnar har ökat betydligt under 

senare år. Den försämrade konjunkturen har emellertid fört med sig en 

minskad kvantitet under år 1975. För perioden fram till år 1980 beräk

nas ökningen bli långsammare än hittills. 

Betydande insatser görs i farledssystemct. Den statliga isbrytarkapaci

teten har förstärkts väsentligt under de två senaste åren genom leveran

serna av isbrytarna Atle och Frej på vardera 22 000 hkr. Tidigare i år 

beställdes ytterligare en isbrytare om 22 000 hkr för leverans hösten 

1977. 
För budgetåret 1976/77 föreslås driftanslagen till sjöfartsverkets verk

samhet öka med ca 55 milj. kr. till ca 266 milj. kr. För sjöfartsverket 

föreslås ökade satsningar på bl. a. planeringsverksamhet samt arbetar

skyddet inom sjöfartsnäringen. 

Förslag läggs fram om resursförstärkning hos sjöfartsverket för sjö

fartsinspektionens medverkan vid utredning av sjöolyckor. Förutsätt

ningar skapas för att särskild undersökningskommission vid allvarligare 

sjöolycka enligt sjölagens bestämmelser snabbt skall kunna träda i verk

samhet. 
Utvecklingen inom sjöfarten ägnas ökad uppmärksamhet i internatio

nella sammanhang och samarbetet med andra sjöfartsländcr utvecklas. 

Hösten 1975 avslutades arbetena med fördjupning av Trollhätte ka
nal, varigenom har möjliggjorts passage av fartyg med ett djupgående 

av upp till 5,3 m och med en lastförmåga av ca 3 500 ton. Genom an

skaffning av isbrytaren Ale kommer det att bli möjligt att upprätthålla 

trafik på hamnar i Vänern även under svåra isförhållanden. Den totala 
statliga investeringskostnadcn blev ca 90 milj. kr., varav för isbrytaren 

.19 milj. kr. Godskvantiteten på den utbyggda kanalen beräknas till 4 

a 5 milj. ton per år. i första hand avseende skogs- och oljeprodukter. 

Under våren 1976 avslutas arbetena med fördjupning av Södertälje 

kanal och mälarfarlederna för att möjliggöra passage till hamnarna i 

Västerås och Köping av fartyg med ett djupgående av 6,8 m och en last

förmåga av ca 7 000 ton. Den statliga investeringskostnaden beräknas 

till ca 45 milj. kr. Godskvantiteten genom kanalen beräknas efter för

djupningsarbetcna till 3 a 4 milj. ton per år, avseende olja, cement, 

kalksten, spannmål, skogsprodukter, linjegods m. m. 

De båda nämnda kanalfördjupningarna iir exempel på satsningar där 

regionens geografiska läge och stora godsunderlag i form av främst 
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skogsprodukter, olja och annat massgods ansetts motivera en satsning 
på fartygstransporter. 

Sedan olika utredningar behandlat frågan om utbyggnad av Göta ka

nals västgötaled har riksdagen år 1973 begärt en förnyad, ingående 
prövning av denna fråga. I betänkandet (Ds K 1975: 3) Utbyggnad av 
Göta kanals västgötalcd har behandlats bl. a. ett alternativ med utbygg

nad av västgötaleden till 4,2 m djupgående, vilket skulle tillåta passage 
av fartyg med upp till 1 500 tons lastförmåga. På en sålunda utbyggd 
kanal räknar utredningen med en godsmängd av ca 100 000 ton per år, 
eller 2-3 t;l. av godsmängden på Trollhätte kanal. Investerings kostnaden 
beräknas till 150 milj. kr. i 1974 års prisläge. 

De mycket blygsamma godsmängderna beror enligt utredningen på 
att de grundläggande förutsättningarna i fråga om geografiskt läge, go<ls
undcrlag m. m. är helt annorlunda för Göta kanal än för de övriga 
nämnda kanalerna. Av betänkandet framgår att en utbyggnad av viist
götalcden är såväl företagsekonomiskt som samhällsekonomiskt klart 
olönsam. Utredningen avstyrker därför -en utbyggnad och föreslår 

i stället en upprustning av hela kanalen, inkl. elektrifiering av -slus
sarna på västgötaleden, för att värna om kanalens värde som turist
lcd och byggnadsminnesmärke men även med hänsyn till den lasttrafik 
som bedrivs på västgötaleden. Kostnaderna för en sådan upprustning 
har i 1974 års prisläge angetts-till 33 milj. kr. 

Som ett led i beredningen av Göta kanal-frågan ingår överläggningar 
med intressenterna i Göta kanalbolag om betingelserna för den fortsatta 
driften av kanalen. Dessa överläggningar bygger på förutsättningen att 
en upprustning av kanalen kommer till stånd och att bolaget även fort
sättningsvis svarar för driften av kanalen. 

Den snabba ökningen av passagerarantalet· samt utvecklingen av flyg
matericlen har medfört stora statliga investeringar i flygplatser .och flyg
säkerhetsanläggningar. På Arlanda flygplats pågår arbeten avseende en 
ny utrikesterminal som planeras kunna tas i bruk i slutet av. år 1976. Ar
betena och installationerna• följer' i stort sett tidsplanerna. På Gö
teborg-Landvetter flygplats_ pågår mark- och anläggningsarbeteri: Grund
arbetena för stationsbyggnaden och övriga byggnader har igångsatts. 

Flygplatsen är planerad att tas i drift i slutet av år 1977 .. Inom ramen 
för de s. k. ATCAS-projekteri pågår arbeten för att genomföra en långt 

gående automatisering av trafikledningsprocessen i syfte att på sikt in

föra yWickandc flygkontroll. 
Riksdagen beslutade· våren 197 5 om en ny organisation för luftfarts

verket (prop. 1975: 81,'TU 1975: 16, rskr 1975: 197). Den nya organisa
tionen avses genomförd i etapper med början den 1 juli 1975. 

Inom postverket fortsätter de senaste årens omfattande rationalise
ringsåtgärder med bl. a. fortsatt automatisering av postbchandlingen, 
införande av ADB-teknik och automatisering av kassaarbetet. 
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Den sociala service genom lantbrevbärare som postverket införde un

der budgetåret 1973174 har mött stort intresse. Redan nu har ett stort 

antal kommuner avtalat med postverket om att anlita lantbrevbärarna 

för serviceuppdrag av social karaktär, t. ex. hembesök hos äldre och di

stribution av varor. 
Inom televerket fortsätter strävandena att upprätthålla en god service 

åt kunderna. Den inrikes telefontrafiken är numera helt automatiserad. 

Av den utrikes trafiken kan mer än 92 % kopplas automatiskt. På tele

fonsidan sker omfattande tekniskt utvecklingsarbete som avses leda till 

såväl förbättrade apparattyper (knappvalstelefoner) som abonnentväxlar 

med utvidgat sortiment av tjänster. Radio- och mobiltelefonutrustningar 

av skilda slag vinner· ökade marknader och på tarmsidan har verket 

etablerat samarbete med Allmänna Bevaknings AB i syfte att kunna 

erbjuda en mera fullständig service. Ett alln~änt separat datako1i1-· 

munikationsnät avses kunna tas i bruk under år 1978, varvid de olägen

heter som följer av att telefonnätet används för datakommunikation 

bortfaller. 

Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartementets 

verksamhetsområde föreslås uppförda med ca 6 695,5 milj. kr. Detta in

nebär en ökning i förhållande till statsbu~ge{~n fÖr budgetåret. i975/76. 

med ca 565 milj. kr. 

Kostnaderna i affärsverken täcks av verkens intäkter. Kostnaderna 

(exkl. avsättning till värdeminskningskonton) för postverket, televerket, 

SJ och luftfartsverket beräknas för innevarande budgetår till ca 10,8 

miljarder kr. 

Transportsektorn 

Investeringar och underhåll inom samfärdselsektorn inbediknat post

och teletjänster uppgick under år 1974 till ca 13,4 miljarder kr. I detta 

belopp ingår inte till privat konsumtion och firmabilstrafik hänförliga 
fordonsinvesteringar. Av samtliga nyinvesterin"gar i landet svarade s·am

färdselsektorn för drygt 16 % . 

Det i n r i k e s p e ·r s o n t r a n s p o r t a r b e t e t. beräknas under 

perioden 1960-1974 ha ökat med i genomsnitt ca 4,5 % per år till ca 

80 miljarder personkm (fig. 1 ). Resekonsumtionen har därmed varit en 

av de snabbast växande sektorerna inom den privata konsumtionen. Un

der senare år har en dämpning i ökningstakten av det totala persontrans

portarbctet ägt rum. 

Även om en betydande del av tillväxten: av det totala persontransport

arbetet hittills fallit på personbilarna har också den kollektiva trafiken 

ökat markant. 
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Fig. I. Det inrikes persontransportarbetet under perioden 1960-1990 (log 
skala, schematiserade värden). 

Av det kollektiva transportarbetet år 1974 svarade busstrafiken för 
närmare hälften och järnvägen för drygt en tredjedel. Den övriga spår
bundna trafikens samt luftfartens andelar av det kollektiva persontrans
portarbetet är däremot relativt begränsade. 

Aren 1980 och 1990 beräknas, enligt rapporten (Ds K 1975: 4) Trans
porter i Sverige, det inrikes persontransportarbetet komma att uppgå till 
83-88 miljarder personkm resp. 95-103 miljarder personkm. Progno

sen innebär en lägre tillväxt under perioden fram till år 1990 än under 
1960-talet och början på 1970-talet. Personbilarnas transportarbete vän

tas i det högre alternativet växa i ungefär samma takt som det totala 
pcrsontransportarbetet, medan tillväxten i det lägre alternativet förutses 

bli väsentligt långsammare till förmån för de kollektiva transportmed
len. 

Under perioden 1960-1974 ökade det totala inrikes gods

t r a n s p o r t a r b c t e t från drygt 23 miljarder tonkm till ca 52 mil
jarder tonkm, dvs. med i genomsnitt ca 6 % per år ,(fig. 2). ökningen 
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Fig. 2. Det inrikes godstransportarbetet under perioden 1960-1990 (log skala 
·schematiserade värden). 

mellan år 1973 och år 1974 uppgick till närmare 3 miljarder tonkm. 
Sedan början på 1960-talet har framför allt lastbilstrafiken ökat kraftigt 
såväl absolut som relativt. Ar 1974 svarade lastbilarna för 45 %, järn
vägen för 38 9C. och fartyge!l för 14 lJ·6 av det totala transportarbetet, 
medan älv- och havsflottningen tillSammans svarade för 3 %. 

Enligt prognoserna i rapporten Transporter i Sverige beräknas det 
inrikes godstransportarbetet öka till 65 a 75 miljarder" tonkm år 1980 
och till 90 a 100 miljarder tonkm år 1990. För perioden 1974-1980 in
nebär prognosen att transportarbetet ökar med i genomsnitt 4,5-6 l}-~ 

per år. Under 1980-talet beräknas ökningen bli i genomsnitt ca 3 % per 
år. 

Vad gäller fördelningen på transportmedel väntas det fartygstranspor

terade godsets andel av det totala inrikes godstransportarbetet ök~ kraf
tigt fram till år 1990, vilket sammanhänger med den industriella expan

sionen i Lulcåregionen samt deri ökade raffimiderikapaciteten på väst
kusten. 
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Vägtrafik 

Under treårsperioden '1971-1974 ökade trafikarbetet på 
det statliga vägnätet rried i genomsnitt ca 5 % per år. Under perioden 
1964-1970 beräknas den genomsnittliga årliga trafikökningen ha upp

gått till ca 6 % . Trafikutvecklingen har inneburit att den tidigare :kon~ 

staterade trenden mot koncentration av trafikarbetet till huvudvägnätet 
(riksvägar och primära Jänsvägar) har brutits. 

P e r son trans p o r tar b e te t p å väg som enligt nämnd~ be
räkningar uppgår till drygt 72 · miljarder personkm beräknas öka till 

86-93 miljarder personkm_å"r 1990 .. En successivt långsammare ökning 
av persontransportarbetet P!L väg förutses som nämnts under periocfen · 

1974-1990 jämfört med utvecklingen. under .perioden 1960-1974 då. 
ökningen uppgick till i g~nomsnitt ca 5 % per år. Prognosen bygger 
bl. a. på antagandet att antalet personbilar ökar från f. n. ca 2,6 till 
3,4-3,7 milj. år 1990 (fig .. ~). 
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Fig. 3. Fordonsbeståndets utveckling (log skala) under perioden 1960-1990. 
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Lastbilarnas godstrans.portarbete kan för år 1974 
beräknas till ca 23,5 miljarder tonkm, vilket· är en ökning från år 1973· 
med 800 milj. tonkm. Vad gäller det framtida transportarbetet är det
ta svårbedömbart, vilket bt a. sammanhänger med osäkerheten" rö-.. 
rande dels byggnadsverksamhetens omfattning, dels förbrukningen och 
transporterna av petroleumprodukter; dels skogsbrukets och skogsin

dustrins produktion. Föreliggande. bedömningar visar att lastbilarnas. 

transportarbete kan väntas•öka till 30.,.--32· miljarder tonkm· år 1980. och 

till 40-44 miljarder tonkm år 1990. 
De långväga transporterna med lastbil har ökat kraftigt i omfattning 

under senare år. Mellan exempelvis åren 1970 och 1973 ökade den del av 
lastbilarnas transportarbete som utförs på avstånd· över 30 mil med i ge
nomsnitt ca 10 % per . år medan lastbilarnas totala transportarbete 
ökade med endast 3 % per år. Enligt bedömningarna i Transporter i 
Sverige kommer med nuvarande förutsättningar den långväga lastbils
trafiken i framtiden att öka omkring dubbelt så snabbt som lastbilarnas 
totala transportarbete. Detta innebär att den del av lastbilarnas trans

portarbete som hänför sig till transportsträckor. längre än 30 mil s)mlle . 
komma att öka från 34 % år 1974 till ca 40 % år 1980 och till ca.50 % 

år 1990. 
Längden av riksvägarna och länsvägarna var i början av år 1975 .ca. 

12 450 km resp. 84 950 kn:i;eller totalt ca 9'J 400 km .. Den totala väg-, 

standarden har successivt förbättrats, vilket bl. adramgår av att- andelen, 
väg med varaktigare slitlager än :grus år 1975 var ca 51 % mot ca· 18 % 

år 1960. Även bärigheten har höjts, ·vilket lett till .att år 1975 ca 92 % av, 
det statliga vägnätet och hela riksvägnätet var upplåtet för 10 tons axel
tryck och 16 tons boggitryck. 

Insatserna i fråga om ·byggande och drift _av· statliga vägar har sedan . 
länge hållits på en hög nivå för·att tillgodose de·krav ,som den.ökande 
trafiken ställer. Även insatserna inom. den statliga bidtagsgivningcn till 
kommunal och enskild väghållning har successivt ökat. 

För budgetåret' l 9. 7 6/7 7 föreslås. en: ökning av väganslagen:. 
på driftbudgeten med ca 203 milj. kr. till ca 3 217 milj, kr. Totalt· 
föreslås att ca 1 142 milj. kr . .investeras i allmänna och enskilda vägar. 
Driftanslagen föreslås öka med ca 200 milj. kr; till ca> 1 854 milj. kr. 
Härvid har de statliga och kommunala driftanslagen räknats upp med 
155 milj. kr. resp. 30 milj. kr. Bidragen till enskild väghållning före
slås öka med 15 milj. kr .. På kapitalbudgeten föreslås en ökning av 

medelsförbrukningen med 16 milj. kr. till 81 milj. kr. för investeringar 
i vägverkets förrådsfond. 

Jlirnvägstrafik .... 
G o d st r af i k en . på: järnväg omfattade år 1974 72,7 ·milj. ton. 

Härav svarade SJ för 69;1 milj. ton; :varav 4,1 milj. ton i samtra_fik .med. 

i .. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartcmcntet 14 

enskilda järnvägar (EJ). Transportarbetet uppgick samma .år till 19,6 

miljarder tonkm (varav SJ 18,5 miljarder tonkm), en ökning med 7 % 

från föregående år. 

Utvecklingen av SJ:s godstrafik har under en lång följd ·av år känne

tecknats av en trendmässig ökning. Under de senaste 20 åren har gods

transportarbetet mer än fördubblats. ökningen har tilltagit under se

nare år och uppgick mellan åren 1960 och 1974 till i genomsnitt ca 

4,5 % per år. Utlandsgodsets andel av godstransp011arbetet uppgick 'år 

1974 till 41 % . 

Den goda konjunktur'som rådde under större delen av år 1974 med

förde en uppgång i SJ:s godstrafik med 7 % i ton och 8 % i tonkm. 

Nästan hela ökningen föll på de tre första ·kvartalen. Den vikande trans

portkonjunkturen mot slutet av året fick till följd att ökningen upphörde 

fjärde kvartalet 1974. 

Vagnslastgodstrafikens utveckling under år 1974 avspeglade det all

männa konjunkturmönstret. Den positiva utvecklingen bars främst upp 

av transporter av malmer, järn och stål samt. verkstadsprodukter. Inom 

skogssektorn var utvecklingen splittrad. med ökningar för massa· och 

papper samt vissa träråvaror, medan transporterna av sågade trävaror 

gick tillbaka. inte minst i den internationella trafiken. 

Styckegodstrafiken utveekladcs,också positivt under inflytande av den 

goda transportkonjunkturen. Liksom tidigare· år bars ökningen upp av 

fraktstyckegodset och expressgodset. Konjunkturavmattningen med

förde en omsvängning i trafikutvecklingen under år 1975. Den under 

flera år konstaterade nedgången av paket- och ilstyckegodset' har fort

satt. 
Med utgångspunkt i nu tillgängliga prognoser om produktionsut

veeklingen inom landet, utrikeshandelns utveckling m .. m. har SJ beräk

nat att företagets totala godstransportarbete bör kunna öka trendmässigt 

med ca 4,5 % per år. Liksom tidigare kommer en stor del av ökningen 

att avse utlandsgods. 

Den positiva utvecklingen av p e r s o n t r a f i k e n på järnväg. sedan 

sommaren 197 3 fortsatte och förstärktes under år 197 4. Det totala anta

let järnvägsresor uppgick till ca 78 milj. Härav svarade SJ för 66,6 

milj., innebärande en ökning i förhållande till föregående år med 8,5 

milj. Persontransportarbetet vid SJ steg med drygt 800 milj. personkm 

till 5,3 miljarder, en ökning med nära 20 % från föregående år. Upp-' 

gången är avsevärt större än de normala konjunkturvariationerna. Ut

vecklingen får ses mot bakgrund av bl. a .. den starka konsumtionskon

junkturen, de höjda energipriserna, ökat antal fjärrtåg samt SJ :s mark~ 

nadsföringsåtgärder, bl. a. i form av ett nytt rabattkort i 2-klass från 

april 1974. Under år 1975 har persontrafikens ökningstakt dämpats. 

De långväga resorna har fortsatt att öka medan de kortväga har minskat. 

Transportarbetets fördelning i stort på . de svenska järnvägarna år 

1973 framgår av fig. 4. 
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S J:s buss trafik hade år 1974 ungefär samma omfattning som 
året innan. Den trafikerade väglängden uppgick till ca 23 000 km och 
på denna väglängd utförde drygt 1 200 bussar 76,3 milj. busskm eller i 

genomsnitt ca 210 000 busskm per dag. · 
Res u l t a te t för SJ under budgetåret 1974175 blev ett överskott 

om 134 milj. kr., vilket i stort motsvarade förräntningskravet. För inne
varande budgetår beräknas utfallet- trots att taxorna höjs i februari 
1976 - på grund av den svaga konjunkturen ganska betydligt kom

ma att understiga förräntningskravet. 
För b u d g e t å r e t 1 9 7 6 I 7 7 föreslås för SJ en investeringsram 

om 515,3 milj. kr., varav 240 milj.· kr. för fasta anläggningar, dvs. ban
gårdar, ny- och ombyggnad av järnvägslinjer, spår-, signal- och eldrift
anläggningar m. m. samt 240 milj. kr. för rullande materiel, främst då 
anskaffning av nya lok och ·godsvagnar samt ombyggnad av lok och 

vagnar. Föreslagen investeringsram .bör ses i förening med att investe
ringar vid SJ om totalt 144 milj. kr. ·av sysselsättningsskäl har tidigare

lagts till innevarande budgetår. Sammantaget beräknas därmed drygt 
1 100 milj. kr. investeras vid SJ under budgetåren 1975176 och 1976/77, 
vilket bör göra det möjligt för SJ att väsentligt' utöka transportkapacite

ten och förbättra trafikservicen. 
På grundval av en av SJ genomförd separatredovisning av det trafik

svaga bannätet och den granskningsredogörclse (Ds K 1975: 12) som 
lämnats av särskilt tillkallade sakkunniga (K 1975: 05) samt i avvaktan 
på ställningstagande till trafikpolitiska utredningens förslag i dessa av

seenden föreslås ersättningen till SJ för drift av icke lönsamma järn
vägslinjer öka med 54,5 milj. kr. till 594,7. ·milj .. kr. ökningen beror 
i huvudsak på det försämrade driftresultatet på detta bannät. Det er
sättningsberättigade bannätet har härvidlag beräknats omfatta 6 969 
bankm. Det utgör ca 56 % av SJ:s hela bannlit men svarar för endast 
ca 8 % av det totala trafikarbetet. 

Sjöfart 

Godsomsättningen med lastfartyg i u t r i k e s s j ö f a r t över de 
svenska hamnarna ökade mellan åren 1973 och 1974 från 78,4 milj. ton 

till 83,3 milj. ton, dvs. med 6,3 % (fig. 5). lrriporte~ av mineraloljor och 

exporten av järnmalm ökade med 2 milj. ton resp_: drygt 1 milj. ton. 
Färjegodset ökade under samma period från 12,2 milj. ton till 13,1 milj. 
ton, dvs. med 7,4 %. 

Godstransporterna i inrikes s j ö fart omfattade 13,8 milj. ton 
år 1974. 

Världshandelsflottan utgjordes vid halvårsskiftet 1975 av fartyg om 
tillsammans ca 342 milj. ton brutto och hade från föregående halv
årsskifte ökat med ca 30,8 milj. ton, dvs. med ca 10. %, Den svenska 
handelsflottans tonnage uppgick vid halvårsskiftet 1975 till 7,4 milj. ton 
brutto. 
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Fig. 5. Med lastfartyg i utrikes fart transporterat gods på svenska hamnar år 
1973 och är 1974. 

De svenska rederiernas intäkter i utrikes fart - sedan utgifter på ut
rikes ort dragits ifrån - utgjorde 3 463 milj. kr. år 1974 att jämföras 
med 2 550 milj. kr. föregående år. 

För b u d g e tår e t 1 9 7 617 7 beräknas för sjöfartsändamål på. 
driftbudgeten 266,5 milj. kr. Under sjöfartsverkets fond föreslås· en· in
vesteringsram om 80,3 milj. kr. Under Fonden .för Södertälje kanalverk 
beräknas medelsförbrukningen för att slutföra utbyggnaden av kanalen 
till 3 milj. kr. 

Statens insatser för vintersjöfarten på Norrlandshamnarna· utgör ett 

komplement till det regionalpolitiskt motiverade stödet till landtranspor
terna. Statens kostnader för isbrytningsverksamheten ökar nästa bud
getår med 18 milj. kr. till 81,5 milj. kr. 

Luftfart 

Det totala a n t al e t p a s s agera r e på de statliga flygplatserna 
ökade år 1974 med ca 1 % till drygt 5,5 milj. Den kraftigaste ökningen 

Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Bil. 8 
2 
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Fig. 6. Antalet landningar på luftfartsverkets flygplatser (inkl. militära flyg
platser med reguljär civil trafik) under perioden 1965-1974. 

- 7 % - uppvisade den inrikes och utrikes linjetrafiken. I utrikes 
chartertrafik minskade. antalet passagerare jämfört med föregående år.· 
Persontransportarbetet i. inrikes· linjefart ökade .. under år 1974 med ca 
8 % . Det totala a n t a 1 e t I a n d n in g ar var i stort sett oför- · 
ändrat år 1974 jämfört med år 1973.{fig. 6). Den utrikes och inrikes 
linjefarten uppvisade år 1974 en viss ökning i antalet landningar. 

För budgetår e. t. ,J 9 7 6 / 7 7 beräknas luftfartsverkets investe

ringar till 371,7 milj. kr., varav 254,9 mqj. kr. faller på staten, medan 
resten, 116,8 milj. kr., utgörs av kommunala bidrag. Av de statliga inves

teringsutgifterna avser ca 44 milj. kr. arbeten på den nya utrikesbyggna

den på Arlanda flygplats. 01;:h ca 127 milj. kr. mark~ och anläggningsar
beten på Göteborg-Landvetter flygplats. Bland övriga investeringar 

kan nämnas en fortsatt upprustning av flygtrafikledningssystemet. 

Det internationella samarbetet 

Inom Europeiska transportministerkonferensen (CEM_T) fortsätter 
ansträngningarna att liberalisera internationell buss- och lastbilstrafik 
samt att samordna vägtrafikreglerna. Vidare diskuteras bl. a. frågor om 
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kollektivtrafik och om energisituationens inverkan för Iandsvägstranspor

ternas del. 
Ett landsvägstrafikavtal med Grekland undertecknades i november 

1975. Två tidigare avtal med Belgien om vägtransporter har ersatts av 
ett nytt avtal. Detta har godkänts i oktober 1975 på svensk sida. För
handlingar om ett landsvägstrafikavtal med Portugal inleddes i oktober 

1975. 
Arbete med en översyn av 1971 års överenskommelse mellan Sverige, 

Danmark, Finland och Norge om person- och godsbefordran på väg har 
pågått under hela år 1975 men är ännu inte slutfört. översynen är när

mast inriktad på möjligheten att liberalisera godstransporter i s. k. tred

jelandstrafik. 
Landtransportkommitten inom FN:s ekonomiska kommission för 

Europa (ECE) fortsätter sitt arbete med frågor om trafik- och bilsäker
het och med harmonisering av de nationella reglerna för landtranspor
ter. Kommitten antog i februari 1975 en överenskommelse om nytt sy
stem för numrering av.Europavägar. 

Den av Europeiska säkerhets- och samarbetskonferensen (ESK) i au

gusti 1975 antagna slutakten anvisar möjligheter att vidareutveckla det 
internationella samarbetet inom transportområdet, ,inte minst inom 

ECE:s ram. 
Inom Centralbyrån för internationella järnvägstransporter (OCTI) 

fortsätter bl. a. översynen av reglerna om transport av farligt gods. över- . 

synen sker i samarbete med ECE. 
Inom ECE, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling 

(OECD), Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO) och 
världshandelskonferensen. (UNCT AD) fortsätter arbetet för en bättre 
samordning av land- och sjötransporter av container .. 

Från svensk sida har man under år 1975 inom UNCTAp:s ~jöfarts
kommitte, OECD:s sjötransportkommitte och den s. k. Consultative 
Shipping Group fortsatt ansträngningarna att sö~a bevara fri konkur
rens i fråga om transporterna till sjöss i syfte att - med hänsyn tagen 
till utvecklingsländemas intressen - främja en rationell och effektiv in
ternationell sjöfart. 

Ett sjöfartsavtal med Kina underteckmides i januari 1975. 
Sverige godkände i februari 1975 ändringar i konventionen om 

IMCO, antagna vid ett extra församlingsmöte år 1974 inom IMCO. När 
ändringarna träder i kraft, kommer antalet medlemmar i organisatio

nens råd att ökas och den viktiga sjösäkerhetskommitten . att öppnas för 
samtliga IMCO-medlemmar. Vid IMCO:s ordinarie församlingsmöte i 

november 1975 antogs bl. a .. ytterligare ändringar i IMCO-konventio
nen. En av dessa ändringar innebär att organisationens namn skall änd
ras till Internationella sjöfartsorganisationen (lnternational Maritime 

Organization). 
IMCO anordnade våren 1975 en konferens om upprättande av ett in-
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ternationellt satellitsystem för sjöfarten. Konferensen fortsätter sitt ar
bete i februari 1976. På det sjöfartstekniska och nautiska området, lik
som i fråga om skyddet av havets miljö fortsätter arbetet inom organi
sationen. 

IMCO och Internationella organisationen för fyrtekniska frågor 
(IALA) har bildat en kommitte, som arbetar på ett internationellt en
hetligt system för utprickning med bojar. 

1972 års konvention om internationella regler till förhindrande av 
kollisioner till sjöss (internationella sjövägsreglerna) ratificerades av 
Sverige under år 1975. 

Ar 1975 undertecknades Juftfartsavtal med Tyska Demokratiska Re
publiken och med Iran. Vidare har luftfartsavtal med Jamaica para
ferats. Förhandlingar har förts med bl. a. Brasilien och Singapore om 
tillämpningen av gällande luftfartsavtal. 

Under år 1975 undertecknades ett post- och teleavtal med Demo
kratiska Republiken Vietnam. 

Sverige fortsätter att på kommunikationsområdet delta i det västeuro
peiska vetenskapliga och teknologiska samarbetet inom EG. 

I enlighet med riksdagens bemyndigande (prop. 1975: 60, TU 1975: 
11, rskr 1975: 115) har regeringen genom beslut den 16 oktober 1975 
godkänt en överenskommelse mellan Sverige, Danmark och Norge om 
att för perioden den 1 oktober 1975 - den 30 september 1980 förnya 
och höja den ekonomiska garantin till Aktiebolaget Aerotransport. Den 
nya överenskommelsen innebär för Sveriges del att Aktiebolaget Aero
transport under ifrågavarande period erhåller en årlig garanti intill 
högst 30 milj. kr. 

Det nordiska samarbete på transport- och kommunikationsområdet, 
som bedrivs under ledning av Nordiska ministerrådet och med Nordisk 
ämbetsmannakommitte för transportfrågor (NÄT) som samordnande 
organ, har fortsatt. 

I det s. k. STINA-projektet, som avser trafikvolymens och axeltryc
kens inverkan på vägkroppen, har den första huvuddelen av utredning
en - inventeringar och analyser av utländska försök och nordiska för
hållanden - slutförts och redovisats i en delrapport. Arbetet fortsätter 
med bl. a. fältundersökningar, provtagningar och laboratorieundersök
ningar. I det s. k. NORDKOLT-projektet, som avser framtida kollek
tivtrafiksystem för nordiska tätorter, har den andra etappen, omfattan
de åtta delprojekt, slutförts. Den tredje och avslutande etappen, som 
innefattar bl. a. model!studier i ett antal nordiska tätorter, inleds i bör
jan av år 1976. Arbetsgruppen för utredning av flygförbindelserna på 
Nordkalotten har slutfört inventeringsfascn och är inne i ett plane
ringsskede. En expertgrupp arbetar med transportproblem i anslutning 
till Trondheimsleden. NÄT har följt upp utvecklingen av mellanriks
förbindelserna och de fortsatta planerna beträffande dessa. NÄT följer 
också pågående nordiskt arbete på samordning av transportstatistiken 
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i Norden. En arbetsgupp .arbetar med frågan om samordnings- och ut
vecklingsmöjligheterna på nordisk basis av telehjälpmedel åt handi

kappade. 
På trafiksäkerhetsområdet bedrivs det nordiska samarbetet inom ra

men för Nordiska trafiksäkerhetsrådet (NTR). Som exempel på utred

ningsuppgifter kan nämnas frågorna om användning av reflexanord
ningar för fotgängare, barns säkerhet i bil, varselljus, säkerheten för 
motorcyklister och mopedister, normer för teknisk och medicinsk under

sökning av vägtrafikolyckor m. m. 
De skandinaviska trafikministrarna har under år 1975 tagit initiativ 

till en förnyad översyn av de skandinaviska flygcharterbestämmelserna. 
Den år 197 4 antagna nya överenskommelsen om väderleksstationer i 

Nordatlanten, vilken ratificerades av Sverige år 1975, har ännu inte 
trätt i kraft, trots att en tidigare överenskommelse upphört att gälla 
med utgången av juni 1975. Den nya överenskommelsen tillämpas 
emellertid provisoriskt av bl. a. ·Sverige i avvaktan på det formella 

ikraftträdandet. 

Trafiksäkerhet 

Även under det gångna året har ett omfattande och vittförgrenat ar
bete utförts för att främja trafiksäkerheten. 

Arbetet med körkortsreformen har fortgått planenligt, och den 1 ·ja
nuari 1975 inleddes en ny etapp. Denna beräknades vid körkortsrefor
mens beslutande omfatta en treårsperiod. De nya centrala ADB-base
rade bil- och körkortsregistrcn är nu i drift och har inordnats i trafik

säkerhetsverket den 1 juli 1975. 
Utbytet av äldre körkort till nya differentierade körkort har fortsatt 

under året. Fr. o. m. den l januari 1975 gäller högre behörighetskrav för 
rätt att föra buss eller fordonskombination i vilken tung släpvagn ingår. 
Utbildningen för de nya behörigheterna sker främst inom gymnasiesko
lans ram men även inom arbetsmarknadsutbildningen. Ett ökat behov 
av utbildningskapacitet kan förutses på ifrågavarande område. Detta be
hov bör i första hand tillgodoses inom gymnasieskolans ram. I den mån 
det bedöms arbetsmarknadsmässigt motiverat kommer en ökning att 
kunna ske av utbildningen inom ramen för arbetsmarknadsverkets brist

yrkesutbildning. 
För att öka framkomligheten och säkerheten på riksvägarna har lik

som föregående sommar förbud gällt mot trafik med tyngre lastbilar un
der vissa mer trafikbelastade veckoslut sommaren och hösten 1975. 

Fr. o. m. ingången av år 1975 gäller lagstadgad skyldighet att använda 
bilbälte. Gjorda undersökningar tyder på att användningsplikten resul

terat i betydande minskningar av antalet dödade och .skadade bilförare 

och passagerare. 
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Fr. o.m. den 1 maj 1975 gäller skyldighet för motorcyklister .att an
vända skyddshjälm. Beträffande huvudskydd för mopedister följer 

trafiksäkerhetsverket på uppdrag av regeringen det på detta område 
pågående utvecklingsarbetet. 

Särskilda utbildnings- och kompetenskrav för rätt att föra motorcykel 
träder - efter förslag av trafiksäkerhetsutredningen (K 1973: 07) i.be
tänkandet (Ds K 1975: ·1) Körkort för motorcykel - i kraft den 1 ja

nuari 1976. Körkort för bil för vilka körkortstillstånd meddelats efter 
ikraftträdandetidpunkten gäller inte för förande av motorcykel. 

Trafiksäkerhetsutredningen · fortsätter sitt arbete. Utredningen har 
bl. a. tillsatt en särskild arbetsgrupp för att överväga åtgärder som kan 
öka barnens säkerhet i trafiken. 

Nordiska trafiksäkerhetsrådet (NTR) har lagt fram rapporter om 

skydd av barn som färdas i bil men inte kan använda bilbälte och om 
fotgängarreflexer. Inom ramen för ett projekt avseende de särskilda tra~ 
fiksäkerhetsproblemen för motorcyklister och mopedister har rådet i en 
inledande etapp undersökt de problem som hänger samman med fordo
nens konstruktion och prestanda. Rådet har vidare lagt fram förslag om 

obligatorisk användning av varselljus för motorcyklar. Remissbehand
lingen av rådets olika rapporter pågår. 

Rådet utreder även frågan om obligatorisk användning av varselljus 
för andra fordon än motorcyklar. Program för ett projekt rörande meto
der och normer för medicinska och tekriiska undersökningar av vägtra
fikolyckor är under utarbetande. 

För att förbättra nykterheten i trafiken har under året en försöksverk
samhet med rutinmässiga alkoholutandningsprov pågått vid trafikkon
troller. 

En anpassning av de medicinska körkortskraven till vetenskapens rön 
har skett. Bestämmelserna trädde i kraft den 1 oktober 1975. 

Planverket, trafiksäkerhetsverket och vägverket, som haft regeringens 
uppdrag att utföra en utredning om åtgärder för att främja cykeltrafi
ken, har behandlat frågan inom ramen för ett pågående utvecklingsar
bete under projektnamnet "Stadens trafiknät". Utredningsresultatet bar 

redovisats i en rapport Cykeln i stadens trafiknät. 
Trafiksäkerhetsverket har under det gångna året utfärdat föreskrifter 

och tillämpningsanvisningar inom skilda områden. Bl. a. har nya före
skrifter meddelats om typgodkännande av skyddsanordningar för barn i 
bil, om skyddshjälmar för motorcyklister,· om förankring av last och om 

stöldskydd på motorfordon. Arbete pågår med föreskrifter om mopeder, 
cyklar, draganordningar för bil och släpvagn, tunga fordonskombinatio
ners utrymmesbehov och stabilitet samt ombyggnad av tunga motor
cyklar. 

Provning av prototyper till nya skyltar för skolskjutsutmärkning har 
avslutats inom trafiksäkerhetsverket. Regeringen har meddelat bestäm-
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melscr om den nya utmärkningen. För att ytterligare förbättra säkerhe

ten för skolbarnen har regeringen vidare skärpt föreskrifterna om be

siktning av skolskjutsfordon och om vad andra trafikanter har att iaktta. 

lnformationsverksamheten har under året varit betydande. Huvudak

tiviteten har varit ''Trafiknykterhetens år" som utgjort en satsning på 

ökad trafiknykterhet gemensamt genomförd av de myndigheter och or

ganisationer som aktivt arbetar med trafiksäkerhet. Omfattande förbere

delser har även gjorts inför 1976 års huvudaktivitet "Barn i trafiken". 

Sverige har under året tagit del i det inom CEMT och ECE m. fl. in

ternationella samarbetsorgan pågående arbetet med frågor avseende tra

fiklagstiftning och trafiksäkerhet i övrigt. 

För b u d ge t å r e t 1 9 7 6 I 7 7 föreslås anslag till trafiksäkerhets

verkets förvaltnings- och uppdragsverksamhet om tillsammans ca 52 

milj. kr., vilket innebär en ökning med ca 9,2 milj. kr. ökningen medger 

anställning av viss ny personal för bl. a. uppdragsverksamhet samt ytter

ligare aktiviteter i fråga om bl. a. informationsverksamheten. För ver

kets kostnader i samband med de nya bil- och körkortsregistren samt för 

framställning av körkort föreslås ett anslag om ca 58 milj. kr. 

Postverket 

Det förhållandevis goda konjunkturläget, i stort sett oförändrade post

avgifter fram till den 1 maj 1975 och omfattande marknadsåtgärder, 

medförde att kundernas efterfrågan på postverkets tjänster utvecklades 

gynnsamt under budgetåret 1974/75. Portointäkterna, inkl. avgifterna 

för befordran av tjänsteförsändelser, ökade under budgetåret med 225 

milj. kr. till 1 776,2 milj. kr. Postvolymen, mätt i portointäkter i fasta 

priser, ökade med drygt 5 %. Härav hänför sig nära 3 procentenheter 

till försändelser som härrör från de rörelsegrenar som numera överförts 

till PKbanken. Bortsett från dessa intäkter och från vissa stora extra

ordinära postsändningar under budgetåret 1973/74 ökade portointäk

terna volymmässigt med 4 % , vilket får anses normalt med hänsyn till 

konjunkturutvecklingen. 

Antalet brev och postkort ökade under budgetåret 1974/75 med 

drygt 8 % . ökningen utgjordes främst av försändelser från närings

livet. Paketen ökade med nära 6 %, vilket bl. a. beror på den nya ser

vice, hämtning och utkörning av post, som postverket introducerade 

år 1974. 

Postverkets distribution av tidningar minskade med ca 2 % under 

budgetåret. 

Utvecklingen av antalet postförsändelser under den senaste tioårspe

rioden framgår av fig. 7. 

Postgiroinlåningen i dagsmedeltal ökade under budgetåret 1974175 

med nära 10 % till nära 5 miljarder kr. Antalet postgirokonton ökade 

under samma tid med 14 000 till ca 700 000. 
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Fig. 7. Antalet postbehandlade försändelser under perioden 1965/66-1974/75. 

Diligcnsrörclsens omsättning ökade under budgetåret 1974/75 med ca 

18 %• till nära 40 milj. kr., delvis till följd av den ökande beställningstra
fiken. 

Den senaste avtalsrörelsen medförde stora personalkostnadsökningar 

för post verket. Personalkostnaderna ökade således under budgetåret 

med 18 % till 2 284 milj. kr. ökningen .beror huvudsakligen på höj

ningar av löner och sociala avgifter. Rationaliseringsverksamheten inom 

verket har lett till att ökningen av antalet årsarbetskrafter kunnat be

gränsas till 2 % . 

Per den 30 juni 1975 hade postvcrket tecknat avtal med 52 kommu

ner om social service genom lantbrevbärare. Servicen berör nära 700 

av de totalt 2 700 lantbrcvbliringslinjerna och omfattar t. ex. hembesök 

hos äldre personer och distribution av varor. 

Under budgetåret 1974/75 förmedlade postverket ca 4 milj. insatser i 
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V 65-spelct. Postverket fortsätter denna verksamhet även under inneva

rande budgetår. 

Sedan PKbanken bildades den 1 juli 1974 bedriver postverkct entre

prenadverksamhet för dess räkning. På bankens sparkonton gjordes un

der budgetåret sammanlagt 25,6 milj. insättningar och uttag genom 

postvcrket. Under samma tid förmedlade postverket 49,2 milj. trans

aktioner på personkonton och 400 000 transaktioner på girokapital

konton. 

Postbehandlingsarbetet rationaliseras fortlöpande bl. a. med hjälp av 

mekaniska anordningar, t. ex. brev- och paketsorteringsmaskiner och 

band- och hängtransportörer. Mekaniska paketsorteringsanläggningar 

finns f. n. i drift på åtta olika platser i landet och ytterligare två anlägg- · 

ningar planeras. 

Den nya högmoderna postterminalen i Malmö (Malmö Ban) har nu· 

invigts. Byggandet av postterminaler är ett led i de strävanden att effek

tivisera skilda postfunktioner som spelar en central roll i rationalise

ringsverksamheten. Under budgetåret 1976177 föreslås en ny stor post

terminal i Göteborg (Göteborg Ban) bli påbörjad. 

Dataterminaler utnyttjas i Stockholm, Göteborg och Malmö för sal

dokontroll on-line vid vissa uttag från postgirokonton och personkon" 

tun. Testverksamhet för on-line-drift av kassamaskiner påbörjades i 

Stockholmsområdet under hösten 1975. 

Installationen av postkassamaskiner har påbörjats programenligt ·och· 

skall vara helt genomförd. år 1978, då totalt ca 2 600 kassamaskiner 

skall finnas på postanstalterna. Under första halvåret 1975 installerades 

ca 70 maskiner på 20 platser i Stockholmsområdet. 

Postverkets dotterbolag, Tidningstjänst AB, ökade under budgetåret 

1974175 sin omsättning exkl. moms med 18 % till drygt 111 milj. kr. An

talet utdelade tidningsexemplar minskade med 3 % och antalet distribu

tionsorter minskade med 11 %. Volymminskningarna kompenserades 

delvis av ökad serviceomfattning inom övriga entreprenader. Bolaget för

medlade 11,5 milj. kr. till tidningsföretagen i statlig samdistributionsra

batt, en ökning med 3 % . 
Postverket har för budgetåret 1974/75 redovisat ett överskott efter av

skrivningar av I ,l milj. kr. För den senaste femårsperioden har för

räntningen av postverkets statskapital därmed varit 7,8 % , vilket är nå

got mer än förräntningskravet. 

Investeringarna för postverket avser huvudsakligen byggnader samt 

bussar för diligensrörelsen. För b u d g e t å r c t 1 9 7 6 I 7 7 föreslås 

en invcsteringsram på 49,5 milj. kr. Investcringsanslaget skulle därvid 

räknas upp med 34 milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår till 

54 milj. kr. 
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Televerket 

Televerkets expansion har inom alla verksamhetsgrenar utom tele

grafrörelsen fortsatt även under det senaste budgetåret. Vad gäller tele

fontrafiken har den uppåtgående trenden förstärkts ytterligare fram till 

andra halvåret 1975. Antalet beställda nya telefonapparater uppgick 

budgetåret 1974/75 till 378 000 (föregående budgetår 332 000), och an

talet apparater i televerkets nät var den 1 januari 1975 ca 5,2 milj. Detta 

innebär en ökning av telefontätheten under·år 1974 från 612 till 633 ap

parater per 1 000 invånare. [ fig. 8 visas antalet samtalsmarkeringar för 

olika kundkategorier. 

De telefonsamtal som ·utväxlades under budgetåret 1974/75 motsva

rade omkring 18 miljarder samtalsmarkeringar, en ökning med nära 7 q, 

jämfört med föregående budgetår. Den inländska telefontrafiken är se

dan några år fullständigt automatiserad, och av telefontrafiken till ut

landet kopplades vid utgången av budgetåret 92 % av samtalen automa

tiskt. 

Antalet telexanslutningar i televerkets nät ökade under budgetåret 

1974175 från 9 940 till ca 10 840, en ökning med drygt 9 %. Det totala 

antalet markeringar för telexskrivningar ökade under samma tid med 

3,6 % till ca 127 milj. Principbeslut har fattats om en modernisering av 

det svenska telexnätet som bl. a. innebär att en rad ytterligare tjänster 

kommer att kunna erbjudas abonnenterna. 

Den starka expansion, som kännetecknat datakommunikationsrörel

sens utveckling hittills, bedöms komma att fortsätta. Televerket tillhan

dahåller sedan ett tiotal år dataöverföringsutrustning, s. k. modemer, 

för abonnemang. Den 1 januari 1975 uppgick antalet installerade mo

demer till ca 5 500 - en ökning under år 1974 med ca 57 % . Som · 

en första etapp på vägen till ett separat datanät· har ett provdatanät 

med centraler (s. k. koncentratorer) i Stockholm, Göteborg och Malmö . 

byggts upp under år 1974. På grundval av erfarenheterna från försöks

verksamheten avser televerket att etablera ett permanent datanät som 

beräknas kunna vara tillgängligt på kommersiell basis från och med år 

1978. 

Trots den svenska handelsflottans utveckling mot färre enheter har en 

viss ökning av investeringsbehovet skett vad gäller utrustning för radio

kommunikation. Den radioutrustning som installeras ombord blir näm

ligen alltmer komplicerad och därmed också dyrare. För att även på sikt 

begränsa verkningarna av kostnadsökningarna har televerket satsat på 

ett automatiserat telexsystem för fartyg, Maritex. Under innevarande 

budgetår kommer vidare ett par fartyg försöksvis att förses med utrust

ning för satellitkommunikation. 

l konkurrens med andra trafikvägar minskar efter hand antalet fasta 

radioförbindelser i landet. 
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Fig. 8. Antalet samtalsmarkeringar för olika kundkategorier (index för glidande 
J 2-månadersperiod). 

Utbyggnaden av den manuella landmobila telefontjänsten, MTD, 

fortsätter i syfte att eliminera täcknings!uckor i Götaland och Svealand 
och att utvidga täckningen i de inre delarna av Norrland. Antalet abon
nemang ökar snabbt och överstiger f. n. 5 000. Omkring år 1981 pla

neras en automatisk, landsomfattande mobiltelefontjänst, MTC, bli satt 
i drift i en första utbyggnadsetapp. 

I televerkets produktsortiment finns sedan många år flera olika system 
för larmöverföring. De marknadsförs under samlingsnamnet MULTI

LARM. Samarbete har under föregående år inletts med Allmänna Be-
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vaknings AB, ABAB, vilket innebär att kunderna kan erbjudas en full
ständig lösning på sina säkerhetsproblem. ABAB:s väktarorganisation 
svarar därvid för den personella bevakningen och televerket sköter in- · 
stallation och underhåll av den tekniska utrustningen. Förutom samver
kan på det kommersiella området planeras visst gemensamt utvecklings
arbete. Marknaden för Iarmöverföringssystem ökar kraftigt. Vid års
skiftet 1980/1981 beräknas ca 16 000 system finnas inkopplade jämfört 
med ca 2 400 årsskiftet 1975/1976. 

Utvecklingen inom telekommunikationsområdet är expansiv, och tele
verket räknar med att under de närmaste åren introducera nya typer av 
produkter och tjänster, som kan komma att utöka och delvis förändra 
televerkets verksamhet. 

Knappvalsapparater beräknas således kunna erbjudas kunderna i be
gränsad omfattning fr. o. m. år 1978. o~ .drygt tio år väntas alla tele
fonabonnenter kunna få tillgång till denna apparattyp som medger lät
tare nummertagning och minskad uppkopplingstid. Knappvalstekniken 
underlättar dessutom införandet av nya automatiska tjänster. Under ett 
övergångsskede avser televerket att som ett alternativ till den traditio

nella fingerskivsapparaten kunna erbjuda kunderna en s. k. impulsvals
apparat som manövreras med knappar. 

En ny generation abonnentväxlar, som baseras på moderna elektro

niska komponenter, kan väntas inom de närmaste åren. ELLEMTE:i;,, 
det av televerket och Telefon AB LM Ericsson gemensamt ägda utveck
lingsbolaget, har konstruerat en automatisk programminnesstyrd abon
nentvlixel för storleksområdet 100-600 anknytningar. Växeln kan ut

rustas för ett stort antal nya tilläggs funktioner. 
Bland övriga nya tjänster som televerket räknar med att kunna er

bjuda kan nämnas utrustning för telcföredrag, konferens-TV samt bild
telcfon. Genom att bildtclcfonsamtal kräver mer komplicerad utrust
ning och större lcdningskapacitet för överföringen än vanliga telefon
samtal torde långväga bildtelefoni med rörliga bilder av kapacitetsskäl 
ligga relativt långt fram i tiden. Något som däremot kan realiseras in
om en nära framtid är bildtelefoni med· rörliga bilder inom mera be

gränsade områden. 

Antalet anställda i televerket uppgick den l januari 1975 till knappt 
41 000, vilket innebar en minskning urider år 1974 med drygt 300. 

Televerket har den 1 april 1975 vidtagit den omorganisation varom 
statsmakterna beslutat (prop. 1973: 171, 'TU 1973: 26, rskr 1973: 335 
samt Kungl. Maj:ts beslut den 11 oktober 1974). I anslutning härtill har 
en treårig försöksverksamhet med förvaltriingsdemokrati igångsatts. 

Televerket har för budgetåret 1974/75 redovisat ett överskott efter 

avskrivningar av 180 milj. kr. 

I fråga om investeringar i teleanläggningar föreslås för b u d g e t
å r e t 1 9 7 6 I 7 7 en investeringsram av 825 milj. kr. Investeringsan-
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slaget skulle därvid räknas upp med 53,4 milj. kr. i förhållande till inne
varande budgetår, dvs.,till 827,1 milj. kr. 

Sammanställning 

Anslagen för nästa budgetår inom kommunikationsdepartementets 
verksamhetsområde beräknas till sammanlagt 6 695,5 milj. kr. - en 
ökning med 564,9 rnilj. kr. jämfört med statsbudgeten för budgetåret 
1975/76. Av totalbeloppet hänför sig 4 819,2 milj. kr. till driftbudge
ten och 1 876,3 milj. kr. till kapitalbudgeten. I oktober och december 
1975 beslutade regeringen om tidigareläggning av vissa industribeställ
ningar och anläggningsarbeten. En stor del av satsningen - ca 380 milj. 
kr. - avser investeringar inom kommunikationsverken, främst SJ och 

DRlFTBUDGETEN 

Sjätte huv11dtite/11 
A. Kommunikationsdeparte-

mentet m. rn. 
B. Vägväsendet 
C. Trafiksäkerhet 
D. Sjöfart 
E. Institut m. rn. 
F. Diverse 

KAPIT ALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfo11der 
A. Postverket 
B. Televerket 
C. Statens järnvägar 
D. Luftfartsverket 

IV. Statens utldningsfonder 
V. Fonden för ldneunderstöd 
IX. Diverse kapitalfonder 

Statens vägverks förräds
fond 
Sjöfartsverkets fond 
Fonden för Södertälje 
kanalverk 

Totalt för kommunikations-

Anvisat 

1975/76 

13,3 
3 014,4 

112,4 
212,2 
248,8 
773,7 

4374,9 

'20,0 
•773,7 
3488,7 
4286,0 

25,0 
15,0 

•65,9 
0 73,4 

78,0 

1 755,7 

departementet 6 130,6 

Förslag 

1976/77 . 
milj. kr. 

16,7 
3 217,2 

121,7 
266,5 
309,2 
887,8 

4 819,2 

54,0 
827,1 
524,7 
266,7 

0,0 
30,0 

82,6 
88,2 

3,0 

1876,3 

6695,5 

1 Exkl. tidigareläggning av investeringar med 6,5 milj. kr. 
• Exkl. tidigareläggning av investeringar med 7,9 milj. kr. 
• Exkl. tidigareläggning av investeringar med 143,9 milj. kr. 
• Exkl. tidigareläggning av investeringar med 10,4 milj. kr. 
• Exkl. tidigareläggning av investeringar med 35,2 milj. kr. 

Förändring 

+ 3,4 
+202,8 
+ 9,3 
+ 54,3 
+ 60,4 
+114,l 

+444,3 

+ 34,0 
+ 53,4 
+ 36,0 
- 19,3 

25,0 
+ 15,0 

+ 16,7 
+ 14,8 

5,0 

+120,6 

+564,9 

• Exkl. tidigareläggning av investeringar med 8,4 milj. kr. samt 55 milj. kr. 
på tilläggsbudget 

' Exkl. 8 milj. kr. på tilläggsbudget 
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vägverket med 144 milj. kr. resp. 204 milj. kr. Med hänsyn tagen till 
dessa investeringar - som i huvudsak skulle ha utförts under budget

året 1976/77 - blir ökningen för drift- och kapitalbudgeten över 940 
milj. kr. 

Anslagsförändringarna inom kommunikationsdepartementets verksam

hetsområde i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 fram
går av sammanställningen. 

För att komplettera bilden av kommunikationsdepartementets verk-· 
samhetsområde bör nämnas, att driftkostnaderna· för statens affärsdri
vande verk inte tas upp på statsbudgeten utan. i särskilda driftbudgetar. 
som regeringen fastställer. De sanimanlagda kostnaderna ~ exkl. av
sättning till värdeminskningskortton · - för- postverket; televerket,. SJ 
och luftfartsverket - har för innevarande budgetår beräknats till ca· 

10,8 miljarder kr. Kostnaderna täcks av verkens ir;itäkter. 
Antalet statligt anställda, uttryckt i helårsarbetande, inom departe

mentets verksamhetsområde utgör i genomsnitt ca 140 400 under inne
varande budgetår. Därav hänför sig ca 125 400 till de fyra affärsverken.· 

.1 .. 

·.-; 

., '. 
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Utdrag 
KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
' 1975-12•29 

Föredragande: statsrådet Norling . 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976177 såvitt avser kommu~ 
nikationsdepartementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Sjätte huvudtiteln 

A. KOMMUNIKA TIONSDEPARTEMENTET: M. M. 

A 1. Kommunikationsdepartementet 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

Personal 

7 320 000 
7 790000 

10185 000 
.. . .' ~ ';.: 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar 
Expenser 

1975/76 

44 
40 

84 

7 220 000 
170 000 
400000 

7 790 000 

Beräknad 
ändring 1976/77 

+2 156 000 
+ 20000 
+ 219 000 

+2 395 000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 

nästa budgetår till 10 185 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommunikationsdepartementet för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 10 185 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

5 820 000 
15 100 000 

6 100 000 

1 På tilläggs budget Il begärs 2 836 000 kr. 

Reservation 164 000 

Med hänsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam
heten bör anslaget föras upp med 6 100 000 kr. för nästa budgetår. För 
innevarande budgetår bedöms de medel som står till förfogande för 
kommitteverksamheten bli otillräckliga. Av detta skäl kommer jag se

nare denna dag att hemställa att regeringen föreslår riksdagen att till 
Kommitteer m. m. på tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 
1975/76 anvisa ett reservationsanslag av 2 836 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1976177 anvisa ett reser
vationsanslag av 6 100 000 kr., varav hälften att avräknas mot 
automobilskattemedlen. 

A 3. Extra utgifter 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

316 000 

430 000 
430 000 

Reservation 546 000 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av 430 000 kr. 
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B. VÄGVÄSENDET 

Statens "Vägverk 

Statens vägverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden rörande 

allmänna vägar och gator samt statsbidrag m. m. till den kommunala 
och enskilda väghållningen. Verket utövar även viss tillsyn över enskilda 

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor. 
I sin verksamhet har verket omfattande samråd och kontakter med 

bl. a. planerande, naturvårdande och trafiksäkerhetsfrämjande myndig
heter och organ på central, regional och lokal nivå. 

Den centrala verksamheten är fördelad på driftavdelningen; bygg
nadsavdelningen, tekniska avdelningen, ekonomiavdelningen, admini
strativa avdelningen och revisionssektionen. På det regionala planet 

finns en vägförvaltning i varje län, sju byggnadsdistrikt samt två pro
jekteringskontor. De lokala enheterna är, drift- och arbetsområden; I 

planeringshänseende är verksamheten fördelad på sju planläggnings
områden. Väg- och trafiklagstiftningen innehåller de grundläggande be
stämmelserna om väghållningen, vilken omfattar byggande och drift av 

väg. 
Statens vägverk har i skrivelse den 20 augusti 1975 lagt fram förslag 

till anslag för budgetåret 1976/77 (verksamhetsåret 1977) m. m. Vidare 
har verksamhetsberättelse lämnats för verksamhetsåret 1974. 

1. Allmän översikt över utvecklingen 

1.1. Efterfrågan på vägtjänst.er 

Samhällets trafikförsörjning kan kvantitativt beskrivas med utgångs
punkt från utförda transportprestationer. Transportprestationerna består 
dels av persontransportarbctc mätt i pcrsonkm, dels av godstranportar
bete mätt i tonkm. Persontransporterna kan vidare indelas i kollektiva 
och individuella transporttjänster. 

över 90 % av pcrsontransportarbetet och omkring 50 %. av gods
transportarbetet i Sverige sker på väg. Vägtrafikens dominerande ställ

ning förklaras inte minst av den tillgänglighet väg- och gatunätet ger till 
bostäder, arbetsplatser, service- och fritidsanläggningar. Detta nät om 

sammanlagt ca 350 000 km vägar och gator utgör basen i landets utan 
jämförelse mest förgrenade trafiksystem, med vilket så gott som all be
byggelse kan nås från dörr till dörr. 

Persontran sport ut veck 1 ingen styrs till stor del av hur 
Jokaliseringsmönstret av bostäder, arbetsplatser, service- och fritidsan-

3 Riksdagen 1975/76. 1 sam!. Nr 100. Bil. 8 
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läggningar förändras. Det ökade resandet är dock inte enbart en följd av 
lokaliseringsmönstrets förändringar utan också en följd av den höjda 
materiella levnadsstandarden. 

På riksnivå har den starka tillväxten under 1960-talet av befolkningen 

i storstadslänen dämpats. På länsnivå har under de senaste decennierna 
befolkningsökningen begränsats till ett fåtal kommuner i varje län. Pä 
kommunnivå är det i allmänhet huvudsakligen centralorternas folk
mängd som vuxit på bekostnad .av invånarantalet i övriga delar av kom
munerna. Totalt sett ökade inte folkmängden nämnvärt· under år 1974. 
Vid slutet av året uppgick den till närmare 8,2 miljoner invånare. 

Vid utgången av år 1974 uppgick det sammanlagda bilantalet till ca 

2 809 000 fordon fördelat på ca 2 639 000 personbilar, 154 000 lastbilar 
och 16 000 bussar. Biltätheten var därmed 3, l vilket motsvarar ca 323 
bilar per l 000 invånare. En internationell jämförelse visar att Sverige är · 
ett av de biltätaste länderna i världen. Endast USA, Canada, Nya Zee
land och Australien har en personbilstäthet som överstiger Sveriges. 

Den stora ökningen av reskonsumtionen under de sen.aste tjugo åren 
hänför sig nästan helt till det' ökade bilinnehavet. Skillnaden i person

bilstäthet mellan de olika länen är inte stor. Kristianstads· län hade år 
1974 den högsta med 357 personbilar per 1 000 invånare medan Stock
holms län hade den lägsta med 292 personbilar per 1 000 invånare. 

Den länsvisa variationen i.genomsnittlig körlängd per· personbil och 
år är måttlig. Stockholm och de nordligaste länen hade år 1974 den 
största årliga kör längden rried omkring 1 500 mil medan. vissa syd- och 
mellansvenska län hade den lägsta med omkring 1 300 mil. ' 

De förhållandevis små skillnaderna i biltäthet och bilutnyttjande mel
lan länen innebär att fördelningen av personbilarnas trafikarbete länsvis 
väl överensstämmer med befolkningens fördelning. 

Enligt den prognos som utarbetats inom kommunikationsdepartemen-. 
tet (Ds K 1974: 4 Transporter i Sverige) beräknas år 1980 biltätheten till 
2,7 invånare per bil, vilket skulle motsvara ca 370 bilar per 1 000 inv~
nare. Persontransportarbetet väntas till år 1980 öka till mellan 83 och 88 
miljarder personkm, vilket innebär en väsentligt lägre tillväxttakt än un-· · 

der föregående decennium. Andelen vägtrafik år 1980 bedöms bli oför

ändrad, dvs. drygt 90 % av transportarbetet. 
Det inrikes gods transportarbetet beräknas under perio

den 1960-1970 ha ökat från ca 23 till ca 47 miljarder tonkm dvs. med 
i genomsnitt 2,4 miljarder tonkm per år. Av transportarbetet år 1973 

som uppgick till ca 49 miljarder tonkm hänförde sig riära hälften eller 
23 miljarder tonkm till lastbilstrafik. Den övervägande delen a'v lastbils
transporterna är relativt kortväga. Av det totala inrikes godstransportar
betet år 1973 till lands på sträckor under tio mil svarade lastbilarna för 
hela 96 %, medan motsvarande marknadsandel på·sträckor ·över tio mil 

(ex kl. transporter av lapplandsmalm) var ·52 % . 
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Vad gäller godstrafiken pekar utvecklingen på ett totalt transportar
bete om 66--75 miljarder tonkm år 1980, varav lastbilarna skulle svara 
för en ungefär oförändrad andel jämfört med i dag. Det skulle dock in
nebära en närmare 40 %-ig ökning av lastbilarnas transportarbete fram 
till år 1980. 

Den årliga trafikökningen på det statliga vägnätet (exkl. 
delar inom tätbebyggelse) beräknas under perioden 1964-1970 ha upp

gått till ca 6 %. Under perioden 1970,..-1973 var den årliga trafikök
ningen på det statliga vägnätet 5,3 % . 

Vägkategoriindelningen i genomgående och övriga länsvägar .har un
der det senaste decenniet visat sig vara mindre ändarriålsenlig, då den 
inte helt sammanfaller med skillnader i vägarnas trafikvolym eller tra
fikuppgifter. För att erhålla en funktionell "indelning av vägnätet använ

der vägverket i sin planering i stället en indelning av länsvägarna i pri
mära resp. övriga länsvägar. övriga länsvägar indelas vidare i sekundära 
och tertiära länsvägar. Till gruppen primära länsvägar har förts de läns-· 
vägar som har de största trafikvolymerna och/eller de viktigaste trafik-· 
uppgifterna. På riksvägarna, som utgör 12 % av det statliga vägnätet, 
utfördes år 1973 inte mindre än 57 % av trafikarbetet. 

Höjningen av drivmedelskostnaderna under de sena~te åren har sti-. 
mulerat debatten om kollektivtrafiken: Av naturliga skäl minskade bilut
nyttjandet avsevärt under .bensinransoneringen i början av år 1974. För 

närvarande finns ett alltför begränsat underlag. för att göra mer tillforli!
liga bedömningar om de bestående konsekvenserna för bilinnehav och 
bilanvändning på grund av de ökade drivmedelspriserna. Utvecklingen 
av bilinnehavet i länder" som i dag har väsentligt högre drivmedelspriser 

än Sverige tyder enligt vägverket på att ett höjt drivme~elspris ofta mer 

påverkar intresset för bensinsnålare bilar än intresset för utvidgning och 
förbättring av kollektivtrafiken. De skärpta iniljökraven och de ökade 
råvarupriserna har medfört en intensifierad forskning och utveckling 
avseende den konventionella förbränningsmotorn och alternativa motor
typer. Kraven på de framtida motortyperna är stora och innebäI_" bl. a .. 
att upprätthålla goda prestanda med låg bränsleförbrukning, miljövän
lighet, låga tillverkningskostnader och inte minst alternativa bränslen: 
En framtida energiknapphet bedöms därför i och för sig verka mer i 

riktning mot en utveckling av energisn.~la bilar och ett effektivt utnytt
jande av dessa än mot en ökning av kollektivtrafikens andel. De höjda 

oljepriserna kan dock få större genomslag på kostnaderna per per
sonkm för privatbilism än för kollektiv väg- och järnvägstrafik och där
igenom verka för en ökad andel kolJektivtrafik. 

Det är emellertid inte enbart energisituationen som påverkar kol
lektivtrafikens utveckling. Det ökade intresset beträffande förbättringar 

av dels de billösas rörlighet, dels den yttre miljön genom minskningar av 
buller och föroreningar bör vara stimulerande faktorer för en ökad kol-
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lektiv trafik. De höga gatubyggnadskostnaderna framför allt i storstä
derna synes också kunna medföra en ökad satsning på kollektiv trafik. 

Intresset för ett godstransportsystem där hela lastbilsekipage eller del 
därav transporteras på järnväg över längre sträckor ökar i Sverige lik

som i flera andra länder. Ett sådant system torde för Sveriges del under 
överskådlig framtid knappast få sådan omfattning att kraven på väghåll
ningen påtagligt förändras. 

Sammanfattningsvis konstaterar vägverket att några dramatiska för
ändringar i den pågående utvecklingen av vägtrafiken knappast kan 

förväntas för den närmaste 10-.-15-årsperioden. Detta gäller såväl per
son- som godstrafiken. Höjda drivmcdelspriser, en· från samhällets sida 

ökad satsning på kollektiv persontrafik och på järnvägstransporter för 
gods kan möjligen innebära. skäl för ytterligare dämpning av progno

serna för biltrafikens utveckling. En sådan dämpning innebär emellertid 
inte att väghållningen i .framtiden nämnvärt påverkas till sin inriktning 
och omfattning. Det sker en ökning av trafiken i absoluta tal och det är 
dessutom sannolikt att kraven på väghållningen· från .trafiksäkerhets
och miljösynpunkt kommer att öka ytterligare i framtiden. 

1.2. Vägnätets omfattning och standard 

Den 1 januari 1975 omfattade den del av rikets vägnät som helt eller 
delvis finansieras av statliga medel sammanlag(167 706 km. Vägnätets 
fördelning på olika kategorier oc~ förändringen under år 197 4 framgår 

av följande sammanställning. 

Vägkategori 

Allmänna statliga vägar 
därav 

riksvägar 
genomgående länsvägar 
övriga länsvägar 

Allmänna kommunala vägar och 
gator med statsbidrag 
Enskilda vägar med statsbidrag 

·Väglängd 

1975~01-0l Km . Förändring 1974.Km 

97 412 

12453 
12 840 
72 119 

5 603 
64 691 

1167 706 

78 

101 
+ 248 

225 

+1051 

+ 973 

1 Härtill kommer ca 12 000 km gator i kommuner eller kommundelar som är 
belägna inom statens väghållningsområden, ca 10 000 km ej bidragsberättigade 
gator inom områden där kommuner svarar för väghållningen samt ca 160 000 km 
enskilda vägar utan statsbidrag. 

Ar 1974 innefattade det statliga allmänna vägnätet 77 färje- och båtle

der med en total längd av 56 km. 
Att mäta standarden på vägnätets tjänster och dess utveckling i skilda 

delar av landet och för olika vägkategorier är förenat med åtskilliga· 

svårigheter. Vägtjänsternas kvalitet kommer främst till uttryck i den 
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t r a n s p o r t s t an d ar d som olika vägar erbjuder vägtrafikanter 

och vägtransportörer. De viktigaste komponenterna i transportstandar
den är reshastigheten, trafiksäkerheten och lastförmågan eller bärighe

ten. 
R e s h a s t i g h e t e n s utveckling är inte möjlig att närmare ange 

förrän regelbundna mätningar av denna utförs på vägarna. Enligt väg

verket har emellertid hastighetsstandarden under senare år sänkts på 
flera av de mest trafikerade och från vägkvalitetssynpunkt otillfreds

ställande sträckorna i landet. 
Vad gäller trafiksäkerhets läget uttryckt som antal 

dödsolyckor per miljoner fordonskm kan enligt vägverket en förbätt
ring konstateras under perioden 1958-1970. Förhållandet mellan anta
let polisrapporterade olyckor på vägnätet pch trafikarbetet visar också 

att en förbättring av trafiksäkerhetsstandarden skett under perioden. Ser 

man däremot tilI antalet olyckor per år och längdenhet eller ytenhet av 
vägnätet kan inte någon egentlig förändring konstateras under den ak

tuella perioden. 
Medan trafikvolymen är ungefär tio gånger större på riksvägsnätct än 

på länsvägnätet är antalet olyckor per km väg (olyckstäthet) enligt väg

verket i medeltal ca fem gånger större på riksvägnätet än på länsvägnä
tet. Detta innebär att antalet olyckor per fordonskm (olyckskvot) är ca 
50 % mindre på riksvägarna. Det sagda framhäver den .motsättning 
som finns mellan två· synsätt på trafiksäkerhetsproblemet, nämligen 

det ena som betraktar olyckstätheten och det andra som betraktar · 
olyckskvoten (eller olycksrisken) som· relevant kriterium för' fördel

ningen av väghållningsresurserna., 
I begreppet transportstandard ryms begreppet v ä g s t a n d a r d · 

som vägverket genom kvalitetsgradering försöker belysa på riksvägarna 
och de genomgående länsvägarna. Vägstandarden beskriver i första 
hand kvaliteten på vägens fysiska egenskaper såsom kondition och kapa-·. 
citet med hänsyn till trafikvolymen. Indirekt ger den även upplysning 
om framkomligheten. För närvarande sker inom vägverket en revide- · 
ring av metodiken för kvalitetsgradering. De.senaste bedömningarna av 
vägnätet enligt kvalitetsgradcringen avser förhållandena under år 1970.· 

Enligt bedömningen med användande av kvalitetsgraderingen kan 
vägstandardens förändringar för landet som helhet under 1960-talet sä

gas kännetecknas av en klar förbättring av standarden för genomgående 

länsvägar medan endast en marginell höjning av standarden för riksvä
garna kan noteras. Det senare hänger samman med att trafiktillväxten 
på riksvägarna ligger betydligt över genomsnittet. 

Förbättringar av b e 1 äg g n i n g e n (slitbanan) kan ses som ett led 
i strävandena att höja.vägstaridarden. Den 1 januari 1975 var 51 % av 
de allmänna vägarna på landsbygden belagda eller oljegrusbehandlade .. 

Motsvarande andel var för bidragsberättigade kommunala vägar och ga-
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tor 93 % samt för enskilda vägar med statsbidrag 8 % . Andelen belägg
ning och oljegrus var för riksvägar 98 % , för genomgående länsvägar 
83 % och för övriga länsvägar 38 % . 

B är i g h e t e n uttryckt i det tillåtna axel- och boggitryckct utgör 
en betydelsefull komponent i transportstandarden. En successiv ut
ökning av det tunga vägnätet (10/16 ton) har skett i hela landet. Ar 1963 

gällde för hela riket ett tillåtet. axeltryck av 8 ton på 80 % av vägnätet 
och 6 ton på resterande delar, medan·år 1975 ca 92 % av vägnätet var 
upplåtet för 10 tons axeltryck och ca 8 % för 8 tons axeltryck. Enbart · 

mellan åren 1972 och 1974 kunde det för tung trafik upplåtna vägnätet 
utvidgas med hela 57 % . En betydande höjning av transportstandarden, 

mätt på detta sätt, har således möjliggjorts för den tunga lastbilstrafiken. 
Många viktiga vägar måste dock fortfarande stängas av för tung trafik 
under tjällossningen. Underhållskostnaden har ökat på en stor del av 
vägnätet, som utsätts för en snabbare förslitning genom den växande · 

trafiken med tunga fordon. 

1.3. Planeringssystem 

Inom vägverket har utvecklats ett planeringssystem för väghållningen 

såväl på kort som på lång sikt med förankring på regional och lokal 
nivå. Planeringssystemet introducerades i sina första delar år 1967. 

Den s t a t I i g a v äg h å 11 ni n g e n utgår från en b e hov s i n -

v e n t c r i n g för en 15-årsperiod grundad bl. a på av vägverket preci

serade kriterier för den vägstandard, som bedöms vara en förutsättning 
för att nå statsmakternas mål, dvs. en rimlig transportförsörjning i olika 
delar av landet. Inventeringen ger en uppfattning om de byggnads- och 
förbättringsåtgärder som enligt vägverket bör komma i fråga under den 
kommande 15-årsperioden på statsvägnätet. De erforderliga åtgärderna 
listas utan prioritering och de uppskattade kostnaderna anges. 

Den inbördes tidsordningen mellan åtgärderna behandlas i en I ån g -
t i d s p l an för planering och projektering av vägbyggandet. Denna in

nesluter även planer för förbättringsarbeten. Planen omfattar .tio år. På 
grundval av det generella trafikpolitiska målet och trafikutvecklingen 

sker en prioritering av objekten med hänsyn till angelågenhetsgraden 

inom ramen för den medelstilldelning som bedöms trolig under perio

den. 
Enligt de direktiv och inom de ekonomiska ramar som anges av rege

ringen upprättas författningsenligt f I e r å r s p l .a n e r f ö r b y g -
g a n d e a v s t a t 1 i g a v äg a r . Planerna omfattar vägobjekt som 

beräknas bli utförda under angiven femårsperiod. : · 
För d r i f t a v s t a t 1 i g a v ä g ar upprättas en driftplan, som 

omfattar fem år, där prioritering av olika åtgärder sker. 

För byggande och drift av statliga vägar upprättas. slutligen: p r o-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 39 

gram bud ge te r .som ·omfattar den närmaste treårsperioden. De 

fastställs för ett år i sänder. 

Behovsinventeringen, långtidsplanen, flerårsplanen och driftplanen 

revideras vart tredje år. Programbudgcterna revideras årligen. 

Även bidragsgivningen till by·ggande av kommunala vä

g a r o c h g a t o r baseras på en bchovsinventering som görs av de 

kommuner som är väghållare. Inventeringen, som utförs vart tredje år, 

ger en uppfattning om de statsbidragsberättigade byggnadsobjekt som 

anses nödvändiga att. genomföra under den kommande 15-årsperioden. 

På grundval av denna inventering sammanställer kommunerna långtids- . 

planer. Dessa långtidsplaner genomgås av vägverket och objekten priori

teras i vägverkets långtidsplan för bidrag till byggande av vägar och ga~ ·· 

tor inom kommuner som är väghållare. Denna långtidsplan för kom~ · 

munala vägar och gator omfattar tio år och revideras vart tredje år. 

Enligt de direktiv och inom de ramar som anges av regeringen upp

rättas slutligen författningsenligt f ö r d e 1 n i n g s p 1 a i1 . Planen upp

tar väg- och gatuobjekt som väntas bli utförda under angiven femårspe

riod och som skall bekostas gemensamt av staten och resp. kommun. 

Fördelningsplanen revideras vart tredje år. 

Bidragsgivningcn till d r i f t a v k o m m u n a 1 a v ä g a r o c h 

gator baserar sig på driftkostnadsberäkningar som utförs av vägver

ket vartannat år. 

Bidragsgivningen till b y g g a n d c a v e n s k i l d a v ä g a r 

grundas på en inventering och standardbedömning av det enskilda stats

bidragsvägnätet. Inventeringen omfattar även övriga enskilda vägar, 

som med ledning av gällande statsbidragsbestämmelser kan anses bi

dragsberättigade. 

Bidragsgivningcn till d r i f t a v c n s k i 1 d a b i d r a g s b e r ä t -

t i g ad e v ä g a r baserar sig på vart femte år återkommande driftkost

nadsberäkningar som utförs av vägförvaltningen i resp. län. Med hänsyn 

till kostnadsutvecklingen kan dock årliga jämkningar göras. Uppföljning 

av att anvisade medel utnyttjas för avsett ändamål sker genom årliga be

siktningar. 

Samordningen med den regionala utvecklingsplaneringen och den fy

siska samhällsplaneringen tillmäts stor vikt vid vägplaneringen. Denna 

samordning kräver informationsutbyte som avser dels lokalisering av 

verksamheter som ger upphov till vägtrafik, dels reservering av lämpliga 

terrängkorridorer för vägsystemets framtida utbyggnad framför allt i 

anslutning till tätorter. 

För att så väl som möjligt anpassa utbudet av vägtjänster till efterfrå

gan måste bl. a. byggnadsåtgärdcrna styras av en planering på lång sikt. 

Ett vägobjekt tar lång tid att planera och har mycket lång livslängd. Det·· 

råder dessutom ett ömsesidigt beroende mellan vägarnas och gatornas 

sträckning och bebyggelsens lokalisering. När väl ett väg- eller gatusy-
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stem är utbyggt har det låst lokaliseringen av bebyggelsen i ett mönster 
som är mycket dyrbart eller i det närmaste omöjligt att ändra. 

För en framgångsrik vägplanering behövs därför information på riks

oeh länsnivå om statsmakternas mål för den geografiska fördelningen av 

befolkning samt närings- och fritidsliv och på kommunal nivå om kom

munernas program för markanvändningen och bebyggelsens lokalise

ring. 

På riks- och länsnivå lämnar den regionala utvecklingsplaneringen in

formation framför allt i form av prognoser och målsättningar för kom

munernas folkmängd· år 1980, ortsklassificering samt befolkningsramar 

för planeringen i länen. Den fysiska riksplaneringen har hittills huvud

sakligen varit inriktad på att ange de områden som skall bevaras eller 

exploateras för fritidsbebyggelse eller omgivningspåverkande industri. 

Den fortsatta fysiska riksplaneringen och den regionala utvccklingspla

neringen torde komma att beröra faktorer som i hög grad kan förbättra 

underlaget för vägplaneringen. Ett förbättrat underlag för den framtida 

vägplaneringen kommer också att successivt erhållas från den pågående 

regionala trafikplaneringen. 

Ett vägbyggnadsobjekt har som nämnts att passera en lång kedja av 

aktiviteter från dess aktualiserande i samband med t. ex, kommunernas 

generalplanearbete fram till dess färdigställande. Deri fysiska plane

ringen av vägobjekten eller den s. k. projekteringen omfattar tre hu

vudfaser - lokalisering, utredning och detaljplanering - som bör vara 

samordnade med den kommunala översiktliga och detaljerade bebyg- · 

gelseplaneringen. 
Även om byggnadsstarten ligger långt· fram i tiden måste många 

objekt drivas fram till och med utredningsskedet på grund av deras roll i 
samhällsplaneringen. Parallcllt.·med derina fysiska vägplanering sker en 
ekonomisk vägplanering som fördelar väghållningsresurserna på olika 
väghållningsändamål och objekt som redovisats i det föregående. 

Såväl den fysiska som ·den ekonomiska vägplaneringen har en stark 

regional och lokal förankring. Enligt väglagstiftningens föreskrifter skall· 

vid byggande av väg hänsyn tas bl. a. till näringspolitiska, sociala, eko

nomiska och tekniska faktorer. Denna plancringsuppgift innebär sådana 

avvägningar av olika samhällsintressen på olika nivåer att den ansetts 

böra ombesörjas gemensamt av vägverket och länsstyrelserna. Här

igenom blir det möjligt att vid den ekonomiska vägplaneringen koppla 

de generella trafik- och vägpolitiska riktlinjerna med väglagstiftningens 

föreskrifter avseende de regionala och lokala intressen som vägverket 

har att följa. 

1.4. Beredskapsarbeten 

I den statliga sysselsättningspolitiken ingår att säkra en hög och jämn 

sysselsättning. Till de sysselsättningsskapande åtgärderna hör bered-
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skapsarbetena, där vägarbetena utgör en betydande del. Beredskapsarbe
ten på det statliga vägnätet har under femårsperioden 1970-1974 ut

förts till en kostnad av närmare 1 800 milj. kr. i löpande priser, vilket 
motsvarar ca 36 % av de totala väginvesteringarna på detta vägnät un
der samma tid. Av beloppet hänför sig 554 milj. kr. till Västerbottens 
och Norrbottens län motsvarande ca 79 % av de totala väginvcstering
arna i dessa län. Omfattningen av beredskapsarbetena under ·perioden 
1970-1974 har varit följande .. 

År 

milj. kr. 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Vägbyggande i 
vägverkets regi 

174 
191 
389 
285 

1 215 

Vägbyggande i Totalt· 
arbetsmarknads- . 
verkets regi 

78 252 
83 274 

126 515 
120 405 
111 326 

Därav 

' riksvägar 

105 
124 
229 
158 
140 

' Fr. o. m. den 1 juli 1974 ingår mervärdcskatt i redovisade belopp. 

länsvägar 

147 
150 
286 
247 
186 

Beredskapsarbeten drivs i såväl vägverkets som arbetsmarknadsver
kets regi. Vägverket svarar i båda fallen för projektering; planering och 

marklösen. Vägverket· väljer i samråd med arbetsmarknadsverket . ut 
lämpliga vägobjekt som beredskapsarbeten i huvudsak bland sådana 

som finns upptagna i långtids- och flerårsplaner. önskvärdheten av att 
ha tillgång till lämpliga vägobjekt som beredskapsarbeten har varit spe
ciellt markant vid den utökning av verksamht;ten som påkallats av sys

selsättningsläget under senare år .. Arbetsmarknadsverkets önskemål har 
även vid dessa tillfällen kunnat tillgodoses trots att en mycket begränsad 
tid stått till förfogande för att påbörja arbetena. 

Under år 1974 har genom beredskapsarbeten i vägverkets regi en 
sammanlagd väglängd av 384 km öppnats för trafik. Samtidigt har arbe
ten med ca 186 km, som påbörjats tidigare år, pågått. Mindre omlägg
nings- och förbättringsarbetcn har utförts till en kostnad av ca 50 milj. 

kr. 

1.5. Utvecklingen inom vägverket samt aktuella arbetsuppgifter inom 

viigviisendets område 

Antalet fast anställda vid vägverket uppgick den 1 januari 1975 till 

11 263. Minskningen sedan den 1 januari l 974 utgör 280 anställda. Om 
tillfälligt anställda, bercdskapsarbetare och per~onal anställd hos verkets 

entreprenörer medräknas var den i direkt produktion engagerade perso
nalstyrkan i början av år 1975 ca 13 550. Jämfört med samma tid förra 
året innebär det en minskning med ca 2 200 personer. 

Vägverket fortsätter de under senare år redovisade ansträngningarna 
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att balansera personalbehov och personaltillgång mot bakgrund av 

framför allt anslagstilldelning, rationaliseringar och stigande personal

kostnader. Utan att ge avkall på sin grundläggande strävan att värna om 

anställningstrygghetcn har verket kunn.at minska sin personalstyrka. 

Detta har resulterat i att bättre balans mellan behov och tillgång har 

uppnåtts för verket totalt sett. Dock kvarstår för såväl drift- som bygg

nadsorganisationen vissa speciella problem, t. ex. viss regional överka

pacitet i fråga om ledningspersonal inom byggnadsorganisationen. 

För vissa personalkategorier är avgången med .ålderspension under 

den närmaste tioårsperioden betydande. Till bilden. hör också att senare 

års rekryteringsbegränsningar har orsakat en oförmånlig ålderssamman

sättning av personalen. Med hänsyn härtill måste tidigare års rekryte

ringsbegränsningar successivt ersättas med en aktivare rekryteringsverk

samhet. 

Inom det p e r s o n a I a d m i n i s t r a t i v a området pågår arbete 

rörande personalplanering, utbildning, företagshälsovård och företags

nämndverksamhet. 

Ett nytt personalredovisningssystem har planenligt införts. den 1 janu

ari 1975. Detta kommer bl. a. att resultera i ett basregister omfattande 

samtliga personalkategorier. 

En total översyn av den administrativa och tekniska utbildningen på

går som skall leda till nya kurser under år 1976 med en klarare inrikt

ning än tidigare mot separata ämneskurser. 

Inom ramen för företagsnämndsverksamheten har vägverket i enlig

het med de riktlinjer som utformats av delegationen för förvaltningsde
mokrati (DEFF) efter regeringens medgivande påbörjat försöksverksam

het med medbestämmanderätt för de anställda. Försöksverksamheten 

omfattar utbildnings- och företagshälsovårdsområdena där medbestäm

manderätten utövas genom partssammansatta utskott inom företags, 

nämnderna. 
Förberedelser för den beslutade omlokaliseringen av centralförvalt

ningen till Borlänge pågår under ledning av en för ändamålet bildad or

ganisationskommitte. 

I fråga om o r g a n i s a t i o n s u t v e c k I i n g kan framhållas att 

vägverket i januari 1973 beslutat om en översyn av verkets huvudorga

nisation. Detta arbete bedrivs i samarbete med statskontoret. Målsätt

ningen är att verkets regionala funktioner i stor utsträckning bör bli sty

rande även för organisation och omfattning av enheterna på centrar 

nivå. Principiellt eftersträvas att den centrala nivån begränsas till funk

tioner för verksledning och övergripande styrnings-, planerings- och 

utvecklingsverksamhet. 

En utredning om verkets lokala driftorganisation har slutförts. Utred

ningen har överlämnats till samtliga vägförvaltningar. Utredningen av

ses användas i samband med den fortsatta regionala översynen och an-
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passningen av den lokala driftorganisationen. Organisationsarbetet för

utsätts inga som ett led i den långsiktiga planeringen av driftverksamhe

ten. Därigenom möjliggörs ett rationellt utnyttjande av verkets perso

nella och maskinella resurser på både kort och lång sikt. Organisations
arhetet skall bedrivas i samarbete mellan vägförvaltningarna och perso

nalorganisationerna. 

Det e k o n o m i s k t a d m i n i s t r a t i v a i n f o r m a t i o n s -

o c h s t y r s y s t e m som används eller är under utveckling inom väg

verket omfattar rutiner för planering och budgetering, kostnads- och 
prestationsredovisning inkl. rapportering, efterkalkylering, lönsamhetsbe

dömning, produktivitetsmätning och internprissättning m. m. Dessutom 

ingår som integrerad del av ekonomisystemet rutiner för stödfunktioner 

såsom löneuträkning, löneredovisning, lagerredovisning, maskinstatistik 

samt kassabokföring. Informations- och styrsystemet ger underlag för ett 

decentraliserat beslutsfattande. 

I vidareutvecklingen av systemet intar effektivitets- och produktivi

tetsmätning samt resultatanalys av internprestationer en central plats. 

Den successivt ökade centralisering som sker av databehandlingen ger 

härvid bättre analysmöjligheter och ger dessutom tillsammans med en 

ökad decentralisering av dataregistreringen rationellare redovisningsru

tiner. 
Som ett led i vidareutvecklingen av vägverkets ekonomisystem har ut

värdering av nuvarande system gjorts samt en kravanalys genomförts i 
syfte att fastställa utformningen av vägverkets framtida ekonomisystem. 

System 1975-1980. Kravanalysen omfattar kartläggning av såväl inter- · 

na som externa informationsbehov. Med utgångspunkt från resultatet av 

.dessa åtgärder skall bl. a. grundprinciper utvecklas för t. ex. budgete

ring, rapportering, periodicering, värdering och fördelning. 
Vägverkets kassabokföring inkl. redovisning av utgiftsslag har anslu

tits direkt till det gemensamma statliga redovisningssystemet - System 
S - fr. o. m. den 1 juli 1975. Det utredningsarbete som bedrivits i sam

arbete med riksrevisionsverket har lett fram till denna enklare anslut
ningsform för vägverkets del. 

Inom vägverket pågår fortlöpande ett ·tekniskt ut ve c.k -
I in g sa r bete som kan indelas i·två huvuddelar, nämligen forskning 

och utveckling (FoU) och produktionsteknisk utveckling. Verkets FoU

arbete sker i huvudsak genom forskningsinstitut och konsulter medan 

den produktionstekniska utvecklingen till största delen utförs genom ·ut

nyttjande av egna resurser vid såväl centrala som regionala enheter. 

För att kunna välja de väghållningsåtgärder som står i samklang med 

samhällsutvecklingen krävs bl. a. en ingående kunskap om vägtrafik

systemets uppbyggnad och egenskaper. I detta arbete ingår bl. a. att fast

ställa de egenskaper som· beskriver. vägtrafikens och vägomgivningens 

standard samt att kartlägga olika former av inverkan på samhället i öv-
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rigt. En rad olika projekt pågår som rör nyssnämnda område och som 
syftar till att bestämma olika väghållningsåtgärders effekter i fråga om 
restid, säkerhet m. m. De flesta av dessa projekt är av övergripande och 

långsiktig natur. 
Frågor i samband med restidsberäkningar har visat sig vara av kom

plicerad natur. Det har ansetts nödvändigt att utveckla en simulerings
modell för beräkning i dator av de sökta sambanden. Uppdraget har 
lämnats till statens väg- och trafikinstitut. 

En av vägverkets angelägnaste uppgifter inom det tekniska utveck

Iingsområdet är att klarlägga hur vägarnas utformning och drift påver
kar trafiksäkerheten samt att på grundval därav utföra trafiksäker
hetsfrämjande väghållningsåtgärder. Som ett led i detta arbete pågår ett 
projekt som syftar till anvisningar för trafiksäkerhetsarbete på regional 
nivå. Vidare har igångsatts ett projekt rörande viltolyckor. 

Med utgångspunkt från sambanden mellan olika väghållningsåtgärder 
och deras effekter samt kostnaderna för åtgärderna utarbetas normer 
och anvisningar för vägars och gators trafiktekniska utformning.' Bland 
pågående projekt kan nämnas revidering och komplettering av normal
bestämmelser för vägars geometriska utformning. Det långsiktiga arbe
tet inom detta område avses inriktas på en samordning av normer och 

anvisningar för alla typer av vägar och gator. 
Inom området vägbyggnadsteknik pågår ett flertal ·projekt. Under se

nare år har flera provvägar utförts för att bl. a. studera möjligheterna 
att genom isoleringsåtgärder minska olägenheterna av' ojämn tjällyft
ning och av den uppträdande bärighetsnedsättningen under tjälloss
ningsperioden. Förhållandevis goda resultat har uppnåtts genom att i 
vägkroppen införa lager av bark eller cellplast. Arbete pågår vidare be
träffande dimensioneringssystemct för vägars överbyggnad:· · 

Användningen av dubbdäck har inneburit ett ökat slitage av belägg
ningar. Beläggningsslitaget har blivit av sådan omfattning att traditio
nellt uppbyggda beläggningstyper visat sig helt otillräckliga och ställt 
beläggningstekniken inför svårlösta problem .. Samtidigt har ökad trafik 
förorsakat omfattande skador inte enbart i beläggningsskiktet utan även 

i underliggande bärlager. Dessa problem, jämsides med krav på trafiksä
kerhet och körkomfort, har ökat behovet av fortsatt forskriing inom om
rådet bituminösa beläggningar, dvs. asfaltbeläggningar. Även om slita

geproblemet inte helt kan lösas genom· innovationer inom beläggnings
tekniken bör slitaget kunna minskas genom att man successivt tillgodo
gör sig resultaten från forskningsprojekt vad gäller såväl· produktions
och beläggningsteknik som fortlöpande produktions- och kvalitetskon

troll. 
Inom området för produktionsteknik följer vägverket kontinuerligt 

utvecklingen på den maskintekniska sidan för att tillvarata möjliga ra

tionaliseringseffekter. 
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Genom egna metodundersökningar och i samband med dessa utförda. 
kostnadskalkyler söker verket att nedbringa kostnaderna för produktio
nen vid såväl byggnads- .som driftverksamheten. Ansträngningarna in
riktas i första hand på de mer kostnadskrävande aktiviteterna som berg
sprängning, massförflyttning, materialframställning, transporter, damm
bindning, oljegrus- och beläggningsarbeten, trafiklinjemålning samt ar

bete med snö och is. 
I samband med metodutvecklingen ägnas miljöproblemen stort intres

se. För att uppfylla kraven på dammbekämpning vid bergborrning har 
vägverket kompletterat tidigare undersökningar av förekommande 
dammbekämpningsutrustningar och till de olika förvaltningsenhetema 
lämnat rekommendationer på för närvarande bästa utrustningar. 

2. Vägverkets anslagsframställning för budgetåret 1976/77 m. m. 

Statens vägverk är en av de myndigheter, som deltar i pågående för
söksverksamhet med programbudgetering. Vägverkets verksamhet har 
under senare år uppdelats på följande programinriktade anslag på drift
budgeten, nämligen Ämbetsverksuppgifter, Drift av statliga vägar, Byg
gande av statliga vägar, Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 
Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, Bidrag till drift av 
enskilda vägar m. m., Bidrag till .byggande av enskilda vägar ·samt 
Tjänster till utomstående. Budgetåret 1974/75. fördes dessutom ett nytt 
anslag upp, benämnt Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder ·av
seende statliga vägar, som skall kunna användas för ökade väghållnings
åtgärder som motiveras av konjunkturpolitiska eller andra skäl. I an
slagsframställningen för budgetåret 1976177 har vägverket förutsatt att 

de nämnda anslagen bibehålls. 
Utöver de nämnda anslagen finns på kapitalbudgeten investeringsan

slaget Vägmaskiner m. m. Vägverket hemställer att förrådsfonden upp
hör i sin nuvarande form som instrument för medelstilldelning för till
gångsanskaffning och att anskaffningen fortsättningsvis får ske med ut
gångspunkt från tilldelade medel för väghållningen utan fastställande av 
särskild utbetalningsram. · 

För de tre byggandcanslagen redovisar vägverket tre programnivåer 
A, B och C där A är den högsta nivån. 

För anslagen som avser drift av statliga och enskilda vägar redovisas 
två programnivåer, A och B. Endast en programnivå anges för drift av 
statskommunvägar, tjänster till utomstående öch ämbetsverksuppgifter. 
Innehåll, inriktning och kostnad anges för varje anslag och nivå. Dess
utom anges inom resp. anslag ett från budgetåret 1975/76 reellt oföränd
rat anslag och detta anslag minskat med 5 % , vilka motsvarar de två 
lägsta alternativen enligt regeringens anvisningar för myndigheternas 
anslagsframställningar. 
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Vid beräkning av programnivå A för anslaget Drift av statliga vägar· 
har utgångspunkten varit att skapa ·ett återhämtningsprogram, som sva

rar mot krav som driftverksamhetcn årligen ställer och inedger en plan

mässig inhämtning av ackumulerade behovet av underhållsarbeten un
der en tioårsperiod samt ger utrymme för att genom förbättringsarbeten 
på det sekundära och tertiära vägnätet få en. balanserad sysselsättning . 
inom driftorganisationen. Nivå B betecknas som ett vidmakthållande
program och innebär att en planmässig återhämtning av det ackumule
rade undcrhållsbehovet inte kan ske under en tioårsperiod. Nivåerna A 

och B för anslaget Bidrag till drift av enskilda vägar m."m. täcker i olika 

grad redovisat behov. 
Vid beräkning av programnivå A och B för anslaget .Byggande av 

statliga vägar har vägverkets utgångspunkt varit att söka täcka 1976 års 
behov enligt vissa angivna kriterier fram till år 1990. Programnivå C är 
en redovisning av objekt grundad på regeringens flerårsplanedirektiv, 

som innebär oförändrat nominellt belopp år 1977 jämfört med år 1976. 

För anslaget Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator inne
bär nivå A att det föreslagna bidragsbeloppet följer vägverkets bedömda 
behov under den femåriga fördelningsplaneperioden för år 1977. Bclop- · 

pet ligger 45 milj. kr. högre än vad som anges i' regeringens direktiv. 
Programnivå B ligger 30 milj. kr. högre än vad som anges i regeringens 
direktiv, medan nivå C följer regeringens direktiv avseende nominellt 

oförändrat bidrag år 1977. För anslaget Bidrag till byggande av enskilda. 

vägar redovisas även tre nivåer A, B och C. 
Då verksamheten för vägverket skall bestämmas får resursfördel

ningen till de olika anslagen enligt vägverket övervägas· med hänsyn till 
önskad inriktning av verkets totala verksamhet inom varierande anslags
ramar för verket som helhet. På grundval av de överväganden och ·be
dömningar, som åligger. vägverket, framlägger verket tre verksamhetsal
tcrnativ som således utgör olika kombinationer :av de ·redovisade pro
gramnivåerna. I samtliga alternativ prioriteras driftanslagen. 

Vid bedömningen av vägverkets totalanslag bör enligt vägverket även 

personalsituationen beaktas. Kostnadsstegringarna satta i relation till be
viljade anslag har under senare år krävt neddragning av personal och 

maskinella resurser i snabb takt. Personalantalet har sålunda sedan år· 
1966 minskat från omkring 13 700 till omkring 11 260 eller med ca 
2 440 fast anställda. Denna förhållandevis stora personalminskning· har· 

kunnat ske utan friställning bl. a. genom stor pensionsavgång samt .att 
särskilda åtgärder vidtagits för omplacering vid alla uppkommande va-· 
kanser. En stark nedskärning av fordons- och maskinparken har gjorts 
och en fortsatt sänkning av nivån kan inte ske utan menlig -inverkan på · 

verksamheten och sysselsättningen. 
Sammanfattningsvis anser vägverket det rimligt att ordinarie driftan

slag för det första täcker det årliga periodiska behovet så att inte vägnä-
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tet utsätts för en kapitalförstöring och för det andra att ackumulerade 

behov av underhållsarbeten planmässigt återhämtas. Ju längre en plan- · 

mässig återhämtning skjuts på framtiden desto större blir samhällskost

naden. 

Det är med hänsyn :till driftkraven som vägverket är synnerligen re- · 

striktivt när det gäller äskade ordinarie byggnadsanslag. Vad som äskas 

i ordinarie anslag för t. ex. byggande av statsvägar innebär att redan exi

sterande behov år 1976, enligt angivna kriterier, inte skall vara åtgär

dade förrän år 1990. När det gäller förbifarts- och genomfartsleder kan 

1990 års behov inte täckas förrän år 2000. De krav som den ökande tra

fiken ställer får täckas med temporära höjningar av ordinarie anslag, 

anslag för särskilda byggnads- och förbättringsarbeten, AMS-anslag eller 

en kombination av dessa åtgärder. 

De av vägverket begärda anslagsökningarna enligt de tre verksam-

hetsalternativen framgår av följande sammanställning, som även anger 

pris- och löneomräkningens storlek samt i förekommande fall program-

nivå. 

Program Anvisat Föreslagen än_dring till Därav pris-
1975/76 budgetåret 1976/77 totalt och Iöne-

omräkning 
Alt. I Alt. Il Alt. III 

milj. kr. 

B 1. Ämbetsverks-
uppgifter 6,5 ~.o 3,0 3,0 1,0 

B 2. Drift av 
statliga vägar 1 355;0 A 379,5 A 379,5 B 257,5 . 192,5 

B 3. Byggande av 
statliga vägar 765,0 A 236;5 B 136,5 B 136,5 93,7 

B 4. Särskilda byggnads-
och förbättrings-
åtgärder avseende 
statliga vägar 200,0 15,0: -60,0 -60,0 

B 5. Bidrag till drift 
av kommunala 
vägar och gator 205,7 55,2 55,2 55,2 48,5 

B 6. Bidrag till byggande 
av kommunala 
vägar och gator 350,0 A 45,8 B 30,8 B 30,8 36,6 

B 7. Bidrag till drift av 
enskilda vägar m. m. · · 93,0 A 38,I A. 38,1 B 26,6 14,3 

B 8. Bidrag till byggande 
av enskilda vägar 26,8 A 13,3 B 8,3 B 8,3 3,0 

B 9. Tjänster till 
utomstående 12,3 2,6 2,6 2,6 1, 7 

3 014,4 789,2 594,2 460,7 391,S 

Vägverket föreslår således för budgetåret 1976177 enligt sitt högsta al

ternativ (I) en total ökning med 789,2 milj. kr., vilket skulle innebära en 

anslagstilldelning på driftbudgeten av 3 803,6 milj. kr. Enligt alt. Il och 

III begär verket en ökning med 594,2 milj. kr. resp. 460,7 milj. kr. vilket 
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understiger alt. I med 195 milj. kr. resp. 328,5 milj. kr. Pris- och lö

neomräkningen har beräknats till 391,5 milj. kr. eller 13 % på de pris

och löneomräknade anslagen, varav 19,6 milj. kr. avser ökningen av lö

nekoslnadspålägget. 

I syfte att skapa förutsättningar för en rationellare planering och 

budgetering hemställer vägverket i likhet med tidigare år, att de anslag 

som f. n. avser verksamhet under samma kalenderår som anslagen bevil

jas av riksdagen - bidragsdelarna av anslagen Bidrag till kommunala 

vägar och gator och Bidrag till enskilda vägar m. m. -'---- anvisas för 

samma period som övriga anslag, nämligen kalenderåret efter det ansla

gen beviljas av riksdagen. Detta medför en nominell uppräkning för att 

täcka anslagsbehovet under kalenderåret 1977 som för den kommunala 

bidragsdelen beräknats till 261 milj. kr. och för den enskilda bidragsde

len till 130 milj. kr. utöver vad som framgår av den nyss redovisade 

sammanställningen. 

På kapitalbudgeten disponeras som nämnts investeringsanslaget Väg

maskiner m. m. som avser investeringar i vägverkets förrådsfond. Väg

verkets förrådsfond är ett instrument för finansiering, periodicering, för

mögenhetsredovisning och förvaltning av bl. a. driftanläggningar, for

don och maskiner som behövs för vägverkets verksamhet. Medel har 

hittills äskats på kapitalbudgeten. 

Då drift- och byggnadsverksamheten med de årliga anslagen måste 

betala maskininsatserna vare sig dessa finns tillgängliga inom eller utom 

vägverket är investeringsanslaget till förrådsfonden mer en principiell 

fråga än en anslagsfråga dvs. frågan gäller 'om vägverket skall ha till
räckligt med egna personella och maskinella resurser för ·att klara de 

fortlöpande servicearbetena eller om ökad inhyrning skall ske för dessa 

dagliga arbetsuppgifter. 

Det förhållande som råder med å ena sidan en verksamhet finansierad 

över driftbudgeten och å den andra anskaffning av hjälpmedel i form av 

driftanläggningar, fordon och maskiner över kapitalbudgeten är inte ra

tionellt. 

Mot bakgrund härav hemställer vägverket att statens vägverks för

rådsfond upphör i sin nuvarande form som instrument för medelsanvis

ning för tillgångsanskaffning och att anskaffningen fortsättningsvis får 

ske med utgångspunkt från tilldelade medel för väghållningen utan fast

ställande av särskild utbetalningsram och att de på statens vägverks för

rådsfond redovisade tillgångarna från den 1 juli 1976 redovisas· under 

driftbudgeten som förmögenhet i form av vcrkskapital. 

Vid bifall till denna hemställan avser vägverket att under övergångs

perioden 1 juli 1976-31 december 1977 investera 41,65 milj. kr. i drift
anläggningar, 133,9 milj. kr. i motorfordon och vägmaskincr, 14,0 milj. 

kr. i färjor samt utöka kapitalet för lagertillgångar med 9,7 milj. kr. 

Om vägverkets hemställan inte kan bifallas på föreslaget sätt förutsät-
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ter vägverket medelsanvisning enligt nu gällande teknik. Vägverket har 
för budgetåret 1976/77 upptagit endast en programnivå med utbetal
ningsram på 133,8 milj. kr. Att endast en programnivå anges beror på 

att de två programnivåerna för drift av statsvägar har samma omfatt
ning av servicearbeten. Dessa arbeten är dimensionerande för ma
skinparken. Angiven utbetalningsram 133,8 milj. kr. för perioden 1 juli 
1976-30 juni 1977 grundas på samma plan som ovan framlagda ram 
för perioden l juli 1976-31 december 1977. 

2 .1. Ambetsverksuppgif ter 

Anslaget är ett kalenderårsanslag och verkets äskande avser år 1977. 
Anslaget omfattar delposterna central administration (andel), översiktlig 

vägplanering, fastställande av arbetsplaner, försvarsuppgifter och järn
vägsärenden. 

Målet för den ö v e r s i k t I i g a v äg p 1 a n e r i n g e n är att ta 
fram, analysera och ställa samman underlag för statsmakternas utform
ning av samhällets vägpolitik samt att utreda. och formulera de såväl 
långsiktiga som mera aktuella ·förutsättningarna för verkets konkreta 

planläggning. 
De efterfrågefaktorer som studeras kontinuerligt är framtida folk

mängdsfördelning i landet med .särskild hänsyn till regionalpolitiska 
målsättningar, bostadsbyggandets följdinvesteringar i väg- och gatubyg

gandet, arbetskraftspendlingens inverkan på trafikutvecklingen, fordons
beståndets utveckling per kommun, genomsnittlig körlängd per bil och 
år sett ur regional synvinkel samt lastbilstrafikens transportarbete 

och struktur. 
Under den kommande femårsperioden väntas ökade krav komma att 

ställas på beslutsunderlaget för olika trafik- och vägpolitiska ställnings
taganden. Arbetet inriktas till stor del på utveckling av metoder för pla
nering och uppföljning av väghållningsåtgärderna och deras effekter. 
För att kunna uppfylla de nämnda ökade kraven behövs en förstärkning 
av personalen med en person motsvarande en kostnad av 100 000 kr. 
Sammanlagt uppgår medelsbehovet till 1 670 000 kr .. för år 1977. 

Vägverkets uppgifter vid . f a s t s t ä 11 a n d e a v a r b e t s p 1 a
n er regleras bl. a. i väglagen (1971: 948), i förvaltnings lagen 
(1971: 290) och i vägkungörelsen (1971: 954). Efterfrågan inom detta 

område är beroende av omfattningen, lokaliseringen och svårighetsgra
den av vägbyggandet. Med stöd av de erfarenheter som vunnits under 

senare år har konstaterats att de nya administrativa rutiner, som för
anleds av framför allt förvaltningslagen men även av väglagstiftningen, 
innebiir påtagligt merarbete vid fastställelseförfarandet, varför en kost

nadsökning med 116 000 kr. utöver pris- och löneomräkning beräknas 

för år 1976. Medelsbehovet för detta år för angivna verksamhetsområde 
uppgår därmed till 525 000 kr. 

4 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartem'entet .so 

Under delposten förs.vars uppgifter är målet att bl. a. ge- · 
nom åtgärder beträffande fredstida arbetsplaner och förändringsärcn
den, krigsvägsplaner, tillgodoseende av personal och materialbehov, för
svarsutbildning och säkerhetsskydd initiera och samordna· vägverkets 
krigs- och beredskapsplanläggning samt förbereda dess försvarsorganisa

tion. 
Verkets reservbromateriel är avsedd att vid broskador i både krig och 

fred snabbt ge trafiksäkra reservförbindelser med stor kapacitet. 
Verket begär för år 1977 för försvarsuppgifter 5 545 000 kr. vilket 

innefattar en volymökning med 820 000 kr. för att kunna fortsätta rekry
teringen till och genomföra erforderlig utbildning av det frivilliga drift

värnet. Vidare krävs förstärkning av försvarssektionen till en kostnad av 

80 000 kr. För investeringar i nya drivmedelsanläggningar för bered
skapslagring av drivmedel krävs 625 000 kr. samt för anordnande av 

skyddsrum vid ny- eller större ombyggnader av vägstationer 200 000" kr. 
För j är n vägs är en den m. m. väntas för den kommande fem

årsperioden i stort sett samma arbetsuppgifter som tidigare. Ärende
nas omfattning ökar dock på grund av snabbspårvägs- och tunnelba

neutbyggnader samt av att Roslagsbanan blivit kommunal järnväg och 
därmed kommit under verkets tillsyn. För· år 1977 beräknas· anslagsbe

hovet till 290 000 kr., vilket belopp innebär oförändrad reell nivå jäm

fört med år 1976. 
Sammanlagt begärs för.år 1977 under anslaget Ämbetsverksuppgifter · 

9 580 000 kr., innebärande "en ökning med 3 020 000 kr., varav pris- och 
löneomräkningen utgör 987 000 kr., jämfört med beräknat belopp för · ;, 
verksamhetsåret 1976. Av löneomräkningcn utgör 100 000 kr. kostnader 
för ökat Iönekostnadspålägg. 

2.2. Drift av statliga vägar 

Anslaget är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande kalen- · 
dcrår. Vägverkets äskande avser således år 1977. Drift av statliga vligar 
omfattar dels åtgärder för trafikens framkomlighet och säkerhet, dels åt
gärder för att bibehålla standarden på vägnätet, dels vissa förbättrings

och ombyggnadsarbeten på främst de sekundära och tertiära vägnäten. 

Av dessa tre grupper har de två första, benämnda servicearbeten och 

underhållsarbeten, av naturliga skäl fått sättas i främsta rummet vid dis

positionen av tillgängliga medel. 
En utgångspunkt för planeringen av driftåtgärderna på det statliga 

vägnätet har varit ambitionen att bibehålla en i förhållande tilJ trafikut
vecklingen i stort oförändrad servicenivå. Det torde inte vara möjligt att 
i någon märkbar utsträckning minska omfattningen av snöröjning, halk
bekämpning, hyvling av grusvägar, färjedrift etc. utan att detta skulle få 

menlig inverkan på framkomlighet och trafiksäkerhet. En tillfredsstäl
lande servicenivå torde vara en förutsättning för att såväl person- som 
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godstransporter kan ske någorlunda planmässigt även vid svåra 'väder
leksförhållanden, vilket är av väsentlig betydelse för övriga samhälls

funktioner. Servicearbetena måste således enligt verket, vid samtliga pla
neringsnivåer, betraktas som fasta. De motsvarar för år 1977 en kostnad 

av 715 milj. kr. 
Oförändrad service förutsättc"r vidare viss nivå för underhållsarbetena 

vad beträffar behov som måste tillgodoses med både kortsiktiga och 
mera långsiktiga åtgärder, t. ex. beläggnings-, oljegrus- och grus'vägsar

beten. Behovet bestäms med ledning av underhållsinventeringar som ut
förs genom besiktning av vägnätet. Inventeringarna ger möjlighet att be

räkna behov av två skilda slag, nämligen periodiskt och ackumulerat be. 
hov. Det periodiska behovet kan i stort sägas motsvara· det behov son: 

uppstår till följd av den årliga förslitningen av vägnätet. Förslitninger 
på varje vägavsnitt bör inte tillåtas ske i större omfattning än att vägka
pitalet bibehålls och därmed mer genomgripande och kostsamma åtgär· 
der kan undvikas. Om medelsutrymmct inte medger att det periodiska 

behovet åtgärdas uppstår ett ackumulerat behov av underhållsarbete. 
För att aktualisera informationen om tillståndet på de asfaltbelagda 

vägarna genomfördes under år 1974 en förnyad underhållsinventering 
av dessa. Inventeringen utgjorde huvudsakligen en tillståndsbedömning 
av beläggningarna med avseende på slitage och bärighet. Förslitningen 
av asfaltslitlagren varierar förutom med.yttre faktorer även med belägg

ningstyp, varför tiden för nedslitning blir beroende på det bdagda väg
nätets sammansättning. Den för riket genomsnittliga förslitningen med

för att det belagda vägnätets slitlager måste förnyas vart 8:e år. 
Vägverket har beräknat att det periodiska behovet av underhållsarbe

ten under år 1977 medför en kostnad av 691 milj. kr. Behovet består- av 
ersättning av ca 4 400 km asfaltbeläggningar till en kostnad av 242 milj. 
kr., ersättning av 2 800 km oljegrusslitlager för 89 milj. kr. samt dik
ning, grusning, trafiklinj_emålning och övrigt underhåll för 203 milj. kr. 
Till detta skall läggas gemensamma kostnader som av vägverket har be
räknats till 157 milj. kr. Dessa arbeten kan emellertid inte i sin helhet 
utföras innan viss del av det ackumulerade behovet har åtgärdats. Vi
dare förutsätter en återhämtning av det ackumulerade behovet av un
derhållsarbeten i vissa fall förarbeten i form av förstärkningsarbeten. för 

att öka bärigheten. Det ackumulerade behovet av underhållsarbeten och 
det därav följande behovet av förbättringsarbeten beräknas enligt väg

verket i början av år 1977 uppgå till sammanlagt 1 800 milj. kr. Av total
beloppet hänför sig 920 milj. kr. till undermåliga asfaltbeläggningar mot

svarande en väglängd av 9 400 km eller ca 34 % av det asfaltbelagda 
vägnätet. Vidare ingår 350 m'ilj. kr. för att åtgärda 6 300 km väg .med 

slitlager av oljegrus. Dikning och övriga arbeten svarar mot en kostnad 

av 530 milj. kr. 
Det totala behovet av förbättringsarbeten fram till år 1990 på det se-
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kundära och tertiära vägnätet framgår av 1974 års behovsinventering. 
Inventeringen berörs närmare under avsnittet om byggande av statliga 
vägar. Resultatet visar på ett förbättringsbehov på de sekundära och ter
tiära vägarna relaterat till 1990 års trafik av totalt 4 440 milj. kr. mot
svarande ca 13 600 km eller ca 18 % av det aktuella vägnätet. 

Driftåtgärdernas karaktär, främst då servicearbeten vintertid, medför 
att driftorganisationen inte kan hålla en balanserad sysselsättning en
bart med service- och underhållsarbeten. De sysselsättningsproblem som 
korttidsvariationer i arbetet skapar måste i huvudsak mötas med åtgär
der inom delprogram Förbättringsarbeten. 

Driftorganisationens förbättringsåtgärder inriktas· i huvudsak på det 
sekundära och tertiära vägnätet. Åtgärder vidtas för att höja detta väg
näts standard och därmed öka framkomligheten och trafiksäkerheten. I 
ett betydande antal fall medför förbättringsåtgärder som insätts på ett 
tidigt stadium, att annars nödvändiga nybyggnadsåtgärder kan senare
läggas. 

Behovsinventeringen visar på ett medelsbehov av i runt tal 300 milj. 
kr. per år för att klara behoven fram till år 1990. Under delprogrammet 
Förbättringsarbeten på driftprogrammet upptas emellertid endast ett så 
stort anslag som behövs för att uppnå en balanserad sysselsättning inom 
driftorganisationen. En förutsättning vid beräkningen av sysselsättnings
behovet är att verket erhåller medel dels för att upprätthålla oförändrad 
servicestandard, dels för att åtgärda det periodiska behovet av. under
hållsarbeten. Anslag för service- och underhållsarbeten som ej uppgår 
till nämnda nivå medför sysselsättningsproblem; 

Vägverkets programnivå A för år 1977 uppgår till 1 722 milj. kr. 
(exkl. 12,5 milj. kr. till följd av ökat lönekostnadspålägg) med en fördel
ning på delprogrammen som framgår av följande sammanställning. 

Delprogram Till delprogram Gemensamma · Summa 
direkt hänförbara kostnader - kalkyl- kostnader 
kostnader mässigt fördelade 

milj. kr. 

Servicearbeten 555 160 715 
Underhållsarbeten 668 166 834 
Förbättringsarbeten 89 30 119 
Administration 54 54· 

1366 356 1 722 

Det ordinarie driftanslaget för år .i976 uppgår till 1 355 milj. kr. Pris
och löneomräkning uppgår till ca 192,5 milj. kr. Om 30 milj. kr. inräk
nas från anslaget för särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder skulle 
en oförändrad reell resursinsats under programmet uppgå till 1 577,5 
milj. kr. Den reala volymökning som begärs i programnivå A uppgår till 
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157 milj. kr. Nivå A, som utgör verkets alt. I, karakteriseras som ett 
återhämtningsprogram och innebär i huvudsak att 

- servicenivån upprätthålls, 

- underhållsarbeten utförs .som i princip svarar mot det periodiska år-
liga behovet, 

- det ackumulerade behovet av underhållsarbeten planmässigt åter
hämtas under en tioårsperiod, 

- förbättringsarbeten utförs i den omfattning som krävs för att upp
rätthålla en balanserad sysselsättning för driftpersonalen. 

Programnivå B för år 1977 uppgår till 1 600 milj. kr. och är 122 milj. 
kr. lägre än nivå A. Nivån karakteriseras av vägverket som ett vidmakt

hållandeprogram och anger vad som behövs för att upprätthålla service

nivån och vidmakthålla vägnätet genom underhållsåtgärder så att kapi
talförstöring förhindras. Återhämtningen av det ackumulerade under

hållet kan inte ske under en tioårsperiod utan får skjutas längre fram i 
tiden. Nivå B medger att förbättringsarbeten utförs i den omfattning 
som krävs för att nå en balanserad sysselsättning.· 

Från år 1967 till år 1975 har driftpersonalen minskat med ca l 500 
personer. Verkets resursdimensionering baseras på ambitionen att nuva

rande servicestandard i stort skall upprätthållas. Riktpunkten för antalet 
R-tjänstemän vid vägförvaltningarna kan med ledning av pågående di

mensioneringsarbete beräknas till ca 5 250 personer, vilket skulle inne
bära en minskning med ca 150 personer. Maskininnehavet bedöms till 

följd av pågående dimensionering minska med ett 50-tal enheter för var
dera lastbilar, väghyvlar, paketbilar och hjullastare. 

Vägverkets begäran om investeringar i fordons- och maskinparken, 
som redovisas i det följande under kapitalbudgeten, har enligt verket ett 
nära samband med framför allt servicearbetena inom den statliga väg
driften. Detta beror på att servicenivån är dimensionerande för den 
egna maskinparken liksom i huvudsak för den fasta personalen. Efter 
den under senare år kraftiga neddragningen av maskinparken krävs en
ligt verket betydande ökningar av investeringsanslaget för att genom er
sättningsanskaffningar kunna bibehålla maskinparken vid nuvarande 
nivå. Vid en oförändrad reell anslagsnivå måste verket påbörja en ytter

ligare minskning av maskinparken med ca 250 lastbilar, 170 väghyvlar, 

300 lastmaskiner och 400 paketbilar. För att bevara en rimlig fördelning 
mellan de personella och maskinella resurserna skulle detta inom en 
treårsperiod nödvändiggöra en minskning av driftpersonalen med ca 

1400-1 700 personer. 

2.3. Byggande av statliga vägar 

Detta anslag, som i likhet med föregående anslag är ett kalenderårs-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 54 

anslag och avser framförliggande kalenderår, omfattar ny- och om
byggnadsåtgärder på det statliga vägnätet. 

Vägverket genomförde under år 1974 en behovsinventering för perio
den 1976--1990 baserad på av verket uppställda kriterier för tillfreds
ställande vägstandard och beräkningar av trafikens utveckling. Därut

över undersöktes det på motsvarande sätt beräknade behovet av ombygg- . 
nads- och förbättringsarbeten relaterat till 1972 års trafik - det senaste 
år som trafikräkning gjorts för hela landet - för att landets olika delar 
skall få en i förhållande till trafikbehoven likvärdig transportstandard. 
Behovet av åtgärder på befintliga vägar har bedömts med utgångspunkt 

från ett antal urvalskriterier. Vissa av dessa kriterier har förändrats så 

till vida att en lägre standard accepterats i jämförelse med föregående 
inventering. 

Av urvalskriterierna framgår om åtgärd skall utredas. Vid val av åt

gärd övervägs i första hand förbättring som kan avse förstärkning, 
breddning och punktförbättring och i andra hand om- eller nybyggnad. 

För att få ett mått på investeringsbehovet under perioden 1976--1990 

har åtgärder och kostnader satta i relation till en uppskattad årsdygns
trafik år 1990 framtagits. För att dessutom erhålla ett mått på vilka åt
gärder som redan borde varit vidtagna har åtgärderna relaterats till års

dygnstrafiken år 1972. 
De av vägverket redovisade resultaten framgår av följande tabeller. I 

den första tabellen anges beräknade kostnader för ombyggnads- och för
bättringsarbeten för olika vägkategorier relaterade till 1990 års trafik 
och i den andra en analys av behovsinventeringen beträffande fördel
ningen av kostnaderna på olika kriterier. 

Väglängd och kostnader för åtgärder enligt belzovsi11ve11teri11gen relate

rade till uppskattad trafik år 1990 

Vägkategori Ombyggnad Förbättring Summa 

Längd Kostn. Längd Kostn. Längd Kostn. 
km milj. kr. km milj. kr. km milj. kr. 

Riksvägar 3 720 8 980 2 230 I 230 5 950 10 210 
Primära 
länsvägar 1 580 2 590 1 790 920 3 370 3 510 
Sekundära 
läns vägar l 800 2 020 6 820 2 810 8 620 4 830 
Tertiära 
Jänsvägar 190 220 6 750 1 630 6 940 l 850 

Totalt 7 290 13810 17 590 6590 24880 20400 

Till totalbeloppet 20 400 milj. kr. skall läggas kostnader för nu på~ 
gående arbeten av ca 600 milj. kr. Totalkostnaden under perioden 

1976-1990 beräknas således till 21 000 milj. kr., varav ca 13 720 milj. 
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kr. på huvudvägnätet och ca 6 680 milj. kr. på de sekundära och tertiära 
länsvägarna. De angivna beloppen avser direkta byggnadskostnader och 
marklösen men inkluderar inte kostnader för central och regional admi
nistration, översikts- och detaljprojektering, mervärdeskatt, tunnelbanor 

m. m. Dessa kostnader kan uppskattas till totalt ca 6 450 milj. kr. Total
beloppet för att åtgärda det inventerade behovet beräknas således till 
27 450 milj. kr. 

Analys av behovsinventeringen beträffande fördelningen av kostnaderna 

på olika tltgärdskriterier 

Atgärdskritericr 1990 1985 1976 
milj. kr. milj. kr. milj. kr. 

Vägbredd JO 500 8 400 5 700 
Förhi-/genomfartsled 5 600 4 750 3 600 
Bärighet I 500 I 450 I 400 
~_litl~gcr I 500 I 350 I 100 
Ovngt l 300 I 150 900 
Återstående kostn. för 
pågående objekt 600 600 600 

Summa 21000 17 700 13 300 

20 ~~ pålägg för planering, 
adm. m. m. 4 200 3 550 2 650 

Totalt 25 200 21250 15 950 

Utöver de i tabellen angivna totalsummorna tillkommer .en fast kost

nad för administration m. m. om 150 milj. kr.lår. 
Som framgår av tabellen redovisas kostnaderna för olika åtgärder för 

1976 års behov och behoven för framtiden dels under långtidsplanepe
rioden 1976-1985, dels under bchovsinvcnteringsperioden relaterad till 
prognostiserad trafik år 1990. 

För långtidsplaneperioden fram till och med år 1985 visar således in
venteringen ett åtgärdsbehov på 21 250 milj. kr. Därtill kommer den år
liga fasta kostnaden på 150 milj. kr. varför totalkostnaden under tioårs
perioden blir 22 750 milj. kr. i 1976 års kostnadsnivå. 

Regeringen har i direktiv angett att flerårsplanerna skall grundas på 
ett anslag år 1976 på 765 milj. kr. som förblir nominellt oförändrat för 

efterföljande år. Då vägverket anser det nödvändigt att planera i fast 
kostnadsnivå har man antagit en prisförändring med 5 % per år och räk
nat ner anslagsbeloppet varje år med detta procenttal fram t. o. m. år 

1980. För åren därefter fram t. o. m. år 1985 har verket räknat med reellt 
oförändrat anslag. 

Totalbeloppet ordinarie vägbyggnadsmedc\ under långtidsplaneperio
den t. o. m. år 1985 uppgår då till 6 630 milj. kr. i 1976 års kostnads
nivå. Om man därtill räknar med förbältringsarbeten inom driftanslaget 
på i genomsnitt 130 milj. kr. per år, beredskapsarbeten för 250 milj. kr. 
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per år och särskilda byggnadsmedel till 150 milj. kr. per år i 1976 års 
kostnadsnivå, blir totalbeloppet för den 10-åriga Jångtidsplaneperioden i 
runt tal 12 000 milj. kr. 

Med utgångspunkt från regeringens flcrårsplanedirektiv och en opti
mistisk kalkyl för anslagsmedel i övrigt finns det en skillnad mellan det 
av verket inventerade behovet och mcdclstilldelningen på ca 10 800 milj. 
kr. för 10-årsperioden fram t. o. m. 1985. 

Vägverket har därför gått igenom standardkriterierna och framlägger 
två alternativ (A och B) för att tillåta större trafikflöde på given väg

bredd innan vägombyggnad sker. Förslag framförs även att senarelägga 
till efter år 1990 åtskilliga i behovsinvcnteringcn angivna förbifarts- och 

genomfartsleder, som på grund av trafikutvecklingen aktualiseras under 
perioden fram till år 1990. 

Att ändra kriteriet för det antal fordon per årsmedeldygn som skall 
uppnås innan en väg skall få ett varaktigt slitlager av asfalt eller oljegrus 
till mer än 400 fordon/dygn anser sig vägverket inte kunna framlägga 
för övervägande. Snarare bör man eftersträva annat slitlager än grus 
redan vid trafik över 250 fordon per årsmedeldygn. Detta skapar blittre 
trafikmiljö och minskar kravet på uttag från landets grustillgångar sam
tidigt som det blir företagsekonomiskt lönsamt för vägverket genom 
minskat underhållsbehov. 

Det är således endast när det gäller vägbredd, förbifarts- och genom

fartsleder som ändrade kriterier bör kunna övervägas. När det gäller bä
righet och slitlager bör snarare högre kostnader än vad behovsinvente-
ringen anger vara mer troliga. 

Vägverkets genomgång av standardkriterierna som sammanfattas i ta-
bcllcn nedan beräknas ge följande kostnader för åtgärder i förhållande 
till 1976 års trafik, till långtidsplaneperioden fram till 1985 och till 1990 
års prognostiserade trafik enligt behovsinventeringen (milj. kr.). 

1990 1985 1976 
;\ B A B A B 

\\lgbrcdd 9 300 7 500 7 850 6 050 5 300 4 JOO 
1-'örbi-/gcnom-
fartslcd 3 350 3 350 2 900 2 900 2 200 2 200 
Bärighet I 500 1 500 1450 I 450 I 400 I 400 
~lit lager I 500 I 500 I 350 I 350 I 100 I 100 
Ovrigt 1 000 I 000 900 900 700 700 
Återstående 
kostn. för pä-
g<lcnde obj. 
1976 600 600 600 600 600 600 

Summa 17 250 15 450 15 050 13 250 11300 10100 

Planering, 
adm. m. m. 3 450 3.100 3 000 2 650 2 250 2 000 

Totalt 20 700 18 550 18 050 15 900 13 550 12100 
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Till de angivna beloppen tillkommer de årliga fasta kostnaderna på 
150 milj. kr. i 1976 års prisnivå. Totalbeloppen under långtidsplaneperio

den fram t. o. m. år 1985 uppgår således enligt alternativ A till 19 550 
milj. kr. och enligt alternativ B till 17 400 milj. kr. 

Även med de angivna skärpningarna finns en väsentlig skillnad mel
lan dessa belopp och det totalbelopp om 12 000 milj. kr. som enligt 
vad tidigare nämnts vägverket räknar med för långtidsplaneperioden. 

Skillnaden mellan de båda alternativen och detta belopp uppgår till 7 550 
milj. kr. resp. 5 400 milj. kr. Trots de kvarstående skillnaderna finner 
vägverket det inte möjligt att för statsmakterna presentera praktiskt 
möjliga ytterligare åtstramningar av åtgärdskriterierna. 

För att täcka ett ökande behov under långtidsplaneperioden skulle det 
enligt vägverket vara följdriktigt att även gradvis reellt öka byggnads
anslagen. ökningen borde kunna hållas lägre än den genomsnittliga ök

ningen av bruttonationalinkomsten så att vägbyggandets andel av denna 
efterhand minskas. Regeringens direktiv för flerårsplanerna innebär 

emellertid nominellt oförändrade anslag vilket vid en stigande kostnads
nivå innebär ett reellt minskande anslag. 

Vägverket har som utgångspunkt för äskandena valt att· grunda 

dessa på årligt reellt oförändrade anslag. Då storleken av det år
liga anslaget till vägbyggandet skall fastställas anser vägverket att 

- ordinarie anslag bör grunda sig lägst på kostnaderna för redovisade 
e x i s t c r a n d e behov vid ingångsåret för flerårs- och långtids

planeperioden dvs. i detta fall år 1976 
- tilläggsanslag bör grunda sig på kostnaderna för redovisad ök

n i n g av behov under den tioåriga långtidsplaneperioden dvs. i 

detta fall fram till år 1985. 
Åtgärdskostnaderna för år 1976 redan existerande behov inkl. årliga 

fasta kostnader på 150 milj. kr. uppgår enligt angivna beräkningar med 
de i alt. A angivna åtstramade kriterierna till 15 050 milj. kr: och enligt 
kriterier i alt. B till 13 600 milj. kr. Om totalkostnaderna för dessa be
hov fördelas på den 15-åriga behovsinventcringsperioden uppgår de år
liga kostnaderna till i runt tal 1 050 milj. kr. resp. 960 milj. kr. i 1976 
års kostnadsnivå. Om 130 milj. kr. erhålls till förbättringsarbetcn på 
driftanslaget skulle det ordinarie byggnadsanslaget bli 920 milj. kr. resp. 

830 milj. kr. 
Under angivna förutsättningar och med antagande att årligen erhålls 

250 milj. kr. för beredskapsarbeten skulle ordinarie byggnadsanslag och 

särskilda anslag enligt de båda alternativen bli följande (milj. kr.). 

Ordinarie anslag 
Driftmedel för förbättringar 
Särskilda anslag 
Beredskapsarbeten 

Totalt 

Alt. A 

920 
130 
200 
250 

1500 

Alt. B 

830 
130 
130 
250 

1340 
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Som framgår av sammanställningen uppgår det årliga behovet av . 

ordinarie medel till programnivå A till 920 milj. kr. i 1976 års kost

nadsnivå och för programnivå B till 830 milj. kr. En analys av kostnads

utvecklingen på vägbyggnadssidan ger vid handen att 1977 års nivå 

torde ligga lägst 8 % över nivån för år 1976. Detta innebär en kostnad 

för programnivå A på i runt tal 995 milj. kr. och för programnivå B på 

895 milj. kr. Härtill kommer 6,5 milj. kr. till följd av ökat lönekostnads

pålägg. Grunden för programnivå A, som utgör verkets alt. I har angi

vits tidigare. Trots att denna programnivå är den högsta innebär den att 

de resurser som avdelats för färdigställande av pågående objekt inte är 

tillräckliga för att färdigställa dessa objekt enligt gällande flerårsplaner. 

Programnivån innebär en rationell sysselsättningsnivå och att antalet 

fast anställd personal i stort kan bibehållas. 

Programnivån innebär att objekt för en .byggnadskostnad av högst 

175 milj. kr. kan utföras helt på entreprenad. Av denna volym är redan 

75 milj. kr. bundna i objekt som påbörjas före år 1977. 

Fördelningen av resurserna vid programnivåerna A, B och C (exkl. 6,5 

milj. kr. för ökat lönekostnadspålägg) framgår av följande sammanställ

ning. I de angivna kostnaderna ingår marklösen, projektering, mervär

deskatt. m. m. samt regional och central administration (milj. kr.). 

Nivå A Nivä B Nivä C 

Resurser i pag<1cnde objekt 613 613 613 
Resurser till starter av nya 
objekt 377 277 147 
T1tnnelbanor 5 5 5 

995 895 765 

Nivå B, som utgör verkets alt. Il och Ill, innebär ett anslag av 895 

milj. kr. dvs. 100 milj. kr. lägre än alt. I. Programnivån innebär att för 

nystarter kan avsättas 277 milj. kr. En ytterligare förskjutning av objekt 

enligt de flerårsplaner som gällde då objekten påbörjades kommer att 

ske i denna nivå jämfört med programnivå A. För att en godtagbar sys

selsättning skall kunna upprätthållas krävs att ca 30 personer av vägver

kets fast anställda ledningspersonal omplaceras till annat byggnadsdistrikt 

än där de nu är verksamma. 

Programnivån innebär att objekt för en byggnadskostnad av högst 

130 milj. kr. kan utföras helt" på entreprenad varav dock 75 milj. kr. är 

bundna vid objekt som påbörjas före år 1977. 

Programnivå C innebär ett anslag av 765 milj. kr. och ansluter till re

geringens flerårsplanedirektiv till vägverket. Enligt direktiven skall dessa 

flerårsplaner upprättas utifrån förutsättningen av en årlig nominell me

delstilldelning motsvarande 1976 års ordinarie byggnadsanslag på 765 

milj. kr. Som redovisats tidigare har vägverket i sin planering enligt 
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dessa direktiv antagit en reell minskning av anslaget med 5 % per år. 

Detta innebär en reell minskning av beloppet 765 milj. kr. år 1976 till ca 

730 milj. kr. år 1977 (i 1976 års kostnadsnivå). 

Programnivån innebär att det uppstår ett överskott på ca 60 personer 

bland byggnadsdistriktens ledningspersonal samt att behovet av fast an

ställda arbetare minskar med ca 60 personer. 

Programnivån innebär att objekt för en byggnadskostnad av högst 80 

milj. kr. kan utföras helt på entreprenad varav 75 milj. kr. är bundna 

vid objekt som påbörjas före år 1977. 

2.4. Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende statliga vägar 

Från anslaget bestrids kostnaderna för de särskilda byggnads~ och 

förbättringsåtgärder avseende statliga vägar som kan aktualiseras av 

konjunkturmässiga eller andra skäl. Planeringen av ifrågakommande åt

gärder, som i första hand bör inriktas på arbeten, som på en gång är 

från sysselsättningssynpunkt värdefulla och vägpolitiskt angelägna, sker i 

samråd med AMS. Anslaget står till regeringens disposition för att vid 

behov användas efter förslag beträffande fördelningen mellan drift- och 

byggnadsåtgärder som upprättas i samråd mellan vägverket och AMS. 

För år 1976 har riksdagen anvisat 200 milj. kr. som av regeringen för

delats med 160 milj. kr. till byggande och förbättring av statliga vägar, 

30 milj. kr. till drift av statliga vägar och 10 milj. kr. till enskild väghåll

ning. 

Vägverket tar i sin anslagsframställning upp tre olika nivåer A, B och. 

·C för det särskilda anslaget. Programnivå A, som ingår i verkets alt. I, 

innebär en ökning av anslaget med 15 milj. kr. till 215 milj. kr. I nivå A 

bör hela anslaget gå till byggande av: statliga vägar. 

Programnivå B, som ingår i verkets alt. IT och JIJ, innebär en minsk
ning av nuvarande anslag med 60 milj. kr. till 140 milj. kr. för år 1977. 

Även i denna nivå föreslås anslaget helt gå till byggande av statliga vä

gar. 

Programnivå C, som inte ingår i något av verkets alt., innebär ·en 

uppräkning av anslaget med 100 milj. kr. till 300 milj. kr. 

2.5. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

Anslaget är ett kalenderårsanslag, där bidragsdclcn avser det löpande 

kalenderåret. För budgetåret 1976/77 begärs således bidragsmcdel för 

kalenderäret 197 6 medan administrationsdclen avser. år 1977. 

Under anslaget redovisas bidragsgivningcn till drift av allmänna vägar 

och gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln inom de 

'kommuner som är väghållare. 

Bidrag utgår i mån av tillgång på medel med 95 % av det belopp, 

vartil\ kostnaderna för drift av de bidragsberättigade vägarna och ga

torna beräknas skäligen böra uppgå. Driftkostnaderna fastställs för en 
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tvåårsperiod av statens vägverk med utgångspunkt från av kommunerna 
lämnade uppgifter. 

Under våren 1974 har författningsenligt en driftkostnadsberäkning för 

tvåårsperioden 1974-1975 genomförts och fastställts. Den vart fjärde 
år återkommande fullständiga driftkostnadsberäkningen skall genomfö
ras år 1976 för tvåårsperioden 1976-1977. Vid omprövning av drift
kostnaderna kommer i första hand prisutvecklingen och trafikökningen 

från och med år 1974 att påverka beräkningen. Vidare beräknas ut
ökningen av kommunernas statsbidragsberättigade väg- och gatunät ge
nom fyra års byggande enligt fördelningsplan komma att ställa krav på 

ökade driftbidrag. 
Då tekniska och ekonomiska uppgifter om driftverksamheten erhålls 

från kommunerna först under våren 1976 i samband med den nya drift

kostnadsberäkningen får verkets budgetförslag ses som en uppskattning · 

av erforderliga bidragsmedel. 
Enligt 1974 års driftkostnadsberäkning - som i hög grad påverkats 

av fördyringar på grund av energikrisen - uppgår den beräknade skä

liga årliga driftkostnaden för åren 1974 och 1975 till 215 milj. kr., vilket 
motsvarar ett statsbidrag av 204,3 milj. kr. Vägverket uppskattar att 
detta driftbidrag behöver uppräknas med 55,7 milj:kr., vilket ger ett bi
dragsbelopp av 260 milj. kr. år 1976. 

På grund av bidragsbestämmelsernas utformning har endast en pro

gramnivå angivits. 
Till bidragsbeloppet skall läggas .kostnaderna för vägverkets admini

stration av bidragsgivningen, som avser framförliggande kalenderår och 
för år 1977 beräknas till 900 000 kr. 

Vägverket hemställer slutligen att - såsom är fallet för bl. a. anslaget 
Bidrag till byggande av kommunala vägar· och gator - även bidragsde
len av förevarande anslag anvisas för framförliggande kalenderår och 
inte som f. n. för det löpande kalenderåret. För att redan· budgetåret 
I 976/77 erhålla medel avsedda att användas år 1977 krävs en engångs
uppräkning med ca 261 milj. kr. 

2.6. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

Detta anslag är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande kalen

derår. Anslag begärs således för.år 1977. 

Under anslaget redovisas bidragsgivningen till byggande av allmänna 
vägar och gator som är nödvändiga för den allmänna samfärdseln. i 
kommuner som är väghållare samt till byggande av tunnelbanor. Målet 
för programmet är att medverka vid den utbyggnad av kommunernas 

trafikledssystem som erfordras för att tillgodose såväl de individuella 

som kollektiva trafikbehoven. 
För fördelning av bidragen fastställer vägverket en fördelningsplan 
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för fem år, som förnyas vart tredje år. Vid årsskiftet 1975176 fastställde 
vägverket fördelningsplan för femårsperioden 1976-1980. 

Från anslaget lämnas bidrag med 95 % av kostnad för bidragsberätti
gade byggnadsföretag, dels till byggande av väg, dels till byggande av 
gata mot vilken enligt gällande stadsplan utfart eller annan utgång från 
tomt eller annan fastighet inte får anordnas. Dessutom utgår bidrag med 

95 % till utförande av .större s. k. konstarbete eller trafikanordning som 
ingår i gata. Till annat bidragsberättigat gatubyggnadsarbete utgår bi
drag med 85 % . Bidrag med 95 % av kostnaderna för tunnelbanors un
derbyggnad kan under vissa förutsättningar också utgå från anslaget. Bi

drag utgår i mån av tillgång på medel. 
Kommunerna och Stockholms läns landsting (SLL) gjorde under år 

1974 en bchovsinventering avseende åren 1976-1990 och framlade för
slag till långtidsplan för åren 1976-1985. . 

De av kommunerna och SLL redovisade behoven och de därpå 
grundade långtidsplanerna omfattar principiellt de trafikleder som ingår 

eller skall ingå i huvudtrafiksystem enligt generalplan, dispositionsplan 
eller trafikledsplan. Detta innebär att behovs- och långtidsplaner inne
fattar fjärrleder, primärleder, viktigare sekundärlcder samt tunnel- och 

stadsbanor. 
I kommunernas och SLL:s behovsplaner har anmälts objekt motsva

rande en sammanlagd byggnadskostnad av ca 9 500 milj. kr. i 1976 års 
pris- och löncnivå. Vid den granskning av ingivna bchovsplaner som 
gjorts inom vägverket har beloppet reducerats till 6 500 milj. kr. 

Kommunernas och SLL:s sammanlagda förslag till långtidsplan för : 
åren 1976-1985 representerar en byggnadsvolym om 6 730 milj. kr. 

Vägverket har vid sin bedömning reducerat denna volym till 4 350 milj. 
kr. räknat i 1976 års kostnadsnivå. Totala bidragsbeloppet under den 10-
åriga Jångtidsplaneperioden bedömer vägverket till 4 140 milj. kr. och 
för den 5-åriga fördelningsplaneperioden till 1 875 milj. kr. 

Den reducering som vägverket genomfört och som framgår av sam
manställningen innebär att kommunernas trafikledsplaner kommer att 
genomföras i väsentligt långsammare takt än vad kommunerna bedömer 
som nödvändigt. En del centrumomgripande leder och större ombygg
nader av omfartsleder måste skjutas framåt i tiden. 

Regeringens direktiv för den 5-åriga fördelningsplanen för åren 
1976-l 980 anger ett bidragsbelopp för år 1976 på 345 milj. kr. som. 

sedan skall förbli nominellt oförändrat under de efterföljande fyra åren. 
I direktiven ingår även att vägverket skall beakta de väg- och gatuobjekt 
som erfordras i Luleåregionen på grund av Stålverk 80. Vägverket finner 

det även nödvändigt att beakta den utbyggnad av vägsystemet som krävs 
på grund av nu beslutad utvidgning av Volvos verksamhet på Hisingen i 

Göteborg. 
Då vägverket anser det nödvändigt att planera i fast kostnadsnivå har 
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man antagit en prisförändring med 5 % per år 'och räknat ner anslags

beloppet varje år med detta procenttal fram t. o. m. år 1980. För åren 

därefter fram t. o. m. år 1985 har ·verket räknat med reellt oförändrat 

anslag. 

Vägverket har gjort upp en preliminär långtidsplan för åren 1976-

1985 grundad på detta antagande. Det reellt beräknade totalbeloppet 

uppgår under fördelningsplaneperioden till ca 1-570 milj. kr. och under 

långtidsplaneperioden till 2 950 milj. kr. 

Trots de reduceringar som vägverket gjort bland kommunernas lång

tidsplaneobjekt finns således en betydande differens mellan vägverkets 

bedömning av bidragsbeloppet och de medel som beräknats enligt rege

ringens direktiv. Skillnaden är 4 140 - 2 950 = l 190 milj: kr. 

Objekten i den preliminära långtidsplanen är prioriterade enligt en 

inom verket gjord angelägenhetsbedömning. Av det totala beloppet fal

ler 23, 1 % på Storstockholmsområdet inklusive SLL, · 10, 7 % på Göte

borg-Mölndal och 4,6 % på Malmö. 

För år 1976 har anvisats ett bidragsbelopp av 345 milj. ·kr. Enligt den 

av vägverket upprättade preliminära långtidsplanen, som har gett led-· 

ning för fördelningsplanearbetet, beräknades av bidragsbeloppet ca 265 . 

milj. kr. bli utnyttjade för pågående objekt, varför ca 80 milj. kr. kan 

disponeras för nystarter. 

Programnivå A för år 1977, som utgör verkets alt. I, medför ett bi-· 

dragsbelopp om 395,7 milj. kr. Denna nivå ligger 45 milj. kr. ·över vad 

som anges i den på grundval av regeringens direktiv upprättade fordel

ningsplanen, varför förskjutningar framåt i tiden kan minska i förhål

lande till denna för vissa angelägna objekt. Kommunerna kommer även 
med denna programnivå att' liksom hittills få bekosta mindre byggnads

objekt med egna medel även om de enligt statsbidragskungörelsen är bi
dragsberättigade. 

Nivå B, som utgör verkets alt. Il och IIT, uppgår till 380,7 milj. ki-. 
och ligger 30 milj. kr. över vad som anges i den på grundval av regc-· 

ringens direktiv upprättade fördelningsplanen. Genom denna satsning ges 

möjlighet att tidsmässigt återföra vissa objekt, som förskjutits på grund 

av de insatser som måste göras i Luleå i anslutning till Stålverk 80 och i 

samband med Volvos utbyggnad på Hisingcn i Göteborg. 

Nivå C, som inte ingår i något av verkets föreslagna verksamhetsal

ternativ, innebär ett anslag om 350,7 milj. kr.; varav 5,7 milj. kr. för ad

ministration av bidragsgivningen. Denna programnivå motsvarar de re

geringsdirektiv som givits. En anslagstilldelning av bidrag på 345 milj. 

kr. under tioårsperioden 1976--1985 innebär att intentionerna enligt 

fördelningsplanen för·åren 1976-1980 i princip kommer att kunna full

följas. Programnivån resulterar dock i en betydande eftersläpning i bi

dragsgivningen i förhållande till det bidragsbehov som vägverket be

dömt rimligt. 
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2.7. Bidrag till drift u\1 enskildu vägar ni. m. 

Anslaget är ett kalenderårsanslag, där bidragsdelen avser det löpande 

kalenderåret. Anslagsframställningen avser således beträffande bidrags

delen år 1976 och beträffande administrationsdclen år 1977. Från ansla

get utgår statsbidrag till det enskilda vägnätets driftkostnader. 

Bidragsgivningen baserar sig på vart femte år återkommande drift

kostnadsberäkningar som utförs av vägförvaltningen. Dessa beräkningar 

sker med utgångspunkt från av vägverket framräknade standardvärden 

och av väghållarna lämnade uppgifter. Den beräknade totala driftkost

naden omfattar såväl barmarksunderhåll som vinterväghållning och 

jämkas årligen med hänsyn till förändringar i det allmänna kostnadslä

get. 

Från anslaget utgår även bidrag till iståndsättningsarbeten som anses 

nödvändiga från framkomlighets- och trafiksäkerhetssynpunkt. Bidrag 

lämnas i mån av tillgång på medel i normalfallet med 70 % och om syn

nerliga skäl föreligger med 85 % av beräknad· bidragsgrundande kost

nad. Bidrag kan även utgå till anskaffning av redskap för vägund~rhål
let samt till kostnader för viss passbåtsirafik m: m. 

Uppföljningen av att statsbidragsvägarna hålls i ett tillf~edsställande 
skick sker genom årlig besiktning av vägarna. 'I samband med denna be

siktning förekommer även i stor omfattning konsultationer. Väghållarna 

önskar bl. a. råd och ·anvisningar i fråga om väghållningen. Denna råd

givning, som utgör en dei av administrationen;har stor betydelse för ett 

rationellt vägunderhåll och bidrar till att underhållskostnaderna kan 

hållas på en rimlig nivå. 

Vägverket har gjort en behovs- och standardinveritering fÖr tiden 

t. o. m. år 1981. 

Det totala behovet av medel för iståndsättningsbidrag uppgår enligt 
bchovsinventeringcn till ca 200 milj. kr. i.111der' tioårsperioden 1972..:.._ 

1981 eller ca 20 milj. kr. per år i 1972 års pris-·.och lönenivå; Årskost

naden omräknad till nu aktuell pris- och lönenivii motsvarar 25· milj. kr. 

Enligt standardinventeringen uppgår den totala vägiängden av enskilda 

vägar vartill statsbidrag hittills inte utgått men som anses böra få bidrag 

under samma period till 10 316 km. Detta motsvarar ett årligt tillskott av 

ca 1 000 km väg. För iståndsättning av dessa tillkommande vägar er

fordras ett bidrag på 3 milj. kr. per år och för underhåll ett årligt ök

ningsbelopp om 1,5 milj. kr. 

Anslagen för åren 1974 och 1975 har medgivit - förutom bidrag till 

redan intagna statsbidragsvägar - att den tidigare år inneliggande ba

lansen av bidragsansökrlingar kunnat avvecklas och att målsättningen 

om intagning av ca ·1 000 km väg kunnat -uppfyllas. Därutöver har 

iståndsättningsbidrag utgått med sammanlagt ca 20 milj. kr. 

Programnivå A, som utgör verkets alt. I och 11, för år l976 uppgår 

till 131 milj. kr. med följande fördelning. 
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Administration 
Bidrag till barmarks- och vinterväghållning 
Bidrag till iståndsättningsarbetcn 
Bidrag till rcdskapsanskaffning 
Bidrag till särskilda kommunikationsändam;il 

1 000-tal kr. 

8 800 
94 300 
'.25 400 

I 500 
l 000 

131 OOQ 

Av totalbeloppet utgör ca 14,3 milj. kr. pris- och löneomräkning 

varav 134 000 kr. utgör kostnader för höjt lönekostnadspålägg. Pro
gramnivå A ger möjlighet att bevilja årligt bidrag till drift och istånd
sättning enligt gällande statsbidragskungörelse och dess tillämpningsfö
reskrifter. Bidrag till barmarks- och vinterväghållning kan totalt ges 

med 94,3 milj. kr. Iståndsättningsbidrag kan utgå med sammanlagt 25,4 
milj. kr., varav 22 milj. kr. till äldre bidragsvägar. 

Nivå B, som utgör verkets alt. III, innebär en minskning i förhållande 
till nivå A med 11,5 milj. kr. genom att iståndsättningsbidragct till äldre 
vägar halveras, dvs. från 22 milj. kr. till 11 milj. kr. och att redskapsbi

draget sänks från 1,5 till 1,0 milj. kr. 
I likhet med vad vägverket hemställt om under anslaget Bidrag till 

drift av kommunala vägar och gator föreslås att bidragsdelen läggs om 
till att avse framförliggande kalenderår. För bidrag avseende år 1976 
kräver detta en engångsuppräkning med 13.1 milj. kr. enligt verkets 
högsta alternativ. 

2.8. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

Detta anslag är ett kalenderårsanslag och avser framförliggande ka
lenderår. Anslag begärs således för år 1977. 

Under anslaget redovisas bidragsgivningen till byggande av enskilda 
vägar. Bidrag lämnas till byggande av enskild väg av väsentlig betydelse 
för en bygds befolkning. Fr. o. m. år 1966 lämnas bidrag även till byg
gande av enskild väg som utgör tillfartsväg till naturområde för rekrea
tion och friluftsliv eller av annat skäl är av särskild betydelse för fritids

ändamål. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel i normalfallet med 

70 % av den beräknade bidragsgrundande kostnaden. 
Av den tidigare nämnda inventeringen, som utförts för perioden 

1972-1981. framgår att ca 20 % av det totala enskilda statsbidragsväg

nätct om sammanlagt ca 63 000 km är i behov av ombyggnad. Det to
tala investcringsbehovet uppgår till ca 687 milj. kr. i fasta priser motsva
rande ett statsbidrag av ca 480 milj. kr. eller ca 48 milj. kr. per år. Om
räknat till nu aktuell pris- och lönenivå utgör medelsbehovct ca 60 milj. 

kr. per år. 
För år 1976 har ett anslag av 22,3 milj. kr., exkl. administrationskost

nader om 4,5 milj. kr., anvisats. Anslaget beräknas fördelas med drygt 
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15 milj. kr. till fortsättnings- och slutbidrag för tidigare påbörjade bygg
nadsobjekt och med ca 7,3 milj. kr. till objekt som avses påbörjas under 
år 1976. 

För år 1977 begär vägverket enligt programnivå A, som utgör verkets 

alt. 1, ett bidragsbelopp om 35 milj. kr. Nivån medger angelägna sats
ningar på bärighetshöjande åtgärder på glesbygdsvägarna som svarar för 
85 % av kostnaderna för det inventerade byggnadsbehovet. Vidare med
ger nivån en viss satsning på ombyggnad av trafikfarliga anslutningar 
till det allmänna vägnätet samt en viss satsning på fritidsvägar och tät
ortsvägar. 

Programnivå B - 30 milj. kr. - som är lika med verksamhetsalter
nativ Il och 111 medger samma satsningar på förstärkning av glesbygds

vägarna som i nivå A medan ombyggnad av anslutningar samt byggande 
av fritidsvägar endast medges i enstaka fall. 

Programnivå C - 25 milj. kr. - ingår inte i något av verke.ts tre 

vcrksamhetsaltcrnativ. För bidrag till byggande av enskilda statsbidrags
vägar har för år 1976 i ordinarie medel anvisats 22,3 milj. kr. Program
nivå C innebär ett nominellt oförändrat anslag om hänsyn tas till att 3 
milj. kr. tillförs under år 1976 av anslaget Särskilda byggnads- och för
bättringsåtgärder, innebärande att byggnadsvolymen uppgår till 25,3 milj. 

kr. år 1977. Programnivån medger bidragsgivning endast till de absolut 
mest angelägna glcsbygdsvägarna. 

Administrationskostnaderna tas i samtliga alternativ upp med 5 milj. 

kr. 

2.9. Tjiinster till utomstående 

Detta anslag är fr. o. m. budgetåret 1974/75 ett kalenderårsanslag och 
avser framförliggande kalenderår. Anslagsframställningen avser således 
år 1977. 

Programmet för anslaget, som för innevarande budgetår uppgår till 
12,3 milj. kr., inrymmer tjänster till utomstående och vissa kostnader i 
samband med beredskapsarbeten. Den förstnämnda posten avser den 
taxe- och avgiftsbelagda verksamheten, huvudsakligen byggande och 
drift på entreprenad av vägar åt kommuner och enskilda väghållare. 

Den principiella målsättningen för vägverkets taxe- och avgiftssätt

ning är full kostnadstäckning. Härmed avses täckning av såväl bokfö
rings- som kalkylmässiga kostnader. Verksamheten beräknas av vägver

ket under perioden 1976-1981 vara självbärande med en omslutning av 

ca 70 milj. kr. per år. 
Posten beredskapsarbeten avser vägverkets interna planering för 

AMS' räkning. Mot bakgrund av verkets målsättning och med hänsyn 
till omfattningen av egna resurser samt efter samråd med AMS planerar 
vägverket en årlig omslutning av beredskapsarbeten i egen regi motsva-

5 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bil. 8 
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rande en ersättning från AMS med ca 150 milj. kr. för perioden 1976-
1981. Härtill kommer särredovisade administrationskostnader för den 
interna planeringen om 14,9 milj. kr. årligen som inte ersätts av AMS. 
För år 1977 begär vägverket sistnämnda belopp för verksamheten. 

3. Remissyttrande över vägverkets, sjöfartsverkets och affärsverkens 
anslagsframställningar 

Arhetsmarknadsstyre/sen har, liksom i sina yttranden över tidi

gare års anslagsframställningar, framhållit betydelsen av att planeringen 
inom resp. verk fortlöpande bedrivs på sådant sätt att investeringarna 
snabbt kan anpassas efter konjunktur- och arbetsmarknadsläge. Det är 

angeläget att det inom verken finns en snabbt aktualiser~ar projektre
serv. I sitt yttrande understryker AMS vidare att en tidig kännedom om 

arbetskraftsåtgångcn för varje invcstcringsobjekt är en förutsättning för 
en effektiv syssclsättningsplanering. I övrigt har anslagsframställning
arna inte föranlett några erinringar från AMS' sida. 

4. :Föredraganden 

I prop. 1972: 1 (bil. 8) framlades förslag till allmänna riktlinjer för 
den fortsatta vägplaneringen i landet. Enligt förslaget - som enhälligt 

godtogs av riksdagen - skulle bl. a. den av vägverket vid planeringen 
tillämpade kalkylmodellen ses över. Ett utvecklingsarbcte skulle så
lunda bedrivas för att få fram underlag som gör det möjligt att bättre 

än hittills bestämma den vikt, som rimligen bör ges vissa av de i kalkyl
modellen ingående komponenterna, som trafikanternas tidskostnad, tra
fikolyckskostnaden och kalkylräntan. 

I sammanhanget underströk jag emellertid också angelägenheten av 
att utvecklingsarbetet vidgades. Den angivna kalkylmodellen är sålunda 
i första hand ett hjälpmedel för att bestämma de trafikekonomiska 
vinsterna - dvs. besparingen som vägtrafikanterna gör vid viss inrikt
ning av väginvesteringarna. Det föreligger härvidlag - som jag beto

nade - ett behov av att man i det fortsatta mera långsiktiga utveck
lingsarbctet eftersträvar att väga in olika samhällsekonomiska effekter, 

vilka inte ryms inom den nuvarande modellen. Behovet härav ökar med 
de vidgade regional- och näringspolitiska aspekter, som läggs på sam
hällets investeringar i olika hänseenden. Vinsterna kan i ett sådant 

perspektiv inte enbart bestämmas med hänsyn till trafikanterna utan 
bör även härledas ur bebyggelse- och näringslivsutveckl ingen. 

För att i enlighet med statsmakternas sHillhingstaganden dra upp de 
niirmare, mera konkreta riktlinjerna för det ifrågavarande utrednings
och utvccklingsarbetet tillsattes kommitten (K 1972: 04) för den lång

siktiga vägplaneringen (KLV). KLV har i oktober 1975 redovisat sina 
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ställningstaganden i betänkandet (SOU 1975: 85, 86) Vägplanering. 
Betänkandet rcmissbehandlas f. n. 

Jag vill i sammanhanget också erinra om att trafikutskottet i an
slutning till behandlingen av vissa motioner uttalat att en närmare 
utredning med syfte att skapa bättre förutsättningar för cykeltra

fikcn borde komma till stånd (TU 1972: 14). Genom beslut den 12 
januari 1973 uppdrog Kungl. Maj:t åt statens vägverk och statens tra

fiksäkcrhetsverk att gemensamt och i samråd med statens planverk ut
föra en utredning i enlighet med trafikutskottets uttalande. Trafikut
skottet har år 1974 uttalat sig om hur utredningsarbetet fortsättnings
vis bör bedrivas (TU 1974: 11). Verken har redovisat uppdraget i rap
porten Cykeln i serien Stadens trafiknät (Statens planverk, rapport nr 
33, del 1). 

Det kan konstateras att det i dag finns ett utbrett intresse att för

bättra förhållandena för cykeltrafiken. I flera kommuner pågår f. n. en 
omfattande planering på området. 

Den rapport som har presenterats av utrcdningsgruppen ger enligt 
min mening en god information om planering och genomförande av 

åtgärder för cykeltrafiken. Rapporten kommer därför att bli ett värde
fullt hjälpmedel för kommunerna när det gäller att i trafik- och bebyg
gelseplaneringen ta större hänsyn till trafikförhållandena för cyklister. 

Jag skall härefter övergå till frågan om väganslagen för budgetåret 

1976177. 
I prop. 1975: 1 beräknades väganslagen till sammanlagt 3 014 milj. 

kr. för budgetåret 1975176. Det innebar en rnedelsanvisning som med 
drygt 250 milj. kr. översteg anslagen i statsverkspropositionen för bud

getåret 197..J./75. 
Genom de medel som ställs till förfogande och som kommit såväl 

byggnads- som driftanslagen till godo, har man kunnat tillgodose vä
sentliga trafikbehov. Inte minst anser jag det värdefullt att en bety
dande del av anslagsökningcn använts för vägförbättringar och bro
förstärkningar m. m. på från regionalpolitisk synpunkt viktiga fäns
vägar. Jag vill i detta sammanhang peka på att <let s. k. tunga vlignätet 
har kunnat utvecklas på ett väsentligt sätt. På 92 % av det allmänna 
vägnätet har under år 1975 tillåtits. ett axeltryck av 10 ton och ett boggi
tryck av 16 ton. Ar 1973 ti!Hits motsvarande axel- och boggitryck på 

ca 79 % av vägnätet. Den påtagliga standardförbättring, som den öka
de tillåtna belastningen är ett uttryck för, avser så gott som helt läns

vägar och innebär tillsammans med de ytterligare förstärkningsarbcten 
som kan genomföras under år 1976 ett betydelsefullt stöd åt de. regio
nal- och näringspolitiska strävandena. I sammanhanget kan nämnas 
att genom en ändring i vägtrafikkungörelsen tillåts fr. o. m. den 1 april 
1975 på allmän väg i normalfallet 10 tons axeltryck och 16 tons boggi
tryck. Undantag härifrån meddelas genom lokala trafikföreskrifter. 

Beslutade undantag anges genom skyltning längs berörda vägar, vilket 
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får anses utgöra en väsentlig förbättring när det gäller att informera 
trafikanterna om den för vägen aktuella bärigheten. 

Ett nytt anslag, benämnt Särskilda byggnads- och förbättringsåtgär
der avseende statliga vägar, tillskapades budgetåret 1974175. Som motiv 
härför anförde jag att vägbyggnadsverksamhet och även vissa slag av 
åtgärder som hänför sig till driftsidan, i första hand förstärknings- och 
andra förbättringsarbeten, väl lämpar sig för insatser i sysselsättnings
främjande syfte. Utan att ändra på det förhållandet att vägarbeten även 
i fortsättningen kunde antas komma att utgöra en betydelsefull del av 
beredskapsarbetena skulle ett särskilt konjunkturpolitiskt betingat an
slag medverka till att ytterligare höja handlingsberedskapen och säker
ställa en så ändamålsenlig användning som möjligt av från sysselsätt
ningssynpunkt nödvändiga insatser. Detta anslag skulle för vägverkets 
del fylla ungefär samma uppgift som de för olika anslag på kapital
budgeten beräknade konjunkturmarginalerna. En lämplig ordning an
sågs vara att anslaget ställdes till regeringens förfogande och att pla
neringen av ifrågakommande åtgärder skulle ankomma på vägverket i 
samråd med arbetsmarknadsverket. Anslaget har för de två senaste 
budgetåren förts upp med 200 milj. kr. 

Sedan statens vägverk kommit in med ett i samråd med arbetsmark
nadsstyrelsen upprättat förslag till fördelning av ifrågavarande anslag, 
har regeringen beslutat om anslagets fördelning på olika ändamål. Av 
de 200 milj. kr. som anslaget omfattar har regeringen för budgetåret 
1975176 fördelat 160 milj. kr. till ombyggnad och förbättring av stat
liga vägar, 30 milj. kr. till beläggningsarbeten på statliga vägar och 10 
milj. kr. till byggande och iståndsättning av enskilda vägar. 

Jag förordar en fortsatt kraftig satsning på väganslagen ~iven för nästa 
budgetår och tillstyrker en höjning av driftanslagen med totalt ca 203 
milj. kr. i förhållande till anslagen innevarande budgetår. 

Inom ramen för de resurser som sålunda förordas bör även i fort
sättningen en ingående angelägenhetsbedömning ske. Insatserna på det 
statliga vägnätet bör därvid i första hand inriktas på att genom ända
målsenliga driftåtgärder till lägsta möjliga kostnad säkerställa funk
tionen hos de olika delarna av det befintliga vägnätet. Vidare bör de 
investeringsplaner fullföljas som avser att genom mera punktvisa in
satser åstadkomma förbättringar på längre sammanhängande vägsträc
kor eller som siktar till att på olika delar av vägnätet avhjälpa brister. 
som är till påtagliga olägenheter för trafiken. 

En sådan ingående prövning och prioritering av väghållningsåtgär
derna - och det gäller särskilt byggnadssidan - är angelägen så att 
önskvärt utrymme kan skapas för regionalpolitiskt betydelsefulla in
satser. Under år 1975 har flerårsplanerna för vägbyggandet samt för
delningsplanen avseende bidragsgivningen till det kommunala byggan
det författningsenligt reviderats. Regeringen har, liksom vid tidigare 
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revideringar, lämnat vägverket och länsstyrelserna anvisningar som le
gat till grund för upprättandet av planerna. 

I fråga om den statliga vägdriften förutsätter jag att möjligheterna 
att bibehålla eller höja standarden på vägnätet genom olika åtgärder 
- t. ex. oljegrusning, beläggning eller förstärkning - tas till vara och 
att valet mellan de vägar som kan komma i fråga för åtgärder i möjlig 
utsträckning grundas på den samhällsekonomiska lönsamheten. Upp
märksamhet bör ägnas frågan att skapa skäligt utrymme för förbätt
ringsarbeten på det sekundära vägnätet. 

Uppmärksamhet bör även ägnas en ökad forsknings- och utvecklings
verksamhet på väg- och trafikområdet. I sammanhanget bör erinras om 
de förbättrade betingelser för forsknings- och utvecklingsarbete som 
statens väg- och trafikinstitut fått i samband med omlokaliseringen till 
Linköping. Jag har vid bedömningen av vägverkets anslag byggt på 
förutsättningen att verket i större utsträckning skall utnyttja institutets 
tjänster under komman,de budgetår. 

Jag går nu över till att redovisa mina ställningstaganden i fråga om 
anslagens storlek och kommer senare att hemställa om medelsanvisning 
under resp. anslag. 

Vad gäller väg- och gatudriften anser jag i likhet med väg
verket att driftåtgärder, som syftar till att upprätthålla servicestandarden 
och vidmakthålla det i vägarna nedlagda kapitalet, skall prioriteras vid 
en bedömning av olika möjliga väghållningsinsatser inom ramen för de 
totalt tillgängliga vägmedlen. Jag är i enlighet härmed beredd att före
slå betydande uppräkningar av samtliga driftanslag. 

Anslaget D r i f t a v s t a t I i g a v ä g a r avses täcka kostnaderna 
för servicearbeten, underhållsarbeten samt vissa förbättringsarbeten in
om de olika delarna av det statliga vägnätet. För innevarande budgetår 
är anslaget 1 355 milj. kr. Av anslaget Särskilda byggnads- och förbätt
ringsåtgärder avseende statliga vägar har därjämte 30 milj. kr. fördelats 
till underhållsarbeten i form av beläggningsarbeten på statliga vägar. 

Betydande insatser i form av beredskapsarbeten har även avsett för
bättringsåtgärder. Under den senaste femårsperioden har således för 
detta ändamål sammanlagt ca 350 milj. kr. anvisats över elfte huvud
titeln. Dessa arbeten, som primärt tillkommit från allmän sysselsätt
ningssynpunkt, har bidragit till att påskynda genomförandet av väg
verkets långsiktiga program för upprustning av de sekundära och ter
tiära vägarna. 

Med hänsyn till de angelägna behov av olika driftåtgärder som fö
religger är jag beredd att föreslå en anslagsökning med 155 milj. kr. i 
förhållande till anslaget för innevarande budgetår. För den statliga 
vägdriften skulle därmed under kalenderåret 1977 komma att dispone
ras (1 355+155) 1 510 milj. kr. Inom denna ram räknar jag med att 
vägverket vid normal omfattning av servicearbeten kan utföra slitlagcr-
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och torrläggningsarbctcn i större omfattning än innevarande år. Därut
över räknar jag med att förbättringsarbeten kan utföras i samma om
fattning som under de senaste åren. 

För anslaget B i dra g t il l d r i f t av ko mm u n a I a väg ar 
och gator beräknar jag en höjning med 30 milj. kr. - eller nära 
15 % - jämfört med det för innevarande budgetår anvisade anslaget 
om 205,7 milj. kr. Jag förordar således för nästa budgetår ett anslag av 
235,7 milj. kr. Jag är inte beredd att förorda en sådan omläggning av 
anslagsperioden för bidragsdelcn till att avse framförliggande kalenderår 
som vägverket har föreslagit. 

Under anslaget Bidrag t i 11 drift av enskilda vägar 

m. m. har under senare budgetår väsentligt ökade medel ställts till för

fogande. För innevarande budgetår är anslaget upptaget med 93 milj. kr. 
Härtill kommer ca 7 milj. kr. från anslaget Särskilda byggnads- och 
förbättringsåtgärder. Av totalbeloppet 100 milj. kr. kan ca 11,7 milj. kr. 

beräknas avse iståndsättningsarbeten, vilket möjliggör en väsentlig sta~
dardförbättring av det enskilda vägnätet. Den balans av inneliggande 
ansölmingar om statsbidrag till i och för sig statsbidragsberättigade en
skilda vägar som uppkommit under senare år har under åren 1974 och 

1975 kunnat avvecklas. 
Jag är beredd att föreslå en fortsatt kraftig satsning på det från flera 

synpunkter viktiga enskilda vägnätet och förordar en mcdelsanvisning 

för nästa budgetår med 108 milj. kr., dvs. en ökning jämfört med in
nevarande budgetår med 15 milj. kr. Med den förordade medelsanvis
ningen räknar jag med att - utan ianspråktagande av några medel från 
anslaget Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder - samtliga nya 
inkomna ansökningar, motsvarande ca 1 000 km väg, kan få bidrag. 
Därtill beräknas från anslaget statsbidrag kunna lämnas även till istånd
sättningsarbeten på vägar som redan uppbär statsbidrag till barmarks
underhåll och vinterväghållning. 

Jag är inte beredd att förorda en sådan omläggning av anslagspcrio
den för bidragsdelen till att avse framförliggande kalenderår som före
slagits av vägverket. 

Genom beslut den 27 oktober 1972 uppdrog Kungl. Maj:t åt statens 

vägverk att genomföra en översyn av statsbidragssystemet för enskilda 

vägar. Vägverket har i mitten av december 1975 lämnat en utrednings
rapport. Denna remissbehandlas f. n. 

Vad gäller väg- och gatubygga n d c t vill jag i följande ta
bell inledningsvis redovisa det ungefärliga utfallet av investeringarna -
inom denna sektor under perioden 1970-1974 samt de beräknade 

kostnaderna under åren 1975 och 1976. I de angivna beloppen för be
redskapsarbeten, som avser statsbidragsdelcn för alla kategorier vligar, 
ingår även kostnaderna för vissa förbättringsarbeten av driftkaraktär. 

Vid sidan av de ordinarie vägbyggnadsanslagen har, som framgår 
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År Ordinarie Särskilda Ordinarie Byggande Bered- Summa 
statliga byggnads- kom mu- av en- skaps-
vägbygg- och för- nala väg- skilda arbeten 
nadsar- bättrings- byggnads- vägar 
beten åtgärder arbeten 

1970 693 300 23 260 1276 
1971 684 325 23 315 1347 
1972 685 330 23 589 1627 
1973 725 331 23 468 1547 
1974 1840 331 25 414 1 610 
1975• 745 200 344 27 260 l 576 
1976• 765 200 350 27 420 1 762 

1 Varav på tilliiggsstat 115. 
• Beräknade belopp. 

av tabellen, betydande belopp årligen anvisats av beredskapsmcdcl som 
kommit vägnätet tillgodo. Dessa insatser har primärt motiverats av 

sysselsättningspolitiska skäl. Det har dock ansetts viktigt att som bered
skapsarbeten välja ut vägföretag som ingår i gällande flerårs- och lång

tidsplaner. rnirigcnom har det varit möjligt att förutom den egentliga 
sysselsättningscffekten även uppnå en positiv effekt från trafiksäkcrhets
och framkomlighetssynpunkt. Beredskapsarbetena har därjämte spe
ciellt för norrlandslänen inneburit en allmän förbättring av vägnätet, 
vilket stöder strävandena mot en bättre regional balans i fråga om be
byggelse- och näringslivsutvcckling. Jämfört med den normala för
delningen mellan riks- och länsvägar av de ordinarie vägbyggnadsmed
len kan det vidare konstateras att en större andel av beredskapsmed
lcn är att hänföra till den senare vägkategorin. 

Som jag tidigare nämnt, togs föregående budgetår upp ett konjunk
turbetingat väganslag, S är s k i 1 da b y g g n a d s- o c h f ö r h ä t t
r in g såt gärd c r avseende stat 1 i g a vägar. Hela anslaget 
för innevarande budgetår, 200 milj. kr., har ställts till viigvcrkcts för
fogande. För att bibehålla handlingsbercdskapcn i sysselsättningsavse
cnde och samtidigt ha möjlighet att dft syssclsättningslägct så kräver 
påskynda och tidigarelägga angelägna vägföretag samt utföra förbätt
ringar på bl. a. regionalpolitiskt viktiga länsvägar, förordar jag att ett 
motsvarande anslag tas upp även för nästa budgetår. Anslaget hör där

vid anvisas med samma belopp som för innevarande budgetår, dvs. 200 
milj. kr. Anslaget bör ställas till regeringens förfogande att disponeras 
för särskilda insatser i fråga om drift och byggande av statliga vägar, 

när detta är motiverat av konjunkturpolitiska eller andra skäl. Anslaget 

har hittills visat sig mycket värdefullt när det bl. a. gällt att snabbare 
kunna utföra angelägna vägprojekt som t. ex. Väg E 3, Kapellskärs
vägen i Stockholms län och riksväg 40 BOrås-Göteborg. Jag bedömer 
det möjligt att avsätta en större andel av anslaget än tidigare till 

större projekt, som är angelägna från såväl vägpolitiska som sysselsätt-
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ningsmässiga utgångspunkter, t. ex. vissa delar av väg E 6 i norra Hal
land. Planeringen av ifrågakommande åtgärder bör ske i samråd med 
AMS. 

Anslaget B y g g a n d e a v s t a t I i g a v ä g a r är för innevarande 
budgetår 765 milj. kr. Av anslaget Särskilda byggnads- och förbättrings
åtgärder avseende statliga vägar har härjämte för innevarande budgetår 
fördelats 160 milj. kr. till byggande av statliga vägar. Anslaget bör för 
nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp, dvs. med 765 milj. kr. 
Som jag anfört tidigare bör därvid en förhållandevis större andel av 
det särskilda anslaget tas i anspråk för uppsnabbning av vissa angelägna 
större vägprojekt. Jag vill i sammanhanget peka på att regeringen den
na dag av sysselsättningsskäl beslutar om tidigareläggning av vissa an
läggningsarbeten. Därvid ställs ytterligare 150 milj. kr. till förfogande 
för byggande av vägar. 

Anslaget Bidrag t i 11 byggande av kommun a I a v ä
g a r o c h g a t o r bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat 
belopp, dvs. med 350 milj. kr. 

Anslaget B i d r a g t i 11 b y g g a n d e a v e n s k i I d a v ä g a r 
bör för nästa budgetår tas upp med oförändrat belopp, dvs. med 26,8 
milj. kr. 

Kostnadsramama för år 1977 för anslagen Drift av statliga vägar 
resp. Byggande av statliga vägar bör i princip bestämmas till samma 
belopp som anslagen. Det bör ingå i regeringens befogenheter att i den 
mån arbetsmarknadsläget, kravet på en ändamålsenlig planering av 
verksamheten eller andra särskilda skäl motiverar det bemyndiga väg
verket att under år 1976 resp. 1977 jämka de föreskrivna kostnadsra
marna för dessa år, t. ex. genom att under andra halvåret 1976 i för
väg ta i anspråk behövliga belopp av de medel under de kalender
årsberäknade anslagen, som kan bli anvisade för verksamhetsåret 1977. 

Jag hemställer att regeringen 
ger riksdagen till känna vad jag har anfört i det föregående 

om vägväsendet. 

B 1. Statens vägverk: Ämbetsvcrksuppgiftcr 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

4 837 000 
6 560 000 
7 465 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för central administration (an
del), översiktlig vägplanering, fastställande av arbetsplaner samt för- · 
svars- och jämvägsärenden. 
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Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 9 584 000 kr. för budgetåret 
1976/77 avseende verksamheten under år 1977. Motiveringen för ver
kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets 
anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Jag bedömer att kostnaderna för år 1977, som jag beräknar till 7,4 
milj. kr., ungefärligen kommer att fördela sig på följande sätt. Jag har 
därvid även för år 1977 beräknat medel för en tjänst för översiktlig väg
planering. 

Plan 

Central administration 
Översiktlig vägplanering 
Fastställande av arbetsplaner 
F örsvarsfrågor 
Järnvägsärenden m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

1400000 
1700000 

410 000 
3 665 000 

290 000 

7 465 000 

att till Statens vägverk: Ämbetsverksuppgif ter för budgetåret 
1976177 anvisa ett förslagsanslag av 7 465 000 kr., att avräknas 

mot automobilskattemedlen. 

B 2. Drift av statliga vägar 

1974/75 Utgift 1 215 553 000 
1975176 Anslag 1 355 000 000 
1976177 Förslag 1 510 000 000 

Reservation 525 274 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för de delar av vägverkets 
verksamhet som är hänförliga till driften av de statliga vägarna samt 

vissa förbättringsarbeten, vilka avser främst de sekundära och tertiära 
vägnäten. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 1 734,5 milj. kr. resp. 1 612,5 milj. 
kr. enligt sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1976/77 av
seende verksamheten under år 1977. Motiveringen för verkets förslag i 
denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets anslags
framställning i det föregående. 
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Föredraganden 

Kostnadsramcn för år 1976 har fastställts till 1 355 milj. kr. 
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

kostnadsramen för år 1977 bestäms till 1 510 milj. kr. och att anslag be
gärs med samma belopp. Förslaget innebär en ökning ~v anslaget för 
nästa budgetår med 155 milj. kr. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägdriften 
beräknas i stort fördela sig under år 1977. Sammanställningen visar 
även de ungefärliga beräknade kostnaderna för innevarande år (milj. 
kr.). 

Plan 

Central administration 
Regional administration 
Servicearbeten 
Undcrhällsarbctcn 
Förbiittringsarbeten 

1976 

22,2 
25,l 

651,0 
515,0 
141,7 

1355,0 

1977 

Vägverket 

26,0 
30,0 

719,0 
839,5 
120,0 

1 734,5 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Föredra-
gandcn 

26,0 
30,0 

704,0 
610,0 
140,0 

1510,0 

att till Drift av statliga vägar för budgetåret 1976/77 anvisa ett 
reservationsanslag av 1 510 000 000 kr., att avräknas mot auto
mobilskattemedlen. 

B 3. Byggande av statliga vägar 

1974/75 Utgift 840 560 000 
1975/76 Anslag 765 000 000 
1976/77 Förslag 765 000 000 

Reservation 398 947 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för de delar av vägverkets 
verksamhet som är hänförliga till byggande av statliga vägar samt vissa 
förbättringsarbeten. 

Statens vägverk 

Verket hemställer oi:n. ett anslag om 1 001,5 milj. kr. resp. 901,5 milj. 
kr. enligt sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1976/77 av
seende verksamheten under år 1977. Motiveringen för verkets förslag i 
denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets anslags
framställning i det föregående. 

Föredraganden 

Kostnadsramen för år 1976 har fastställts till 765 milj. kr. 
Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 
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kostnadsramcn för år 1977 bestäms till 765 milj. kr. och att anslag be
gärs med samma belopp. Förslaget innebär oförändrad mcdclstilldclning. 

I följande sammanställning redovisas hur kostnaderna för vägbyggan
det beräknas i stort fördela sig under år 1977. Sammanställningen visar 
även de ungefärligen beräknade kostnaderna för innevarande år (milj. 
kr.). 

Plan 1976 1977 

Vägverket Föredra-
gandcn 

Central administration 26,9 32,0 32,0 
Regional administration 22,8 29,0 29,0 
Byggande av riksvägar 506,4 691,4 525,0 
Byggande av tunnelbanor 39,0 5,0 5,0 
Byggande av länsviigar 161,9 236,1 164,0 
Utrednings- oi.:h utveeklings-
vcrksamhet S,O 8,0 10,0 

765,0. 1 001,5 765,0 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Byggande av statliga vägar för budgetåret 1976/77 anvisa 
ett reservationsanslag av 765 000 000 kr., att avräknas mot 
automobilskattemedlen. 

B 4. Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärdcr avseende statliga 

vägar 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 Nytt anslag. 

175 000 000 

200 000 000 
200 000 000 

Reservation 125 000 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för de särskilda byggnads
och förbättringsåtgärder avseende statliga vägar som kan aktualise
ras av konjunkturmässiga eller andra skäl. 

Statens viigverk 

Verket hemställer om ett anslag om 215 milj. kr. resp. 140 milj. 

kr. enligt sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1976/77 
avseende verksamheten under år 1977. Motiveringen för verkets för

slag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets 
anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag 
att kostnadsramcn för år 1977 bestäms till 200 milj. kr. och att an

slag begärs med samma belopp. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende stat

liga vägar för budgetåret 1976/77 anvisa ett rcservationsanslag 
av 200 000 000 ·kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 

B 5. Bidrag till drift av kommunala vägar och gator 

1974/75 Utgift 184 465 000 Reservation 304 000 

1975/76 Anslag 205 700 000 
1976177 Förslag 235 700 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till kommun med 95 % av det be
lopp vartill de skäliga kostnaderna för drift av de bidragsberättigade vä
garna och gatorna beräknas uppgå. Driftkostnaden fastställs för en två
årsperiod av statens vägverk efter kommunens hörande. Beräkningen 
kan justeras under löpande tvåårsperiod, om väsentligt ändrade förhål
landen inträder. Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen 
(1971: 955, ändrad 1972: 186) om statsbidrag till väg- och gatuhållning i· 
vissa kommuner. Bidrag utgår i mån av tillgång på medel. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 260,9 milj. kr. för budgetåret 
1976/77. Vidare begär verket att 261 milj. kr. för bidragsgivning av
seende år 1977 anvisas redan budgetåret 1976/77. Motiveringen för ver
kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets 
anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag, att 
anslaget tas upp med 235,7 milj. kr., innebärande en uppräkning med 
30 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på ungefär följande säit. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

900 000 
234 800 000 

235 700 000 

att till Bidrag till drift av kommunala vägar och gator för bud
getåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 235 700 000 
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 
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B 6. Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

394 657 000 
350 000 000 
350 000 000 

Reservation 146 976 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till kommuns kostnad för byggnads
företag med 95 % till byggande av väg samt till byggande av gata mot 
vilken enligt gällande stadsplan utfart eller annan utgång från tomt eller 
annan fastighet inte får anordnas. Dessutom utgår bidrag med 95 % till 
utförande av större konstarbete eller trafikanordning, som ingår i gata. 
Till annat bidragsberättigat gatubyggnadsarbcte utgår statsbidrag med 
85 % . I kostnaden för byggnadsföretag får inräknas skälig ersättning för 
mark och för intrång, som föranleds av vägs eller gatas byggande eller 
användande. 

Bidrag utgår i mån av tillgång på medel och enligt av statens vägverk 
fastställd fördelningsplan för fem år. Fördelningsplanen skall förnyas 
vart tredje år. Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen (1971: 955, 
ändrad 1972: 186) om statsbidrag till väg- och gatuhållning i vissa kom
muner. Statsbidrag till byggande av tunnelbana kan under vissa förut
sättningar utgå från detta anslag till kommun, landstingskommun och 
kommunalförbund. Denna bidragsgivning regleras genom kungörelsen 
(1971: 956) om statsbidrag till byggande av tunnelbana. Bidrag utgår i 
mån av tillgång på medel. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 395,8 resp.· 350,8 milj. kr. enligt 
sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1976/77. Motiveringen 
för verkets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för 
vägverkets anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 
anslaget tas upp med 350 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig 
på ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

5 700 000 
344 300 000 

350 000 000 

att till Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator för 
budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 350 000 000 
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 
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B 7. Bidritg till drift av enskilda vägar m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

88 259 000 
93 000 000 

108 000 000 

Reservation 15 626 000 

Från detta anslag lämnas bidrag till drift av enskild väg av väsentlig 

betydelse för en stor allmänhet. Bidrag kan även utgå om vägen är ut

fart för en bebyggelse och av betydande längd eller om vägens drift är 

synnerligen betungande för väghållaren. Bidrag utgår med 70 % av be

räknad kostnad för väghållningen. Bidrag kan beviljas med 85 % om 

synnerliga skäl föreligger. Vidare kan s. k. iståndsättningsbidrag beviljas 

med 70 % för åtgärder som bedöms nödvändiga från trafiksäkerhetssyn

punkt. Från anslaget lämnas även bidrag till anskaffning av redskap för 

driften. Slutligen utgår från anslaget bidrag till kostnader för viss pass

båtstrafik m. m. Huvuddelen av bidragsgivningcn regleras genom kun

görelsen angående statsbidrag till enskild väghållning (1952: 793, ändrad 

senast 1971: 958) och kungörelsen (1952: 417, andrad 1963: 102) an

gående statligt stöd till anskaffning av maskiner och redskap för ratio

nalisering av underhållsarbetet på vissa enskilda vägar. Bidrag utgår i 
mån av tillgång på medel. 

Statens viigverk 

Verket hemställer om ett anslag av ca 131,1 resp. 119,6 milj. kr. enligt 

sitt högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1976/77. Vidare begär 
verket att 131 milj. kr. för bidragsgivning avseende år 1977 anvisas re

dan budgetåret 1976/77. Motiveringen för verkets förslag i denna del 

har redovisats under redogörelsen för vägverkets anslagsframställning i 
det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 

anslaget för budgetåret 1976/77 tas upp med 108 milj. kr., innebärande 

en ökning med 15 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig på unge

fär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidragsbelopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

Kr. 

8 800 000 
99 200 000 

108 000 000 

1. medge att under budgetåret 1976/77 statlig lånegaranti för lån 
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avseende inköp av vägunderhållsmaskiner för vissa enskilda 
vägar beviljas intill ett belopp av 120 000 kr. 

2. till Bidrag till drift av enskilda vägar m. m. för budgetåret 
1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 108 000 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen; 

B 8. Bidrag till byggande av enskilda vägar 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

27 009 000 

26 800 000 
26 800 000 

Reservation 17 594 000 

Från anslaget lämnas bidrag till byggande av enskild väg av väsentlig 
betydelse för en bygds befolkning. Bidrag lämnas till kostnad för arbets
plan med 70 % samt till beräknad övrig kostnad för företaget med högst 
70 % . Föreligger synnerliga skäl kan sistnämnda bidrag höjas till högst 
85 % . Bidragsgivningen regleras genom kungörelsen angående statsbi

drag till enskild väghållning (1952: 793, ändrad senast 1971: 958). Bi
drag lämnas även till byggande av enskild väg som utgör tillfartsväg till 

naturområde för rekreation och friluftsliv eller av annat skäl är av sär
skild betydelse för fri tidsändamål. Även för denna bidragsgivning gäller 

i tillämpliga delar nämnda kungörelse. Bidrag utgår i mån av tillgång på 
medel. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 40,1 resp. 35,1 milj. kr. enligt sitt 
högsta resp. lägsta alternativ för budgetåret 1976/77. Motiveringen för 
verkets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för väg
verkets anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående förordar jag att 
anslaget tas upp med 26,8 milj. kr. Förbrukningen beräknas fördela sig 
på ungefär följande sätt. 

Plan 

Central och regional administration 
Bidrags belopp 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

Kr. 

5 000 000 
21800000 

26 800 000 

att till Bidrag till byggande av enskilda vägar för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsan~lag av 26 800 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen. 
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B 9. Tjänster till utomstående 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

10 390 000 

12 300 000 
14 207 000 

Från anslaget bestrids vissa kostnader inom vägverket för planering 
m. m. av beredskapsarbeten åt arbetsmarknadsstyrelsen. 

Statens vägverk 

Verket hemställer om ett anslag av 14 900 000 kr. för budgetåret 
1976/77 avseende verksamheten under år 1976. Motiveringen för ver
kets förslag i denna del har redovisats under redogörelsen för vägverkets 
anslagsframställning i det föregående. 

Föredraganden 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1976/77 till ca 14,2 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tjänster till utomstående för budgetåret 1976/77 anvisa ett 
förslagsanslag av 14 207 000 kr., att avräknas mot automobil
skattemedlen. 

B 10. Avsättning till statens automobilskattemedclsfond 

l vägtrafikskattelagen (1973: 601, ändrad senast 1975: 276) återfinns 
de grundläggande bestämmelserna för beskattning av bilismen. 

I följande sammanställning redovisas det faktiska utfallet av automo
bilskattemedlens specialbudget för de senaste fem budgetåren (milj. kr.). 

Budgetår Netto- Netto- Över- · Beh<lllning Reserva-
inkomster utgifter skott p;l fonden tio ner 

1970171 3 243,l 2 634,1 609,0 2 453,7 990,3 
1971 /72 3 348,6 2 830,l 518,5 2 754,0 1 208,5 
1972/73 3 473,6 3 169,8 303,8 3 003,4 l 262,9 
1973/74 3 642,0 3 323,6 318,4 3 180,0 1 407,7 
1974/75 3 713,2 3 614,9 98,3 3 381,3 1 301,6 

De sammanlagda utgifterna under de olika väganslagen m. m. för 
budgetåret 1976177 har jag beräknat till 3 217 milj. kr. 

För trafiksäkerhet, vissa bidrag m. m. beräknar jag för andra anslag 
under sjätte huvudtiteln sammanlagt ca 154 milj. kr., att avräknas mot 
automobilskattemedlen. Under andra, åttonde, nionde och elfte huvud
titlarna föreslås därjämte att ca 778 milj. kr. skall avräknas mot dessa 
medel. Totalt bör alltså för dessa ändamål ca 932 milj. kr. avräknas mot 
automobilskattemedlen. 
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Enligt den sålunda redovisade beräkningen skulle det totalbelopp som 
avses täckas av automobilskattemedlen för budgetåret 1976/77 uppgå till 
sammanlagt (3 217+154+778) 4149 milj. kr., vilket innebär en ök
ning i förbållande till motsvarande på statsbudgeten för innevarande 
budgetår uppförda anslagsbclopp med ca 360 milj. kr. 

Chefen för finansdepartementet har beräknat inkomsterna på auto
mobilskattemedlens specialbudget för budgetåret 1976/77 till samman
lagt 4 012 inilj. kr. 

Hela sistnämnda belopp disponeras för att täcka anslag på driftbudge
ten. Därutöver får 137 milj. kr. tas ur budgetutjämningsfondcn och där 
redovisas under särskild titel. 

Anslaget bör föras upp med endast ett formellt belopp av 1 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsättning till statens automobilskattemedels/ond för bud
getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

6 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bil. 8 
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C. TRAFIKSÄKERHET 

C 1. Statens trafiksäkcrhetsverk: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

17 720 000 

18 525 000 

22 336 000 

Trafiksäkerhetsverket är central myndighet för uppgifter rörande 
trafikreglering, fordonskontroll, förarutbildning, körkort, bil- och kör
kortsrcgistrering samt information och allmänt trafiksäkerhetsarbcte. 

Trafiksäkcrhetsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en gene
raldirektör. Inom verket finns fyra byråer, nämligen trafik- och infor
mationsbyrån, fordonsbyrån, körkortsbyrån och kanslibyrån samt en re
gisteravdelning för bil- och körkortsregistren. Till verket är knutet ett 
registerråd med uppgift att bistå verket i mera betydelsefulla frågor rö
rande registerverksamheten. För förarprov, fordonsbesiktning m. m. 
finns en regional organisatio!} med sju distrikt. 

Från förevarande anslag bestrids kostnaderna för verkets styrelse, 
verkschefens sekreterare, trafik- och informationsbyrån, sex tjänster 
inom kanslibyrån, en avdelningsdirektör för viss utredningsverksamhet 
samt - inom den regionala organisationen - sju förste byråingenjörer 
för viss tillsynsverksamhet, sju byråassistenter för allmän informations
verksamhet, sju byråassistenter för uppgifter i samband med trafikun
dervisning i skolorna, sju bilinspektörer för arbete med bl. a. buller- och 
avgaskontroll samt fyra kontorister. 

1975/76 Ber;iknad ;indring 1976/77 

Verket Föredra-
gandcn 

Personal 
HandElggande personal 55 
Övrig personal 16 

-'- 7 rl 
+1 

71 -l--8 +I 
Anslag 
Lönekostnader 5 517 000 _, 2 140 000 +I 437 000 
Sjukv[1rd 14 000 3 000 
Rcsccrsiiltningar 530 000 ' 247 000 + 68 000 
därav utrikes resor (25 000) (-) (-} 
Lokalkostnader 756 000 -r· 266 000 + 190 000 
Expenser 557 000 + 331 000 + 139 000 
därav representation (3 OOOJ (+ 2 000) (-) 
diirav engångsutgifter (-) (;- 28 000) (-) 
Informationsverksamhct JO 050 000 +4 400 000 -!--1900000 
Materiatundersökningar m. m. 500 000 --'--- 80 000 -'--- 35 000 

' 120 000 -r- 42 000 ---,-Utredningsuppdrag 600 000 
Övriga utgifter 2 000 

18 526 000 +7 587 000 +3 811 000 
U ppbördsmedel 
Ersättningar för uppdrag 1 000 

18 525 000 +7 587 000 +3 811 000 
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Statens traf iksäkerhetsverk 

Trafiksäkerhetsverket anmäler att man finner det angeläget att prin
cipbeslut fattas om viss ny organisation för verket i enlighet med tidi
gare av verket framfört förslag. 

Till budgetåret 1976/77 behövs följande förändringar av anslaget. 
1. Pris- och löneomräkning m. m. 3 855 000 kr., varav 147 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet skulle nödvändigtvis komma att betyda minskad in

formationsverksamhet. Vidare måste uppdragen åt utomstående att ut
föra materialprovningar, utredningar och undersökningar skäras ned. 

3. Olycksdata utgör den fundamentala utgångspunkten för trafiksä
kerhetsarbetet och verket måste ha möjlighet att fortlöpande följa, ana
lysera och bedöma olycksläget. För bl. a. kontinuerliga studier av 
olycksutvecklingen vilka bl. a. tjänar som bedömningsunderlag för 
verksledningen behövs ytterligare en förste byråsekreterare ( + 87 424 
kr.). 

4. För att erhålla slagkraftiga kampanjer i verkets informationsverk
samhet genomförs såväl förprövningar som effektmätningar. För dessa 
arbetsuppgifter behövs förstärkning med en amanuens/byråsekreterare 
(+75 331 kr.). 

5. I verkets informationsverksamhet framställs ett mycket omfattande 
kampanjmaterial. För planering och övervakning av distributionen av 
detta material och för samordning av informationssekreterarnas arbete 
behöver trafik- och informationsbyråns informationssektion förstärkas 
med en förste byråsekreterare ( + 100 616 kr.). 

6. Informationsverksamheten planeras i samarbete med myndigheter, 
organisationer och företag bl. a. för att dessa skall kunna ansluta egna 
informationsaktivitcter till verkets kampanjer. För detta samarbete och 
för produktion av informationsmaterial som riktar sig till organisationer 
m. fl. behövs ytterligare en förste byråsekreterare inom informations
sektionen. Vidare behövs inom sektionen ytterligare ett kvalificerat bi
träde ( + 151 657 kr.). 

7. Inom kanslibyrån handläggs bl. a. ansökningar om dispenser från 
olika bestämmelser i vägtrafiklagstiftningen, rcmissärenden och vissa 
allmänna administrativa frågor. Till följd av arbetsuppgifternas omfatt
ning behövs ytterligare en förste byråsekreterare ( + 90 900 kr.). 

8. Trafiksäkerhetsverket har att övervaka tillämpningen av bestäm
melserna i vägmärkeskungörelscn och de av verket utfärdade föreskrif
terna rörande olika trafikreglerande anordningar. För detta ändamål 
finns i den regionala organisationen en förste byråingenjör i varje 
distrikt. Utöver övervalmingsuppgiften skall denna personal stå väghål
larna till tjänst med råd i trafikreglerings- och utmärkningsfrågor. Ar-
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betsuppgifterna har visat sig vara så omfattande att en förstärkning 
av verkets regionala organisation med två förste byråingenjörer krävs 
( + 201 232 kr.). 

9. För att klara nödvändiga uppgifter har verket i den regionala orga
nisationen måst anställa extra personal dels för tillsyn av tillämpningen 
av föreskrifterna om olika trafikreglerande åtgärder och dels för kon
torsarbete åt bl. a. informationssekreterarna och skolkonsulenterna i de 
tre distrikt, där det inte inrättats siirskilda biträdestjänster för dessa 
uppgifter. Medel behöver därför beräknas för denna personal ( +290 000 
kr.). 

10. Informationsverksamheten siktar till att öka allmänhetens kun
skaper om trafik och trafikregler och att ge rekommendationer om 
uppträdandet i trafiken. Verksamheten planeras för längre tidsperioder 
med närmare precisering av målsättning, innehåll, media etc. Aktivite
terna följs upp genom undersökningar för att mäta effekten av dem 
och få underlag för det fortsatta arbetet. Informationen sprids med 
hjälp av massmedia samt genom kursverksamhet och via trafiksäkerhets
kommitteer och organisationer m. m. 

Trafiksäkerhetsverkets informationsinsatser koncentreras under år 
1976 på kampanjen "Barn i trafiken", vilken är en gemensam satsning 
på ökad trafiksäkerhet för barnen genomförd av olika myndigheter, or
ganisationer bl. a. inom skolan och det frivilliga trafiksäkerhetsarbetet 
samt på företag. Kampanjen, som riktar sig mot de vuxna med tonvikt 
på bilisterna, startar under våren 1976 med tyngdpunkten på massme
diainsatser och på lokala aktiviteter, vilkas genomförande dock får sin 
största omfattning under hösten med början vid skolstarten. 

I den långtidsplan för informationsverksamheten som verket fastställt 
har för år 1977 upptagits huvudaktiviteten "Till och från arbetet". 
Detta angelägna område avses att belysas ur flera olika aspekter och ett 
grundligt förberedelsearbete har redan startats. Kampanjen skall pla
neras av arbetsgrupper med representanter för berörda myndigheter och 
organisationer samt av behövlig expertis. Betydelsefullt är bl. a. att fästa 
företagens uppmärksamhet på de många trafikolyckorna vid färder till 
och från arbetet och att söka få företagen att genomföra interna kam
panjer under hösten 1977. För att nå önskade resultat av kampanjen är 
det väsentligt att kraftfulJa insatser görs i massmedia. För bl. a. detta 
ändamål erfordras medelsförstärkningar. Totalt beräknas för informa
tionsverksamheten ett ytterligare medelsbehov av 2 400 000 kr. 

11. För sjukvård beräknas ett medelsbehov av 3 000 kr. för nytill
kommande personal. Under anslagsposten Reseersättningar behövs yt
terligare 150 000 kr. till resor för den personal, som har inspekterande 
arbetsuppgifter eller uppgifter inom informationsverksamheten, skolan 
eller trafikregleringsområdet. Med hänsyn till begärd personalökning be-
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hövs ytterligare 46 000 kr. och för resor till Borlänge behövs 20 000 kr. 
till följd av verkets omlokalisering till denna ort år 1978. 

12. För nytillkommande personal beräknas lokalkostnader om 55 000 
kr. och expenser om 63 000 kr. 

Föredraganden 

De av trafiksäkerhetsverket i anslagsframställningen framförda för
~lagen avseende verkets framtida organisation övervägs inom trafiksä
kerhetsutredningen (K 1973: 07). I dess uppdrag ligger bl. a. att bedöma 
behovet av organisatorisk anpassning av verksamheten. 

För trafiksäkerhetsverket förordar jag under förvaltningskostnads
och uppdragsanslagen en uppräkning med drygt 9,2 milj. kr. för att 
möjliggöra bl. a. viss personalförstärkning och en utvidgad informa
tionsverksamhet. För bil- och körkortsregistrering samt framställning 
av körkort föreslås en nedräkning med 1,1 milj. kr. till 58,4 milj. kr. 

Under förvaltningskostnadsanslaget beräknar jag en höjning med 3,8 
milj. kr. till 22 336 000 kr. Härvid har jag bl. a. beräknat medelsut
rymme inom den regionala organisationen för en förste byråingenjör 
med vissa tillsynsuppgifter och för extrapersonal. Jag har även beräknat 
ytterligare 1,9 milj. kr. för informationsvcrksamhct - för vilket ända
mål därmed disponeras 11 950 000 kr. - samt ytterligare medel bl. a. 
för reseersättningar, materialundersökningar och utredningsuppdrag. 

Med hänvisning till det anförda och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens traf iksäkerlzetsverk: F örvaltningskostnader för 
budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 22 336 000 kr. 
att avräknas mot automobilskattemedlen. 

C 2. Statens trafiksäkcrhctsvcrk: Uppdragsverksamhct 

1974i75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

25 189 000 
24139 000 
29 574 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för fordonsbyrån, körkortsbyrån 
samt kanslibyrån och den regionala organisationen med under anslag 
C. 1 angivna undantag. Vidare täcks kostnaderna för anskaffning och 
underhåll av utrustning för fordonsbesiktning samt utbildning. 

Inkomster vid statens trafiksäkerhetsverk, som redovisas på driftbud
getens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas för 
budgetåret 1976177 till 31 milj. kr. (1975176 30 milj. kr.). 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Verket Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 82 -:--11 -;-2 
Övrig personal 178 + 3 

260 +14 --1--2 
Anslag 
Lönekostnader 16714000 -7-5895000 +-4 452 000 
Sjukvård 49 000 ·~- 5 000 + 1 000 
Reseersättningar 2 195 000 + 337 000 + 195 000 
Lokalkostnader 3 001 000 + 704 000 --;-- 675 000 
Expenser I 529 000 -f· 522 000 335 000 
därav engångsutgifter (21 000) (+ 29 000) {- 15 000) 
Utrustning 400 000 200 000 250 000 
därav engångsutgifter (300 000) (- 300 000) (-- 300 000) 
Övriga utgifter 251 000 ~-1 027 000 + 27 000 

24139 000 +s 290 ooo --!-5 435 000 

Statens trafiksäkerhetsverk 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 5 149 000 kr., varav 464 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. En minskning av anslaget enligt 0-alternativet skulle medföra dels 
att möjligheterna för verket att genom flygande inspektion kontrollera 

fordon i trafik skulle minska, dels att mindre tid kunde ägnas åt pröv
ning av körkortssökandena genom att antalet sökande i prövningsgrup

perna måste ökas. 
3. Inom fordonsbyråns inspektionssektion utarbetas bl. a. de krav 

som uppställs för typ- och registreringsbesiktning av fordon. För bl. a. 
framtagning av föreskrifter rörande motorredskap och terrängmotor
redskap behövs förstärkning med en byrådirektör ( + 105 446 kr.). 

4. Inspektionssektionen svarar bl. a. för redigeringen av verkets tek
niska handböcker, som används av bilinspektörer, besiktningsmän och 
polismän i arbetet med besiktning av fordon samt av tillverkare, verk

städer och andra verksamma inom fordonsbranschen. Handböckerna 
spelar en viktig roll såsom informationskälla om nya och ändrade be
stämmelser, och det är därför angeläget att dessa snabbt kan införas i 

handböckerna. På grund av arbetsuppgifternas omfattning erfordras för
stärkning med en förste byråingenjör på inspektionssektionen ( +96 127 

kr.). 
5. För utarbetande av nya bestämmelser om fordons beskaffenhet 

och utrustning baserade på internationella reglementen eller på forsk

nings- och utredningsarbete i vårt land behövs inom inspektionssektio
nen ytterligare en byråingenjör. Inom sektionen handläggs även dispen
ser från bestämmelser i terrängtrafikkungörelsen (1972: 594), fordons
kungörelsen (1972: 595), bilavgaskungörelsen (1972: 596) och från ver-
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kets egna föreskrifter om fordon. För detta arbete samt för information 
till allmänheten om nämnda bestämmelser behöver fordonsbyråns in
spektionssektion även förstärkas med en byråingenjör ( + 163 596 kr.). 

6. Fordonsbyråns typbcsiktningssektion har fått utökade arbetsuppgif
ter i samband med typbesiktningen av fordon genom att kontrollen av 
bilarnas konstruktion med avseende på luftföroreningar från motorn 
har utökats avsevärt på fordon av 1976 och senare års modeller, efter
som dessa fordon skall kontrolleras enligt de skärpta bestämmelserna i 
bilavgaskungörelsen. Omfattningen av detta gransknings- och provnings. 
arbete visar, att verkets resurser härför behöver förstärkas med två bil
inspektörer ( + 174 848 kr.). 

7. Inom körkortsbyrån visar antalet dispensärenden och remissären
den liksom allmänhetens förfrågningar en fortlöpande ökning. Även 
handläggningen av ärenden rörande utländska körkort ökar i omfatt
ning. För att bl. a. tillgodose allmänhetens anspråk på rimliga handlägg
ningstider behövs en förstärkning med en byråsekreterare (+so 798 kr.). 

8. Föreskrifter och anvisningar för förarutbildning, bl. a. i form av 
kursplaner för de olika körkortsklasserna liksom anvisningar för de 
olika förarproven, utarbetas inom körkortsbyrån. För dessa uppgifter 
och för läroboksgranskning behövs förstärkning med en förste byråsek
reterare. Inom körkortsbyrån behövs även ytterligare ett biträde 

( + 157 538 kr.). 
9. Verkets inköpsverksamhet har med åren blivit alltmer omfattande. 

F. n. finns dock ingen särskilt anställd befattningshavare för denna 
verksamhet. För att rationalisera inköpsarbetet behövs inom kanslibyrån 
förstärkning med en intendent. Även granskningen av reseräkningar och 
de därmed förknippade tjänsteresetilläggen har blivit en alltmer betung
ande arbetsuppgift för vilken kanslibyrån behöver förstärkas med en as
sistent ( + 148 425 kr.). 

10. Till följd av bl. a. ny lagstiftning ökar kraven på verkets personal
administration. En förstärkning behövs härför med en amanuensibyrå
sekreterare inom kanslibyrån. Även lönearbetet har till följd av bl. a. de 
alltmer komplicerade avtalen fått ökad omfattning. För detta arbete be
höver kanslibyrån förstärkas med en assistent ( + 143 350 kr.). 

11. Den i fordonskungörclsen förutsatta kontrollen av fordons be
skaffenhet och utrustning genom bl. a. flygande inspektioner behöver 
ske kontinuerligt för att nå god effekt. Behovet av denna kontroll är 
väl dokumenterat - framför allt i fråga om tunga fordon - genom de 
inspektioner som fortlöpande sker. Resurserna för denna verksamhet är 
emellertid otillräckliga varför ytterligare en bilinspektör behövs inom 
den regionala organisationen ( +87 924 kr.) 

12. De i anslutning till den nyligen genomförda körkortsreformen in
förda körkortsrutinerna har inte inneburit den arbetsminskning inom 
verkets regionala organisation som verket i tidigare anslagsframställ-
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ningar uttryckt sin tro på. Förstärkningar av personalen vid verkets sta
tionsortcr har därför måst ske och för denna personal behöver medel 
anvisas ( +463 000 kr.). 

13. För sjukvård beräknas ett medelsbehov av 5 000 kr. för nytill
kommande personal. 

14. För resor i uppdragsverksamheten bl. a. i samband med flygande 
inspektion av fordon behövs ytterligare 100 000 kr. och för resor till 
Borlänge behövs 60 000 kr. Under anslagsposten Reseersättningar be
hövs även ytterligare 50 000 kr. med hänsyn till begärd personalökning. 

15. För nytillkommande personal beräknas lokalkostnader om 92 000 
kr. och expenser om 111 000 kr. 

16. Till följd av de alltmer detaljerade föreskrifterna för typbesikt
ning av fordon och de ändrade bestämmelserna i avgaskungörelsen 
(1972: 596) om tillåtna avgasutsläpp från fordon och motorer har en 
kraftig utökning av den tekniska apparaturen i verkets typprovningsan
läggning skett. För förnyelse, underhåll och komplettering av denna ut
rustning behöver anslaget för utrustning ökas med 100 000 kr. 

17. Behovet av särskilda platser där bilförare under säkra förhållan
den och utan att störas av omgivande trafik kan träna upp förmågan att 
på ett säkert sätt manövrera sitt fordon i olika situationer och särskilt i 
halt väglag har undan för undan ökat. För att i körkortsutbildningen 
kunna ställa krav på obligatorisk utbildning i körning på halt väglag och 
i kritiska situationer samt pröva de körkortssökande i dessa avseenden 
behövs körövningsplatser på olika platser i landet. Under senare tid har 
sådan utbildning kunnat komma till stånd på några få platser dit så
ledes körkortssökande hänvisas för obligatorisk övning före avläggande 
av körkortsprov. Erfarenheterna av verksamheten är mycket goda 
och kraven på tillgång till fler körövningsplatser gör sig alltmer gäl
lande. 

Problem med finansieringen av anläggningskostnaderna utgör an
ledningen till att inte fler övningsplatser kommit till utförande. Möjlig
heter bör därför tillskapas att stimulera kommunerna till engagemang i 
utförande av körövningsplatser. För att verket skall kunna lämna bidrag 
till anläggande av särskilda körövningsplatser för s. k. halkkörning be
hövs l milj. kr. Medlen torde kunna anvisas under anslagsposten övriga 

utgifter. 

Föredraganden 

För budgetåret 1976/77 förordar jag en uppräkning av uppdragsan
slaget med drygt 5,4 milj. kr. till ca 29,6 milj. kr. Härvid har jag be
räknat medelsutrymme för två nya tjänster inom fordonsbyrån, nämli
gen en förste byråingenjör för bl. a. arbete med verkets tekniska hand
böcker och en bilinspektör för främst typbcsiktningsarbete i anslutning 
till den utökade kontrollen av luftföroreningar. 
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Utrymme har även beräknats för att tillgodose verkets ökade mcdels

bchov för bl. a. resor och expenser. Vidare beräknar jag ökade medel 

för bl. a. underhåll av utrustning vid fordonsbyrans typbesiktnings

sektion. 
Med hänvisning härtill och till sammanställningen hemsfäller jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens trafiksäkerhetsverk: Uppdragsverksamhet Eir bud

getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 29 574 000 kr., att 

avräknas mot automobilskattemedlen. 

C 3. Statens trafiksäkcrhctsverk: Bil- och körkortsrcgister m. m. 

1974/75 Utgift 

1.975/76 Anslag 

197 6/77 Förslag 

157 934 000 

59 494 000 

58 381 000 

' Anslagen Registrering av motorfordon, Kostnader för nytt bilregister m. m. 
och Kostnader för framställning av körkort rn. m. 

Den centrala bil- och körkortsregistreringsverksamheten som fr. o. m. 

den 1 januari 1971 byggts upp under bilregisternämndens ledning har 

den 1 juli 1975 inordnats i trafiksäkerhctsverket som en registeravdel

ning, varvid bilregistemämndens förordnande upphört. 

Från förevarande anslag bestrids trafiksäkerhetsverkets kostnader för 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
därav engångsutgifter 
Expenser 
därav engångsutgifter 
Data maskin kostnader 
Utbildning och information 
Utgifter fÖr framställning 
av kontrollmärken 
Utgifter för framställning 
och distribution av 
registreri n gssky 1 tar 
Uppdragsverksamhet m. m. 
Ersättning ti:J postvcrket 
Erstittning till AB ID-kort 

1975/76 

10 939 000 
31 000 

265 000 
(25 000) 

2 273 000 
(-) 

3 685 000 
(85 000) 

14 0~9 000 
210 000 

2 740 000 

I 000 
I 000 

10 000 000 
15 300 000 

5'J 49.i 000 

Beriiknad ändring 1976'"77 

Verket 

-'-2 759 000 
-!- 4 000 

28 000 
( '-- 3 000) 

481 000 
(-:. 75 000) 
+ 802 000 

(- 65 000) 
+2 027 000 
.... 280 000 

--- ·194 000 

-2 000 000 
-5 :ioo ooo 
- 425 000 

Föredra
ganden 

-'-2 624 000 
-!- 4 000 

24 000 
(+ 3 000) 

481 000 
(- 75 000) 

' 603 000 -.-
(- 65 000) 

-> l 852 000 
105 000 

~ 494 000 

-2 000 000 
--5 300 000 

-1113 000 

' Enligt trafiksi!kerhets\"erkets bestimmande inom ramen för tillgängliga 
medel. 
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den centrala bil- och körkortsregistreringsverksamheten. Vidare täcks 
kostnaderna för verkets handhavande av körkortstillverkning m. m. samt 

de direkta ersättningar som för varje körkort skall utgå till postverket 
och AB ID-kort för deras medverkan i körkortsframställningen. 

Kostnaderna för bil- och körkortsregistrering och körkortsframställ

ning m. m. täcks av bl. a. registerhållnings- och skyltavgifter från bil

och körkortsinnehavarna och av särskilda kortavgifter för körkort. 

Statens traf iksäkerhetsverk 

I anslagsframställning den 20 augusti 1975 och i anslutning därtill 

lämnade kompletterande uppgifter har trafiksäkcrhetsvcrket hemställt 

om anslag till bil- och körkortsregistren m. m. 
I enlighet med statsmakternas beslut har bilregisternämnden, som ge

nomfört omläggningen av bil- och körkortsrcgistren, upphört och dess 
kansli den 1 juli 1975 inordnats som en registeravdelning i trafiksäker

hetsverket. I samband härmed har även verkets kontrollenhet för kör
kortstillverkning m. m. i Strängnäs, överförts till registeravdelningen. 

Verksamheten vid registeravdelningen regleras av vägtrafik- och väg

trafikskattelagstiftningen. Inom ramen för denna skall trafiksäkerhets
verket centralt föra bil- och körkortsregistren. Hliri ingår ansvar för 
dataregister, datamaskindrift, systemutveckling, centrala rutiner för kon
trollbesiktning, försäkring, körkort, skyltar m. m. Vidare ingår ansvar 
för bl. a. uppbörd av vägtrafikskatt, utbyte av körkort, samordning av 

det regionala arbetet vid länsstyrelserna samt information till allmänhe
ten och särskilt berörda grupper. 

Inom bil- och körkortsregistersystemen sker en fortlöpande utveckling 
bl. a. till följd av genomförandet av olika reformer såsom t. ex. kilo
meterbeskattning och registrering av nya fordonstyper. I och med att 
omläggningen av registren är genomförd har dock registeravdelningens 
verksamhet kommit in i ett något stabilare skede. Detta har möjliggjort 
en översyn av arbetsformer och rutiner som tidigare har måst uppskju
tas. 

Arbetsuppgifterna har ökat genom olika reformer. Ett omfattande ar
bete har ålagts registeravdelningen i anledning av den år 1974 införda 
kilometerskatten för bilar med annat drivmedel än bensin eller gasol. 
Antalet kilometerskattepliktiga fordon är i dag ca 200 000. Under bud
getåret 1974175 behandlades 1,2 miljoner avstämplingskort och under 
samma tid debiterades 625 milj. kr. i kilometerskatt. Fr. o. m. den 1 
februari 1975 görs avräkning av kilometerskatt för utlandstrafik även 

för kilometerskattepliktiga personbilar. Vidare har förberedelser för 
kilometerbeskattning från den 1 juni 1976 av vissa sllipvagnar gjorts 

genom bl. a. uppbyggnad av register för navräknare. Bland övriga verk
samheter av projektkaraktär under budgetåret kan nämnas utarbetande 

av nya rutiner rörande kontrollbesiktning och försäkring, förberedelser 
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för registrering av auktoriserade bilskrotare och utbetalning av skrot

premier, utredning om registrering av saluvagnslicenser och arbete med 

nya beräkningsmetoder för fordons bruttovikter. 

Kontrollmärkessystemct, som är anknutet till fordonsskatt, trafikför
säkring och kontrollbesiktning samt vissa delar av kilometerskatten, har 

varit i drift sedan år 1974. Rutinerna har fungerat väl, vilket har bidra

git till att tilltron till kontrollmärkessystemet är stor. 

Utbytet av körkort har fortskridit planenligt och beräknas vara av

slutat den 1 januari 1977. Genom ändring i sekretesslagen har vissa 

uppgifter i körkortsregistret undantagits från offentlighet. 

Under budgetåret 1974/75 har 59 miljoner transaktioner behandlats 

och 36 miljoner dokument skrivits ut. För de närmaste åren förutses en 

fortsatt ökning av transaktions- och dokumcntationsmängderna, upp

skattningsvis med 5,7 miljoner transaktioner och 2,8 miljoner dokument 

årligen. Produktionen inom bil- och körkortsregistren kan belysas ge

nom några sifferuppgifter: 

Bestånd 

Antal registerförda fordon 
- varav avregistrerade 
Antal registerförda personer 
- varav juridiska 
Antal registerförda körkort 
- varav körkort nya typen 
- varav återkallade 

Utgående dokument 

Antal postbeforclrade dokument 
- varav rcgistreringsbevi~ 
- varav skatteavier 
- varav körkortsunderlag 
- varav .inmodan om kontrollbesiktning 

Transaktioner (on /i11e) 

Antal transaktioner 
- varav frågor via terminal 
- varav uppdateringar via terminal 

Dataregistrering (oj}" fine) 

Antal dataregistrerade dokument 
- varav optisk Eisning 
- varav manuell magnetbandsinkodning 
-· varav extern servicebyrå 

1974-06-30 1975-06-30 /{11drillg 

3 720 000 
226 000 

4 475 000 
195 000 

3 670 000 
1040000 

59 000 

197.1/74 

17 564 000 
3 208 000 
4 781 000 
1029000 
2 577 000 

1973/74 

47 888 000 
14 560 000 

1973/74 

6 25.1 000 
I 610 000 

4 643 000 

4 071 000 -'-
340 000 + 

4 391 0001 -

169 000 -
3 788 000 -i-

9 0/ 
/O 

50 ~/~ 
2 ~-~ 

13 °-~ 
1 0/ 
• ,..;i 

2 577 000 --1- ]48 ~·~ 
60 000 -1- 2 ~~ 

1974/75 

20 452 000 -'- 16 /~ 
3 330 000 .L. 4 0/ 

/0 

4 777 000 ± 0 ~{, 
I 911 000 + 86 /:. 
2 697 000 -i- 5 ~--~ 

1974/75 

59 450 000 + 24 ~-~ 
15 282 000 .c::; Cl,·· 

..... 0 

6 776 000' 

1974/75 

12 732 000 -,-104 ~·~ 
2 050 000 ' '17 0/ ,-

-· /0 

881 000 
9 801 000 + 111 ~··~ 

1 Minskningen beror på rensningar i registren av personer som inte l:ingre är 
innehavare av fordon eller körkon 

'Volymuppgift saknas för 1973/74 

Under budgetåret 1976/77 kan motorredskapsutredningens förslag om 

registrering av motorredskap och vissa förslag av trafikmålskommitten 

komma att påverka verksamheten vid bil- och körkortsregistren. Under 
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året beräknas vidare en översyn av drivmedelsransoneringssystcmet och 
ett omfattande vidareutvecklingsarbete inom datasystemet ske. 

Till budgetåret 1976/77 behövs följande förändringar av anslaget. 
1. Pris- och löncomräkning m. m. - 1 226 000 kr., varav 293 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
På grund av den ökade omfattningen av registreringsverksamheten 

behöver vissa förändringar göras i bl. a. datamaskinutrustningen. För 
bl. a. undvikande av långa svarstider i datasystemet, till men för hela 

systemets funktion, behövs ytterligare en kommunikationsdator och 

viss utbyggnad av minneskapaciteten m. m. Till följd av de ökade 

transaktionsvolymcrna och kommande registrering av motorredsk<!p 
behövs ytterligare 32 bildskärmsterminaler vid länsstyrelserna. 

Vidare behöver bl. a. kostnaderna för kontrollmärken räknas upp på 

grund av att antalet märken tidigare varit alltför lågt beräknat. Ersätt
ningarna till postvcrkct och AB ID-kort minskar i och med att utbytet 
av körkort avslutas under budgetåret 1976177. 

2. Alternativ 0 medför att verksamhetens omfattning skulle begränsas 

samtidigt som nya arbetsuppgifter tillförs och transaktionsvolymerna 

ökar. Kostnaderna är till mycket stor del - ca 90 % - att betrakta som 
systemberoende. Eftersom arbetet inom systemen successivt ökar främst 

beroende på fordonsparkens tillväxt och ökningen av antalet körkorts
havare, finns en inbyggd automatik i kostnaderna liksom i intäkterna. 

En nedskärning kan således inte genomföras utan en betydande slink
ning av ambitionsnivån, vilket i realiteten innebär att anslagsminsk

ningen på detta område leder till kostnadsökningar för länsstyrelserna 
och andra myndigheter med avsevärt högre belopp. 

3. På verksamheten vid registeravdelningen ställs utifrån fortlöpande 
krav på reformer samtidigt som det inom myndigheten uppkommer be
hov av vidareutveckling av rutinerna. För bl. a. arbete med utredningar, 
utveckl ingsprojekt, remisser etc. behövs ytterligare en byrådirektör di
rekt underställd avdelningschefen ( + 125 634 kr.). 

4. För nytillkommet arbete med bl. a. verksamhetsplanering och redo
visning samt för ökade personaladministrativa uppgifter behöver den 

gemensamma kassa- och löne/personalfunktionen förstärkas med ett 

kvalificerat biträde ( + 65 397 kr.). 
5. Datasystemen går i kontinuerlig drift året runt med test och pro

duktion under dagtid, uppdatering av registren varje natt samt tidskrä
vande produktion även under lördag/söndag. Dygnet runt krävs driftas

sistenter för avstämning, kontroll och rättelser av felaktigheter. För 

dessa uppgifter och för arbetsplanering av driften behövs ytterligare en 

förste driftassistent inom datadriftenheten ( +86 924 kr.). 
6. Genom att bl. a. registreringsbcvis och avstämplingskort för kilo

meterskatt skall börja läsas optiskt måste kontinuerlig drift införas vid 
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den optiska läsaren. På grund härav behövs ytterligare två operatörer 
inom dat<idriftenhcten ( + 149 662 kr.). 

7. Antalet producerade dokument vid registeravdelningen ökar fort
llipande. För efterbehandling - bl. a. sortering och distribution - av 
dessa maskinellt framställda dokument behöver datadriftenheten förstär
kas med två operatörer ( + 130 794 kr.). 

8. Körkortsutbytet beräknas bli slutfört vid mitten av budgetåret 
1976/77. Den extrapersonal som finns vid kontrollsektionen kan därvid 
avvecklas. Inom dataregistreringssektionen finns behov av tillfälliga för
stärkningar, vilket till stor del beror på ojämn arbetsbelastning med 
stor produktion i anslutning till månadsskiftena. Kostnaderna för till

fällig personal beräknas minska med 139 000 kr. 
9. För begärd personalökning beräknas för sjukvård ett medelsbehov 

av 1 000 kr. Under anslagposten Lokalkostnader behövs en engångsan

visning om 75 000 kr. för utbyggnad av det fysiska säkerhetssystemet 
kring lokalerna. För övriga lokalkostnader begärs ytterligare 21 000 kr. 
För expenser behövs ytterligare 5 000 kr. 

10. Under anslagsposten Utbildning och information behövs ytterli

gare 280 000 kr. främst för information om att körkort av äldre typ blir 
ogiltiga vid utgången av år 1976. 

Föredraganden 

Omläggningen och uppbyggnaden av de nya bil- och körkortsregister
systemcn är nn genomförd och den nya organisationen är i drift. Enligt 
statsmakternas beslut (prop. 1975: 1, TU 1975: 1, rskr 1975: 76) har 
den centrala verksamheten, som har byggts upp under bilregisternämn
dens ledning, inordnats i trafiksäkerhctsverket som en registeravdelning 

den 1 juli 1975, varvid bilregisternämndens förordnande upphört. I re
gisteravdelningen ingår även verkets kontroll av körkortstillverkningen. 
Med uppgift att bistå verket i mera betydelsefulla frågor rörande re
gisterverksamhetcn har även ett registerråd inrättats. 

För budgetåret 1976/77 förordar jag en nedräkning av anslaget Sta
tens trafiksäkerhetsverk: Bil- och körkortsregister m. m. med ca 1,1 milj. 
kr. till ca 58,4 milj. kr. 

Jag har beräknat medelsutrymme för bl. a. olika arbetsuppgifter i 
samband med driften av datamaskinanläggningcn. På grund av den 
ökande omfattningen av registreringsverksamheten har vidare medel 

beräknats för utbyggnad av datamaskinutrustningen, med bl. a. ytter
ligare en kommunikationsdator och utbyggnad av minneskapaciteten. 
Vidare har jag i samråd med chefen för kommundepartementet beräk
nat medel för ytterligare 13 dataterminaler för länsstyrelsernas behov. 
Frågan om ytterligare utökning av antalet terminaler till följd av en 

eventuell registrering av motorredskap kommer att behandlas i särskild 
ordning. Vidare har medel beräknats bl. a. för lokalkostnader, expenser 
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och för utbildning och information. Till följd av att utbytet av körkort 
avslutas under budgetåret 1976177 har minskade medel beräknats för 

ersättningar i anslutning till körkortsframställningen. 
Med hänvisning härtill och till sammanställningen hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens trafiksäkerhetsverk: Bil- och körkortsregister m. m. 

för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 58 381 000 

kr. 

C 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskors

ningar 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

6 987 000 
7 500 000 
8 200 000 

Reservation 13 000 

Från anslaget utgår statsbidrag till järnvägar för sådana säkerhetsan
ordningar, som huvudsakligen betingas av vägtrafikens säkerhetskrav. 

Statsbidrag utgår med högst 90 % av beräknad skälig engångskostnad 

för kryssmärke och annan säkerhetsanordning som vidtagits på grund av 
bestämmelserna i kungörelsen (1959: 50) angående kryssmärken och sä
kerhetsanordningar vid plankorsningar mellan järnväg och väg, annan 
trafiksäkerhetsfrämjande åtgärd till fördel för vägtrafiken såsom sikt

förbättring eller vägomläggning vid plankorsning inklusive marklösen 
och ersättning för skada och intrång samt med högst 45 % av engångs
kostnad för automatisering av befintlig säkerhetsanordning. Principerna 
för bidragsgivningen framgår av prop. 1964: 1 (bilaga 8. p 25). Genom 
Kungl. Maj:ts beslut den 14 maj 1970 har utfärdats bestämmelser för 
anslagets användning, vilka ersatt tidigare, den 29 april 1964 meddelade 
bestämmelser. 

Statens trafiksäkerhetsverk 

För genomförande främst under budgetåret 1975/76 har regeringen 
beslutat om vissa särskilda åtgärder vid järnvägskorsningar. Den 10 

april 1975 uppdrog regeringen åt statens järnvägar att i samråd med viig

vcrket och trafiksäkerhetsverket inventera och redovisa de konkreta 
skyddsåtgärder som lämpligen kan vidtas på kort sikt för att ytterligare 
förbättra säkerheten vid järnvägskorsningar, i första hand vid plankors

ningar mellan järnväg och vägar med allmän trafik. 
I skrivelse den 15 april 1975 redovisade statens järnvägar vissa ange

lägna trafiksäkerhetsfrämjandc åtgärder, som bedömdes kunna igång
sättas och till väsentlig del slutföras under budgetåret 1975176. Kostna

derna för dessa åtgärder har beräknats till 16 milj. kr., varav 10 milj. kr. 
avser anordnande av planskilda korsningar, 3 milj. kr. avser byggande 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 95 

av parallellvägar och 3 milj. kr. avser uppsättning av bommar och andra 
säkerhetsanordningar. 

Regeringen har den 15 maj 1975 beslutat att de redovisade åtgärderna 
skall vidtas. 

Beträffande det nuvarande medelsläget på förevarande anslag förelåg 

vid början av budgetåret 1974/75 godkända planer för åtgärder till en 
bidragsberättigad kostnad av sammanlagt ca 10,9 milj. kr. Under bud
getåret 1974/75 har trafiksäkerhetsverket godkänt sådana planer, för 
vilka den bidragsberättigade kostnaden beräknats till ca 5,4 milj. kr. 

Härvid har med hänsyn till medelsläget godkännande av vissa i och för 
sig nödvändiga säkerhetsåtgärder senarelagts. Under budgetåret har 

statsbidrag utbetalats med sammanlagt 7,0 milj. kr. Vid ingången av 
budgetåret 1975/76 fanns obetalda räkningar för utförda åtgärder till ett 

sammanlagt bidragsberättigat belopp av ca 0,6 milj. kr., varjämte god

kända planer för ännu inte utförda åtgärder fanns till en bidragsberätti

gad kostnad av ca 8,7 milj. kr. 
Till följd av kostnadsfördyringar och med hänsyn till nämnd senare

läggning i utförandet av redan beslutade åtgärder och önskemål om att 
öka ambitionsnivån för säkerheten vid järnvägskorsningar behöver före
varande anslag om 7,5 milj. kr till budgetåret 1975/76 höjas med 3,2 

milj. kr. 
Med skrivelse den 27 juni 1972 har trafiksäkerhetsvcrket i samråd 

med statens järnvägar och statens vägverk överlämnat förslag till kungö

relse om säkerhetsåtgärder vid plankorsningar mellan järnväg och väg 

(säkerhctskungörelse). Kostnaderna för däri föreslagna åtgärder för 
ökad säkerhet i form av uppsättning av kryssmärken, kompletta ljus
och ljudsignaler samt lyktor med växelvis blinkande sken vid helboms

anläggningar och ordnande av belysning vid ett antal korsningar där 
förenklade säkerhetsåtgärder skulle kunna tillämpas beräknades till sam
manlagt 16 milj. kr. för statens järnvägar och 1 milj. kr. för de enskilda 
järnvägarna. Åtgärderna föreslogs bli genomförda inom en tioårsperiod 
varvid kostnaden för första året beräknades till 1 milj. kr. 

De föreslagna åtgärderna beräknas bli vidtagna sedan nya bestämmel
ser om säkerhetsanordningar vid plankorsningar har trätt i kraft. För 
dessa åtgärder behövs under budgetåret 1976/77 med hänsyn till kost
nadsfördyringarna ytterligare 1,3 milj. kr., vilket innebär att föreva
rande anslag totalt behöver höjas med 4,5 milj. kr. 

Föredraganden 

För budgetåret 1976/77 föreslår jag att anslaget räknas upp med 
700 000 kr. till 8,2 milj. kr. Härvid skapas förutsättningar att tillgodose 
behovet av säkerhetsåtgärder vid ytterligare ett flertal järnvägskors
ningar. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdeparternentct 96 

Jag vill i sammanhanget erinra om att regeringen för att ytterligare 
förbättra säkerheten vid järnvägskorsningar beslutat om att särskilda 

åtgärder skall vidtas under innevarande budgetår till en kostnad av 
16 milj. kr, varvid 6 milj. kr. avser uppsättningen av bommar och andra 
säkerhetsanordningar vid plankorsningar samt byggande av parallell

v;igar. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgiirder vid järnviigs

korsningar för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsansfag 

av 8 200 000 kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 

C 5. Bidrag tiU nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 750 000 
2 750 000 
3 250 000 

Natio11alföre11i11gen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) 

För budgetåret 1975/76 har föreningen anvisats statsbidrag om 

2 750 000 kr. och bidrag från trafikförsäkringsbolagen om 4 328 000 kr. 
Härutöver beräknar NTF att genom medlemsavgifter, försäljningsverk

samhet samt bidrag från företag och enskilda m. m. tillföra verksamhe
ten ca 5,6 milj. kr. Totalt skulle för innevarande budgetåret disponeras 
ca 12,7 milj. kr. 

För att öka effektiviteten i verksamheten har en omorganisation skett 
av NTF:s kansli. Kansliet omfattar nu fem avdelningar, nämligen en 
produktionsavdelning, en fält- och informationsavdelning, en avdelning 
för yrkesförarråd, en barn- och ungdomsavdelning samt en administra
tiv avdelning. NTF:s budgetsystem har omarbetats med hänsyn till den 
nya kansliorganisationen. 

Medelsbehovet för budgetåret 1976/77 redovisas i det följande med 
utgångspunkt i den för innevarande budgetår fastställda budgeten. De 

automatiska kostnadsökningarna för löner, sociala kostnader, distribu

tions- och produktionskostnader har beräknats till sammanlagt 710 000 
kr. och ingår i de under de olika punkterna angivna kostnaderna. 

1. Produktionsavdclning 
2. Fält- och informationsavdelning 
3. NTF:s yrke5förarräd 
4. Barn- och Ungdomsavdelning 

- varav Barnens Trafikklubb 

Budget 
1975j76 

3 500 000 
2 545 000 

425 000 
6 245 000 

(3 730 000) 

12 715 000 

Beräknad 
ökning 
1976!77 

130 000 
470 000 

+ 50 000 
-;-- 775 000 

(+ 500 000) 

+1425000 
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1. Produk1io11savdelni11gen svarar bl. a. för NTF:s materialproduk~ 
tion, produktion och marknadsföring av studiecirkelkurser och för; 
säljning av reflexmaterial och annat trafiksäkerhetsmaterial. 

För nyproduktion av material som bl. a. behandlar teman som mörker
körning, landsvägskörning, vinterkörning, stadskörning och barn i trafik 
behövs ökade medel. NTF bedriver en omfattande kursverksamhet i 
samarbete med de olika studieförbunden för fortbildning av olika trafi
kantgrupper. Till följd av att kursmaterialet kontinuerligt måste revide
ras bl. a. med hänsyn till vägtrafiklagstiftningen och genom att önske
mål finns om att kurser skall utarbetas för fler målgrupper behövs ytter
ligare medel. NTF har påbörjat verksamhet med utbildning av trafiksä
kerhctsombud inom företag. Härför behövs medel för produktion av 
kursmaterial samt för ett antal kurser och konferenser för i första hand 
företagens skyddsombud. I samarbete med försvarsmakten har NTF 
påbörjat utbildning av militära trafiksäkerhetsombud. Denna verksam
het är angelägen eftersom den· når ut till ungdomarna. Även för denna 
utbildning räknar NTF med ökat behov av medel för bl. a. produktion 
av material. Kostnaderna för produktionsavdelningens verksamhet be
räknas för budgetåret 1976177 till totalt 3 630 000 kr. 

2. Fält- och informatio11savdelni11gen svarar för fältorganisationen 
och därmed sammanhängande verksamhet, allmän informationsverk
samhet, praktisk fortbildning för allmänheten samt utbildning av ledare 
och instruktörer för fortbildningsverksamheten. 

De till NTF knutna länsförbunden och tiafiksäkerhetsföreningama i. 

Stockholm, Göteborg och Malmö haren betydelsefull ställning inom det 
frivilliga trafiksäkerhetsarbetet. Utöver att de skall leda och samordna 
trafiksäkerhetsarbetet inom respektive län är det länsförbundens uppgift 
att på fältet genomföra NTF:s centrala kampanjer. Länsförbunden har 
dessutom i ökad omfattning medverkat i de kampanjer som bedrivs :j ·· 

samverkan mellan NTF och statens trafiksäkerhetsverk. NTF:s bidrag 
till länsförbunden behöver höjas. NTF bedriver allmän upplysningsverk- · 
samhet med bl. a. årstidsbundna insatser liksom upplysning riktad till 

olika trafikantkategorier. För innevarande budgetår har kostil.adsökning
arna medfört att denna verksamhet har måst minskas. För att förhindra 
ytterligare inskränkningar behövs ökade medel. Det är betydelsefullt att 
stimulera intresset för frivillig fortbildningsverksamhet och att därvid 
vända sig till olika målgrupper såsom företag, organisationer, olika re
gionala och lokala myndigheter, ungdomar etc. Härför behöver s. k. 
fortbildningspaket framställas. 

För fält- och informationsavdelningcns verksamhet under budgetåret 
1976/77 beräknas ett totalt medelsbehov av 3 015 000 kr. 

3. NTF:s yrkcsförarråd fortsätter sin verksamhet med bl. a. konfe
renser för yrkesförare. Den provverksamhet med fortbildning av yrkes
förare som påbörjats under innevarande budgetår i samarbete med riks- · 

7 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bil. 8 
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polisstyrelsen, trafiksäkerhetsverket, Biltrafikcns Yrkesnämnd, Svenska 
transportarbetarcförbundet och Svenska åkeriförbundet beräknas leda 
till en planmässig fortbildningsverksamhet. Om verksamheten med yr

kesförarråd skall kunt).a utvecklas. måste de regionala yrkesförarrådcn 
som är knutna till länens trafiksäkerhetsförbund få ökat stöd och totalt 
beräknas kostnaderna för NTF:s yrkcsförarråd till 475 000 kr. 

4. Barn- och ungdomsavdelningen svarar för Barnens Trafikklubb, · 

hem- och förskolverksamhet, stöd åt skolans trafikundervisning samt 
ungdomsverksamhet. 

Barnens Trafikklubb medför betydande kostnader för NTF och de 

stora ökningarna av produktions- och distributionskostnaderna har gjort 
det nödvändigt att fr. o. m. den 1 januari 1976 höja avgiften från 10 kr. 
till 30 kr. per år. Om inte ökade medel kan ges Barnens Trafikklubb 
kommer fortsatta höjningar av avgiften sannolikt att leda till att antalet 

medlemmar i denna mycket betydelsefulla verksamhet kommer att 
minska. NTF anser att det behövs stora insatser för att förbättra bar
nens och ungdomarnas situation i trafiken. Det är därför ytterligt beklag

ligt att NTF av ekonomiska skäl måste vidta åtgärder som minskar det 

antal barn som i tidig ålder får sin grundläggande trafikfostran. För att 
Barnens Trafikklubb skall kunna bedrivas med oförändrad avgift och ett · 

oförändrat innehåll i materialet under budgetåret 1976/77 behövs ytter

ligare 500 000 kr. 
För verksamheten för barn i förskolåldern har NTF en omfattande 

materialproduktion. Vidare har NTF bedrivit kursverksamhet för ut
bildning av ledare av barntrafikskolor och personal vid förskolor. Ty
värr har kostnadsökningarna medfört att såväl antalet kurser som 
materialproduktionen har måst inskränkas. Till följd härav och för att 
möta det behov som skapas av en fortsatt utbyggnad av daghemmen 
behövs medelsförstärkning. 

NTF:s stöd till trafikundervisningen i skolan sker bl. a. genom en om
fattande materialproduktion för vilken full kostnadstäckning eftersträ
vas och genom erbjudanden om olika aktiviteter och genom kurser och .. 
konferenser för grundskolans lärare. Framtagandet av materialet sker i 

samråd med skolöverstyrelsen genom att NTF ingår i skolöverstyrelsens 
arbetsgrupp TRUSK. Ytterligare insatser behöver göras bl. a. för att in
tressera barnen för trafiksäkerhet bl. a. genom aktiviteter utanför sko

lans ram. Verksamheten med NTF:s ungdomsråd behöver utökas och 

en särskild ungdomssekrcterare anställas. Inom ramen för nuvarande re
surser finns dock inte möjlighet till detta, varför ytterligare medel be

hövs. För barn- och ungdomsavdelningens verksamhet under budgetåret 
1976/77 behövs 7 020 000 kr., varav 4 230 000 kr. till Barnens Trafik

klubb. 
NTF beräknar de sammanlagda kostnaderna för verksamheten under 

budgetåret 1976177 till 14 140 000 kr. Genom förlagsverksamhet och ge-
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nom bidrag och avgifter beräknar NTF att få in ett belopp av 5 637 000 
kr. Härefter skulle återstå ett medelsbehov av 8 503 000 kr. 

Under förutsättning att NTF från trafikförsäkringsbolagen kan på
räkna samma bidrag som för budgetåret 1975176, dvs. 4 328 000 kr., er
fordras således ett statsbidrag med sammanlagt 4 175 000 kr., vilket in
nebär en ökning med 1 425 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. 

Föredraganden 

Jag föreslår ett statligt stöd. till NTF om 3 250 000 kr., innebärande 
en ökning med 500 000 kr. jämfört med innevarande budgetår. Jag 
förutsätter att verksamheten planeras och bedrivs i nära samverkan 
med statens trafiksäkerhetsverk. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag titr nationalföreningen för trafiksäkerhetens främ

jande för budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 3 250 000 
kr., att avräknas mot automobilskattemedlen. 
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D. SJÖFART 

Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket är enligt instruktionen (1969: 320 med senare änd

ringar) central förvaltningsmyndighet för ärenden som rör sjöfarten i 
den mån handläggningen. inte ankommer på annan myndighet. Verk

samheten skall drivas med huvudsaklig inriktning på handelssjöfarten. I 
verkets uppgifter ingår bl. a. att ha tillsyn över sjösäkerheten, handha 
statlig lots- och farledsverksamhet och sjökarteverksamhet, leda statens 

isbrytning, samordna arbetet för sjöräddning samt att pröva ekonomiska 
frågor som har betydelse för sjöfartsnäringen och bl. a. frågor om sjö
fartsavgifter. 

Sjöfartsverket leds av en styrelse. Inom verkets centralförvaltning 
finns fem avdelningar, driftavdelningen, sjökarteavdelningen, sjöfarts

inspektionen, ekonomiavdelningen och administrativa avdelningen. 
Vidare finns en revisionssektion. Centralförvaltningen är sedan oktober 
197 5 lokaliserad till Norr köping. 

För den regionala verksamheten finns fem lotsdistrikt, sju sjöfartsin
spektionsdistrikt samt ett sjöfartsinspektionskontor i Rotterdam. 

Den 30 juni 1975 fanns vid sjöfartsverket 1 439 anställda. 

Sjöfartsverket har anslag i programtermer. För verksamheten gäller 
följande programindelning. 
- Farledsverksamhet 
- Fartygsverksamhet 
- övrig verksamhet 

Programmet Farledsverksamhet är uppdelat i två anslag: Farledsverk
samhet, exkl. isbrytning samt Isbrytning. De övriga programmen mot
svaras av två anslag med samma namn som programmen. 

Sjöfartsverket har i skrivelse den 1 september 1975 lagt fram förslag 

till anslag för budgetåret 1976177. I skrivelse den 29 augusti 1975 har 

televerket hemställt om ersättning för vissa radiotjänster åt sjöfarten. 

1. Allmän översikt över utvecklingen 

1.1. Sjöfcirtens utveckling 

V är I d s h a n d e 1 s f I o t t an mätt i bruttodräktighet var vid halv
årsskiftet 1975 342,2 milj. ton, vilket innebar en ökning på ett år med 
30,8 milj. ton eller 10 %. Av orderstocken vid budgetårets ingång, totalt 

131 milj. ton, bestod 98 milj. ton av tankfartyg och 18 milj. ton av bulk

fartyg, inberäknat kombinerade tank- och torrlastfartyg. Under budget-
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året J 974/75 tillfördes världshandelsflottan i nybyggen 34 milj. ton, 
varav tankfartyg 23 och bulkfartyg 6 milj. ton. 

Från slutet av år 1974 är frakter ri a mycket låga. Den svaga in
dustrikonjunkturen har inneburit att fraktnivån, som redan tidigare varit 
hårt pressad för tankfarten, nu blivit sämre också för ·torrlastmarkna
den. Tankfartyg och kombinerade fartyg ligger i stor omfattning upp
lagda. Detta gäller även svenska fartyg. Vid halvårsskiftet låg sålunda 
29 svenska fartyg om sammanlagt 1,7 milj. ton brutto upplagda, dvs. 
en fjärdedel av det totala tonnaget. 

Det läge som världssjöfarten befinner sig i bedöms ha mer djup
gående orsaker än en tillfällig konjunkturförsvagning. Tonnaget är med 

de omfattande nybeställningar som föreligger för stort i förhållande till 
väntade transportbehov. Huvudsakligen gäller detta de stora råoljefarty

gen beroende på de ändrade villkoren för världens oljeförsörjriing. Den 

omfattande flottan kombinerade fartyg sprider verkningarna till andra 
masslastscktorer och drar därmed ned även behovet av en fortsatt ut
byggnad av bulktonnaget. Genom omfattande avbeställningar av kon
trakterade fartyg försöker man nu nå en bättre jämvikt. 

Under femårsperioden 1970 t. o. m. 1974 minskade antalet fartyg om 
minst 100 ton brutto i den S Ve Il Ska° ha Il d e 1 S f 1 0 t t all från 795 . 
till 630. Samtidigt steg det sammanlagda bruttotonnaget från 4,8 till 7 

milj. ton brutto. Under första halvåret 1975 gick antalet fartyg ned med 
ytterligare sju enheter till 623 medan tonnaget steg med 400 000 ton till 

7,4 milj. ton. 
Av den totala tonnageuppgången under de fem åren t o. ni. 1974 

-2,2 milj. ton brutto - föll mer än hälften på år 1974. Bruttotonnaget 
steg med 21 % mot 8 % år 1973 och 6 % som medeltal under åren 

1965-1974. Storskeppsfarten ökade starkt inom olika sektorer med 
tyngdpunkt på råoljetankers och kombinerade fartyg i storleksklasserna 
mellan 100 000 och nära 400 000 ton dödvikt. Även färjetonnaget bygg
des ut väsentligt. Den stora ökningen under år 1974 får till viss del ses 
som en följd av en genom prisutvecklingen på andrahandsmarknaden 
uppdämd försäljning till utlandet av befintliga fartyg. 

I fråga om småskeppsfarten skedde en-omfattande utförsäljning under 
år 1974 av enheter huvudsakligen i paragrafbåtsklassen, dvs. mellan 450 
och 499 ton brutto. Minskningen utgjorde 22 enheter och antalet kvar

varande fartyg inom denna dräktighetsklass var vid årsskiftet inte hög

re än 42. 
Leveranserna under första halvåret 1975 tillsammans med vid halv

årsskiftet utestående beställningar svarar för den svenska större skepps
fartens del mot ett femtiotal fartyg om sammanlagt ca 2,5 milj. ton 

brutto. 
Tyngdpunkten ligger på mycket stora fartyg, alltså sådana enheter vil

kas lönsamhet de närmaste åren ter sig särskilt problematisk. En ytterli-
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gare utbyggnad av detta tonnage är knappast att räkna med under fem
årsperioden. Tvärtom finns anledning att förutsätta omfattande and
rahandsförsäljningar till utlandet. Samma förhållande bedöms gälla pas
sagerarfärjor och rena lastfärjor. Fjärrlinjefarten ser sin verksamhet be
skuren som följd av marknadsuppdelningar. De svenska rederierna 
torde de närmaste åren efter en period av mycket stora investeringar 
få inrikta sig mer på konsolidering än expansion. De finansiella resurser
na ger knappast utrymme för annat. Först i ett något längre perspektiv 
kan en förnyad expansion efter delvis nya vägar väntas. 

I fråga om den mindre skeppsfarten var utvecklingen under år 1974 
tonnagemässigt starkt negativ. I mitten av år 1975 gjordes emellertid en 
samlad beställning av ett antal småfartyg vilket kan tyda på en vänd
ning. 

Totalt sett räknar således sjöfartsverket med en förhållandevis svag 
utveckling av den svenska handelsflottan under femårsperioden. Medan 
tonnaget stagnerar lär antalet fartyg fortsätta att minska. Tillskottet ge
nom nybyggnader blir väsentligt mindre än de senaste åren. 

De svenska rederiernas bruttointäkter i utrikes fart utgjorde 7 426 
milj. kr. år 1974. Kostnaderna i utlandet var 3 963 milj. kr. De inseglade 
nettointäkterna år 1974 blev således 3 463 milj. kr. Motsvarande belopp 
år 1970 var 1 893 milj. kr., år 1971 2 055 milj. kr., år 1972 2 103 milj. 
kr. och år 1973 2 550 milj. kr. Under första halvåret 1975 utgjorde net
tointäkterna 1 042 milj. kr. att jämföra med 1408 milj. kr. under första 
halvåret 1974. 

A n s p r å k e n p å s j ö f a r t s v e r k e t s t j ä n s t e r bestäms i 
huvudsak av följande faktorer. 

1 . Det sjötransporterade godsets vikt och volym, med uppdelning 
mellan från transportsynpunkt farligt gods (mineraloljor, vissa kemika
lier m. m.) och övrigt gods. 

2. Fartygens lastförmåga och djupgående med uppdelning efter last 
enligt punkt 1. 

3. Fartygens nautiska utrustning, fartresurser, lämplighet för gång i 
is etc. 

4. Fördelning av trafiken på kuststräckor och hamnar. 
5. Antalet hamnanlöp per fartygsresa. 
6. Andel av hamnanlöpen som faller på fartyg i tät, regelbunden tra

fik. 
7. Målsättning för hamnväsendets framtida utformning och för vin

tersjöfarten jämte regionalpolitiska överväganden i övrigt. 
8. Den svenska handelsflottans sammansättning med avseende på ål

dersfördelning och typ. av fartyg samt fartygens bemanning, verksamhet 
och fartområden. 

Bedömningarna får ske med hänsyn till att sjöfart är en i hög grad in
ternationell näring. Vad som kan befinnas lämpligt från svensk syn-
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punkt kan vara mindre eftersträvansvärt i ett vidare perspektiv. Svenska 
fartyg svarar för bara en mindre del av sjöfarten på Sverige. Fartygen 

måste utformas med hänsyn till kapacitet och utrustning även i utländ
ska hamnar. Betingelserna för sjötransporter i form av kostnadsnivå, ka
pitaltillgång och teknisk standard är mycket olika i skilda länder. Detta 
påverkar beskaffenheten av de fartyg som sätts in på svenska hamnar. 
Flaggdiskrimincring och bekvämlighetsflagg, båda företeelser i ökning, 
påverkar därtill fartygssammansättningen. 

Den utveckling som pågår ger i och för sig utrymme för betydande 
förändringar. Erfarenheten visar emellertid, att det är betydligt lättare 
att ange troliga utvecklingslinjer än att bestämma dessas genomslags

kraft. Nytt och gammalt kommer under alla förhållanden att finnas 
sida vid sida, vilket ökar kraven på sjöfartsverkcts insatser. 

I fråga om u t v e c k 1 i n g e n a v d e t s j ö t r a n s p o r t e r a d e 
gods c t kan följande framhållas. 

Under perioden 1965-1974 har den totala sjöburna kvantiteten av 

inrikes och utrikes gods ökat från 68,1 milj. ton till 110,2 milj. ton, dvs. 
med 62 %. Efter den konjunkturnedgång som påverkade volymen för 
åren 1971 och 1972 visade volymen åren 1973 och 1974 en kraftig ök
ning. 

Omsättningen av utrikes gods i de svenska hamnarna uppgick år 1974 
till 96 milj. ton, vilket är nära 6 milj. ton mer än år 1973. ökningen 

föll med ungefär hälften på lossade och lastade mineraloljor vilket helt 
torde bero på transitering av råolja via Göteborg till utländska östersjö

hamnar. Införseln för förbrukning i Sverige sjönk enligt statistiken över 
utrikeshandeln. Ingående massgods i övrigt steg med 1,6 milj. ton, varav 
700 000 ton föll på stenkol och koks. Det lossade parti- och styckegodset 
gick upp med 1 milj. ton som följd av ökade färjetransporter över 
främst tågfärjelinjerna. I fråga om det lastade godset gällde ökningen -
förutom råoljetransiteringen - järnmalmsexporten, som steg med över 1 
milj. ton till 10,7 milj. ton. De starkt minskade trävaruskcppningarna 
drog ned utförseln med lastfartyg av parti- och styckegods och medförde 
att kvantiteten lastat färjegods inte steg över 1973 års nivå. 

I fråga om inrikesgodset ökade kvantiteten från 12,9 milj. ton år 1973 
till 13,8 milj. ton år 1974. 

De försämrade konjunkturerna förde med sig en minskad skeppnings

kvantitet under första halvåret 1975. Nedgången i utrikesgodset jämfört 
med samma tid 1974 blev 10 % eller 4,5 milj. ton, varav 2,7 milj. ton 
föll på lastade varor, huvudsakligen parti- och styckegods. Oljeinförseln 
sjönk med 2,3 milj. ton medan importen i övrigt totalt sett t.v. höll sig 

väl uppe. Nedgången torde bli ännu mer markerad under andra halvåret 
1975. 

Sjöfartsverket har reviderat sin prognos över det sjötransporterade 
godset för år 1980. Underlag har därvid i första hand varit den inom 
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kommunikationsdcpartcmcntet utarbetade publikationen "Transporter i 

Sverige". Ändrade förutsättningar för främst oljeimport och export av 

skogsprodukter för med sig en betydande minskning av de tidigare be

räknade kvantitctsökningarna .. För utrikesgodset beräknar sjöfartsverket 

nu att kvantiteten år 1980, exkl. transiteringar av olja, skall bli 109 

milj. ton. Detta svarar mot en årlig volymökning för hela 1970-talet av 

2,7 % mot 6,4 % under 1960-talet. Inkl. transiteringar beräknas voly

men till 117 milj. ton. 

En viss reduktion har också gjorts i fråga om de inrikes godstranspor

terna. Denna gäller helt skeppningarna av petroleumprodukter. Skälet 

är en lägre inhemsk raffineringskapacitet än tidigare förutsatts. I fråga 

om torrlastgodset räknas liksom i fjol med en ökning. 

Utvecklingen av fartygens lastförmåga och 

d j u p g å c n d e kännetecknas av en fortsatt ökning av medellasten. 

För lastfartyg i utrikes fart kom medellasten år 1974 upp i drygt 

2 900 ton, en ökning jämfört med år 1968 med 45 % . Medellasten be

räknas år 1980 ha kommit ett gott stycke över 4 000 ton. Antalet inresor 

i direkt utrikes fart kan beräknas minska med nära 20 % till ca 23 000. 

Fram till år 1980 bör under högkonjunkturår järnmalmsexporten 

över svenska hamnar komma upp till ca 10 milj. ton. Huvuddelen av 

skeppningarna sker över Luleå med laster upp till åtminstone 50 000 

ton. Fartyg i drygt samma storleksordning utnyttjas för 'koltransporter

na till NJA:s koksverk. De förändringar som sker då Stålverk 80 kom

mit i drift går dock ännu inte att överblicka. 

övriga massgodstransportcr - totalt ca 18 milj. ton - .torde huvud
sakligen komma att ske i fartyg mellan 3 000 och 10 000 ton dödvikt. 

En fortsatt uppgång av storleken ter sig sannolik för de lastfartyg som 

är insatta i transporterna av parti- och styckegods. Detta blir ett resultat · 

av bl. a. en ytterligare utbyggd samverkan mellan avlastarna inom skogs

industrin. 

Utbyggnaderna av Trollhätte och Södertälje kanaler gör det möjligt 

att också på inlandsvattnen utnyttja mera lastdryga fartyg. Detta gäller 

bl. a. de inrikes oljeskeppningarna. I fråga om de starkt växande olje

transporterna längs kusten lär dessa till huvudsaklig del tas om hand av 

tankfartyg i de nya standardklasserna, alltså enheter kring 30 000 ton 

dödvikt, med anlöp av ofta mer än en lossningshamn. De ökade trans

porterna av inrikes torrlastgods bör komma att ske med betydligt större 

fartyg än f. n. Detta gäller bl. a. kalkstenstransporterna till Luleå. 

Vad avser de kombinerade last- och passagerarfärjorna kan man med 

ledning av de senaste årens leveranser räkna med en fortsatt storlcksök

ning. Om de rena lastfärjorna (exkl. järnvägsfärjor) liksom andra inte 

passagerarförande fartyg i tät reguljär trafik räknas som lastfartyg, bör 

antalet färjeresor öka förhållandevis måttligt fram till år 1980. 

I fråga om f a r t y g e n s u t r u s t n i n g m. m. torde allmänt gälla, 
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att ju större och nyare ett fartyg är, desto bättre är dess nautiska utrust

ning liksom dess förutsättningar för fart under svåra väderleksförhållan
den. Prognosen tyder på en starkt positiv utveckling i detta avseende un
der de närmaste åren. 

Specialiseringen inte enbart efter last och godshantcringssystcm utan 
också efter trade ger tillgång till bl. a. lastdryga, isförstärkta och därmed 

för vintersjöfart väl lämpade fartyg. Under senare år har den ökade till
gången på sådana fartyg gett utrymme för en betydande effektivisering 
av vintersjöfarten. Olika rederiers nybyggnadsprogram liksom träffade 
fraktavtal tyder på en ytterligare ökad tillgång till isförstärkta fartyg un
der de närmaste åren. 

Den geograf is ka fördelning c n av trafiken på kust

sträckorna var för det in- och utrikes lastfartygsgodsct under år 1973 så
dan att Strömstad-Malmö, inkl. Vänern, hade 43 %, Trclleborg-Hall

stavik, inkl. Målaren, 35 % och Gävle-Haparanda 22 % . Inräknas fär
jetrafiken ökar västkustens andel ytterligare. 

Den höga andel västkusthamnarna har av totaltrafiken beror främst 
på de goda djupförhållandena ·och den koncentration av den svenska 
raffinadcrikapaciteten till Göteborg och· Lysekil som följt härmed. Mi
neraloljorna redovisas både i form av importerad råolja och utförsel el

ler kusttransport av färdiga produkter. Även råoljetransiteringen för 
med sig dubbla skeppningar. En stark, punktvis koncentration sker av 

transporterna medan det svenska hamnväsendet i övrigt inte påverkas 
på annat sätt än att utrikes transporter byts ut mot inrikes. övervägande 
skäl tycks f. n. tala för att också den fortsatta raffinaderiutbyggnaden 
förläggs till västkusten. Transiteringen bör fortsätta att öka och. kan 

eventuellt komma att omfatta också betydande kvantiteter torrlastgods. 
Om detta blir fallet beror på det skeppningsmönster som väljs för Stål
verk 80. 

Västkustens höga trafikandel beror också på den koncentration som 
skett till Göteborg av den långväga linjesjöfarten och utbyggnaden av 
roro-linjcrna i närtrafik. Den senare torde fortgå de närmaste åren och 
innebära ytterligare trafikavledning från ostkusten. 

Stålverk 80 ökar betydligt skeppningarna över Luleå även om malm
utlastningen skulle minska. 

Vid den förhållandevis svaga utveckling som kan väntas för den to
tala godsvolymen finns föga utrymme för expansion inom huvuddelen 

av hamnväsendet. Sker en sådan måste den vanligen grundas på en. 
överföring av gods från andra hamnar eller från industriägda lastage
platscr, alltså en hamnkoncentration. Denna har i fråga om styckegodset 
redan kommit mycket långt. Vad gäller partigodset med tyngdpunkt 

på skogsprodukterna sker en utveckling i samma riktning, om än i en 
totalt sett ganska långsam takt. Än mer gäller detta massgodset, för 

vilket övervägande skäl ännu talar för en decentraliserad hantering. 
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Sjöfartsverket räknar med en viss fortsatt koncentration av hamn
vcrksamheten. Förloppet blir dock såvitt nu kan överblickas ganska 
långsamt under den närmaste femårsperioden. 

I fråga om utvecklingen av an t a l e t h a m n an I ö p per resa 
framhåller verket att på en och samma resa i direkt utrikes trafik ofta 
faller flera hamnanlöp. Fartyget kan lossa· i en svensk hamn och där

efter anlöpa en annan för lastning. Lossning och/eller lastning kan också 
ske i två eller flera hamnar. Under de senaste åren har skett en påtaglig 

minskning av antalet anlöp. Sjöfartsverkct räknar nu med att utveck

lingen under de närmaste åren skall bli den motsatta på grund av den av 
drivmcdelsckonomin ytterligare förstärkta övergången till större fartyg 
tillsammans med önskan att hålla nere relativt sett fördyrade landtrans
portkostnader, vilket bör leda till lossning och lastning i flera hamnar. 

U t v e c k I i n g e n a v t r a f i k e n m e d f a r t y g i t ä t, r e -

g e I b u n d e n t r af i k är en väsentlig faktor för bedömningen av 
bl. a. Iotsningsbehov och Jotsningsfrekvens. Redan nu utgör denna den 
helt övervägande delen av trafiken. Antalet in- och utresor med färjor i 
utrikes fart låg år 1974 på 260 000. Resor med lastfartyg i direkt utrikes 

fart nådde inte högre än 57 000, vartill kan läggas kanske ca U 000 re

sor i kombinerad utrikes fart. Ett betydande antal lastfartygsresor sker 
efter samma trafikmönster som färjornas. Också inrikesfarten domi
neras av fartyg i tät trafik på samma hamn. 

I fråga om lastfartygen bör man de närmaste åren kunna räkna med 
en viss fortsatt förskjutning mot fartyg i tät, regelbunden trafik på 
samma hamn. Främst skulle detta bero på att ytterligare lastfärjor sätts 
in för att på vissa hamnar ersätta mindre regelbundna transporter. Även 
andra typer av systemtransporter kan bidra härtill. 

1.2. Utvecklingen inom sjöfartsverket 

Verksamheten under budgetåret 1974I7 5 präglades i hög 
grad av den i oktober 1975 genomförda omlokaliseringen av verkets 
centralförvaltning till Norrköping. De resurser som förberedelserna för 
omlokaliseringen har tagit i anspråk har tillsammans med en stor per

sonalavgång begränsat möjligheterna till administrativt utvecklingsar
bete och negativt påverkat den löpande verksamheten. 

För de olika aktiviteterna inom programmet F ar l e d s v er k -
sam het kan följande nämnas. 

Halvautomatiseringen av Hoburgs och Nidingens fyrplatser slutför

des. Automatiseringen av Stora Karlsö fyrplats avslutades och beman
ningsansvaret för ön har övertagits av naturvårdsverket. Arbetet med att 
automatisera Kullens fyrplats har pågått och beräknas avslutas under 

hösten 1975. Säkerhctsanstaltema vid.Brofjorden har under året färdig
ställts och tagits i drift. Fyrarna Kullagrund utanför Trelleborg och 

Blenhcim utanför Skanör sattes på plats och beräknas efter vissa utrust-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 107 

ningsarbeten kunna tas i bruk under hösten 1975. Upprustningen av 
fyrbeståndet på västkusten har fortsatt. · 

Antalet sjöräddningsuppdrag utförda av de i verksamheten samarbe
tande myndigheterna m. fl. var 1 599 år 1974 jämfört med 1113 året 
före. Av ökningen föranleddes ca 60 % av fritidsbåttrafiken. 

Utsjömätningarna fortsatte i farvattnen ost och syd om Gotland. 
Vidare krävdes mätningar i anslutning till planeringen av bottenfasta 

fyrar. En stor del av mätningsresurserna fick på grund av det danska 
beslutet att slopa utmärkningen av minfria leder omplaneras och avdelas 

för arbeten i Kattegatt. Kust- och insjömätningar genomfördes i Furu
sundsleden samt i Vänern och Mälaren. 

Lotsningsorganisationen var oförändrad under verksamhetsåret. An

talet lotsningar (inkl. s. k. öppensjölotsning) var ca 44 800 eller ca 900 

färre än föregående budgetår. Antalet lotsar ökade med fyra och antalet 
båtmän med 14 främst med anledning av trafiken på Brofjorden. Ett 
program för vidareutbildning av lotsar har utarbetats och de första kur

serna hölls under verksamhetsåret. 
Liksom de båda färegående vintrarna var vintern 1974-75 mycket 

mild och havsis förekom endast i Bottenviken och Norra Kvarken. Oav
bruten sjöfart kunde för femte året i följd upprätthållas i Bottenviken. 
Antalet fartygsassistanser var 285 mot 711 föregående vinter och 1 758 i 

medeltal för femårsperioden 1968/69-1972/73. Under verksamhetsåret 
levererades havsisbrytaren Atle och sjösattes systerfartyget Frej. För le

verans under hösten 1977 beställdes ytterligare ett fartyg av samma typ 
som de ovan nämnda, isbrytaren I. 

Beträffande programmet F ar tyg s v e r k s a m h e t kan följande 
framhållas. 

Det internationella arbetet i fråga om säkerheten till sjöss och skyd
det av den marina miljön har fortsatt. Regeringen har i prop. 1975/76: 5 
om åtgärder i fråga om sjöfarten till skydd av Östersjöområdets marina 
miljö, m. m. bl. a. fÖreslagit att riksdagen godkänner 1974 års kon
vention om skydd av Östersjöområdets marina miljö ·i de delar den 
berör sjöfarten. Vidare har med anledning härav föreslagits en rad 
lagstiftningsåtgärder mot vattenförorening från fartyg. Sedan riksdagen 
i december 1975 beslutat i enlighet med regeringens förslag kommer 
åtgärder att vidtas inom sjöfartsvcrket för utarbetandet av härav för

anledda tillämpningsföreskrifter. 
Den av verket tillsatta arbetsgruppen för översyn av sjöfartsinspek

tionens organisation och arbetsuppgifter fortsatte sitt arbete och beräk
nas vara klar vid slutet av år 1975. 

Antalet besiktningar av nybyggda fartyg och antalet periodiska besikt

ningar minskade från 1100 under verksamhetsåret 1973174 till ca 1 000 
under verksamhetsåret 1974/75, dvs. med ca 10 %. Totalt utfördes ca 
2 700 besiktningar och inspektioner av svenska och utländska fartyg. 
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Verksamheten inom arbetsmiljöområdet präglades av uppbyggnaden 
av den enhet för arbetsmiljöfrågor som inrättades den 1 juli 1974. Det 
praktiska arbetet har i stor utsträckning ägnats åt att introducera och 
följa upp de nya normer som gäller för fartygs inre utformning. Tillsam
mans med de ombordanställdas och redarnas organisationer har verket 
utarbetat och inlett ett forskningsprogram rörande de ombordanstäJldas 
arbetsmiljöförhållanden. 

Antalet skeppsmätningar på svenska och utländska fartyg ökade kraf

tigt mellan åren 1973 och 1974. Sistnämnda år uppgick antalet till 340 
jämfört med 233 året före. ökningen avsåg till övervägande delen ny

mätning av ett stort antal lastfartyg. 
Ca 2 280 anmälningar om yrkesskadefall inom sjömansyrket behand

lades år 1974 att jämföra med ca 2 020 år 1973. I svenska farvatten rap

porterade grundstötningar utgjorde 119 och antalet kollisioner mellan 
fartyg 13. Motsvarande siffror år 197 4 var 118 i:esp. 26. 

I v e r k s a m h e t s p l a n e n f ö r b u d g e t å r c n 1 9 7 5 I 7 6. 

- 1 9 8 0 I 8 1 redogör sjöfartsverkct för verksamhetens inriktning un
der innevarande budgetår· och den närmaste femårsperioden: 

Som överordnat mål för den samlade verksamheten anger sjöfartsver
ket fartygens säkerhet till skydd för människor och yttre miljö. I målet 

ligger vad beträffar verkets uppgifter säkerheten såväl på sjövägarna 
som ombord. 

Genom att medverka i ett allt vidare internationeJlt samarbete tar ver
ket del i insatserna för att öka säkerheten såväl på olika n.ationers fartyg 
som i de farvatten vilka utnyttjas av den internationella sjöfarten. Strä-. 
van är att komma fram .tiff gemensamma, av alla länder godtagna nor
mer och garantier för att dessa efterlevs. 

Verksamhetens inriktning har som tidigare nämnts föranlett en upp
delning på två ändamålsinriktade program, nämligen Farledsverksamhet 
och Fartygsvcrksamhet. Som medel för att nå det för farledsverksamhe
ten uppställda målet använder sjöfartsverket olika nautisk-tekniska 
hjälpmedel, främst sjömätning och utgivning .av sjökort med komplet

terande farlcdsbcskrivningar, farledsutmärkning, anordningar för fäges

bcstämning, lotsning, isbrytning och sjöräddning. Dessa funktioner kom
pletteras med sjöfartsinspektionens normerande och övervakande upp
gifter inom farlcdsverksamheten. Fartygsverksamheten avser j första 
hand sjöfartsinspektionens huvuduppgift, säkerheten m. m. ombord på 
svenska fartyg oberoende av geografisk fart ·och säkerheten på utländs

ka fartyg i svenska farvatten samt förebyggande åtgärder mot vatten
förorening från fartyg m. m. 

I verkets målsättning ingår att i svenska farvatten ge. sjöfarten sådana 
betingelser att den tillsammans med kompletterande transportmedel bi
drar till en sund ekonomisk utveckling och regional balans. enligt mål

sättningar som läggs fast av statsmakterna. En påtaglig utvecklingslinjc 
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inom sjötransportsystemet är ett allt längre gående samspel mellan far
tyg, farleder och hamnar. Utvecklingen mot större, mera maskinstarka 
och bättre utrustade fartyg ger totalt sett en säkrare sjöfart. Kapitalvär
det hos dessa fartyg stiger emellertid genom specialisering och annan 
teknisk utveckling. Dyrare fartyg ställer krav på ökad effektivitet hos så
väl sjövägar som terminalanläggningar. Hamnarna anpassar sig till de 
nya fartygen. Ofrånkomligt är att den statliga farledsservicen gör det
samma. Resultatet blir annars lägre sjösäkerhet och onödigt dyra sjö
transporter. 

Sjöfartsverket söker att få de olika medlen att samverka så att en fast
lagd standard går att nå och uppehålla med minsta möjliga resurser. 
Olika tekniska begränsningar söker verket övervinna genom forsknings
och utvecklingsarbete. Bedömningarna måste emellertid gå utöver det 
egna verksamhetsområdet. övriga parters uppoffringar måste också 
föras in i övervägandena. Verket har därtill att ta hänsyn till samhällets 
regionalpolitiska målsättningar liksom till de bindningar som beror på 
sjöfartens internationella karaktär och Sveriges på en fri världssjöfart 
inriktade sjöfartspolitik. 

I fråga om verksamhetsplanen anför verket översiktligt följande. 
Sjöfartsverkets budgetförslag för budgetåret 1976/77 ligger väsentligt 

högre än medelsanvisningen för innevarande budgetår. Vad gäller pro
grammet Farledsverksamhet är detta huvudsakligen en följd av automa
tiska ökningar, dvs. löne- och prisomräkningar. Löneökningarna är jäm
fört med tidigare år mycket stora. Arbetstids- och löneändringar påver
kar i särskilt hög grad ersättning för tjänstgöring på s. k. obekväm tid, 
en utveckling som kan väntas fortsätta. Detta belastar kraftigt sjöfarts
verket med dess på kontinuerlig drift inriktade operativa verksamhet. 

Mot kontinuerligt starkt ökade kostnader står en förmodligen långsam 
tillväxt av det sjötransporterade godset och därmed verkets avgiftsun
derlag. Tidigare prognoser har mot bakgrund av nya fakta fått räknas 
ned betydligt. Trots detta .finns enligt sjöfartsverket anledning att för
moda att kraven på verkets service i olika avseenden skall fortsätta att 
växa. En genom allt större och modernare fartyg effektiviserad sjöfart 
måste mötas med tjänster som är anpassade till denna. Det som följd av 
större laster minskade antalet fartygsresor begränsar i och för sig kraven 
på lotsningsverksamheten. Sjöfartsvetket pekar dock i sammanhanget på 
behovet att höja lotsningsbenägenheten med hänsyn till säkerheten i far
led. Dessa frågor behandlas i det i september 1975 framlagda betänkan
det (Ds K 197 5: 8) Säkerhet i farled, som på uppdrag av kommunika
tionsministern utarbetats av en särskilt tillkallad sakkunnig. 

ökade kostnader kari mötas med sänkningar av servicenivån. En mera 
generellt sänkt servicenivå ter sig emellertid oförenlig med handelssjö
fartens utveckling. Som alternativ står punktvisa åtgärder med inriktning 
på trafiksvaga hamnar och kustavsnitt. Det ger dock ringa besparingar 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 · Kommunikationsdepartementet .1 JO 

sett i förhållande till de merkostnader som förorsakas sjöfart och trans

portkunder. 
Verkets strävan är att i stället möta kostnadsökningarna genom olika 

slag av rationalisering. Rationaliseringen har redan drivits mycket långt 
inom fyrväscndet. Genom investeringar under en följd av år är detta re
dan i huvudsak automatiserat. Inom andra delar av verksamheten är 
stora rationaliseringseffekter betydligt svårare att uppnå nien be
sparingar står dock att vinna i ett längre perspektiv. Framtida föränd

ringar måste fångas upp och verksamheten successivt inriktas på ny, ar
bctskraftsbesparande teknik. Detta kräver utvecklingsinsatser och en be

tydligt fördjupad planering. ökad vikt måste läggas vid organisations
frågor. De anställdas initiativ skall tas till vara och personalen genom 

främst intern utbildning göras skickade för nya arbetsuppgifter och nya 
beslutsprocesser. Härtill kommer enligt verket som ett ofrånkomligt be
hov betydligt förstärkta investcringsresurser för både återanskaffningar 

och införandet av ny teknik. 
Sjöfartsverket arbetar f. n. i stor utsträckning med överårig, hårt sli

ten materiel. Detta medför oproportionellt höga underhållskostnader 

och dålig drifteffektivitet. Personalens befogade krav på arbets- och 
boendestandard går ofta inte att tillgodose. I ·hög grad gäller detta 

verkets fartygs- och båtmateriel. Redan fattade beslut ger möjlighet till 
nyinvesteri11gar i sjömätnings- och arbetsfartyg. Stora behov föreligger 

bl. a. i fråga om distriktsfartyg och lotsbåtar. 
De investeringsbehov som verket redovisar avser till övervägande del 

- nära 85 % - återanskaffningar. Enligt verkets uppfattning har otill
räckliga investeringsmedel under en lång rad av år medfört att sjöfarts
verkets materiel delvis befinner sig i ett otillfredsställande skick. Samti- . 
digt har kraven på materielen ökat både från effektivitets- och arbets
miljösynpunkt. Såväl yrkesinspektörer, fartygsinspektörer som persona
lens egna skyddsombud har inkommit med allvarliga erinringar. De be
tydande investeringsmedel som under de senare åren har tillförts verket 
av arbetsmarknadsskäl och som har utnyttjats för att tidigarelägga olika 
projekt, främst stora fyrar, har dock i viss utsträckning gett möjlighet 
att inom ordinarie investeringsramar frigöra medel för upprustning av 

befintliga anläggningar och materiel. 
Verkets centralförvaltning fick en ny organisation år 1969. Erfarenhe

terna av denna har nu fått tillräcklig stadga och visar både positiva och 
negativa drag. Som följd av de speciella arbetsinsatser verkets omlokali
sering medfört och fortfarande medför har en systematisering av erfa

renheterna fått anstå. Den bör nu komma till stånd. 
Hänsyn måste vid övervägandena tas till olika_ faktorer utanför sjö

fartsverket. Bl. a. är intressentanalyser angelägna. Intressenternas krav 
i dag och framdeles bör kunna konkretiseras i samband med bl. a. upp
byggnaden av den långsiktiga planeringen inom verket. 
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Förhållandena inom sjöfartsverket, totalt och inom olika delområden, 

bör behandlas genom en systematisk kartläggning av verksamhetens in
nehåll och av arbetsformerna m. m. Behoven av och formerna för sam
råd och annan samverkan måste klarläggas och utvärderas. Centralför

valtningens organisation får stämmas av mot den förutsatta organisatio
nen regionalt och lokalt. 

Avsikten är att vid årsskiftet 1975-76 påbörja arbetet kring de olika 

organisationsfrågorna. Detta bör drivas i etapper inom en eller flera in
terna arbetsgrupper förstärkta med utomstående experter. 

Kostnadsökningarna tvingar fram väsentligt höjda avgifter vid det 
krav på kostnadstäckning som statsmakterna beslutat år 1970. Verket 

ser det inte möjligt att möta ökningarna inom nuvarande avgiftssystem. 
Sjöfartsvcrket föreslår en genomgripande omläggning av detta med in

nebörd bl. a. att viss del av den samlade avgiftsbördan överförs från re

darna till varuägarna. I fråga om den allmänna sjökartläggningen vid
håller sjöfartsverket sitt i tidigare anslagsframställningar redovisade för
slag om att viss del av kostnaderna bör bestridas av skattemedel. 

Framställningen i det följande anknyter till delprogrammen. Under 
särskilda rubriker tar. verket dock först upp vissa övergripapde funktio

ner, nämligen planering samt utbildning och personaladministrativt ar

bete i övrigt. 
I fjolårets anslagsframställning tog sjöfartsverket llPP den långsiktiga 

p l a n e r i n g e n inom verket. Med de medel som för innevarande 
budgetår tilldelats för ändamålet avser verket att inom ekonomiavdel

ningen inrätta en funktion för långtidsplanering. Denna förutsätts ock
så hålla samman planeringen inom centralförvaltningens övriga avdel

ningar med dennas starka koppling till teknisk utvecklingsverksamhet. 

och personalplanering. 
Ett gott planeringsunderlag förbättrar sjöfartsverkets möjligheter att 

deltaga i verkställandet av en framtida statlig hamnpolitik. Sjöfartsver
ket kan också förse statsmakterna m. fl. med bättre beslutsunderlag i 
olika sjöfartsfrågor. 

I fråga om det a d m i. n i s t r a t i v a u t v e c k I i n g s a r b e t e t . 
anför verket bl. a. följande, Sjöfartsverk~t har totalt ca 1 400 anställda, 
varav huvuddelen utför - sett mot bakgrund av den totala arbetsmark
naden - specialiserade uppgifter. Verksamhetens resultat beror till 

mycket stor del på personalens initiativ, kunskaper och arbetstillfreds
ställelse. På samma sätt som inom andra verksamheter har arbetsgiva

ren, sjöfartsvcrket, att ta ansvar för personalens fortutbildning och an
passning till arbetsuppgifterna. Utvecklingen inom navigation, fartygs

byggnad, elektro- och byggnadsteknik etc. går fort och förutsätter kon
tinuerlig fortbildning av verkets olika specialister. Lika vikt bör !äg- , 
gas vid sådan utbildning som befrämjar personalens administrativa fär

digheter. Nya lagar, avtal och andra bestämmelser tillkommer. Former · 
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av ökat medbestämmande för personalen diskuteras och prövas. Nya 
metoder och tekniker för kontorsdrift utvecklas successivt. 

Den betydande personalomsättningen som orsakas av flyttningen till 
Norrköping innebär stora krav på utbildningsinsatser m. m. 

Inom de delar av verket som bara indirekt berörs av flyttningen anser 
sjöfartsverket att lotsutbildning och utbildning av den personal som 
sysslar med tillsynsverksamhet inom programmet Fartygsverksamhet är 
särskilt angelägen. 

Program Farledsverksamhet 

För de olika d e I p ro g ram m e n u n d e r p ro g ram m e t 
F a r l e d s v e r k s a m het anför sjöfartsverket bl. a. följande. 

U t v e c k I i n g s v e r k s a m h e t e n · omfattar sådant utvecklings
arbete som syftar till -produktivitetsökning inom sjöfartsverket och för
bättrad sjösäkerhet. Utvecklingsverksamhet bedrivs inom områdena 
fyr-, el- och teleteknik, byggnadsteknik, fartygsteknik samt sjömät- · 
nings- och kartografisk teknik. 

Bland pågående och planerade projekt kan nämnas utveckling av nya 
bojtyper, utvärdering av vibrationspåkänningar och skydd mot sådana i 
fyrar som utsätts för is och vågor, utveckling av transportredskap för 
användning speciellt vid isförhållanden, utveckling av nya typer av lots
båtar samt utveckling av reproduktionsteknik vid behandlingen av sjö
mätningsresultat. 

I f a r 1 e d s u t m ä r k ri i n g e n · för handelssjöfarten ingår dels 
fasta anläggningar som fyrar och kummel, dels flytande sjömärken, 
bojar och prickar. Särskilda småfyrar och ·prickar tjänar fritidsbåtstrafi- · 
ken och fisket. Kostnaderna för dessa bestrids genom särkostnadsbidrag 
från nionde huvudtiteln. 

Under den tid som går att. överblicka kvarstår eliligt;sjöfartsverkets 
bedömning behovet av en konventionell farledsutmärkning.· Från olika 
håll har - i syfte att öka sjösäkerheten och öka tillgängligheten för 
vissa hamnar - redovisats förslag till nya anordningar. Förslagen får 
dock vid de resurser som är att påräkna ses mot bakgrund av andra an
gelägna behov inom programmet Farledsverksamhet Byggandet av nya 
fyrar minskar väsentligt jämfört med närmast föregående femårsperiod. 
I stället bör ökade resurser tas i anspråk för upprustning av befintligt 
fyrbestånd och av de arbetsfartyg som krävs för fyrarnas underhåll och 
drift. 

En systematisk genomgång av verkets omkring 1 100 fyrar har visat 
att ett stort antal är i omedelbart behov av större reparationer. Sjö
fartsverket framhåller betydelsen av förstärkta imderhållsinsatser un- · 
der en period av fem till sex år. 

Automatiseringen av det svenska fyrväsendet har kommit långt. Det 
totala återstående investeringsbehovet är 6 .. milj." kr. Den årliga be-
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sparingen härav beräknas till ca 2,5 milj. kr. i 1974 års löneläge. Sjö
fartsverkets nuvarande planering går ut på att automatiseringsprogram
met skall vara genomfört i slutet av år 1980. 

Med fyrautomatiseringen sammanhänger den centralisering som sjö
fartsverket genomför av bl. a. kontrollen av fyrarnas fonktion. F. n. an
svarar närliggande lots- och fyrplatser för kontrollen. Detta framtvingar 
en kontinuerlig passningstjänst. Med tillgänglig personal på lotsplatserna 

går det när den avtalade arbetstidsförkortningen börjar gälla den 1 janu
ari 1976 inte att ge utrymme för passningstjänsten. Den centrala anlägg

ningen blir bemannad dygnet runt. Den ger en säkrare kontrollfunktion 
än nuvarande system. Kontrollen omfattar även radionavigeringsstatio

nerna. 
För att anlägga, underhålla och driva farledsanordningar krävs effek

tiva fartyg. Efter förlisningen av lotsdistriktsfartyget Gävle har verket 
haft tillgång till fyra distriktsfartyg och två gasningsjakter. Bortfallet har 

tills vidare kompenserats genom starkt ökat utnyttjande av tjänstefarty
get Vega. Sjöfartsverkets planering går ut på att också fortsättningsvis 
driva verksamheten med fyra större tjänstefartyg och två mindre. Detta 

förutsätter effektiva fartyg, varvid bl. a. stor hänsyn måste tas till lyft
anordningarnas utformning och kapacitet. Vidare måste arbetsuppgif
terna hållas nere genom införande av större gasmagasin i fyrarna, över
gång till elektriska fyrar etc. 

Sjöfartsverkets investeringsprogram för femårsperioden innefattar · 
nyanskaffning av ett större tjänstefartyg och· ett mindre samt en omfat
tande modernisering av de båda tjänstefartygen Vega och Virgo. Bl. a. 

bör de förses med kraftigare motorer, bogpropellrar och förbättrade lyft
anordningar. Det ena av de båda äldre· fartygen måste rustas upp i be" 
gränsad omfattning för att hållas tjänstedugligt de. närmaste. åren. Det 
andra bör kunna utrangeras efter leveransen av ett nytt fartyg. 

Vad avser radion av i ger in g s stationerna nämner ver
ket att konverteringen av de norrländska deccakedjorna till multipuls
sändning (MARK X) beräknas bli färdig under innevarande budgetår. 
Därmed anpassas sändningsutrustningen till de moderna mottagarna 
ombord på fartygen, och radionavigeringsstationerna kan bättre fylla 
sin uppgift i bl. a. vintersjöfarten. Modernisering av norra Östersjö
kedjan genom övergång till samma styrstativ som finns på övriga ked" 

jor planeras vara slutförd under budgetåret" 1978/79. Med nämnda åt

gärder har sjöfarten på Sverige tillgång till ett säkerhetssystem med 
hög tillgänglighet och låga driftkostnader. I det internationella sam

arbetet arbetar sjöfartsverket för genomförande av rekommendationer 
som innebär att i varje fall större fartyg skall vara utrustade med decca
mottagare. För vintersjöfarten bör detta om möjligt göras till ett vill

kor. 
Sjöfartsverket har som en· av målsättningarna för I o t s ni n g s-

8 Riksdagen J975i76. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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v e r k s a m h e t e n att denna skall täcka hela kusten jämte Mälaren. 
För alla hamnar av betydelse skall handclssjöfarten kunna påräkna 
lots för fartygens vägledning. Fartygen skall därtill kunna få lots utan 
sådan vägförlängning . att lotsningsbenägenheten äventyras som följd 

av förlängd gångtid. Med Sveriges långa kust och decentraliserade 
hamnsystem blir denna målsättning ofrånkomligt förenad med höga 

kostnader. 
Frågan om den framtida lotsningsorganisationen får enligt sjöfarts• 

verket bli beroende av ställningstagandet till den förut nämnda utred

ningen med uppgift att verkställa översyn av sjöfartsverkets förslag 
rörande utvidgad skyldighet att anlita lots m. m. 

Verket räknar med att lotsningen i framtiden skall kompletteras med 

trafikinformation, baserad på bl. ·a. radarövervakning av farleder med 
stark trafik. I första hand bör Göteborg få en informationscentral. 

Sjöfartsverket lägger stor vikt vid den framtida båtmaterielen. Det 

måste förutsättas att båtar under många år framöver utnyttjas för utsätt
ning och hämtning av lots. Snabbare båtar förbättrar utnyttjandet av 
lotsplatspersonalen och gör . i yissa fall att sammanläggning av lots
passningsställen kan ske med mindre konsekvenser i form av vägför

längningar för betjänade fartyg. Snabba. allvädersbåtar kan göra det 
praktiskt möjligt att ersätta på öar_ belägna lotspassningsställen med så

dana på fastlandet. 
En annan åtgärd med hög :prioritet är som nämnts utbildning av 

lotsplatspersonalen, bl. a. för att göra ·lotsarna förtrogna med den nya 
teknik som kommit fram för fartygens navigering även under ogynn
samma väderleksförhållanden. 

Sjöfartsverket har att svara för samordningen mellan de organ som 
ingår i s j ö r ä d d n i n g s v ä s e n d e t och därtill med egen personal 
delta i räddningsuppdrag. Den statliga sjöräddningens organisation 
m. m. ses f. n. över genom sjöräddningsutredningen. 

Det stegrade behov av sjöräddningsinsatser som främst fritidsbåtarna 
skapar får mötas med bl. a. förbättrad materiel. Sjöfartsverket utvecklar 
f. n. en snabb, sjövärdig och samtidigt grundgående räddningsbåt. 

Den av sjöfartsverket inrättade rapportcentralen för sjöräddning bör 
fortsätta sin verksamhet. Utbildningen av kuststationernas trafikledare i 

sjöräddningstjänst bör utvidgas. 
Sverige bör delta i det världsomspännande positionsregistreringssystc- · 

met AMVER. Detta ger väsentligt ökad trygghet för svensk sjöfart på 

världshaven. Enligt JMCO:s rekommendationer bör medlemsstaterna 
antingen upprätta egna positionsregistreringssystem eller ansluta sig till 

befintligt system. Kontakter med Danmark och Norge som båda är an
slutna till AMVER visar på möjligheten till visst samarbete som kan 

medföra kostnadsminskning. 
Målet för S j ö k art I äg g n in g e n bör enligt .sjöfartsverket vara 
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att tillhandahålla tillförlitliga sjökort över svenska och angränsande 
farvatten. Sjökortens främsta uppgift är att möjliggöra en säker sjö

fart, men korten skall även förse förvaltning, näringsliv, forskning, 
miljövård, fritidsvcrksamhet m. fl. med ändamålsenlig information. I 
den mån sjökortens information inte är tillräcklig för vissa speciella 

ändamål skall detaljerade och storskaliga mätningskort tillhandahållas. 
Som komplement till sjökorten skall nautiska publikationer tillhanda

hållas. 
Med anledning av regeringens uppdrag i regleringsbrev för budgetåret 

1974175 redovisar verket samtidigt med anslagsframställningcn förslag 
rörande den framtida sjökartläggningsverksamheten. Redovisningen 

innefattar bl. a. sjömätningsbehov, målsättning, mätningsteknik, re

sursbehov och finansiering. 
Vissa personalförstärkningar behövs för sjömätningcn. Verket åter

kommer härtill vid redovisning av medelsbehoven för budgetåret 

1976/77. 
Vad gäller sjökortsframställningen framhåller verket följande. Den 

svenska sjökortsportföljen omfattar - förutom ett stort antal special
kort (hamnkort, deccakort, båtsportkort och fiskekort) - nio översikts
kort, 20 kustkort och 74 skärgårdskort. Av dessa drygt 100 sjökort är 

bara ungefär 20 utgivna de senaste tjugo åren. övriga sjökort bedöms 
omoderna, trots en fortlöpande aktualisering. Det finns fortfarande sju 
kort från 1800-talet. Under de senaste åren har förnyelsetakten inte sva
rat mot mer än ca två kort per år. Till viss del förklaras detta av att re- · 

surser har avdelats för att ta fram särskilda radarnavigeringskort och 
storskaliga specialkort för insegling till vissa hamnar. Kapaciteten är 

dock enligt sjöfartsvcrkets mening totalt sett otillräcklig. Sjöfartsverkets 

målsättning för femårsperioden är att kunna ge ut ca fyra kort per år. 
Härtill kommer fyra hamnkort och en ny serie båtsportkort jämte radar
navigeringsskisser för sju lcdavsnitt. Petta förutsätter viss personalök

ning. 
Delprogrammet p u b 1 i k a t i o n e r omfattar huvudsakligen utgiv

ningen av Svensk lots, Svensk fyrlista, Underrättelser för sjöfarande och 
Underrättelser för båtsporten. Utgivningen grundar sig på bl. a. författ
ningsbestämmelser och internationella överenskommelser. 

Svensk lots består av sju delar. Flera av delarna är alltför gamla. Re

surserna har inte medgett en tillräckligt hög takt i nyutgivningen. Verket 

avser att undersöka om omfattningen och innehållet i Svensk lots kan 
begränsas eller om andra förenklingar kan göras. Oberoende härav be
höver redaktionen förstärkas. Svensk fyrlista utkommer vartannat år. 

Underrättelser för sjöfarande utkommer varje vecka. Från och med år 
1972 publiceras särtryck, benämnda Underrättelser för båtsporten. De 

innehåller enbart notiser av betydelse för båtsporten och ges ut vid varje 
månads slut under perioden april-augusti. Syftet är att öka spridningen 
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av sådana nautiska och andra informationer som är väsentliga för båt
sporten. 

Målet för den s t a t 1 i g a i s b r y t a r v e r k s a m h e t e n anges av 

sjöfartsverket vara att möjliggöra sjöfart året runt på bottenhavshamnar
na och att avsevärt förlänga skeppningssäsongerna för de större hamnar
na i Bottenviken. Under milda och normala vintrar bör skeppnings

säsongen förlängas så långt det går utan att övriga delar av landet efter
sätts. 

För att nå det uppställda målet har sjöfartsverket räknat med sex ef

fektiva havsisbrytare och för begränsade uppgifter därjämte isbrytaren 
Thule. 

Den kapacitetsstarka isbrytaren Atle levererades hösten 1974. Syster

fartyget Frej levererades hösten 1975. Sedan riksdagen gett sitt bemyn
digande beställdes våren 1975 isbrytaren I för leverans hösten 1977. 

Den nu 43 år gamla isbrytaren Ymer förutsattes tidigare tas ur tjänst 

då isbrytaren Atle levererats. Ymer har under vintern 1974/75 hållits i 
materielberedskap med en rustningstid av sju dagar. Under hösten 1975 
genomförs en kortare provtur med isbrytaren för att utröna huruvida 
fartyget kan hållas i materielreserv ytterligare något eller några år utan 
genomgripande översynsarbeten. 

Hösten 1977 beräknas isbrytarflottan komma att maximalt omfatta 
följande enheter. 

Fartyg 

Ymer 
Thule 
Oden 
Tor 
Njord 
Ale 
Atle 
Frej 
I 

Leve-
rerad 
år 

1932 
1953 
1957 
1964 
1969 
1973 
1974 
1975 
1977 

Axel- Depla-
häst- cement 
krafter ton 

9000 4 330 
5040 2 200 

10 500 5 260 
12000 5 260 
12000 5 300 
4 750 1500 

22000 8000 
22000 8 000 
22000 8000 

Största Största Djup-
längd . bredd gående 
m m m 

78,6 19;3 6,8 
62,3 16, 1 5,2 
83,2 19,4 6,7 
84,5 21,2 6,2 
86,5 21,2 6,2 
47,0 13,0 5,2 

104,6 23,8 7,3 
104,6 23,8 7,3 
104,6 23,8 1;3 

Isbrytaren Ale är konstruerad och byggd för isbrytning på Vänern 
med insats normalt under tiden januari-april. Fartyget avses att under 
tiden maj-oktober utnyttjas i sjömätningstjänst. 

Isbrytarflottan bör - vid förutsatta skeppningskvantiteter och till- . 

gång på väl isförstärkt handelstonnage med god lastförmåga - göra det 
möjligt att under stränga vintrar upprätthålla en godtagbar assistans
verksamhet i Bottenhavet liksom. att under normala vintrar ge möjlighet 

till åretruntsjöfart på de stora bottenvikshamnarna. 
Det bör understrykas att de fem senaste vintrarna varit milda, vilket 

skapat exceptionellt goda förutsättningar för vintersjöfart på bottenviks-. 
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hamnarna. Bortsett från vissa perioder .vintrarna 1970/71 och 1971/72 
har under femårsperioden assistansbehovet i Bottenhavet varit ringa el
ler inget alls. Isbrytarresurser har inte behövt tas i anspråk för Östersjön 

och västkusten. Tack vare detta och en relativt hög isvärdighet hos det 
insatta handelstonnaget har det varit möjligt att samtliga vintrar utan 
väsentliga avbrott hålla bottenvikshamnarna öppna. 

Tillkomsten av tre nya isbrytare av Atle-typ under åren 1974-1977 
m1:d dessas högre maskinstyrka och även i övrigt avsevärt större isbryt
ningsförmåga innebär en väsentlig kapacitetsökning. Frågan om behovet 
av en ytterligare utbyggnad av isbrytarkapaciteten vill sjöfartsverket 

t. v. hålla öppen i avvaktan på kompletterande utredningsarbcte. 
För att i görligaste mån nå fram till en helhetssyn är det angeläget 

att fullfölja det samarbete när det gäller operations- och systemanalytis
ka studier som verket inlett med FOA. Sjöfartsverkets förhoppning är 

att det därvid skall bli möjligt att ge statsmakterna underlag för beslut 
i fråga om målsättningen för vintersjöfarteri och också dimensioneringen 
av isbrytarkapaciteten i ett längre perspektiv. Även för den framtida 

operativa ledningen av isbrytarverksamheten blir studierna av värde. 
Faktorer som skall kartläggas och värderas är främst varuflödets storlek 
och sammansättning, insatta handelsfartyg, kompletterande och alterna
tiva transportmedel, hamnväscndet samt företagens transportplanering 
och förekommande systemtransporter. 

Sjöfartsverket anser det nödvändigt att förstärka isbrytningssektionen. 

Detta kdivs redan med hänsyn till den starkt utbyggda isbrytarflottan. 
Större personalresurser behövs också för att verket skall kunna forcera 
sina delar av de nämnda studierna. 

Parallellt med studierna bör den svensk-finska vintersjöfartsforsk

ningen fortsätta och ges ökade resurser för att ytterligare bredda och 
fördjupa kunskapsunderlaget. Sjöfartsverket beräknar medelsbehovet 
under de närmaste budgetåren till ca 450 000 kr. per år för vintersjö
fartsforskning. 

Sjöfartsverket utfärdar trafikanvisningar att gälla under vintersä
songen. Till grund för de utfärdade anvisningarna m. m. ligger den vän
tade is- och väderlekssituationen, tillgången på isbrytare och isvärdigt 
handelstonnage samt trafikvolymen. 

De utfärdade anvisningarna, som kontinuerligt följs upp och årligen 

revideras, ger underlag för avlastare och befraktare att planera sina vin
terskeppningar och anskaffa lämpligt tonnage. De i det föregående 

nämnda studierna torde ge ett breddat underlag för framtida trafikan
visningar och trafikbegränsningar. 

Program Fartygsverksamhet 

För programmet F a r tyg s v e r k s a m h e t anger sjöfartsverket 

följande. 
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Sjöfartsinspektionen är den huvudenhet inom sjöfartsverket som sva
rar för säkerheten ombord på fartyg, skyddet av den yttre miljön från 
påverkan av fartyg samt de ombordanställdas sociala förhållanden. Sä
kerheten har i detta sammanhang - enligt preciseringar i tillämplig 
lagstiftning - vidsträckt betydelse. Den omfattar sålunda fartygets 
egenskaper som transportmedel, dess bemanning och de ombordanställ

das arbets- och fritidsmiljö. 
Fartygsverksamheten är uppdelad i delprogrammen Sjöfartsinspek

tion, Skeppsmätning och Sjöteknisk utredningsverksamhet. Verksamhe
tens inriktning och omfattning under de olika delprogrammen är huvud

sakligen styrd av utvecklingen inom den svenska handelsflottan och in
nehållet i den tillämpliga lagstiftningen, i första hand lagen (1965: 719) 

om säkerheten på fartyg, sjömanslagen (1973: 282), sjöarbetstidslagen 
(1970: 105), lagen (1972: 275) om vattenförorening från fartyg och 

kungörelsen (1954: 550) angående skeppsmätning. Utöver av antalet far
tyg påverkas verksamheten av fartygens utformning och användnings

sätt. Så har t. ex. de stigande transportmängderna av farligt gods med
fört inte bara allmänt ökade krav på inspektionen utan också en viss 
förskjutning från den mer tekniskt betonade tillsynen av fartygens all

männa skick mot löpande inspektion av fartygens lastningsförhållanden. 
Innehållet i de nämnda lagarna m. m. anger de övergripande målen 

för verksamheten. Lagstiftningen anger vilka tillsynsförrättningar farty

gen skall undergå och vid vilka intervaJler. Därutöver får de övergri
pande målsättningarna närmare innehåll genom olika detaljföreskrifter, 

som i stor utsträckning sjöfartsverket utfärdar. Verkets åtgärder påver
kas därvid i hög grad av det internationella sjösäkerhetsarbetet. Arbets
miljöfrågorna har fått ökad betydelse under senare år. 

I fråga om den väntade efterfrågan på sjöfartsinspektionens tjänster 
anför sjöfartsverket att behovet av resurser inom sjöfartsinspektionen 
beror på flera faktorer. En av dessa är antalet fartyg inom handelsflot
tan. Av särskild betydelse är den takt med vilken fartyg införlivas i han
delsflottan. Ritningsgranskning och tillsynsförrättningar i samband 

med nybyggnad av fartyg och andrahandsförvärv från utlandet är sär

skilt arbetskrävande. Under de senare åren har antalet nybyggen varit 
mycket stort vilket ofrånkomligt påverkat inriktningen av inspektionens 

arbete. Återkommande tillsyn och inspektion av befintliga fartyg har 

delvis måst eftersättas. 
Den minskade nybyggnadsverksamhet som är att vänta de närmaste 

åren bör medverka till en bättre balans mellan olika arbetsuppgifter 
inom både centralförvaltningen och distrikten. Den fortlöpande kontrol
len av fartygen kan ges utrymme liksom uppföljning och konsolidering 

av de normer som utarbetats under senare tid. En breddning av verk
samheten är också angelägen. Detta gäller i första hand arbets- och 
boendemiljön ombord samt transporter av farligt gods. Inom båda dessa 

områden krävs en successiv utbyggnad av resurserna. 
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I samband med att sjöfartsverkets centralförvaltning fick en ny orga
nisation år 1969 visade det sig angeläget att se över sjöfartsinspektionens 
arbetsformer och organisation. På verkets initiativ tillsattes år 1971 en 

utredning i detta syfte. Utredningen väntas snart lägga fram sina förslag 
vilka berör såväl organisation som resursbehov för verksamheten. Vid 

utarbetandet av anslagsframställningen har verket samrått med utred
ningen. Mot bakgrund av utredningens förslag avser sjöfartsverket i 
nästa års verksamhetsplan redovisa sin långsiktiga planläggning för in

spektionsverksamheten. 
Arbetsuppgifterna inom delprogrammet Sjöfartsinspektion m. m. är i 

centralförvaltningen uppdelade mellan fartygssektionen, bemanningssek
tionen och sektionen för transport av farligt gods. Den huvudsakliga 

operativa verksamheten ligger på de sju sjöfartsinspektionsdistrikten 
jämte inspektionskontoret i Rotterdam. Innan sjöfartsverket övergår till 
att ange verksamhetsplaner för de olika enheterna tar verket upp bl. a. 

sjöfartsinspektionens information. 

En effektiv sjöfartsinspektion förutsätter att information om vägle
dande beslut, nya normer, internationella åtgärder, inträffade olyckor 
och deras orsak verkligen når ut till berörda intressenter. Den är också 

viktig som service åt tillverkare av fartyg eller fartygsutrustning så att 
dessa kan ta hänsyn till verkets beslut i sin tillverkning och verksamhet i 
övrigt. Av en god informationsservice bör följa också minskad .belast
ning på sjöfartsinspektionen t. ex. genom att antalet detaljförfrågningar 
sjunker och att ritningsgranskningen ger anledning till mindre antal an

märkningar. Verket avser därför söka effektivare vägar att sprida infor
mation till berörda intressenter bl. a. genom informativa trycksaker, sys
tematisk utgivning av viktigare beslut och - om möjligt - genom det 
kassett-TV-system som är under uppbyggnad inom handelsflottan. 

Utvecklingen inom sjöfartsnäringen bedöms leda till fortsatt speciali
sering av fartygen för olika användningsområden. F art y g s s e k
t i o n e n ställs därför fortlöpande inför uppgiften att anpassa verksam
heten efter nya tekniska utgångspunkter. Det internationella sjösäker
hetsarbetet väntas ge resultat som kräver överarbetning av nu gällande 
bestämmelser. Frågor som hör samman med fartygens konstruktion från 
brandskyddssynpunkt kommer alltjämt att ställa stora krav på verkets 
resurser. De ökade anspråken på fartygssektionen måste mötas med 
ökade resurser på såväl det tekniska som det nautiska området. 

Den svenska arbetsmarknadspolitiken innefattar stora satsningar för 
att inom olika områden förbättra arbets m i 1 j ön. Arbetarskydds

styrelsen och yrkesinspektionen har på senare tid tillförts betydande 
resurser. Sjöfartsverket, som har ansvar för arbetsmiljön till sjöss, be
höver en kraftig utbyggnad av resurserna för att inom detta ansvars

område kunna göra insatser som svarar mot tidsenliga krav. Genom att 
med intern utbildning och andra åtgärder öka den nuvarande persona-
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Jens kunskaper inom området kan ·anspråken på personalförstärkningar 
något hållas tillbaka. Atskilliga uppgifter ställer dock sådana krav på 
utbildning och yrkespraktik att de inte ryms inoin befintlig organisation. 

Liksom för övrig verksamhet inom sjöfartsinspektionen har Jagen 
(1965: 719) om säkerheten på fartyg grundläggande betydelse för arbets
uppgifterna inom arbetsmiljöområdet. Enligt övervägandena vid lagens 

tillkomst skall de principer som gäller i fråga om arbetarskyddet för an
ställda i land också tillämpas ombord på fartygen. 

Ett modernt fartyg rymmer åtskilligt av den teknik som förekommer 
på olika håll i industrin och är på visst sätt ett koncentrat av en över 
flera branscher i land spridd teknik. Inom arbetslivet i land görs betydel

sefulla framsteg för att förbättra arbetarskyddet. De ökade kunskaperna 
om yrkesfarorna och de större kraven på en god arbetsmiljö leder till 

alltmer vidgade uppgifter för arbetarskyddet. För att möta behovet av 
att förbättra arbetarskyddet till sjöss och ta till vara och överföra erfa
renheterna från arbetslivet i land har sjöfartsverket inrättat en särskild 
arbetsmiljöenhet med f. n. mycket små resurser. 

Enhetens arbetsuppgifter omfattar i korthet frågor som hör samman 
med skyddsanordningar vid arbetsmaskiner, personlig skyddsutrustning, 
utformning av fartyg för att förebygga olycksfall, buller och vibration, · 
luftklimat, belysning, normer för boendeiniljö, fartygshygien, arbetspsy

kologi, arbetsfysiologi samt utbildningsfrågor. 
Verket saknar resurser att på ett godtagbart sätt lösa uppgifterna på 

yrkeshygienens område och har därför inlett samarbete med främst ar
betarskyddsstyrelsen och yfkesinspektionen i frågor av allmän· och ve
tenskaplig natur. Vad gäller fältarbete och direkt sjöfartsinriktade pro
jekt behöver verket få egna resurser i form av personal och utrustning, 

särskilt mätinstrument. 
En utveckling av verkets yrkeshygieniska arbetsområde förutsätter ar

bete på central nivå med utarbetande och introducering av normer 
jämte annat övergripande arbete. Därtill kommer inspektioner .och mät
ningar på fartygen samt rådgivning och stöd till skyddsarbetet på farty
gen och inom rederierna. De två specialister som behövs för att kom

plettera distriktstjänstemännens mer allmänna fartygstekniska cich sjö

tekniska kunskaper bör placeras centralt. 

Utvecklingen inom arbetsmiljöområdet har lett till ett stegrat behov 
av både rådgivning och övervakning från verkets sida. Verket kallas re

gelbundet att delta i arbetet inom partsorganet ·Sjöfartens arbetar

skyddsnämnd. Sjöfartsverket medverkar också i de fortbildningskurser 
för sjömän som anordnas röraride arbetsmiljö, brandskydd, transport av 
farligt gods och tankfartygsoperativ verksamhet. Vid de fartygsbe
sök som sker ägnas växande tid åt information. Ett framgångsrikt säker

hetsarbete förutsätter god kontakt med de ombordanställda och med de . 
tekniska tjänstemännen hos rederierna. Sjöfarten erbjuder flera särpro-
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blem då det gäller möjligheterna att sprida information och hålla koi1-
takt med skyddsombud och skyddskommitteer ombord på fartygen. För. 
kontakt- och informationsverksamheten bör därför arbetsmiljöenheten 
förstärkas med en tjänsteman~ Tjänstemannen bör ha förvärvat arbets- . 
livserfarenhet som ombordanställd i manskapsgrad. 

Den tekniska utvecklingen medför att arbetsutrustning av delvis nytt 
slag införs på fartygen. Som exempel· kan nämnas maskindrivna ställ
ningar, stora fallrep och landgångar, nya typer .av lyftinrättningar och 
diverse slag av arbetsmaskiner samt personlig skyddsutrustning av ny 
typ. Detta ställer ökade krav på verkets typgodkännande verksamhet 

och behov att följa den tekniska utvecklingen inom olika sektorer. För 
detta ändamål behöver arbetsmiljöenheten förstärkas me_d ytterliga~e en 
tjänsteman. 

Personalbehovet för arbetsmil]öenh~ten har bedömts mot bakgrund . 

av den kapacitet som finns utanför verket. Insatser av främst utred
ningskaraktär bör ske genom konsulter. Metoden har prövats med gott 

resultat och bör byggas ut ytterligare. 
Omfattningen av a·rbetet inom s e k t i o n e n f ö r t r a n s p o r t · 

av f a r 1 i g t g o d s beror till stor del på det internationella arbetet 
inom miljöskyddsområdet i vilket Sverige tar akt.iv del. Under verk
samhetsåret 1974/1975 har verket medverkat i ett projekt avseende den 
för riksdagen tidigare redovisade försöksverksamheten i stor skala med 
partikelmärkning av olja. I tretton· hamnar har såväl svenska som ut
ländska fartyg under perioden februari till juni fått sin restolja märkt 
med metallpartiklar. Totalt rör. det sig om ca 190 resor. F. n. pågår. 

utvärdering av huruvida partikelmärkningen haft någon effekt i form 
av minskat antal oljeutsläpp o. dyl. 

Tillsynsverksamheten inom s j ö f a r t s i n s p e k t i o n s d i s t r i k
t c n har under senare år i hög grad inriktats på nybyggnadskontroll. 
Antalet fartyg som har tillförts den svenska handelsflottan har varit 
stort. De resurser som frigörs när antalet nybyggnadskontroller nu 
minskar kommer att inriktas mot eftersatta områden. Detta gäller som 
nämnts särskilt inom områdena miljöskydd, hantering av farligt gods 
och arbetsmiljö. 

Sjöfartsverket har ino·m ramen för sina resurser vidareutvecklat tillsy
nen av transport av fai:Iigt gods. I samband därmed har verket eftersträ

vat att lämna god information till berörda intressenter. Inom särskilt ett 
område - transport av lastfordo_n på färjor - förutsätter en tillfreds

ställande tillsyn resursförstärkning. Vid dessa transporter eftersätts ofta 

gällande säkerhetsbestämmelser då det gäller t. ex. separation av last,
lastmängder, särskilda brandskyddskrav m. m. Det har också visat sig 
att efterlevnaden av bestämmelserna varierar mellan olika färjelinjer. 

Tillsynen av transport av farligt gods kräver speciella kunskaper hos in
spektörerna, särskilt som den ofta måste förbindas med praktisk rådgiv-
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ning. Det är svårt att integrera denna verksamhet med den övriga in
spektionsvcrksamheten. Behov föreligger att komplettera inspektionens 

resurser för detta ändamål. 
Efterfrågan på skepps mätning bör som en följd av det mins

kade antalet fartygsnybyggcn sjunka de närmaste åren. Mätningsför
farandet kommer att påverkas av den nya skcppsmätningskonventionen 
som dock ännu inte biträtts av tillräckligt antal länder för att bli inter
nationellt bindande. Effekterna av konventionen blir märkbara tidigast 
år 1978. Det starkt förenklade förfarande som konventionen innebär 
leder till minskning av personalbehovet. 

Program övrig verksamhet 

Programmet ö v r i g v e r k s a m h e t är indelat i delprogram

men Radiotjänst åt sjöfarten (transfcreringspost), Försöksverksamhet av
seende förebyggande åtgärder mot vattenförorening från fartyg, Om
lokaliseringskostnader samt Åtgärder mot vattenförorening från fartyg. 

Delprogrammet Försöksvcrksamhet avseende förebyggande åtgärder 
mot vattenförorening från fartyg tillkom budgetåret 1974/75 för den 
försöksverksamhet i större skala med partikelmärkning av olja i fartyg 
som bedrivs under ledning av särskilda sakkunniga. Delprogrammet 

Åtgärder mot vattenförorening från fartyg är i första hand avsett för 
sådana tvångsåtgärder som sjöfartsverket med stöd av lagen (1972: 275) 

om åtgärder mot vattenförorening från fartyg företar för att hindra eller 
begränsa utsläpp från fartyg av olja eller annat skadligt. I den mån 
kostnaderna för dylika åtgärder inte kan återföras på fartygets ägare 
eller redare får - efter beslut av regeringen - detta delprogram be

lastas. 
Under delprogrammet Omlokaliseringskostnader upptas kostnader 

som följer av sjöfartsverkets flyttning till Norrköping. 

2. Sjöfarts\·erkets anslagsframställning för budgetåret 1976/77, m. m. 

2.1. Utfallet budgetåret 1974/75 

Belastningen på anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning under 

budgetåret 1974/75 blev 125,3 milj. kr. Häremot svarade inkomster på 

riksstaten från sjöfarten i form av fyr- och lotsavgifter, försäljning av 
sjökort m. m. om sammanlagt 117 milj. kr. På anslaget Fartygsverksam
het blev belastningen 13.3 milj. kr., varemot svarade inkomster i form 

av fartygsinspektions- och skeppsmätningsavgifter m. m. samt stämpel
skatt om sammanlagt 16,3 milj. kr. 

Belastningen på anslaget Isbrytning blev 39,7 milj. kr., vilket var 7 
milj. kr. mindre än vad som beräknades i prop. 1974: 1. Anslaget övrig 

verksamhet belastades med 2,4 milj. kr. 
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2.2. Beriiknat utfall budgetåret 1975/76 

I regleringsbrevet för budgetåret 1975/76 beräknades bruttoutgiften 

på anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning till 142,5 milj. kr. Brut

toutgiften beräknas nu till 162,8 milj. kr. ökningen hänför sig praktiskt 
taget helt till avtalsenliga lönehöjningar. 

På anslaget Isbrytning beräknades bruttoutgiften i rcglcringsbrevet till 

{i3,6 milj. kr. Sjöfartsverket beräknar nu medelsbehovet vid normal vin
ter till 70,1 milj. kr. 

Utgifterna under anslaget Fartygsverksamhet beräknas nu till 15,7 

milj. kr. mot tidigare beräknat 13,9 milj. kr. 

På anslaget Övrig verksamhet är bruttoutgiften i regleringsbrevet upp

tagen till 2,2 milj. kr. ·Sjöfartsverket beräknar nu medelsbehovet till 5,4 

milj. kr. I beloppet ingår 1,7 milj. kr. avseende från tidigare år balanse

rade kostnader för bärgning av det vid Ölands norra udde förlista väst

tyska fartyget Viggo Hinrichsen och 1,1 milj. kr. avseende kostnader 

för dubblering av tjänster i samband med verkets omlokalisering samt 

personliga tjänster för anställda med s. k. NOM-garanti. Vidare beräk

nas 520 000 kr. för dubbelhyra för förvaltningsbyggnad. 

2 .3. Anslagsf ramstiillning för budgetåret 1976/77 

Sjöfartsverkets verksamhet är som nämnts uppdelad på tre huvudpro

gram, nämligen Farledsverksamhet, Fartygsverksamhet och övrig verk
samhet. Det sistnämnda omfattar transfereringsposten Radiotjänst åt sjö

farten samt delprogrammen Försöksverksamhet. avseende förebyggande 

åtgärder mot vattenförorening från fartyg. Omlokaliseringskostnader' och 

Åtgärder mot vattenförorening från fartyg. 

För det under anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning redo

visade delprogrammet Sjökartläggriing föreslår sjöfartsverket på· nytt att 
som inkomst under delprogrammet skall tas upp sådana inkomster av 
försäljningen av sjökort och publikationer, vilka f. n. är upptagna på. 

statsbudgetefö inkomstsida. Vidare förutsätts ett samkostnadsbidrag som 
täcker en väsentlig del av utgifterna under delprogrammet. 

Sjöfartsverket räknar med en bruttokostnad under de fyra anslagen 
om sammanlagt 293,8 milj. kr. för budgetåret 1976177. Jämfört med det 

för innevarande budgetår anvisade anslaget innebär detta en ökning 

med 7L6 milj. kr. Av beloppet är 45,5 milj. kr. att hänföra till pris- och 

löneomräkning, varav 3,2 milj. kr. avser höjt lönekostnadspålägg. Vo

lymökningen är alltså enligt sjöfartsverkets beräkning 26,1 milj. kr. 

Volymökningen fördelar sig med 11,9 milj. kr. på Farledsverksamhet, 

·exkl. isbrytning, 13,2 milj. kr. på isbrytning och l,5 milj. kr. på Far

tygsverksamhet. För övrig verksamhet uppkommer en volymminskning 

·Om ca 500 000 kr. 

De totala kostnaderna fördelar sig på kostnadsslag enligt följande 
·sammanställning. 
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Avlöningar och arvoden 
Resor 
Lokalhyra 
Övriga omkostnader 
Hyror och arrenden 
Kapitalkostnader 

milj. kr. 

138,9 
4,5 
3,8 

69,8 
0,3 

76,5 

293,8 

procent 

47,3 
1,5 
1,3 

23,8 
0,\ 

26,0 

100,0 

Kapitalkostnaderna fördelar sig med 41,4 milj. kr. på räntor och 35,1 
milj. kr. på avskrivningar. 

De intäkter som redovisas under anslag, sjöfartsverkets fond eller ut

gör bidrag beräknas till 19,9 milj. kr. Av detta belopp utgör 3,9 milj. kr. 

särkostnadsbidrag och 6,5 milj. kr. samkostnadsbidrag ·från. nionde 
huvudtiteln avseende yrkesfisket och fritidsbåttrafiken samt 1,8 milj. kr. 

slirkostnadsbidrag för militär sjökartläggning från . fjärde huvudtiteln. 
3,3 milj. kr. utgör föreslaget samkostnadsbidrag avseende sjökartlägg
ning för andra intressenter än handelssjöfarten att avräknas mot all

männa budgetmedel. Detta innebär att anslagsbe_lastningen på drift
budgeten för budgetåret 1976/77 beräknas till 273,9 milj. kr., inkl. höjt 
lönekostnadspålägg ( + 63,0 milj. kr.). Av detta belopp avser · 186,3 
milj. kr. ( + 41,2 milj. kr.) det avgiftsfinansierade anslaget Farkdsverk

samhet, exkl. isbrytning och det i huvudsak avgiftsfinansierade· anslaget 
F artygsver ksa mhet. 

Nettoutgifterna enligt sjöfartsverkets beräkningar blir. för. anslaget 

Farlcdsverksamhet, exkl. isbrytning 168,9 milj." kr. lnl.comsterna av fyr
och lotsavgifter beräknas till omkring 120 milj. kr. vid oföräridrade 
avgifter. För att kravet på kostnadstäckning skall kunna upprätthållas 
krävs således kraftiga avgiftshöjningar. Dessa går enligt sjöfartsverkets 
mening inte att genomföra inom'nuvarande avgiftssystem utan allvarliga" 
verkningar för sjöfarten och sjösäkerheten.· Sjöfartsverket . framför 
därför - grundat på i anslagsframställningen redovisade skäl .:_ förslag 
om införande fr. o. m. den 1 juli 1976 av en särskild varuavgift. Samti- . 

digt föreslås vissa ändringar för övriga ståtliga sjöfartsavgifter. Inkoms
terna av fyravgifter, inkl. varuavgifter samt av lotsavgifter beräknas där
efter för budgetåret 1976177 enligt sjöfartsverkets förslag till 170 milj. kr. 

Sjöfartsverkets förslag tat; nytt avgiftssystem remissbehandlas f. n. till
sammans med det förutnämnda betänkandet (Ds K 1975: 8} Säkerhet i· 

farled. 
Nettoutgifterna under anslaget Fartygsverksamhet beräknar sjöfarts

verket för budgetåret 1976/77 till 17,4 milj. kr. Inkomsterna från sjöfar

ten genom fartygsinspektions- och skeppsmätningsavgifter, stämpelskatt 
m. m. beräknas till 14,6 milj. kr. 

Utöver här redovisade medel på driftbudgeten begär. verket iiweste
ringsanslag motsvarande en medelsförbrukning av 114 milj. kr. under 
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sjöfartsverkets fond samt 3 milj. kr. under fonden för Södertälje kanal

verk. 
Sjöfartsverket lägger i enlighet med givna anvisningar fram sina för

slag om verksamhetens inriktning och omfattning inom ramen för olika 

alternativ. 
Alternativ 0 förutsätter inom programmen Farledsverksamhet och 

Fartygsverksamhet avsevärda nedskärningar som i ett kort perspektiv . 
är mycket svåra att genomföra på grund av att kapitalkostnaderna lik- · 
som personalkostnaderna, som följd av personalens ålderssammansätt-. 
ning och bestämmelserna om anställningstrygghet, på kort sikt är fasta.· 

Sett i ett längre perspektiv· understryker sjöfartsverket att det är dess 
uppgift att tillhandahålla tjänster i en sjötransportproduktion, där d.e 
tunga posterna består av fartygen och hamnarna, inberäknat stuveriverk
samheten. Det är dessa båda parter som står för huvuddelen av såväl 
drift- som investeringskostnader. Till besparingar är, framhåller verket, 

inte att hänföra åtgärder som enbart innebär att kostnaderna övervältras 
på de andra parterna med en samhällsekonomisk merkostnad som följd. 

I första hand skulle enligt alt. 0 inom programmet Farledsverksamhet. 
lotsväsendet, sjökartläggningen, sjökortsutgivningen, utvecklingsverk
samheten och hamnplaneringsverksamheten kraftigt inskränkas liksom 
isbrytningen. Inom programmet Fartygsverksamhet skulle en kraftig 

förändring av sjöfartsinspektionens hela verksamhet ske samtidigt som 
målsättningarna måste sänkas väsentligt. Vidare skulle den påbörjade 
satsningen vad avser arbetsmiljö och miljöskydd omintetgöras. 

I det följande redovisas de beräknade kostnadsförändringarna för 
budgetåret 1976/77 i förhållande till' anvisade medel1 för budgetåret;· 

1975/76. 

A n s I a g e t F a r 1 e d .. s. v e r k s a m h e t, e x k I. i s b r y t n i n g 

Jämfört med bruttokostnaden i . regleringsbrevet för budgetåret 
1975(76 räknar sjöfartsverket för anslaget Farledsverksamhet, exkl. is-· 
brytning med en kostnadsökning om 45;5 milj. kr. till. 188 milj. kr. In- · 
kornstema under anslaget (inkl. inkomster på fonden och bidrag från . 
fjärde och nionde huvudtitlarna) beräknas till 19,1 milj. kr. Nettoutgif
ten blir således 168,9 milj.· kr., vilket 'är· 37,1 milj. kr. mer än närmast. 
föregående budgetår. 

Av kostnadsökningen utgörs 26,1 milj. kr. av löneomräkning, varav 
2,6 milj. kr. avser höjt lönekostnadspålägg. Prisomräkningen beräknar 

sjöfartsverket till 5,8 milj. kr. och kapitalkostnadsökningen till 4,5 milj. 

kr. 
Inledningsvis lämnas en redogörelse för förslagen under delprogram" 

mct Central administration. Från delprogrammet bekostas den centrala 

administrationen för sjöfartsverket i sin helhet. Kostnaderna fördelas på 
olika anslag enligt särskilda fördelningsnycklar. 
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Central administration, totalt. Av den förutsatta volymökningen, 
2 323 000 kr. avser 692 000 kr. personalförstärkningar. 

För trafiksektionen föreslås en förstärkning med tre tjänster. I första 

hand krävs en kvalificerad handläggare för att under sektionschefen 
svara för ledning och tillsyn av lotsningsverksamheten. Tjänstemannen 
skall leda utredningsarbete i syfk att dimensionera och anpassa lots~ 

ningsorganisationen efter sjöfarten och dess behov a,v lotsservice. Detta 

innefattar också studier av· alternativa organisationer vid skilda ambi
tionsnivåer för verksamheten. Anpassningen innefattar också ändringar 
av lotsplatspersonalcns tjänstgöringsförhållanden som följd av nya avtal 

m. m. Den andra tjänstemannen skall delvis bistå i ovannämnt utred
ningsarbete. Huvuduppgiftcn skall dock vara att kartlägga behov och ut
veckling av trafikinformations- och trafikledningssystem samt att upp

rätta underlag för bestämning av de operativa krav m. m. som bör ligga 

till grund för kommande anskaffningar. Vidare skall tjänstemannen 
följa upp de internationella frågorna inom avdelningens kompetensom
råde (inom bl. a. IMCO och ECE m. m.). Den tredje handläggaren be
hövs som arbetsförstärkning för sektionens starkt ökade löpande uppgif
ter. Kostnaderna för de föreslagna förstärkningarna beräknas .till 
345 000 kr., varav personalkostnader 270 000 kr. 

Inom områdena planering och administrativ utveckling förbereder

sjöfartsverket en kraftig satsning. Det administrativa utvecklingsarbetet 
inriktar sig främst på utbildning, personaladministrativ utveckling samt 
övrigt administrativt utvecklings- och rationaliseringsarbete. För ända

målet beräknas 605 000 kr., varav personalkostnader 75 000. kr. Be" 
loppet fördelar sig med 500 000 kr~ på utbildning, 65 000 kr. på per
sonaladministrativ utveckling och 40 000 kr. på övrigt administrativt 
utvecklings- och rationaliseringsarbete. 

För den informationsverksamhet som faller under central administra" 
tion begär verket en förstärkning med 218 000 kr., varav för en infor
mationsassistent 73 000 kr. · 

Arbete pågår med att .bygga upp biblioteksfunktionen till en nivå 

som någorlunda motsvarar verkets servicebehov. Under planeringsperio
den är avsikten att detta arbete successivt skall resultera i fungerande 

rutiner för litteraturanskaffning, litteraturbevakning, information om 
nyförvärv, ut- och inlåning, tidskriftscirkulation m. m. så att en för ver

kets behov väl fungerande biblioteksservice med inriktning på sjöfarts-. 
verket kan komma till stånd. För ändamålet begär verket ytterligare 
58 000 kr., varav personalkostnader 48 000 kr. 

Till försvarskontorets ansvarsområde hör bl. a. att i fred planera och 
så långt möjligt förbereda farleder för kustsjöfarten under krig och neu
tralitet. Befintliga krigs- och neutralitetsledsnät är planerade för ton
nagesituationen före 1960-talet. Nuvarande och kommande· kusttonnage, 

lämpligt att använda för sjötransport i krig behöver leder med större 
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farledsdjup. En revidering av krigs- .och neutralitetsledsnäten är därför 

nödvändig inom vissa kustavsnitt. 

Kostnaderna beräknas till totalt 1,3 milj. kr. varav 130 000 kr .. faller 

på budgetåret l 976/77. För driftvärnsutbildningen krävs ytterligare 

35 000 kr. 

Sjöfartsverket tar på nytt upp en förstärkning av budgetsektionen 

med en förste byråsekreterare (84 000 kr.) och av redovisningssektionen 

med en assistent (72 000 kr.). För administration av företagsnämndernas 

verksamhet krävs en assistent (70 000 kr.). 

Omkostnaderna ökar med 243 000 kr. vid den redan befintliga organi-. 

sationen. För att täcka de extra avgifter PK-banken avser införa för ut

tag som görs på personkonto krävs 40 000 kr. Omfattande pensionsav

gångar är att vänta bland främst lotsar och båtmän. Befintliga medel för . 

annonsering i samband med nyrekrytering är redan nu otillräckliga. För 

att täcka kostnaderna för annonsering tar verket upp ytterligare 60 000 

kr. Behov av regelbundna transporter mellan Norrköping och främst. 

förråd och verkstäder i Stockholm innebär ökade kostnader med 20 000 

kr. För författningstryck, kontorsmateriel, kopiering m. m. behövs ytter

ligare 123 000 kr. 

För de personalförstärkningar inom främst centralförvaltningen som . 

verket räknar med under budgetåret 1976/77 har följdkostnaderna ·i. 
fonn av lokaler, telefon, städning, kontorsmateriel m. m. beräknats till 

463 000 kr. 

Utvecklingsverksamhet. Såsom framgått av verksamhetsplanen före

ligger ett omfattande program för teknisk utveckling i syfte att främst . 

effektivisera driften. En förstärkning med 352 000 kr. föreslås. 

Fyrar och andra säkerhetsanstalter. Personalminskningar som följd .av 

fyrautomatisering innebär fortlöpande volymminskning, vilken för bud

getåret l 976/77 beräknas uppgå till 420 000 kr. Underhållet av fyrarna 

måste däremot förstärkas väsentligt, vilket för med sig ett ökar medels

behov om 2 869 000 kr. Volymökningen blir netto. 2 449 000 kr., varav· 

165 000 kr. avser säkerhetsanstalterna i Brofjorden. 

Radionavigeringsstationer. För reparation av överliggnings- och dag

rum vid Nynäshamns och Järnäs deccastationer krävs 200 000 kr. 

Kanaler och fördjupade farleder. För reparation av strandskoning vid 

Sotenkanalen tar verket upp 100 000 kr. 

Sjöriiddning m. m. Av volymökningen; 391 000 kr., avser 70 000 kr. 

av televerket begärda medel för anslutning till positionsregistreringssys

temet AMVER. Av volymökningen i övrigt utgör 64 000 kr. kostnaden. 

för en kansliskrivartjänst vid verkets rapportcentral i Stavsnäs, 130 00(} 

kr. sjukvårds- och skyddsutrustning för lotsbåtar att användas vid rädd

ningsaktioner samt 120 000 kr. ökade medel för utbildning i sjörädd

ningsmctodik, information m. m. 

Sjökartliiggning. Av. den föreslagna volymökningen, totalt 1 303 000 
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kr., avser 875 000 kr. personalkostnader. Den utökade personalen moti
verar sjöfartsverket på följande sätt. 

Verket tillmäter planeringsfrågorna allt större betydelse. För den 
<ivcrgripande planeringen m. m. har vissa resurser. tillförts ekonomiav
<lclningen. Dessa bör få sin motsvarighet på fackavdelningarna. Sjökar
tcavdelningen saknar helt planeringsresurser,. vilket är till förfång för· 
verksamheten. En tjänst föreslås tillkomma för att under avdelningsche
fen hålla samman avdelningens långsiktiga planering, leda större utred
ningar osv. 

För att öka produktiviteten inom sjömätningen måste de mätnings
uppgiftcr som åläggs sjömätningsfartygen i allt större utsträckning tek
niskt förberedas på sjökarteavdelningen. Bristande personella resurser 
har vidare fört med sig att framför allt bearbetningen och utvärderingen 
av sjömätningsresultaten släpar efte'r i en icke acceptabel utsträckning. 
Denna funktion behöver därför förstärkas med en hydrograf, en mät
ningsingenjör och en kartograf. 

Sjökarteavdelningen avser vidare att i ökad utsträckning utnyttja 
ADB för avdelningens tekniska rutiner .. Härigenom bedöms produktio
nen kunna öka väsentligt. För ändamålet föreslås tre tjänster tillkomma. 

En av förutsättningarna för att produktionen av nya sjökort skall 
kunna öka från nuvarande ca två till åtminstone fyra per år är att perso
nalen förstärks. Verket tar upp nya. tjänster. för två förste kartografer,.· 
två kartografer och en assistent. 

Lotsväsendet. Personalökningar vid Luleå, Oxelösund och Lysekil 
medför ökade kostnader om 530 000 kr. För förstärkt underhåll beräk- · 
nas 1470000 kr. 

Publikationer. Redaktionen behöver utökas med en redaktör och en 
kansliskrivare. 

A n s 1 a g e t I s b r y t n i n g_ 

Sjöfartsverket beräknar bruttoutgiften för budgetåret 1976/77 under 
anslaget Isbrytning till 85,7 milj. kr., vilket är 22,1 milj. kr. mer än för 
budgetåret 1975176. Av ökningen faller 11,5 milj. kr. på di;ift och underc 

håll samt 10,6 milj. kr. på avskrivningar och räntor. I det senare belop
pet ingår kapitalkostnader för. den hösten 1974 levererade isbrytaren 
Atle och för isbrytaren Frej med beräknad leverans hösten 1975. Ett be
lopp om 6,2 milj. kr. avser ränta på dellikvider för isbrytaren I, vilken 
beräknas bli levererad hösten 1977. 

Av det ökade medelsbehovet utgör 8,9 milj. kr. löne- och prisomräk
ning, varav höjt lönekostnadspålägg utgör 252 000 kr. Drivmedelskost
naderna har beräknats efter oförändrade priser. 

Beräkningarna är baserade på assistansbehoven en normal vinter men 
med ökade insatser i Bottenviken. För att betjäna sjöfarten på norr
landshamnarna utnyttjas fem havsisbrytare, nämligen Frej, Atle, Njord, 
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Tor och Oden. Ale sätts tillsammans med inhyrda bogserbåtar in på Vä

nern. Thule ligger i reserv för att om så påkallas assistera i norra Öster

sjön. Inga medel är beräknade för att hålla Ymer i reserv. Förhyrning

arna är kostnadsberäknade till 4,7 milj. kr., varav 4,2 milj. kr. avser 
hjälpisbrytare och 500 000 kr. flygplan och helikoptrar för isspaning. 

Driftkostnaderna för statsisbrytama, totalt 25,5 milj. kr., fördelar sig 

med 10,6 milj. kr. på löner och arvoden och 14,9 milj. kr. på drivmedel 

m. m. Underhållskostnaderna tar sjöfartsverket upp till 9,9 milj. kr. 

Kostnaderna för väderleksprognoser m. m. beräknas till 328 000 kr. 
och för administration till l 017 000 kr. För vintersjöfartsforskning räk

nar sjöfartsverket med 572 000 kr. 

Anslaget Fartygsverksamhet 

Sjöfartsverket räknar för budgetåret 1976/77 med att nettoutgiften på 

anslaget Fartygsverksamhet jämfört med budgetåret 1975/76 ökar från 
13,3 milj. kr. med 4,l milj. kr. till 17,4 milj. kr. Av ökningen utgör 

325 000 kr. höjt lönekostnadspålägg. Pris- och löneomräkningen beräk
nas till 2 770 000 kr. Föreslagen volymökning, exkl. andel av central 

administration under programmet, beräknas till 1 301 000 kr. 

Av volymökningen avser 150 000 kr. intern utbildning, 100 000 kr. 
extern information och sammanlagt 400 000 kr. konsulttjänster. För åtta 

nya tjänster beräknas 718 000 kr. Fyra tjänster avser den nyinrättade ar

betsmiljöenheten. Fartygssektionen, sektionen för farligt gods och be

manningssektionen föreslås förstärkas med en tjänst vardera. Distrikts

organisationen föreslås förstärkas med en tjänst för specialuppgifter i 
samband med transport av farligt gods. Sjömansnämndens personal 

minskar med en assistent (67 000 kr.). 

Anslaget övrig verksamhet 

Sjöfartsvcrket beräknar km,tnaderna för anslaget Övrig verksamhet 
till J .9 milj. kr., vilket innebär en minskning med 253 000 kr. Den be

räknade lägre utgiften på anslaget hör samman med minskade kostnader 
under delprogrammet Om lokal iseringskostnader. 

3. Förslag till organisation och handläggningsordning för utredning av 
allvarligare sjöolyckor m. m. 

3 .1 Inledning 

På Kungl. Maj:ts uppdrag har sjöfartsverkct i februari 1974 kommit 

in med förslag till organisation och handläggningsordning för utredning 

av allvarligare sjöolyckor m. m. (Stencil, Sjöfartsverket, november 

] 973). 
Yttranden över förslaget har avgetts av arbetarskyddsstyrelsen, Kust-

9 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bil. 8 
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tankers intresseförening, Rederiföreningen för mindre fartyg, Sjöassura
dörernas förening, Svenska maskinbefälsförbundet, Svenska sjöfolksför
bundet, Sveriges fartygsbcfälsförening, Sveriges redareförening, Sveriges 

varvsindustriförening och Sveriges Ångfartygs Assurans Förening. Stats
kontorct och riksrevisionsvcrket har avgett yttrande i anslutning till ytt

rande över Förslag till utredningsorgan för allvarligare luftfartsolyckor 
avgivet i september 1974 av ordföranden i försvarets haverikommission 
(Stencil, försvarets haverikommission, Stockholm 1974). 

3.2 Nuvarande förhållwzden 

Sjöförklaring 

Gällande bestämmelser om utredning av sjöolycka tillkom i samband 

med 1967 års ändringar i sjölagen. Bestämmelserna är i princip likar
tade i Norden. Sjöförklaring skall äga rum för svenska handelsfartyg el
ler fiskefartyg då i lagtexten närmare angiven typ av händelse inträffat. 

Även i andra fall skall sjöförklaring äga rum då sjöfartsvcrket förordnar 
därom eller befälhavaren eller redaren påkallar det. Även lastägare och 
lastförsäkringsgivare kan begära sjöförklaring, s. k. fakultativ sjöförkla
ring. 

De angivna reglerna om utredning av sjöolyckor hänför sig till fall då 
fartyget varit i drift och gäller alltså inte då fartyget har tagits ur drift 

t. ex. under en längre varvsvistelse. 
För fartyg hemmahörande i Danmark, Finland eller Norge halles sjö

förklaring i Sverige när befälhavaren, redaren eller behörig myndighet i 
fartygets hemland finner det påkallat. Om utredning av händelse som 
inträffat i samband med utländskt fartygs drift är påkallad från sjöfarts
säkerhetssynpunkt och fartyget befinner sig i svensk hamn, kan sjöfarts
verket förordna att sjöförklaring skall äga rum. 

Sjöförklaringen har till främsta uppgift att tjäna sjöfartssäkerhetens 
intresse. Genom sjöförklaring skall händelsen och dess orsaker såvitt 
möjligt klarläggas. Samtliga förhållanden som k~m antas ha medverkat 

till olyckan eller vara av betydelse från sjöfartssäkerhetssynpunkt skall 

utredas. Utredningen sker genom förhör med personer som kan lämna 
upplysning i saken och genom granskning av handlingar såsom sjökort, 

dagböcker och lasthandlingar. 

Sjöförklaring sker i Sverige vid någon av de sjöförklaringsdomstolar 
som finns för vart och ett av de sju sjöfartsinspektionsdistrikten. I Dan
mark, Finland och Norge hålls sjöförklaring för svenska fartyg av 
domstol som är behörig enligt landets lag. Sjöförklaring i övrigt utan
för Sverige hålls i första hand av svensk konsul som utrikesdeparte

mentet utsett, i andra hand av behörig dansk, finsk eller norsk konsul. 
Vid sjöförklaring hos domstol skall rätten särskilt tillse att den får 
sådan sammansättning att lämplig sakkunskap blir företrädd. Beträf-
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fande sjöförklaring som hålls av svensk konsul gäller att sådan sak
kunskap skall tillkallas om det lämpligen kan ske. 

Vid sammanträde för sjöförklaring inom riket skall rätten bestå av en 
lagfaren domare såsom ordförande samt två personer som är kunniga 
och erfarna i sjöväsendet. Rätten utser för varje sjöförklaring de sär
skilda ledamöterna från en förteckning som sjöfartsverket årligen upp

rättar för varje sjöfartsinspektionsdistrikt. Vid upprättande av förteck
ningen över särskilda ledamöter har sjöfartsverket att beakta behovet av 

att nautisk, maskinteknisk och annan lämplig sakkunskap blir företrädd. 
Eftersom de sjösakkunniga är ledamöter av rätten skall sådan ledamot 

ha avlagt domared. 

Särskild undersökningskommission 

Har sjöolycka medfört stora förluster i liv eller egendom eller kan ut

redningen av annan anledning väntas bli synnerligen omfattande eller är 
den av invecklad beskaffenhet, kan regeringen förordna att händelsen 

och dess orsaker skall utredas av en särskild undersökningskommission 

med sakkunnig sammansättning. Vissa bestämmelser om verksamheten 
inom undersökningskommissionen finns intagna i sjöförklaringskungö

relsen (1967: 294). 
Enligt förarbetena till lagstiftningen är den särskilda undersöknings

kommissionen avsedd för vissa exceptionella sjöolyckor då en kommis

sion är bättre lämpad än den vanliga sjöförklaringsmyndigheten. Särskilt 
gäller detta när utredningen väntas bli synnerligen omfattande eller 
komplicerad. En undersökningskommission har också den fördelen att 
elen kan ges den sammansättning och de arbetsvillkor som lämpar sig 

för just det fall det är fråga om. 
Särskild undersökningskommission har hittills inte använts i Sverige. 

Sjöfartsverkets medverkan 

Enligt 19 § instruktionen för sjöfartsverket (1969: 320) har sjösäker
hetsdircktören att avgöra frågor om undersökning av sjöolyckor som an
kommer på sjöfartsverket. Inom sjöfartsinspektionen har s[ikcrhetssek
tionen enligt verkets arbetsordning att svara för förordnanden om sjö
förklaring och för granskning, analys och statistik av inträffade sjöolyc
kor och olycksfall inom sjömansyrket samt därav föranledda förslag till 

åtgärder för ökad säkerhet. 
Sedan sjöförklaring slutförts av sjöförklaringsmyndighet skickas sjö

förklaringsprotokoll och upptagna vittnesberättelser, fotografier, skisser 

m. m. till säkerhetssektioncn. Ibland behöver materialet från sjöförkla
ringsmyndigheten kompletteras med speciella förfrågningar till rederier, 

förs1ikringsgivare m. fl. eller, då det är fråga om vittnesuppgifter, ge
nom polismyndighets försorg. I regel biträder sjöfartsinspektionens egen 
personal i utredningsvcrksamheten. 
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över olyckor som drabbat svenskt handels- eller fiskefartyg redovisar 
inspektionen i särskilt yttrande bl. a. de orsaker som bidragit till olyckan 
samt där så är påkallat de åtgärder som bör vidtagas för att inte lik
nande händelser skall inträffa igen. över olyckor som framkallat stora 
skador eller av annan orsak är av speciellt intresse ur sjösäkerhetssyn
punkt upprättas dessutom ett utförligt yttrande, s. k. memorial. 

Enligt Kapitel I Regel 21 i 1960 års internationella konvention om 
säkerheten för människoliv till sjöss har konventionsland åtagit sig att 
undersöka sjöolycka beträffande dess konventionsfartyg och att under
rätta Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationen (IMCO) om re
sultatet av undersökningen och eventuella rekommendationer. 

Luftfartsolyckor 

Inträffar i civil luftfart olycka av viss omfattning skall enligt luftfarts
lagen (1957: 297) för varje tillfälle tillsättas en kommission för under
sökning av händelsen. Haverikommission tillsätts av iuftfartsverket. Che
fen för kommunikationsdcpartementet kan utse en eller flera ledamöter 
i haverikommission eller, t. ex. vid större olycka, i stället förordna en 
särskild undersökningskommission. Närmare föreskrifter om angivna 
kommissioner och deras verksamhet meddelas i luftfartskungörelsen 
(1961: 558), där det bl. a. anges att sådan kommission i särskild rapport 
skall avge redogörelse för sin undersökning och utlåtande över resulta
tet. Ledamöter i särskild undersökningskommission utses, med hänsyn 
bl. a. till olyckans karaktär, med hjälp av en särskilt upprättad lista över 
personer med lämplig utbildning och erfarenhet. 

Inträffar vid svenskt militärt luftfartygs nyttjande olyckshändelse som 
medför att någon avlider eller får allvarligare kroppsskada eller att bety
dande skada uppstår på luftfartyget eller egendom som inte befordras 
med det, skall enligt kungörelsen (1966: 436) om undersökning av mili
tära luftfartsolyckor undersökning om olyckshändelsen, dess orsaker 
m. ro. göras av försvarets haverikommission, om civilt luftfartyg ej är 
inblandat så att undersökning skall ske enligt luftfartslagen. Kommissio
nen, som är permanent, består vanligen av ordförande och fyra andra 
ledamöter. Ordföranden skall vara eller ha varit innehavare av domar
ämbete. Regeringen utser ledamöter för tre år i taget. 

3.3 Siöfartsverkets förslag 

Bakgrunden till förslaget 

Sveriges fartygsbefälsförening och Svenska sjöfolksförbundet har -
mot bakgrund av inträffade större svenska sjöolyckor - hos Kungl. 
Maj :t begärt att en permanent haverikommission inrättas inom sjöfarts
området. Sjöfartsverket har i januari 1973 yttrat sig över framställning
arna. 

Kungl. Maj:t uppdrog den 12 mars 1973 åt sjöfartsverket att med ut-
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gångspunkt i den ordning för undersökning av olyckor som tillämpas 
inom den civila och militära luftfarten skyndsamt lägga fram förslag till 
åtgärder för att tillskapa en organisation och handläggningsordning som 
säkerställer behovet av utredningsresurser i personellt, administrativt 
och tekniskt avseende vid allvarliga olyckor inom sjöfartsområdet. Ver
ket skulle därvid också överväga frågan hur utredning bör ske av sådana 
olyckor på fartyg när de inte är i drift, t. ex. under varvsuppehåll. Vid 
uppdragets fullgörande skulle verket samråda med arbetsgivar- och ar

betstagarparter inom berörda näringar. 
Med anledning av motioner till 1973 års riksdag uttalade lagutskottet 

bl. a. att man med hänsyn till det behov som uppenbart föreligger av att 

en praktiskt fungerande haverikommission inrättas för sjöfarten fann 
det tillfredsställande att frågan blev föremål för skyndsam utredning. 

Utskottet ansåg att en sådan kommission skulle fylla en angelägen och 

betydelsefull uppgift inte minst med avseende på det förebyggande sä

kerhetsarbetet inom sjöfartsnäringen (LU 1973: 12). 

Huvuddragen i förslaget 

Liksom inom luftfarten måste det framstå som synnerligen angeläget 
att allvarligare olyckor inom sjöfarten utreds snabbt och effektivt för att 
i första hand klarlägga olycksorsaken och eventuella brister i säkcrhets
systemet. Gällande lagstiftning anvisar också möjligheten att använda 
sig av en särskild haverikommission för utredning av svårare olyckor till 

sjöss. 
Utvecklingen inom framför allt luftfarten har genomgående gått mot 

en permanent organisation för utredning av haverier. I sakens natur lig
ger att en fast organisation är vida överlägsen tillfälliga organ som 

tillskapas tör varje särskilt fall. Ett sådant tillfälligt utredningsorgaa 
kan endast komma att bestå av medlemmar från olika verksamhets
fält, som till karaktären är skilda från det haveriutredningen represente
rar. Det är därför helt naturligt att ledamot i en tillfälligt organiserad 
enhet - även om han till äventyrs kan bli helt befriad från sina ordina
rie sysslor - känner trycket från sin egentliga verksamhet. Detta förhål
lande kan inte undgå att inverka menligt på effektiviteten i utrednings
arbetet - inte med nödvändighet på kvaliteten men obestridligen på ut

redningstiden. 
Enligt 314 § sjölagen skall särskild undersökningskommission bestå av 

personal med juridisk, nautisk och teknisk sakkunskap. Erfarenheterna 
från haveriutredningar såväl i Sverige som utomlands ger vid handen att 

en kommissions fasta ledamöter kan begränsas till tre personer. En för
utsättning är då att dessa är högt kvalificerade utredare. 

Vid haveriutredningar har kommissionen att granska hela säkerhcts
systemet, däribland säkerhetsmyndighetens normer och dess tillsyn av 

nom1crs efterlevnad. Inte minst inom luftfarten har understrukits bety-
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delsen av att haverikommissionen ges en sådan sammansättning att den 
är oberoende av säkerhetsmyndigheten. För sjöfartens del gäller också 
att sjöfartsverkets personal - exempelvis lots- eller fyrpersonal - kan 
vara direkt involverad i en sjöolycka. 

I likhet med vad som tillämpas inom luftfarten bör också till utred
ningsorganet knytas den speciella expertis som behövs för att få aktuellt 
haveri tillräckligt allsidigt belyst från säkerhetssynpunkt. Liksom vid ut
redning av luftfartsolyckor bör man även för sjöfartens del utgå från att 
ett intensivt samarbete mellan enskilda och statliga utredningsgrupper 
kommer att bli till stort gagn för baveriutredningsverksamheten. 

Kommissionens arbete består - utöver framtagande av bevismaterial 
ro. ro. - av bearbetning och analys av utredningsmaterial samt sam
manställning och utformning av slutrapport. 

Den arbetsinsats som krävs för en haveriundersökning varierar starkt 
med hänsyn till haveriets omfattning och typen av fartyg. Utredningen 
kan sägas omfatta dels kommissionens eget arbete, dels verksamhet som 
utföres vid institutioner eller laboratorier på kommissionens begäran. 
Kommissionens egen verksamhet omedelbart efter haveriet koncentreras 
på fartyget, då så kan ske, genom insamling av tekniska fakta och på 
bevisupptagning genom förhör med besättning och annan personal som 
har kännedom om händelsen. Särskilt komplicerat blir kommissionens 
arbete vid kollision mellan fartyg där annat lands fartyg är inblandat 
och där kommissionens verksamhet blir beroende av medverkan från 
annat lands sjöfartsadministration. Sjöfartsadrninistrationcr i länder, 
som vid större sjöolycka utomlands tillämpar systemet med haveri
kommission, har emellertid meddelat att utredningsarbetet i regel kun
nat genomföras i samförstånd med det andra landets administration. 

Den totala utredningstidcn kan - med ledning av erfarenheter från 
luftfarten samt utredning av sjöolyckor utomlands - i genomsnitt be
räknas uppgå till 300-500 kommissionstimmar. 

En av kommissionens huvuduppgifter ~ir att informera säkcrhetsmyn
digheter om omständigheter av betydelse för säkerheten, som framkom
mit under utredningen. Kommissionen bör också kunna bearbeta viss 
haveristatistik inom sitt verksamhetsområde samt även kunna göra s. k. 
tcndensundersökningar, exempelvis förekomsten av tillbud under vissa 

förhållanden. 
Rätt att bos regeringen begära särskild undersökningskommission bör 

tillkomma sjöfartsverket. Sjöförklaringsmyndighet samt för övrigt samt
liga som kan anses ha intressents ställning i fråga om ett haveri bör 
ha möjlighet att påkalla särskild undersökningskommission liksom även 
kommissionen själv. 

Enligt sjöfartsverkets uppfattning kan allvarligare brister inte sägas 
vidlåda den nu gällande ordningen för utredning av sjöolyckor, i vart 
fall inte då sådan utredning verkställs av sjöförklaringsmyndighet i Sve-
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rige där erforderlig expertis finns tillgänglig. Sjöfartsverket anser emel
lertid att vissa åtgärder bör vidtas inom ramen för det nuvarande syste
met för utredning av sjöolyckor. 

I många fall skulle man få bättre underlag för olycksförebyggande åt
gärder om utredningen kunde ske i närmare sammanhang beträffande 
tid och plats för olyckan och utföras av experter på förebyggande åtgär

der mot olyckor inom sjöfarten. Detta mål kan uppnås genom att sjö

fartsverket - i likhet med vad som redan skett vid vissa olyckor - ru
tinmässigt utför inspektion av ett fartyg snarast efter en inträffad 

olycka. 
Sjöfartsinspektionen bör därför förstärkas med personal som har till 

huvudsaklig uppgift att bistå sjöförklaringsmyndighet i Sverige och 
även utomlands men även vid utredning av yrkesolyckor ombord. 

Sammanfattningsvis föreslår sjöfartsverket följande. 
En särskild undersökningskommission för fartygsolyckor - fristå

ende från sjöfartsverket - bör upprättas i likhet med vad som 

gäller för försvarets haverikommission och ha till uppgift att under
söka allvarligare sjöolycka enligt förordnande av regeringen (che

fen för kommunikationsdepartementet). 
Kommissionens kompetensområde bör t.v. avse fartyg i drift dvs. 
inte omfatta fartygsolyckor under varvsuppehåll. 

- Någon av ledamöterna bör i vart fall i inledningsskedet utses bland 
den kategori som har lång och kvalificerad erfarenhet av utredning 
av allvarligare luftfartsolyckor. 

- Kommissionen ges sådan sammansättning att juridisk, nautisk och 
teknisk sakkunskap blir väl företrädd. 

- Antalet kommissionsledamöter bör uppgå till minst tre varav minst 

en bör ha kommissionsarbetet som sin huvudsakliga syssla. Ledamö
terna bör vara omedelbart tillgängliga för tjlinstgöring. Erforderligt 
antal ersättare bör därför utses. 

- Kommissionen bör ha eget kansli. 
- Utredningsarbetet bör ske i nära överensstämmelse med det förfa-

rande som tillämpas inom luftfarten vid utredning av allvarligare 
luftfartsolycka. 

- Efter särskilt förordnande av regeringen (chefen för kommunika
tionsdepartementet) skall kommissionen bearbeta haveristatistik och. 
göra särskilda tendensundersökningar. 

- Sjöfartsinspektionen bör förstärkas med minst två specialinspektörer 

för utredning av sjöolyckor. Dessa bör även kunna anlitas av den 

särskilda undersökningskommissionen som experter. De bör också 
kunna biträda sjöförklaringsmyndigheter och verka för en effektivi
sering av utredningar av sjöolyckor och yrkesskador inom sjöfarten. 
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3.4 Remissyttrandena 

Uttalandet i sjöfartsverkets förslag om b c t y d e 1 s c n f ö r d c t 

f öre b y g g an d e s j ö s ä k e r h c t s a r b e t e t a v a t t i n t r ä f
f a d e s j ö o I y c k o r u t r c d s s ri a b b t o c h e f f e k t i v t möter 

inga erinringar från remissinstanserna. Några pekar på svagheter i det 
nuvarande utredningssystemet. Svenska sjöfolksförbundet anser sålunda, 

att i princip alla inträffade olyckor i eller med fartyg bör bli föremål 
för utvärdering på platsen av särskilt utbildad personal från både säker
hets- och miljösynpunkt. Omfattningen av ett sådant utredningsarbete 
skulle dock bli mycket stor, varför en begränsning till allvarligare olyc

kor måste ske. Statskontoret, Sjöassuradörernas förening och Sveriges 

Angfartygs Assurans Förening framhåller behovet av att utredningsför

farandet genom sjöförklaring på olika sätt effektiviseras och förbättras. 

Flera av remissinstanserna menar även att det är en nackdel att möj

ligheten att förordna om särskild undersökningskommission inte hittills 
utnyttjats. 

Arbetarskyddsstyrelsen, statskontoret, riksrerisionsverket, Sjöassura

dörernas förening, Svenska maskinbefälsförbundet, Svenska sjöfolks/ ör

bundet, Sveriges fartygsbefälsförening och Sveriges varvsindustriför

ening tillstyrker eller lämnar utan erinran sjöfartsverkets förslag om in
rättande av en permanent haver i kom m i s si o n för sjö

f art en. Den av verket föreslagna avgränsningen av kommissionens 
verksamhetsområde till att t. v. endast omfatta fartyg i drift kommente

ras av Arbetarskyddsstyrelsen, Svenska sjöfolksförbwulet och Sveriges 

varvsindustriförening. Arbetarskyddsstyrelsen vill i likhet med sjöfarts
verket inte i detta sammanhang ta ställning till kommissionens ingri
pande vid olycka på fartyg vid varv. Sjöfolksförbundet anser att fartyg 
på varv i vissa fall skall omfattas av kommissionens kompetensomrade. 
Varvsindustriföreningen menar att kommissionen inte bör utreda olyc
kor på fartyg vid varv såvida inte den myndighet som har att utreda 
olyckor på varv finner särskilt skäl att inkalla kommissionen. Kust

tankers intresseförening, Rederiföreningen för mindre fartyg, Sveriges 

redareförening och Sveriges Angfartygs Assurans Förening avstyrker 

förslaget om en permanent kommission. Redareföreningen anser inte 
att en organisation utanför sjöfartsverkets ram bör uppr~ittas. En kom

mission bestående av sjösäkerhetsdirektören, en nautiker och en tek

niker bör i stället kunna träda i omedelbar funktion i fall av' allvarligare 
sjöolyckor enligt de regler om särskild undersökningskommission som 
nu finns i sjölagen. Assuransföreningen anser inte att den särskilda un

dersökningskommissionen skall göras permanent. En effektivisering av 

de nuvarande utrcdningsinstituten innebärande bl. a. att den särskilda 
undersökningskommissionens utryckningsberedskap på olika sätt höjs 

förordas i stället av föreningen. Kusttankers intresseförening och Re

deriföreningen för mindre fartyg anför synpunkter som återspeglar 
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samma grundsyn som redovisats av redareföreningen och assuransför
eningen. 

Flera remissinstanser avstyrker förslaget om att k o m m i s s i o n e n 
b ö r h a e t t e g e t k a n s 1 i eller uttrycker tveksamhet i denna del. 
Statskontoret är inte berett att nu biträda förslaget att kommissionen 
skall ha ett eget kansli. Kommissionen bör i sådant hänseende liksom i· 

fråga om göromål av administrativ natur repliera på sjöfartsverket. En
ligt Sjöassuradörernas förening bör inte ett från sjöfartsverket fristående 

kansli inrättas. Det förefaller föreningen tveksamt om ett sådant kansli, 

till följd av en sannolikt mycket ojämn arbetsbelastning, skulle kunna ut
nyttja personalresurserna rationellt och ekonomiskt. S1·enska maskinbe

fälsförbwzdet anför att det torde vara möjligt att t. ex. ha gemensamt 

kansli med motsvarande organ inom flyget. 
Förslaget om två spe c i a 1 in spe k tö r er för utredning 

a v s j ö o I y c k o r mottas i allmänhet positivt både vad avser deras 
funktion i anslutning till sjöförklaringsinstitutet och i anslutning till an

tingen en permanent eller mera tillfällig haverikommission. 

Några remissinstanser framhåller de operativa och t c k
n i s k a s k i 11 n a d e r som råder m e 11 a n s j ö f a r t o c h 1 u f t -
fart och dessa skillnaders betydelse vid utredande av olyckor. 

Svenska maskinbefälsförbundet tar i sitt remissvar upp frågan om en 
o r g an i s a t o ris k s a m v er kan m e 11 an en h av e r i k o m

m is si o n för sjöfarten och flyghaverikommissio
n en. Enligt förbundet bör förutsättningarna för en sådan samverkan 
utredas. Statskontoret och riksrevisionsverket föreslår att det övervägs 

om de föreslagna kommissionerna för sjöfarten och för allvarligare flyg
olyckor kan sammanföras till en enhet. Statskontoret anför därvid att 

en närmare utredning erfordras när det gäller den föreslagna gemen
samma haverikommissionen för civil och militär luftfart. 

4. Föredraganden 

Sjöfartsverkets verksamhet är uppdelad på tre program, Farledsverk
samhet, Fartygsverksamhct och övrig verksamhet. Medel till program
met Farledsverksamhet anvisas över två anslag, Farledsverksamhet 
exkl. isbrytning samt Isbrytning. Härigenom ges möjlighet att särredo
visa den skattemedelsfinansierade isbrytningen i förhållande till de av

giftsfinansierade verksamhetsgrenarna under programmet Farledsverk
samhet. De övriga programmen motsvaras av två anslag med samma 

benämning som programmen. 

Sjöfartsverket har för sin verksamhet under nästa budgetår föreslagit 
en mcdelsanvisning av 273,9 milj. kr. på driftbudgeten och en investe
ringsram av 114 milj. kr. på kapitalbudgeten. Därutöver räknar verket 
med en investeringsram om 3 milj. kr. under fonden för Södertälje 
kanalverk. 
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Jag vill börja med att redovisa mina ställningstaganden till de till 

driftbudgeten hänförliga kostnads- och anslagsändamålen. I ett föl

jande avsnitt kommer jag att hemställa om medelsanvisning under resp. 

anslag. 
Jag beräknar bruttokostnaderna under anslaget F a r l e d s v er k -

samhet, exkl. isbrytning till 178 milj. kr. Bidrag och in

täkter under anslaget och fonden beräknas till 12,4 milj. kr. Jag för

ordar därför en medelsanvisning av 165,6 milj. kr., vilket innebär en 

ökning med 33,7 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. Av den 

föreslagna ökningen beräknar jag 26,1 milj. kr. för löneomräkning och 

höjning av lönekostnadspålägget, 5,3 milj. kr. för prisomräkning och 

3,7 milj. kr. för kapitalkostnadsökning till följd av bl. a. ökade anlägg

ningstillgångar under sjöfartsverkets fond. Sedan hänsyn tagits till öka

de bidrag och inkomster under anslaget m. m. på ca 1,7 milj. kr. samt 

till vissa rationaliseringsvinster ger den av mig förordade anslagsök

ningen ett utrymme på 840 000 kr. för angelägna resursförstärkningar. 

Sjöfartsverket har under innevarande budgetår börjat bygga upp en 

plancringsfunktion inom ekonomiavdelningen. Jag anser att det är an

geläget att ökade resurser satsas på en utbyggd planering inom verket. 

Den mera övergripande planeringen bör kompletteras med en förstärkt 

vcrksamhctsinriktad planering och operativ ledning på avdelningsnivå 

för de olika aktiviteterna inom farlcdsprogrammet. Jag har samman

lagt under anslaget Farledsverksamhet, exkl. isbrytning beräknat 520 000 

kr. för detta ändamål, fördelat med 300 000 kr. på ekonomiavdelningen 

och 110 000 kr. på vardera driftavdelningen och sjökarteavdelningen. 
Sjöfartsverket har inom ramen för det administrativa utvecklingsar

betet tagit fram en utbildningsplan för fortbildning m. m. av persona

len. Jag beräknar 250 000 kr. för ökade utbildningsinsatser. 

Under delprogrammet Sjöräddning räknar jag 70 000 kr. för an

slutning till det världsomspännande positionsregistreringssystemet 

AMVER. 

Beträffande verksamheten under de 1 program m e t S j ökar t -

1 ~i g g ni n g vill jag anföra följande. 

I samband med att jag i prop. 1971: 1 redovisade mina ställnings

taganden till en av sjöfartsverket gjord utredning om målsättning m. m. 

för sjökartläggningen betonade jag vikten av att denna i första hand 

inriktades på de s. k. tungtrafikkorridorerna. 

I de senaste årens anslagsframställningar har sjöfartsverket diskuterat 

målsättningen och föreslagit delvis ändrade finansieringsformer för sjö

kartläggningen. Verket har även föreslagit anskaffande av ytterligare ett 
stort sjömätningsfartyg. 

För att få ett underlag för bedömningen av det framtida behovet av 

sjömätning och sjömätningsresurscr gav regeringen i regleringsbrev för 

budgetåret 1974/75 sjöfartsverkct i uppdrag att utreda och redovisa sjö

mätningsbehov, mätningsteknik, resursavvägning m. m. 
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Sjöfartsverket har den 1 september 1975 lämnat den begärda redo
visningen. I årets anslagsframställning har investeringskostnadcn för 
ett nytt sjömätningsfartyg av i princip samma storlek som de största 
sjömätningsfartygen Johan Månsson och Gustaf af Klint beräknats till 
23 milj. kr. Härtill kommer kostnader för ledarmotorbåt och mätbåtar. 

I avvaktan på beredning av verkets redovisning är jag inte beredd 

att förorda en ändrad målsättning för sjökartläggningen eller kraftiga 
resursförstärkningar i fråga om personal, fartyg och övrig materiel. Jag 

är därför inte heller beredd att nu förorda ändrade finansieringsformer 
för verksamheten, som f. n. till övervägande deJen bekostas av handels
sjöfarten. 

Den samlade produktionsförmågan när det gäller sjömätning synes 
ha kunnat upprätthållas under senare år även om vissa mindre och 
äldre fartyg har utgått ur organisationen. Tillkomsten av sjömätnings
fartyget Anders Bure år 197 t och åtgärder i befintliga fartyg synes i 
stort ha kunnat balansera avgången. 

isbrytaren Ale, som levererades år 1973, är i första hand avsedd för 
isbrytning i Vänern. Ale har dock genom vissa åtgärder anpassats till 

att under sommarhalvåret kunna användas som sjömätningsfartyg. Ale 
har första gången använts i sjömätningsarbete under andra halvåret 
1975. Genom att Ale provats så kort tid krävs ytterligare prov för att 
kunna bedöma dess användbarhet för sjömätningsändamål. Eftersom 

Ale är byggd som isbrytare kan detta innebära att den inte är lika ef
fektiv vid sjömätning som ett för ändamålet specialbyggt sjömätnings
fartyg. Jag anser emellertid att det är angeläget att i all möjlig mån 

använda fartygsmaterielen i sjöfartsverket året runt för att på ett effek
tivare sätt utnyttja det stora kapital, som är nedlagt i fartygen. Jag anser 

därför också att det kan finnas anledning att överväga möjligheten att 
efter de anpassningar som kan behöva göras använda isbrytaren Thulc 
- som i fortsättningen endast i .begränsad omfattning avses användas 
för isbrytningsändamål - för sjömätningsarbete. Av sjöfartsverket avi
serade effektivitetshöjande ~ttgärder i befintliga fartyg bör också inne
bära ökad sjömätningskapacitet. 

Mot bl. a. den angivna bakgrunden och i avvaktan på den närmare 
utvärderingen av användningen av isbrytare för sjömätningsändamål 
är jag inte beredd att förorda av sjöfartsverket begärda medel för ett 
nytt, stort sjömätningsfartyg. 

När det gäller verksamheten vid sjökarteavdelningen förordar jag 
som nämnts medel för att förstärka planeringsfunktionen vid avdel
ningen. 

Redan genom de automatiska kostnadsökningarna stiger kostnaderna 

för verksamheten under anslaget Farledsverksamhct, exkl. isbrytning 
kraftigt. Sjöfartsverket anser det inte möjligt att möta kostnadsökning
arna med ökade intäkter inom nuvarande avgiftssystem. Verket lägger 
i sin anslagsframställning fram förslag till en omläggning av avgifts-
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systemet som bl. a. innebär införandet av en särskild varuavgift. Ver
kets förslag remissbchandlas f. n. tillsammans med betänkandet (Ds K 
1975: 8) Säkerhet i farled som i september 1975 lagts fram av en sär

skilt tillkallad sakkunnig med uppdrag att se över sjöfartsverkets för

slag om utvidgad skyldighet att anlita lots, m. m. 
I avvaktan på ställningstagandet till avgiftsförslaget har beslutats om 

en höjning av de statliga fyr- och lotsavgifterna den 1 februari 1976. 
Efter höjningen kvarstår ännu ett betydande underskott i verksam
heten för såväl innevarande som nästa budgetår. Jag beräknar de in
täkter som redovisas på statsbudgetens inkomstsida och som är hänför
liga till programmet Farlcdsverksamhet till ca 155 milj. kr. för budget

året 1976/77. 
Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet räknar jag med 

ett särkostnadsbidrag från fjärde huvudtiteln om 1,8 milj. kr. för att 
täcka kostnaderna för den under programmet Farledsverksamhet in

gående militära sjökartläggningen. 
Under anslaget I s b r y t n in g föreslår jag en medelsanvisning av 

81,5 milj. kr., vilket innebär en ökning med 18 milj. kr. Det ökade be
hovet av medel beror i första hand på kostnadsökningar genom den på
gående utbyggnaden av isbrytarkapaciteten. Ar 1973 levererades som 
nämnts vänerisbrytaren Ale, år 1974 isbrytaren Atle och år 1975 is
brytaren Frej. I slutet av år 1977 beräknas leverans ske av den under 
våren 1975 beställda isbrytaren I, som blir ett systerfartyg till Atle 

och Frej. För att förstärka planeringen och den operativa ledningen av 
isbrytningsverksamheten beräknar jag medel för en ytterligare tjänst 
inom verkets isbrytningsfunktion. Vidare har jag i likhet med före
gående år räknat medel för visst forsknings- och utredningsarbete rö
rande vintersjöfarten, bl. a. i samarbete med finska sjöfartsstyrelsen. 

Under anslaget F art y g s v c r k sam het beräknar jag 16,5 milj. 
kr., vilket innebär en ökning med 3,2 milj. kr. Löne- och prisomräk
ning, höjt lönekostnadspålägg samt viss kapitalkostnadsökning beräk
nas till 2,8 milj. kr. Sedan hänsyn tagits till beräknade inkomstökning
ar m. m. ger den förordade medelsanvisningcn ett utrymme av 600 000 

kr. för volymökningar. Av detta belopp räknar jag 170 000 kr. för en 
förstärkning av verkets resurser för utredning av sjöolyckor. Jag åter
kommer härtill i det följande. 

En förstärkning av verkets resurser för insatser inom arbetsmiljö
området är angelägen. Jag beräknar 430 000 kr. för tre nya tjänster 

inom sjöfartsinspektionens arbetsmiljöenhet och sektionen för transport 
av farligt gods samt för vissa konsulttjänster. 

Jag beräknar i likhet med sjöfartsverket de intäkter som redovisas 
på statsbudgetens inkomstsida och som är hänförliga till programmet 
Fartygsverksamhet till 14,6 milj. kr. för budgetåret 1976/77. Hänsyn 
har härvid tagits till en viss höjning av skeppsmätningsavgiftema från 
den 1 januari 1976. 



Prop.1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 141 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet beräknar jag 
bidragen från yrkesfisket och fritidsbåtstrafiken för att täcka dessa in
tressegruppers andel av sjöfartsverkets kostnader under programmen 
Farledsverksamhet och Fartygsvcrksamhet till sammanlagt 9 958 000 
kr., varav 6 480 000 kr. utgör samkostnadsbidrag och 3 478 000 kr. 
sär kost nadsbidrag. 

Under anslaget övrig verksamhet beräknar jag 2 milj. kr., 
varav 605 000 kr. avser kostnader för radiotjänst åt sjöfarten. För de 
kostnader och intäkter som kan uppkomma vid av sjöfartsverket vidtag
na tvångsåtgärder enligt lagen (1972: 275) om åtgärder mot vattenför
orening från fartyg har jag - med hänvisning till mina uttalanden i 
prop. 1974: 1 (bil. 8 s. 122) - tagit upp formella belopp om vardera 
1 000 kr. För kostnader som har samband med sjöfartsverkets omloka
lisering till Norrköping i oktober 1975 - främst kostnader i Stock
holm för personliga tjänster för anställda med s. k. NOM-garanti -
beräknar jag 1,3 milj. kr. 

I anslutning härtill vill jag redogöra för behandlingen av frågan 
om den framtida o r g a n i s a t i o n e n a v d e n v e r k s t a d s
r öre l se m. m. som sjöfarts verket nu bedriver i 
Stockholm, på Skeppsholmen och vid Rosenvik på Djurgården. Frågan 
har tidigare bl. a. behandlats i riksdagens skrivelse 1974: 105. I för
svarsutskottets utlåtande (FöU 1974: 15) angavs att det kunde finnas 
skäl att i samband med övervägandena om den framtida lokaliseringen 
av verksamheten bl. a. beakta möjligheterna att använda verkstäderna 
vid ostkustens örlogsbas på Muskö och andra befintliga resurser i syfte 
att nå fram till en driftekonomiskt optimal lösning inom den samlade 
statliga verksamheten. 

En arbetsgrupp som arbetat sedan sommaren 1974 har i maj 1975 
redovisat sina förslag. 

Den nuvarande verksamheten vid Rosenvik omfattar central elverk
stad med tillhörande utvecklingskontor, centralt förråd samt varv och 
verkstad för främst lotsbåtar. Vidare ombesörjs från den centrala el
verkstadcn regional fyrservice för nedre norra och mellersta lotsdistrik
ten. På Skcppsholmen finns sjömätningsdepå med tillhörande varv och 
verkstad. 

Sammanlagt är omkring 50 personer sysselsatta i den aktuella verk
samheten. 

Arbetsgruppens förslag innebär i huvudsak att 
- elverkstaden med tillhörande utvecklingskontor samt centralförrå

det lokaliseras till Norrköping 
- den på Skeppsholmen bedrivna förrådshållningen och underhållet av 

sjömätningsmaterielen under en försöksperiod förläggs till ostkustens 
örlogsbas på Muskö, varvid anläggningen på Skeppsholmen helt 
kan avvecklas 

- den vid Rosenvik bedrivna varvs- och verkstadsrörelsen avvecklas, 
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varvid motsvarande funktioner placeras vid ostkustens örlogsbas på 
Muskö eller vid andra befintliga varv 

- distriktsförrådet för mellersta Jotsdistriktct och den regionala fyr
scrvicen för nedre norra och mellersta lotsdistriktcn i avvaktan på 

resultatet av pågående utredning om sjöfartsvcrkets regionala orga
nisation m. m. övergångsvis ligger kvar vid Rosenvik. 

Förslagen medför att 22 anställda vid elvcrkstaden och centralför
rådet omlokaliseras till Norrköping. Sex anställda som nu ombesörjer 
den regionala fyrservicen för nedre norra och mellersta lotsdistrikten 
stannar övergångsvis i Stockholm. Sju anställda på Skeppsholmen och 
tolv anställda vid Rosenvik, som är sysselsatta med varvs- och verk
stadsarbete erbjuds anställning vid ostkustens örlogsbas på Muskö, me
dan två anställda på Skeppsholmen som nu är sysselsatta i arbetsledan

de funktion resp. med kontorsgöromål beräknas kvarstå i sjöfartsverkets 
tjänst som kontrollanter vid örlogsbasen. 

Enligt arbetsgruppens förslag bör omlokaliseringen genomföras un
der hösten 1977. 

Sedan berörda myndigheter och personalorganisationer yttrat sig över 
förslagen har regeringen den 18 december J 975 uppdragit åt sjöfartsvcr
ket att - i tillämpliga delar i samråd med försvarets materielverk och 
byggnadsstyrelsen - i huvudsaklig överensstämmelse med utredningens 
förslag planera den framtida organisationen av den aktuella verksam
heten. 

Jag övergår härefter till att redovisa min syn på sjöfartsverkcts för

slag till o r g a n i s a t i o n o c h h a n d 1 ä g g n i n g s o r d n i n g 
för utredning av a 11 v ar 1 i g ar c s j ö o 1 y c kor m. m. 

l likhet med sjöfartsverket och de remissinstanser som uttalat sig i 
denna fråga anser jag det vara av stor betydelse för ett framgångsrikt 
förebyggande sjösäkcrhetsarbcte att allvarligare olyckor inom sjöfarten 
utreds snabbt och effektivt. Utredningens viktigaste uppgift måste vara 
att klarlägga orsakskomplexet och eventuella brister i det totala säkcr
hctssystcmet för att man genom förebyggande åtgärder skall kunna för

hindra att liknande olyckor upprepas. 

Sjöförklaringsinstitutct har sedan mycket länge både i Sverige och i 
övriga nordiska länder varit den form genom vilken sjöolyckor utretts. 

Systemet med sjöförklaring moderniserades år 1967 genom bl. :>.. om

fattande ändringar i sjölagen (1891: 35 s. 1). I samband med dessa 

förändringar infördes i sjölagen en ny bestämmelse som ger regeringen 

möjlighet att i vissa fall förordna om särskild undersökningskommission. 
Särskild undersökningskommission har hittills inte förordnats vid sjö

olycka som drabbat svenskt fartyg. 
Den snabba tekniska utvecklingen inom sjöfarten och en i väsentliga 

delar förändrad sjöfartsstruktur har undan för undan skärpt kraven på 

det totala sjösäkerhetssystcmcts tillförlitlighet och effektivitet. Helt na
turligt får dessa förändrade förhållanden sin största betydelse när det 
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gäller det förebyggande säkerhetsarbetet. Genom att detta är starkt be
roende av de erfarenheter m. m. som kan dras av inträffade sjöolyckor 
är det enligt min mening angeläget att så långt möjligt förbättra också 
systemet för utredande av sjöolyckor och uppföljning av incidenter. 

På regeringens uppdrag har sjöfartsverket närmare studerat förut
sättningarna för att inom nuvarande lagstiftnings ram förbiittra syste

met för utredning av sjöolyckor m. m. Sjöfartsverkets förslag innebär 

i korthet inrättandet av en från sjöfartsverket fristående permanent have

rikommission för sjöolyckor samt en förstärkning inom sjöfartsverkcts 
säkerhetsscktion med två specialinspektörer för utredning av sjöolyckor. 
Inspektörerna förutsätts vara verksamma i anslutning till nuvarande 

former för utredning genom sjöförklaring men också fungera som ex
perter hos den permanenta haverikommissionen. 

Sjöfartsverkets förslag behandlades kortfattat i prop. 1975: 1 bil. 8 
(s. 132). Jag anmälde därvid att förslag till ny organisation för utred
ning av civila och militära luftfartsolyckor hade väckts i annan ordning 

och att de båda förslagen vid denna tidpunkt var föremål för delvis 

gemensam remissbehandling. Framför allt med hänsyn till haveriutred

ningsverksamhetens stora betydelse för ett effektivt förebyggande sjö
säkerhetsarbete fann jag lämpligt att - utan att avvakta prövningen av 

de två förslagen - föreslå att medel anvisades för en inspektör hos 
sjöfartsverket för haveriutredning. Möjligheterna till en eventuell or

ganisatorisk samordning av en permanent haverikommission för sjö

farten och en ny organisation för utredning av civila och militära luft
fartsolyckor har i remissbehandlingen tagits upp av bl. a. statskontoret 
och riksrevisionsverket. Frågan om en sådan samordning måste enligt 

min mening övervägas ytterligare innan ställning kan tas. En anpassning 

av nuvarande utredningssystem för sjöfarten till de synpunkter och för
slag som framförts av sjöfartsverket är enligt min mening angelägen 
från sjösiikerhetssynpunkt och kan ske i former som inte föregriper en 
eventuell samordning framöver av de två verksamhetsområdena. 

På sätt sjöfartsverket föreslagit bör enligt min mening inom sjöfarts
verkets säkerhetssektion finnas tillgång till två specialinspektörer för 
utredning av sjöolyckor. Jag förordar därför att 170 000 kr. ställs till 
sjöfartsverkets förfogande för att medge inrättande av ytterligare en 
haveriinspektörstjänst m. m. Härigenom skapas enligt min mening för

utsättningar för sjöfartsverket att på ett betydligt effektivare sätt delta 

i det utredningsarbete i anslutning till sjöförklaringar, såviil i Sverige 

som utomlands, som åvilar verket. 
Vissa åtgärder behövs därutöver för att siikerställa behovet av ut

redningsresurscr i personellt, administrativt och tekniskt avseende vid 
förordnande av särskild und.ersökningskommission vid allvarligare sjö

olyckor enligt föreskrifterna i sjölagen. Sålunda bör enligt min mening 
planeringsåtgärder vidtas för att en sådan särskild undersöknings
kommission med nödvändig snabbhet skall kunna träda i verksamhet 
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vid inträffade allvarliga sjöolyckor. Ett lämpligt antal personer med 
juridisk, nautisk och teknisk utbildning och erfarenhet bör därför i 

förväg finnas utsedda för att ingå i särskild undersökningskornmission. 
Dessa personer bör beredas tillfälle att i lämplig omfattning genom

gå särskild utbildning i haveriutredningsteknik. Om möjligt bör i vart 

fall de personer som avses fungera som ordförande i särskild undersök
ningskommission kunna frigöras från sin ordinarie anställning för full
görande av tjänstgöring i undersökningskommissionen. 

Nödvändiga kansliresurser bör enligt min mening kunna tillhanda
hållas av sjöfartsverket. De två specialinspektörerna för utredning av 

sjöolyckor bör på sätt föreslagits av sjöfartsverket kunna delta i den 
särskilda undersökningskommissionens arbete som experter. 

För kostnader för arvoden, utbildning m. m. som kan beräknas upp
komma vid sidan av den egentliga haveriutredningsverksamhctcn beräk

nar jag 50 000 kr. för budgetåret 1976/77 under anslaget D 4. övrig 
verksamhet. Kostnader för utredningsverksamheten - som inte i förväg 
kan beräknas - bör belasta samma post vilken av detta skäl bör be

räknas förslagsvis. 
Det bör åvila sjöfartsverket att föreslå vid vilka olyckor särskild un

dcrsökningskommission bör förordnas. Omständigheterna vid en all
varligare sjöolycka är som regel sådana att ett beslut om att förordna 

särskild undersökningskommission bör kunna meddelas snabbt. På grund 
härav förordar jag att ett sådant beslut - liksom när det gäller att för

ordna särskild undersökningskommission vid luftfartsolycka - skall 

kunna tas av chefen för kommunikationsdcpartementet. Efter samrf1d 
med chefen för justitiedepartementet kommer frågan om den ändring i 
sjölagen som föranleds härav att tas upp. 

Jag hemställer att regeringen 
ger riksdagen till klinna vad jag har anfört det föregående 

om sjöfarten. 

D 1. Farledsverksamhet, exkl. isbrytning 

1974175 Utgift 125 276 000 

1975176 Anslag 131 841 000 

1976177 Förslag 165 572 000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Far

ledsverksamhet som är att hänföra till farlcdsutmärkning (fyrar, bojar, 
prickar), radionavigering (dccca), förvaltning av kanaler och fördju
pade farleder, sjöfartsverkets insats inom sjöräddningsväsendct, sjö
kartläggning och lotsväsendet. Vidare betalas härifrån utgifterna för 
central administration, utveeklingsverksamhet, regional administration 
och publikationer till den del de är att hänföra till nämnda verksam
hetsgrenar. 
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Delprogram 1974{75 1975/76 Beräknat 1976/77 

Utfall Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

1. Central administration 9 051 10082 14 873 13 466 
2. Utvecklingsverksamhet 332 373 800 418 
3. Regional administration 2 692 2 709 3 319 3 319 
4. Fyrar och andra säkerhets-

anstalter 30007 33 845 42 297 39 319 
5. Radionavigeringsstationer 5 160 5 687 7065 6865 
6. Kanaler och fördjupade farleder 306 432 571 471 
7. Sjöräddning m. m. 1 984 2 723 3 543 3 219 
8. Sjökartläggning 15 842 17 081 22 514 20 307 
9. Lotsväsendet 70053 68 942 92073 89 856 

10. Publikationer 808 651 965 761 

Summa kostnader 136 235 142 525 188 020 178 001 

Avgår intäkter: 

Under anslaget 530 220 3 150 220 
Bidrag 8 596 9 393 14 773 11 038 
Under fonden I 833 I 071 1 171 1 171 

Summa utfall/anslag 125 276 131841 168 926 165 572 

F iiredraganden 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet och chefen för 
jordbruksdepartementet och med hänvisning till vad jag anfört i det 

föregående under den allmänna sjöfartsöversikten och till sammanställ
ningen beräknar jag anslaget till 165 572 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Farledsverksamhet, exkl. isbrytning för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 165 572 000 kr. 

D 2. Isbrytning 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

39 660 000 
63 565 000 

81 519 000 

Från anslaget betalas den del av utgifterna under programmet Far
ledsvcrksamhet som är att hänföra till statens isbrytningsverksamhet. 

10 Riksdage111975/76. 1 saml. Nr 100. Bil. 8 
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Delprogram 

1. Administration 
2. Isbrytning 

Summa kostnader 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 

Föredraganden 

1974/75 

Utfall 

427 
39 261 

39688 

28 

39660 

1975/76 Beräknat 1976/77 

Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

671 1 017 891 
62 944 84 686 80 678 

63615 85 703 81569 

50 50 50 

63 565 85 653 81519 

Med hänvisning till vad jag anfört i det föregående under den all

männa sjöfartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag an

slaget till 81 519 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Isbrytning för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag 

av 81 519 000 kr. 

D 3. Fartygsverksamhet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

113 298 000 

13 257 000 

16 464 000 

1 Inkl. det förutvarande delprogrammet Registrering av fartyg. 

Från anslaget betalas utgifterna under programmet Fartygsvcrksam

hct för sjöfartsinspektion m. m., skeppsmätning, sjöteknisk utrednings

verksamhet och sjömansnämnden. Vidare betalas härifrån utgifterna för 

central administration till den del de är att hänföra till nämnda vcrk

samhetsgrenar. 

Delprogram 

1. Central administration 
2. Sjöfartsinspcktion m. m. 
3. Skeppsmätning 
4. Sjöteknisk utredning~

verksamhet 
5. Sjömansnämndcn 

Summa kostnader 

Avgår intäkter: 
Bidrag 

Summa utfall/anslag 

1974/75 

Utfall 

869 
10 403 
1 510 

498 
381 

13 661 

600 

13061 

1975/76 Beräknat 1976/77 

Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

981 I 317 1 114 
10 330 13 694 12 764 

I 621 2068 2068 

539 647 820 
386 417 418 

13 857 18143 17184 

600 720 720 

13257 17 423 16464 
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Föredraganden 

Efter samråd med chefen för jordbruksdepartementet och med hän
visning till vad jag anfört i det föregående under den allmänna sjö
fartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
16 464 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fartygsverksamhet för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 16 464 000 kr. 

D 4. övrig verksamhet 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 418 000 

2 197 000 
1994 000 

Från anslaget betalas utgifterna under programmet övrig verksamhet 
för viss radiotjänst åt sjöfarten, vissa kostnader för sjöfartsverkets om

lokalisering, åtgärder mot vattenförorening från fartyg och särskild 
undersökningskommission vid sjöolyckor. 

Delprogram 1974/75 1975/76 Beräknat 1976/77 

Utfall Anvisat Verket Föredra-
ganden 

tusental kr. 

1. Radiotjänst åt sjöfarten 600 605 605 605 
2. Försöksverksamhet avseende 

förebyggande åtgärder mot 
vattenförorening 495 1 1 1 

3. Omlokaliseringskoslnader 1 323 1 591 1 338 1 338 
4. Åtgärder mot vatten-

förorening 
5. Särskild undersöknings-

kommission vid sjöolyckor 50 

Summa kostnader 2418 2198 1945 1995 

Avgår intäkter: 
Under anslaget 

Summa utfall/anslag 2418 2197 1944 1994 

Föredraganden 

Me.d hänvisning till vad jag anfört i det föregående under den all
männa sjöfartsöversikten och till sammanställningen beräknar jag an

slaget till l 994 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till övrig verksamhet för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 1 994 000 kr. 
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Övriga sjöfartsändamål 

D 5. Handelsflottans pcnsionsanstalt 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

1000 
1000 
1000 

Handelsflottans pensionsanstalt (HP A) handlägger ärenden om pen
sionering av sjömän enligt kungörelsen (1972: 412, ändrad 1975: 984) 
om sjömanspension. 

Enligt lagen (1961: 300, ändrad senast 1975: 952) om avgift för sjö
folks pensionering skall redare betala avgift för beredande av pension 
åt sjömän, vilka som manskap varit anställda på svenskt handelsfartyg 
i utrikes fart. 

Kostnaderna för pensionsanstaltens administration bestrids med av
gifterna. Av dessa medel tas ett så stort belopp till uppbörd under 
anslaget till pensionsanstalten, som motsvarar summan av anstaltens 
avlöningar och omkostnader med avdrag för ett formellt belopp av 
1 000 kr. Sistnämnda belopp utgör den anslagsmässiga nettoutgiften. 
Pensionsanstalten leds a.v en direktion med företrädare för staten, 
Svenska sjöfolksförbundet och Sveriges redareförening. Dessutom ingår 
i direktionen pensionsanstaltens direktör, som har den omedelbara led
ningen av verksamheten. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Utbetalnings kostnader 

197Sj76 

2 
5 

7 

437 200 
1000 
7000 

35000 
32200 
50000 

562400 

Handelsflottans pensionsanstalt 

Beräknad ändring 1976/77 

Pensions
anstalten 

+137 200 
+ 1000 
+ 1000 
+ 5000 
+ 3300 

+147500 

Föredraganden 

+132 700 
+ 1000 
+ 1000 
+ 5000 
+ 3 300 

+143 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 147 500 kr., varav 12 700 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Summan av posterna till avlöningar och omkostnader blir enligt 
anstaltens förslag (562 400+147 500) 709 900 kr. Till uppbörd under 
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anslaget skulle således tas (709 900-1 000) 708 900 kr. och medelsan
visningen på statsbudgeten ske med oförändrat 1 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Handelsflottans pensionsanstalt för budgetåret 1976/77 

anvisa ett anslag av 1 000 kr. 

D 6. Bidrag till vissa resor av sjöfolk 

1974/75 Utgift 

197 5 /7 6 Anslag 
1976/77 Förslag 

82 000 

100 000 
100 000 

Anslaget används för att bereda sjöfolk i utrikes fart nedsättning i 
biljettkostnader i vissa fall för resor till och från hemorten. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa resor av sjöfolk för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 

D 7. Avsättning till handelsflottans kultur- och fritidsfond 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

520 000 
500 000 

1000 

Handelsflottans välfärdsråd planlägger och samordnar välfärdsarbe
tet för sjöfolk. Rådet som är en statlig myndighet består av bl. a. re

presentanter för arbetsgivarnas och arbetstagarnas organisationer inom 
handelsflottan. Välfärdsrådets verksamhet innefattar bl. a. stöd åt sjö

fartshotellverksamhet, sjöfartsklubbar och fritidsanläggningar samt an
skaffning och distribution till fartygen av filmer, TV-kassettprogram, 

ljudband, tidningar och böcker, allt i syfte att motverka den isolering, 
som arbetet ombord på fartyg kan medföra. 

Handelsflottans välfärdsråd har i skrivelse den 19 augusti 1975 hem
ställt om anslag för budgetåret 1976177. 
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Beräknad ändring 1976/77 

1975/76 Välfärds- Före-
rådet draganden 

Personal 
Antal anställda 15 + 

Utgifter 
Lönekostnader 1 143 000 +425 000 + 327 000 
Sjukvård 3 000 
Reseersättningar 
(även utrikes resor) 40000 + 10000 + 8 000 
Lokalkostnader m. m. 84000 + 16 000 + 16 000 
Expenser 63 000 -t- 37 000 _J_ 13 000 
Bidrag till välfärdsverksamhet 1200000 + 150 000 + 140000 
Film verksamhet 1100000 
Tidningar, böcker m. m. 270000 + 50000 + 50000 
TV-verksamhet 2 241 000 +102000 + 69000 

6144 000 +790000 + 623 000 

Inkomster 
Avgifter, räntor m. m. 1 610 000 10000 510 000 
Avsättning till handelsflottans 
kultur- och fritidsfond 1 500 000 499 000 

2 110 000 10000 -1009000 

Beräknat underskott att utgå ur 
handelsflottans kultur- och 
fritidsfond1 4034 000 • +soo ooo • +1632 000 

' T. o. m. budgetåret 1975/76 fonden benämnd handelsflottans välfärdsfond. 
• Beräknat enligt hittillsvarande finansieringsform. 
• Beräknat enligt nu beslutad finansieringsform. 

Handelsflottans välf ärdsråd 

Välfärdsrådcts anslagsframställning bygger på oförändrade finansie
ringsformer. Välfärdsavgifterna beräknas till 500 000 kr. och statens 
motsvarande avsättning till den hittillsvarande handelsflottans välfärds
fond till samma belopp. Behållningen i fonden utgjorde vid utgången 
av budgetåret 1974/75 endast 281 000 kr. Underskotten i den föreslag
na verksamheten bör därför enligt välfärdsrådets förslag täckas med ett 
särskilt anslag som beräknas till 4 834 000 kr., varav höjt lönekost
nadspålägg utgör 35 000 kr. Vidare begär välfärdsrådet ett investerings

anslag för välfärdsverksamheten om 200 000 kr. och ett tilläggsanslag 
för filmverksamheten om 1 300 000 kr. Sammanlagt begär välfärds

rådet sålunda en medelsanvisning av 6 834 000 kr. 
Välfärdsrådet föreslår en förstärkning med en tjänst för TV-verk- -

samheten. Kostnaden för denna verksamhet beräknas till 2,5 milj. kr. 

Lönekostnaderna för TV-verksamheten, .160 000 kr., föreslås överföras 
till posten Lönekostnader, ·varför kostnaderna under posten TV-verk
samhet tas upp till ca 2,3 milj. kr. Det föreslagna tilläggsanslaget för _ 
filmverksamheten motiveras av önskvärdheten att hålla antalet filmer 
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vid l 974 års nivå, dvs. knappt 2 800 kopior. I övrigt är angivna kost
nadsökningar i stort sett att hänföra till pris- och löneomräkning. 

Föredraganden 

I prop. 1975/76: 73 (TU 1975176: 10, rskr 1975/76: 89) om kultur

och fritidsverksamhet inom handelsflottan behandlas frågor om den 
framtida inriktningen, organisationen och finansieringen av välfärdsar
betet inom handelsflottan. Enligt de i propositionen framlagda och av 
riksdagen godkända riktlinjerna för verksamheten kommer välfärds
organct även i fortsättningen att vara en myndighet av verkstyp med 
benämningen handelsflottans kultur- och fritidsråd. Välfärdsverksamhe
tcn kommer från budgetåret 1976/77 att finansieras via en handelsflot

tans kultur- och fritidsfond, som tillförs en andel av de statliga sjö
fartsavgifterna. Anslagets beteckning bör i· samband härmed ändras 

till Avsättning till handelsflottans kultur- och fri tidsfond. I och med 
omläggningen kommer den hittillsvarande lagen om avgifter till väl

färdsanordningar för sjöfolk att upphävas. De statliga sjöfartsavgifterna 
måste för ändamålet höjas med ett belopp motsvarande ca 7 0o av de 
nuvarande fyravgifterna. För att täcka verksamhetens beräknade drift
underskott - i storleksordningen 4 milj. kr. - under innevarande 
budgetår har lagen om avgifter till välfärdsanordningar för sjöfolk 
ändrats per den 1 januari 1976 så att redarnas del av välfärdsavgifter

na har höjts. 
I propositionen har vidare uttalats att det framöver kan komma att 

visa sig att en finansiering med enbart sjöfartsavgifter inte förslår. Detta 
kan följa såväl av utgiftsanspråken i fråga om den verksamhet inom 

sjöfartsverkets ansvarsområde, som traditionellt finansieras genom dessa 

avgifter, som av utvecklingen såvitt avser välfärdsverksamheten. Med 
hänsyn härtill har möjligheten hållits öppen att också införa en särskild 
arbetsgivaravgift. 

Avsättningen över statsbudgeten till handelsflottans kultur- och fri
tidsfond bör i fortsättningen tas upp med ett formellt belopp av 1 000 
kr. 

I enlighet med vad jag anmälde i prop. l 975/76: 73 avser jag ta ini
tiativ till en översyn av välfärdsrådets interna organisation. 

Välfärdsrådets förslag om förstärkning av personalen för TV-verk

samheten får prövas i anslutning till denna översyn liksom frågan om 

det eventuella medelsbehovet för filmverksamheten utöver vad som täcks 
av inflytande filmhyror. Även principerna för debitering av filmhyror 

bör härvid ses över. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till A vsiittning till handelsflottans kultur- och fritids/ond 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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D 8. Understöd åt skärgårdsrederier m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

805 700 
755 000 
825 000 

Från anslaget bestrids avtalsenligt vissa kostnader för upprätthållande 
av båttrafik i Stockholms skärgård. 

Föredraganden 

Staten lämnar enligt särskilt avtal bidrag till Waxholmsbolaget för tra
fik i Stockholms skärgård. För budgetåret 1976/77 beräknas statsbidraget 
uppgå till 825 000 kr. 

Jag vill i sammanhanget erinra om att i prop. 1975/76: 88 om åtgär
der inom skärgårdsområdena bl. a. föreslås stöd till båttrafiken i skär
gårdarna. I samband härmed föreslås att sådana justeringar görs i det 
nämnda avtalet som direkt motiveras av bidragssystemet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Understöd åt skärgårdsrederier m. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ~tt förslagsanslag av 825 000 kr. 
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E. INSTITUT M. M. 

E I. Transportnämnden 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 023 750 
1712000 

2162 000 

Transportnämnden är enligt instruktionen (1967: 659) central myndig
het för planläggningen av den civila transportregleringsvcrksamheten vid 

krig eller krigsfara. Nämnden svarar vidare för beredskapsplanläggning

en i fråga om drivmedclsransonering samt transportledningen på lands
väg, handhar tillståndsgivningen för internationella landsvägstranspor

ter samt fastställer rikets indelning i lokalområden för beställningstra
fik för godsbefordran. I nämndens arbetsuppgifter ingår även att med
dela undantag från förbud i vissa fall mot trafik med tyngre lastfordon 

och att fastställa allmänna grunder för uppställning av taxor för yrkes

mässig biltrafik samt meddela föreskrifter och anvisningar för sådan 
trafik. 

Transportnämnden leds av en nämnd med fem ledamöter som utses 
av regeringen. Till sitt förfogande har nämnden en rådgivande dele

gation i vilken ingår nämndens ordförande samt företrädare för över

befälhavaren, civilförsvarsstyrelsen, postverket, statens järnvägar, sta
tens vägverk, sjöfartsverket, luftfartsverket, statens jordbruksnämnd 
och överstyrelsen för ekonomiskt försvar. 

Transportnämnden arbetar på två sektioner, en för beredskapsären

den och en för yrkestrafikärenden jämte administrativa ärenden. 

Beräknad ändring 1976/77 

1975/76 Nämnden Före-
dragandcn 

Personal 
Handläggande personal 1 I -1-2 
Övrig personal 8 +2 

19 +4 
Anslag 
Lönekostnader I 435 800 -!-718 100 +388 400 
Sjukvård 2 600 -!- 600 + 600 
Rcseersättningar 54200 ' 5 800 +- 5 000 T 

Lokalkostnader 139 650 + 19 350 -i- Il 000 
Expenser 79 750 + 55 400 + 45 000 

därav engångsutgifter (11 000) (11 000) 

Summa kr. 1712000 +799 250 +450000 

Inkomster vid transportnämnden i form av expeditionsavgifter redo
visas på driftbudgetens inkomstsida under Uppbörd i statens verksam-
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het, och beräknas budgetåret 1976/77 till 237 000 kr. (1975/76 228 000 
kr.). 

Transportnämnden 

1. Pris- och löneomräkning för budgetåret 1976/77 utgör 409 100 kr., 
varav 39 100 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-altemativet (273 100 kr.) skulle innebära nedskärning av nämn
dens medel för löner, reseersättningar och expenser. 

3. Anspråken på nämndens sektion för allmänna ärenden och yrkes

trafikärenden fortsätter att öka. Detta gäller främst ärenden som rör 

tillståndsgivningen till utrikes lastbils- och busstrafik: Utvidgningen av 
trafiken till länder i Främre Orienten som började under senare delen 

av t1r 1974 medför högre krav på insatser från nämndens sida. Kraven 
på insatser vid de årliga förhandlingarna för revision av landsvägs- · 

transportavtalen har likaledes ökat i takt med att sådana avtal slutits 
med allt fler länder. Nämnden kan inte med tillgängliga personella 
resurser tillgodose dessa ökade krav på ett tillfredsställande sätt. Ytter
ligare resurser behövs inom yrkestrafiksektionen. och nämnden tar där
för upp behov av förstärkning med en förste byråsekreterare (90 400 

kr.). 
Genom den starka ökningen i arbetsvolymen inom . nämndens olika 

områden och personalökningen under de senaste åren krävs för en 
rationellare användning av nämndens personella resurser anställning av 

en vaktmästare på heltid (57 922 kr.). 

4. Från och med hösten 1973 har nämndens arbetsuppgifter med 
liingsiktsplaneringen inom ·det ekonomiska försvaret ökat starkt. Efter 
det att chefen för handelsdepartementct i januari 1975 utfärdat anvis
ningar för fas 2 i perspektivstudicarbetet framhöll nämnden i skrivelse 
till regeringen den 25 februari -1975 att de nya anvisningarna kommer 
att ställa ytterligare krav på insatser ·från. transportnämnden. Erforder
liga personella resurser måste dlirför ställas till nämndens .förfogande 
snarast och nämnden hemställde därför om medel för anstlillning av en 

byrådirektör i F 17. I beslut den 7 maj 1~75 beviljade regeringen trans
portnämnden medel, motsvarande kostnaderna för en byrådirektör i 

F 17 under 3 månader, för perspektivstudicarbetets fas 2. Härigenom 
har behovet av förstärkning av nämndens resurser tillfälligt tillgodo
setts. Arbetsuppgifterna inom långsiktsplancringen kan emellertid förut

ses fortsätta i minst samma omfattning som tidigare. Nämnden tar där
för upp behov av medel för en byrådirektör för dessa arbetsuppgifter 

(114 212 kr.). 
De ökade arbetsuppgifterna på beredskapsscktionen har medfört en 

allt starkare belastning på expcditionssidan vid sektionen. För att för

hindra eftersläpning i utskrifter och underlätta en önskvärd snabb ex

pediering av ärenden fordras en förstärkning med ett biträde i beford
ringsgången (57 922 kr.). 
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5. Erfarenheterna från drivmedelsransoneringen visar att nämndens 

nuvarande resurser icke räcker till för att hålla en tillfredsställande 
ransoneringsberedskap. Genom sin medverkan i energiberedskapsutred
ningen (EBU) har nämnden beretts tillfälle att framlägga sin syn på 

behovet av resursförstärkningar hos nämnden för att kunna klara .de 
mångskiftande uppgifterna på ransoneringsberedskapsområdct. Efter~ 

som EBU framlägger sitt betänkande i slutet av september 1975 avstår 
nämnden från att här uppta några yrkanden som hänför sig till denna 

del av verksamheten. 
6. Transportnämnden avser att rationalisera bearbetningen av sta

tistikrapporterna över utrikestransporter med lastbil genom en över

gång från manuell bearbetning till databehandling. övergången till 
databehandling innebär en väsentlig rationalisering av ·kontorsai"betet 

inom yrkestrafiksektionen. Enligt preliminärt förslag till program för 
databearbetningen och under hand meddelade kostnadskalkyler skulle· 
kostnaden för systemutveckling (engångsutgift) uppgå till 6 000 kr. och 
kostnaden för den månatliga bearbetningen till ca 500 kr. 

7. Nämnden anser att en anslutning av nämndens telex till centrala 

bilregistret är angelägen dels därför att den ger möjlighet att rationali
sera arbetet inom nämnden, dels därför att den är viktig ur beredskaps

synpunkt. Nämnden tar därför upp behov av medel för sådan anslut
ning under budgetåret 1976/77 till en beräknad kostnad av 6 400 kr., 
varav 5 000 kr. utgör engångskosinad. 

8. Regeringen har våren 1975 beträffande grundberedskapen i fråga 
om ransoneringshandlingar beslutat att beredskapen- i fråga om ansök

ningshandlingar för erhållande av extratilldelning skal_! upprätthållas · 
genom att filmsatser skall användas fÖr framställning av ansöknings
blanketter för behovsransoner vid en drivmedelsransonering. Nämnden 
tar för erforderliga ändringar av sådana filmsatser upp ett belopp av 
2 000 kr. Kostnaderna för kontrakt med tryckerier för att' inom viss tid 
få erforderligt antal ansökningshandlingar. tryckta har beräknats till 
25 000 kr. S:lmmanlagt tar nämnden för dessa ändamål alltså upp 

27 000 kr. 

F iiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 162 000 kr. Jag har därvid beräknat medel dels för av nämnden före
>lagna rationaliseringsåtgärder i form av .telexanslutning till centrala_ 
Jilregistret och databearbetning av statistikrapporter, dels för stärkt 
Tundberedskap i fråga om ransoneringshandlingar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportnämnden för budgetåret 1976/77 anvisa ett· för-:: 

slagsanslag av 2 162 000 kr., därav tre fjärdedelar att avräk
nas mot automobilskattemedlen. 
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E 2. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Förvaltnings
kostnader 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

37 699 392 
37 552 000 

44 602 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har till uppgift att 
inhämta tillförlitlig kännedom om Sveriges meteorologi och hydrologi 

samt att delta i det internationella samarbetet på området. I institutets 

uppgifter ingår bl. a. att anordna och övervaka meteorologiska och hyd
rologiska observationer och mätningar inom landet samt att bearbeta 

insamlat material. Vidare svarar institutet för den allmänna väderleks
tjänsten, stormvarningstjänsten och kustistjänsten samt den civila flyg
väderlekstjänsten. Institutet utför undersökningar och utredningar på 
uppdrag av offentlig myndighet och enskild. 

Institutet är organiserat på tre byråer - väderleksbyrån, klimatbyrån 
och hydrologiska byrån - vidare två fristående avdelningar - forsk
nings- och undervisningsavdelningen samt kansliavdelningen. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader. 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Biblioteket 
Telegramkostnader 
Europeiskt väderprognos
centrum 

U ppbördsmedel 
Publikationer 

Nettoutgift 

1975/76 

70 
341 

411 

23 586 000 
66000 

1109 000 
5 597 000 
2 763 000 

18 000 
3 473 000 

1000000 

37 612 000 

60000 

37 552 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Institutet 

+12 
+ 9 

+21 

+ 9174000 
+ 14 000 

466 000 
+ 399 000 
+ 1450 000 
+ 9 000 
+ 694 000 

+ 100000 

+11374000 

+11374 000 

Före
draganden 

+2 

+2 

+6 275 000 
+ 5 000 

685 000 
-i- 346 000 
+ 657 000 
+ 2000 
+ 350 000 

+ 100000 

+7050 000 

-1-7 050 000 

Inkomster vid Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, som 

redovisas på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verk
samhet, beräknas till 29,9 milj. kr. (1975/76 27,7 milj. kr.). 
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Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 8 546 000 kr., varav 673 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-altemativet förordar institutet indragning av anslaget till euro

peiskt väderprognoscentrum. Därvid utestängs Sverige från det euro

peiska samarbetet på detta område och något prognosunderlag för pro
gnoser med längre giltighetstid kan inte påräknas. Vidare förordar in
stitutet att tio observationsstationcr med observationer varje timme änd
ras till stationer med observationer var tredje timme. Ändringen innebär 

ett allvarligt bortfall av observationer, varvid framförallt den civila och 
militära flygverksamheten drabbas. Slutligen har institutet inom ramen 
för 0-alternativet förordat indragning av en förste hydrologassistent, en 

kansliskrivare samt två tryckare. Indragning av dessa tjänster skulle in
nebära påtagliga försämringar av institutets möjligheter att tillgodose 

angelägna behov av utredningar samt publiceringsverksamhet. Samman
lagt innebär 0-alternativet en höjning av anslaget för budgetåret 1975/76 
med 6 528 000 kr., vilket kan jämföras med myndighetens äskande om 

11 374 000 kr. 
3. Större delen av det hydrologiska vattenföringsstationsnätet byggdes 

upp under decenniet närmast efter den hydrologiska byråns tillkomst år 
1908. De mätresultat som erhållits genom detta nät var i stort sett till

fredsställande fram t. o. m. tiden då vattcnkraftutbyggnaden kulmine
rade under 1950-talet. Under de senaste 15-20 åren har emellertid nä
tet i minskande grad kunnat tillgodose de anspråk på mätvärden som 
successivt framkommit. Under den senaste tioårsperioden har bristerna 
t. o. m. blivit så påtagliga och besvärande att statens naturvårdsverk i 

skrivelse till Kungl. Maj:t år 1969 hemställt om upprustning av stations
nätet. 

För upprustning av vattenföringsstationsnätet äskas medel för 2 in
genjörer i högst F 8 ( + 144 242 kr.), medel för 1 tekniker i T 1/F 1 
( + 57 922 kr.), medel för arvoden till observatörer om 20 000 kr. samt 
medel för resor om 50 000 kr. 

4. Institutet framhåller att behovet av meteorologisk och oceanogra
fisk information från våra kustområden och angränsande hav är stort 
och, såvitt nu kan bedömas, kommer att växa. På grund av att fyr- och 

lotsstationer fortgående dras in samt att den bofasta befolkningen flyttar 
från kust- och skärgårdsområdena får institutet svårigheter att erhålla 
observatörer på mer isolerade platser i kustbandet. För att ersätta ob

servatörerna vid de bemannade stationer som dras in föreslår institutet 
en fortsatt uppbyggnad av automatiska meteorologiska stationer. Insti

tutet föreslår vidare att de automatiska meteorologiska stationerna 
kompletteras med utrustning för oceanografiska mätningar, vilket kan 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 158 

ske till låg kostnad. Härigenom kan data erhållas om ytvattentempcra
tur, vattentemperatur på flera nivåer, strömhastighet och strömriktning 
samt salthalt. Dessa data är av största betydelse för miljövård och fy
sisk riksplanering. Uppbyggnaden kräver medel bl. a. för reseersätt
ningar, som för budgetåret 1976/77 beräknas till 51 000 kr. 

Institutet har tidigare kunnat erhålla meteorologiska observationer 
från fyrpersonal som därvid erhållit ett reducerat observatörsarvode. I 
samband med den fortgående fyrautomatiseringcn måste institutet - i 

de fall där automatiska meteorologiska mätstationer inte inrättats - be
tala ett oreducerat observatörsarvode. Hlirför äskar institutet 72 000 kr. 

5. Institutet påbörjade år 1971 en hydrologisk undersökning i Vä

nern, vilken samordnats med undersökningsverksamhet som bedrivs av 
naturvårdsverket och fiskeristyrelsen. Senare har Hinsstyrelserna i Värm

lands, Skaraborgs och Älvsborgs län, fiskeristyrelsen, naturvårdsvcrket 
och institutet bildat den s. k. Vänernvattenkommitten, som har till upp
gift att initiera, samordna och rapportera undersökningsverksamhet i 
Vänern. Institutets del av denna undersökning består av en hydrologisk 
kartläggning av Vänerns cirkulationsmönster, vattenomsättning, tempe
raturförhållanden och dessa faktorers variationer beroende på årstider 
och klimatfluktuationer: Kunskaper om de hydrologiska förhållandena 
är nödvändiga dels för miljövården och den fysiska planeringen dels för 

planeringen, genomförandet och resultatutvärderingen av de kemiska 
och biologiska undersökningarna. Kartläggningen av de hydrologiska 
förhållandena har emellertid av resursbrist inte kunnat drivas i tillräcklig 
omfattning. För att möjliggöra det vidare kartläggningsarbetet äskar in
stitutet lönemedel motsvarande en statshydrolog i F 11 ( + 86 924 kr.) 
och en förste hydrologassistent i högst F 4 ( + 63 733 kr.). För resor, 
transporter och hyra av fartyg erfordras 61 000 kr. 

6. Det föreligger ett stort behov av oceanografiska data från kust
och havsområdena som omger Sverige. Vikten härav har understrukits 
bl. a. av havsresursutredningen. Delar av det av institutet förordade 
mlitprogrammet kan på ett rationellt sätt utföras i samarbete med kust
bevakningen. För övriga observationer behöver institutet - i väntan på 

att ett automatiskt stationsnät byggts ut - anlita särskilda observatörer. 
För observationsprogrammets genomförande äskar institutet löneme

del motsvarande en tjänst som ingenjör i högst F 8 ( + 72 121 kr.), en 
tekniker i T 1/F 1 ( + 57 922 kr.) samt 45 000 kr. för observatörsarvo
den. För resor och expenser äskas 20 000 kr. 

7. För att förbättra det meteorologiska underlaget för den allmänna 
vädcrtjänstens och flygvädertjänstens prognoser äskar institutet me
del dels för utbyggnad av det meteorologiska stationsnätet dels för ut
ökning av observationerna nattetid kl. 22 och kl. 01. För utbyggnaden 

av stationsnätet har institutet gjort upp en femårsplan tillsammans med 
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flygvapnet. Lönekostnaderna för att kunna genomföra det första årets 

utbyggnad enligt denna plan har beräknats till 255 000 kr. Utökningen 

av nattobservationerna föreslås ske etappvis under tre år med en löne

kostnad på 180 000 kr. under det första budgetåret. 
8. Gentemot avnämarna av klimatologisk information, främst inom 

miljövården och den fysiska planeringen, känner institutet ett starkt be

hov av att kunna lämna data i maskinellt bearbetnings- och lagringsbar 

form. För att bygga upp en s. k. databank äskar institutet 162 000 kro

nor för personalkostnader och hyra av magnetbandsutrustning. 
9. Som underlag för ekonomiska och tekniska bedömningar av möj

ligheterna att utnyttja solenergi behövs solstrålningsmätningar. För när

varande administrerar institutet ett nät på 11 strålningsmätstationer. För 

en upprustning av stationsnätet och en utökning av mätprogrammet äs

kar institutet medel för tillfällig arbctshjälp motsvarande en meteorolog

tjänst i högst F 9 ( + 74 831 kr.) samt 50 000 kr. för observationsarvo

den. 
10. För att institutet skall kunna använda de av europeiskt räknecen

trum dagligen beräknade prognosvärdena fordras speciella, för svenska 

förhållanden tillämpliga tolkningsmetoder. För utveckling av dylika me

toder äskar institutet medel för en förste statsmeteorolog i F 14 

( + 99 116 kr.) samt en systemman i F 13 ( + 94 627 kr.). 
11. En fortsatt effektivisering av arbetsrutinerna vid väderleksbyrån 

är möjlig genom ökad användning av grafisk presentation av datorpro
dukter av olika slag. Detta fordrar dock ett komplicerat systemarbete till 

v-llket nuvarande resurser inte förslår. För utveckling av system för gra

fiska datorprodukter äskas medel för en systemman i F 14 ( + 99 116 

kr.). 

12. Genom sjöfartsverkets förmedling har under de senaste åren 
medel ställts till förfogande för en isforskartjänst vid institutets mari
tima avdelning. Institutet anser att det nu finns anledning att perma
nenta denna tjänst. Hlirför äskas medel för en tjänst som förste statsme
tcorolog i F 14 ( + 99 116 kr.). 

13. Sverige ligger betydligt under WMO:s rekommenderade standard 
avseende frekvensen av inspektioner vid meteorologiska observationssta
tioner. Av detta skäl äskar institutet 10 000 kr. för reseersättningar för 

att kunna öka inspektionsverksamheten. 

14. Genom flyttningen till Norrköping har kontakterna mellan insti

tutet och universitetsinstitutionerna i Stockholm och Uppsala försvårats. 

Detta är till avsevärd nackdel i fråga om utbildningen och vidareut

bildningen för institutets personal. I syfte att kompensera dessa nackde

lar äskar institutet medel för en avdelningsdirektör i F 21/22 ( + 138 488 

kr.) för undervisning inom oceanografi, en forskningsassistent i högst 

F l 2 ( + 83 464 kr.) samt en undervisningsassistent i högst F 12 
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(-!- 83 464 kr.). Vidare begärs medel för praktikantverksamhet, en sär

skild tjänsteman för visningar av institutets nya lokaler, inspelning av en 

ny informationsfilm, nyproduktion av undervisningsmaterial samt ökade 

inköp av litteratur till biblioteket - sammanlagt 130 000 kr. 

15. För rekognocering, projektering och annat förberedelsearbete för 

uppförande av kustvattenståndsstationer äskar institutet 4 000 kr. 

16. Inom den centrala administrationen föreslår institutet en förstärk

ning av resurserna för personaladministration med en byrådirektör i 

F 13 ( + 94 627 kr), en assistent i F 4 ( + 67 519 kr.) samt en kansliskri

vare i F 2 ( + 63 733 kr.). För den personalsociala verksamheten äskar 

institutet medel för en tjänst som byrådircktör i F 13 ( + 94 627 kr.) och 

en kansliskrivare i F 2 ( + 63 733 kr.). Omlokaliseringen har medfört en 

väsentlig ökning av de rikssamtal där manuell koppling måste ske. Insti

tutet äskar därför medel för ytterligare en telefonist i F 2 ( + 63 733 

kr.). 

17. Sverige beslöt ratificera överenskommelsen om upprättande av 

ett europeiskt vädcrprognoscentrum i maj 1974. överenskommelsen har 

trätt i kraft under hösten 1975. Institutet äskar en ökning av anslaget 

med 100 000 kr. till 1 100 000 kr. för att bestrida kostnaderna dels för 

ökade bidrag till europeiskt väderprognoscentrum, dels för resor föran

ledda av Sveriges deltagande i verksamheten. 

I följande tabell sammanfattas institutets äskanden enligt alternativ 2 

till anslagen Förvaltningskostnader (E2) och Utrustning m. m. (E3). 

Äskanden enligt alternativ 2 innebär i princip utökning av den nuva

r::mde verksamheten. 

Projekt 

Upprustning av vatten
föringsstationsniitet (3) 
Automatiska observa
tionsstationer m. m. (4) 
Undersökning av Vänerns 
hydrologi (5) 
Oceanografiskt mät
program (6) 
Förbättring av under
laget för meteorologiska 
prognoser (7) 
Klimatdatabank (8) 
Solenergi prospektering 
(9) 
Utveckling av vissa tolk
ningsmetodcr (10) 
Utveckling av grafiska 
datorprodukter (11) 
Havsisforskning (12) 

Förvalt
ningskost
nader E 2 

272 000 

123 000 

212 000 

195 000 

435 000 
162 000 

125 000 

194 000 

99 000 
99 000 

Utrustning 
m.m. E 3 

1 250 000 

1696000 

214 000 

138 000 

100 000 

Summa 

I 522 000 

I 819 000 

426 000 

333 000 

435 000 
162 000 

225 000 

194 000 

99 000 
99 000 
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Projekt 

Resor rör inspektion av 
väderobservationsfartyg 
(13) 
Förstärkning av forsk
nings- och undervisnings
avdelningen (14) 
Projektering av kust
vattcnståndsstationer (15) 
Förstärkning av den 
centrala administrationen, 
m.m. (16) 
Ökning av anslaget till 
europeiskt väderprognos
cen trum (17) 
Ny höjdvindsradar på 
Bromma 
Registrerande nederbörds
mätare 

Förvalt
ningskost
nader E 2 

10 000 

436 000 

4 000 

448 000 

100 000 

2 914 000 

Utrustning 
m.m. E 3 

25 000 

680 000 

87000 

4190 000 

Summa 

10000 

436 000 

29 000 

448 000 

100 000 

680 000 

87 000 

7104 000 

Siffrorna inom parentes hänvisar till motsvarande punkt i texten. 

Remissyttrande 

Statens 11at11rvårdsverk framhåller betydelsen av olika slag av bak
grundsdata för de bedömningar av miljökvalitet som verket ansvarar för 
i samband med lokaliserings-, miljöskydds- och tillsynsärenden. Därvid 

utgör meteorologisk och hydrologisk information en viktig förutsättning 
för effektiv luft- och vattenvård. 

Verket pekar på behovet av' ett modernt, effektivt och täckande nät 
av vattcnföringsstationer. Detta behov har under de två senaste åren ac
centuerats i samband med den omfattande utbyggnaden av recipient
kontrollen i landets sjöar och vattendrag. Med utgångspunkt från miljö
vårdens önskemål är bristen på strategiskt placerade vattcnföringsstatio
ncr besvärande. Verket pekar vidare på behovet av tillförlitliga meteoro
logiska och oceanografiska observationer från kustområdena. Automa
tiska mätstationer för meteorologisk och oceanografisk information är 
därvid ett angeläget utvecklingsfält, eftersom bemanningen vid fyrar och 

fyr:;kepp ständigt reduceras i samband med fyrväsendets rationalisering. 
Som andra angelägna förslag i SMHI:s anslagsframställning pekar sta

tens naturvårdsverk på kartläggningen av de hydrologiska förhållandena 
i Vänern, uppbyggnaden av en klimatologisk databank samt det i sam

råd med naturvårdsvcrket och fiskeristyrelsen bedrivna projektet av
seende hydrografiska observationer genom kustbevakningen. 

11 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bil. 8 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
44 602 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat 72 000 kr. för obscrvatörs

arvodcn i samband med den fortgående fyrautomatiseringcn (4), 104 000 

kr. för en tjänst för utveckling av grafiska datorprodukter (11), 90 000 

kr. för en tjänst inom det personalsociala området (16) samt 100 000 kr. 

för ökade bidrag till och resor föranledda av Sveriges deltagande i 
europeiskt väderprognoscentrum (17). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: För

valtningskostnader för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags
anslag av 44 602 000 kr. 

E 3. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrustning m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

12 313 963 
12 235 000 

2 865 000 

Reservation 205 148 

1 Anslagen Underhåll av materiel m. m. samt Nyanskaffning av instrument 
m.m. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

För underhåll av materiel begär institutet totalt 2 440 000 kr. Därav 
utgörs 461 000 kr. av prisomräkning och 214 000 kr. av instrument- och 
materielkostnader för hydrologiska undersökningar i Vänern. Ifråga om 
nyanskaffning av materiel äskar institutet totalt 3 846 000 kr. fördelat 
enligt nedanstående tabell. 

Upprustning av vattenföringsstationsnätet 
Automatiska väderstationer 
Oceanografiska mätinstument 
Höjdvindsradar 
Solstrålningsmätare 
Registrerande nederbördsmätare 
Instrument för kustvattenståndsmätningar 

Föredraganden 

I 250000 
I 625 000 

82000 
680000 
100 000 
87000 
22000 

3 846 000 

Det är i institutets verksamhet svårt att dra en gräns mellan underhåll 

av materiel och nyanskaffning av materiel. Av detta skäl förordar jag 

att det tidigare förslagsanslaget Underhåll av materiel m. m. och det 
tidigare reservationsanslaget Nyanskaffning av instrument m. m. slås 

samman till ett reservationsanslag benämnt Utrustning m. m. Jag be-
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räknar anslaget till 2 865 000 kr. Därvid har jag bl. a. beräknat 330 000 
kr. för prisomräkning avseende underhållskostnader och 900 000 kr. för 
upprustning av vattenföringsstationsnätet samt inrättande av automa
tiska meteorologiska och oceanografiska stationer. Den behållning som 
vid utgången av innevarande budgetår finns på det nuvarande reserva
tionsanslaget Nyanskaffning av instrument m. m. bör föras över till 
förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Utrust

ning m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett rcservationsanslag 
av 2 865 000 kr. 

E 4. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Uppdragsverk
samhet 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

Personal 

11959 813 

9 006 000 
11 332 000 

1975/76 

Handläggande personal 57 
Övrig personal 92 

149 
Anslag 
Lönekostnader 5 309 000 
Ersättning till observatörer 280 000 
Sjukvård 18 000 
Reseersättningar 677 000 
Lokalkostnader 1200000 
Expenser 826 000 
Utrustning 696 000 

9 006 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Institutet Före-
draganden 

+1749000 +1 749000 
+ 93 000 + 93 000 
+ 4000 + 4000 
+ 169 000 + 169 000 
+ 0 -\- 0 
+ 171000 + 171000 
+ 140 000 + 140 000 

+2326 000 +2326 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

Pris- och löneomräkning m. m. 2 326 000 kr., varav 165 000 kr. avser 
höjt Jönekostnadspålägg. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Upp

dragsverksamhet för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsan
slag av 11 332 000 kr. 
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E 5. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Vädcrlckstjänst 
för luftfarten 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

13 963 995 
13 712 000 
18 320 000 

1975/76 

Personal 
Handläggande personal 50 
Övrig personal 133 

183 
Anslag 
Lönekostnader 12 020000 
Sjukvård 12000 
Reseersättningar 199 000 
Lokalkostnader 2000 
Expenser 763 000 
Kostnader för underhåll av 
instrumentutrustning m.m. 304 000 
Telekommunikationer 412 000 

13 712 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Institutet Före-
draganden 

+3 866000 +3 866 000 
+ 2 000 + 2000 
+ 67 000 + 67 000 
+ 12000 + 12000 
+ 503 000 + 503 000 

+ 76 000 + 76000 
+ 82000 + 82000 

+4 608 000 +4608 000 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4 465 000 kr., varav 352 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Flyttningen av flygvädertjänsten vid Arlanda flygplats medför 

dels ökade driftkostnader om 60 000 kr. och dels ökade telefonkostna
der om 2 000 kr. 

3. Anskaffning av två kopieringsmaskiner för flygvädertjänsterna 
medför dels engångskostnader om 15 000 kr., dels underhållskostnader 
om 1000 kr. 

4. I syfte att förbättra. kontakterna mellan institutets centrala flyg
sektion och flygvädertjänstenia klass I samt mellan flygvädertjänsterna 

inbördes erfordras 40 000 kr. för dagliga telefonkonferenser. 
5. För kostnader på grund av ökad flygtrafik erfordras lO 000 kr. 
6. För drift av tre molnhöjdsmätare vid Arlanda erford~as 15 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: Väder

lekstjänst för luftfarten för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 18 320 000 kr. 
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E 6. Bidrag till väderleksstationer 
m.m. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

2 321 036 
1600 000 
2 500 000 

Nordatlanten och på Grönland 

Den tidigare överenskommelsen om väderleksstationer i Nordatlan
ten upphörde att gälla den 30 juni 1975. En ny överenskommelse, som 
antogs den 15 november 1974, ratificerades av Sverige i maj 1975. Den 
nya överenskommelsen har inte trätt i kraft på grund av att inte ett till
räckligt antal länder ännu tillträtt densamma. I avvaktan på att överens
kommelsen träder i kraft tillämpas den provisoriskt av ett antal länder, 
bl. a. Sverige och Norge. Inom ramen för den tidigare överenskommel
sen har Sverige och Norge haft ett samarbete som bl. a. inneburit att 
länderna gemensamt ägt och drivit ett observationsfartyg. Samarbetet 
fortsätter på i stort sett oförändrade villkort. o. m. utgången av år 1976 
då det gemensamt ägda fartyget tas ur tjänst. Det torde få ankomma 
på regeringen att träffa de överenskommelser med Norge som behövs 
med anledning av de ändrade förutsättningar som kommer att råda 
efter nämnda tidpunkt då Sverige inte längre kommer att vara fartygs
drivande. 

Sveriges bidrag till väderleksstationerna i Nordatlanten för budget
året 1974175 uppgick till 2 008 000 kr. Bidraget för budgetåret 1976177 
väntas uppgå till 2 075 000 kr. 

Anslaget till väderleksstationer på Grönland bör föras upp med 
425 000 kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag blir sålunda · 
(2 075 000+425 000) = 2 500 000 kr. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till väderleksstationer i Nordatlanten och på 

Grönland m. m. för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags
anslag av 2 500 000 kr. 

Verksamheten vid statens väg- och trafikinstitut 

1. Uppgifter och organisation 

Statens väg- och trafikinstitut (VTI) arbetar med forskning och ut
veckling (FoU) avseende vägar, vägtrafik och vägtrafiksäkerhet. 

Institutet utför FoU-arbete avseende även andra transport- och trafik-
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grenar, om sådant arbete låter sig förena med övrig verksamhet vid in

stitutet. 
En stor del av FoU-verksamheten sker på uppdrag mot ersättning som 

i princip baseras på kravet om full kostnadstäckning. 
Enligt instruktionen (1971: 233) åligger det institutet särskilt att be

driva eget FoU-arbete, att bedriva systematisk informations- och doku
mentationsverksamhet rörande forskning och utveckling och därvid spri
da kännedom om de resultat som nåtts i institutets verksamhet samt att 
samverka med universitet och högskolor för att främja undervisningen 

på de vetenskapliga och tekniska områden som omfattas av institutets 

verksamhet. 
Institutet leds av en styrelse. Ledamöter av denna är en överdircktör 

- institutets chef - och nio andra ledamöter, som regeringen utser sär
skilt. Inom institutet finns fyra avdelningar - vägavdelningen, trafi
kant- och fordonsavdclningen, trafikavdelningen och driftavdelningen -· 
samt en ledningsgrupp med sekretariat. 

Antalet anställda - omräknat till hclårsarbetande - uppgick under 

budgetåret 1974/75 till 164. 

2. M å I o c h p r o g r a m in de In in g 

Statens väg- och trafikinstitut är en av de myndigheter som bedriver 
försöksverksamhet med programbudgetering. Verksamheten är indelad i 

sex olika program nämligen Myndighetsuppgiftcr, Vägtransportplanc
ring, Väg, Fordon, Trafikant och Trafikprocess. 

Institutets huvudmål är att ta fram och till beslutande och verkstäl
lande instanser vidarebefordra de FoU-resultat avseende vägar, vägtra
fik och vägtrafiksäkerhet, som erfordras för uppfyllande av standard
krav, som bestäms av de trafikpolitiska och trafiksäkerhetspolitiska må

len. 

3. A n s I a g m. m. 

Följande anslag finns för verksamheten vid institutet. 
E 7. Statens väg- och trafikinstitut (förslagsanslag). 
E 8. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut (reservationsanslag). 
E 9. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning (reservationsanslag). 
Under anslaget E 7. Statens väg- och trafikinstitut, som uppförs med 

endast ett formellt belopp, redovisas institutets hela verksamhet - såväl 
inkomster och utgifter (kassamässigt) som intäkter och kostnader - på 

de olika programmen. Inom programmen särredovisas därvid dels den 
egna FoU-verksamheten, dels uppdragsverksamheten. Såsom intäkt re

dovisas vidare bl. a. det belopp som anvisas under anslaget Bidrag till 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 167 

statens väg- och trafikinstitut. Anslaget Statens väg- och trafikinstitut 
kombineras vidare med en rörlig kredit och behandlas i övrigt som mot

svarande anslag för försöksmyndigheter med programbudgetering som 

bedriver uppdragsverksamhet. 
Under anslaget E 8. Bidrag till statem väg- och trafikinstitut anvisas 

de medel som erfordras för institutets egen FoU-verksamhct samt för 

myndighetsuppgifter inom institutets verksamhetsområde. 

Under anslaget E 9. Statens väg- och trafikinstitut: Urrustning anvi

sas de medel som erfordras för utrustningsanskaffning vid institutet. 

Därvid avses all utrustning och inte enbart sådan som används i den 

egna FoU-verksamheten. Kostnader för avskrivning och förräntning be

~trids från resp. program. 

F.: 7. Statens väg- och trafikinstitut 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976i77 Förslag 

1220 000 
1000 
1 000 

1 Regeringens beslut 1975-06-26 ang. reglering av merkostnader på grund av in
gångna avtal. 

I följande sammanställning redovisas den totala verksamheten vid sta-

tens väg- och trafikinstitut. 

1974/75 1975/76 Beräknat 1976 /77 

Utfall Beräknat Insti- Före-
i prop. tutet draganden 
1975: 1 

tusental kr. 

Kostnader 
Myndighetsuppgifter 4 377 1 100 1 300 1 300 
Egen FoU 3 103 8 150 12 558 9 587 
FoU på uppdrag 10 233 11 650 Il 500 .14 200 
Div. försäljning 100 100 100 

17713 21000 25458 25187 

Intäkter 
Myndighetsuppgifter 3 781 1 100 1 300 1 300 
Egen FoU 2 675 8 150 12 558 9 587 
FoU pä uppdrag 9 664 11 650 11 500 14 200 
Div. försäljning 100 100 100 

16120 21000 25 458 25187 

Resultat - 1593 0 0 0 
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Kostnaderna för egen FoU-verksamhet och FoU på uppdrag för de 
olika forskniogsprogrammen under budgetåren 1975/76 och 1976/77 be
räknar institutet nu fördela sig på föijande sätt. 

Program 1975/76 1976/77 

Egen FoU FoU på Egen FoU FoU på 
uppdrag uppdrag 

Myndighetsuppgifter 3 220 1 300 
Vägtransportplanering 380 350 785 380 
Väg 3 210 4 560 6 688 4 990 
Fordon 1 200 1 895 2495 2060 
Trafikant 250 1 110 525 1 220 
Trafikprocess 990 2 590 2065 2 850 

9250 10505 13858 11500 

Statens väg- och trafikinstitut: Program 

Myndighets uppgift er 

För budgetåret 1974/75 uppgick belastningen till 4 377 000 kr. mot i 

prop. 1974: 1beräknat660 000 kr.Av belastningen svarade informations

och dokumentationsverksamheten för 1 272 000 kr. medan 2 300 000 kr. 
var föranlett av omlokaliseringsarbetet. Återstoden 805 000 kr. avser 
normala myndighetsuppgifter. För innevarande budgetår har beräknats 

1100 000 kr. 
Enligt instruktionen åligger det som nämnts institutet särskilt att be

driva systematisk informations- och dokumentationsverksamhct rörande 
forskning och utveckling och därvid sprida kännedom om de resultat 
som nåtts i verksamheten. Sverige är genom institutet anslutet till ett 
inom ramen för OECD uppbyggt dokumentationssystem för väg- och 
trafikforskning, International Road Research Documcntation (lRRD). 

Mot bakgrund av vad som föreskrivits i instruktionen syftar institutets 
biblioteksverksamhet till att fungera som ett specialbibliotek rörande vä
gar, vägtrafik och vägtrafiksäkerhet för hela landet. En kraftig ökning 
av efterfrågan på bibliotekets tjänster har skett under de senaste åren. 
Denna ökning är nära knuten till dokumentationsfunktionens utveckling 

under de senaste tre åren. 
Under år 1976 förväntas en ytterligare ökning av såväl bibliotekets 

som dokumentationsfunktionens arbetsvolym då institutet utöver den 
möjlighet som IRRD erbjuder också får möjlighet att utföra dialog
sökning via terminal på ett 15-tal svenska och utländska databaser. 

Vägtransportplanering 

Programmet Vägtransportplanering skall betraktas som överordnat 
och samlande i förhållande till institutets övriga FoU-program. 

Det åligger som nämnts VTI att ta fram och till beslutande och verk-
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ställande instanser vidarebefordra de FoU-resultat avseende vägar, väg
trafik och vägtrafiksäkerhet som krävs för att uppfylla de standardkrav 
som bestäms av de trafikpolitiska och trafiksäkerhetspolitiska målen. 
För att uppfylla detta huvudmål avses FoU-verksamheten inom pro
grammet Vägtransportplanering närmast att inriktas på att klarlägga 
sambandet mellan transportplanering och övrig samhällsplanering, att 
belysa konsekvenserna av olika transportsystem och relatera dessa till de 
för systemen uppställda målen och funktionskraven samt att särskilt 
uppmärksamma frågor rörande prognoser och transportekonomi. 

Verksamheten har f. n. liten omfattning. Enligt institutet föreligger 

emellertid ett stort behov av FoU-insatser under den närmaste femårs
perioden. Till följd av konkurrensen från olika samhällssektorer om 
tillgängliga resurser framstår det som nödvändigt att dels studera möj

ligheterna att åstadkomma förbättringar inom nuvarande transport
system, dels belysa konsekvenserna av tänkbara alternativa transport
system med avseende på ekonomi, miljö, transportsäkerhet, framkomlig
het, komfort etc. VTI:s uppgift i detta sammanhang bör vara att ta 
fram underlag för en allsidig belysning av olika systemlösningar. I 
första hand erfordras nya resurser - i form av två forskare - inom 
kompetensområdena transportekonomi och prognoser. 

Väg 

FoU-verksamheten inom programmet Väg avser att klarlägga i vilka 
avseenden och i vilken utsträckning naturmiljö och naturprocesser på

verkar vägbyggandet, vidare att ta fram underlag för beslut om vilka 
undersökningsmetoder som med hänsyn härtill bör användas vid projek
tering och byggande av vägar, hur vägar bör konstrueras och tekniskt 
utföras samt slutligen vilka tekniker som bör tillämpas vid driften av 

vägnätet. 
Verksamheten inom programmet Väg har f. n. stor omfattning. Ef

terfrågan på FoU-tjänster inom programmet förväntas bli i stort sett 
oförändrad under den närmaste femårsperioden. Den egna FoU-verk
samheten kan tills vidare bedrivas inom ramen för oförändrad ambi
tionsnivå. ökade resurser fordras emellertid för kapitalkostnader vid 
anskaffning av viss utrustning. 

Fordon 

FoU-vcrksamheten inom programmet Fordon avser bl. a. att klar
lägga fordons och fordonskomponenters funktion under olika betingel

ser, att ta fram och utveckla metoder för studier och bedömning av såväl 
komponentegenskaper som systemfunktion och samspelet mellan fordon 
och miljö samt att ta fram underlag för normer/föreskrifter rörande dels 
fordonens konstruktion, utrustning och prestanda, dels utformningen av 
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trafikmiljön i de delar denna är direkt avhängig fordonets karakteris
tika. 

Uppdragsvolymen inom programmet bedöms öka något under de när
maste fem åren. 

Insatserna för egen FoU har enligt institutet under de senaste budget
åren varit alltför små. Den fortsatta inriktningen av egen FoU-verksam
het skall enligt planerna koncentreras på fortsatt utveckling av den be
fintliga fordonssimulatorn och av metoder och resurser för datorsimule
ring av fordonsrörelser samt vidareutveckling av påbörjade och pla
nerade projekt avseende fordons köregenskaper. Vidare planerar institu
tet en breddning av den fordonstekniska FoU-verksamhetcn med an
knytning till bl. a. miljöfrågor, tillförlitlighetsproblem samt informa
tionssystem i trafiken och på längre sikt en successiv utveckling i syfte 
att ta upp problem med anknytning till framtida trafik- resp. fordonssy
stem. 

Institutets resurser bör ökas med två forskare med inriktning på pro
blemområdena datorsimulering och samspelet mellan fordon och miljö. 

Trafikant 

Inom programmet Trafikant avser institutet att särskilt inrikta forsk
ningen på de beteendevetenskapliga aspekterna på sambandet mel
lan trafiksäkerheten och olika förhållanden rörande vägen, fordonet 
och trafikanten. FoU-verksamheten inom detta program avser sålunda 
bl. a. att ta fram och utveckla metoder för studier i syfte såväl att klar
lägga människans prestationskaraktcristik och beteende under olika tra
fikbetingelser som att ta fram underlag för utformning av fordon och 
trafikmiljö med hänsyn till människans prestationsförmåga och möjlig
heter att klara trafikens krav. 

Efterfrågan på FoU-tjänster bedöms öka under de närmaste fem åren. 
Institutet bedömer det angeläget med en förstärkning inom det be

teendevetenskapliga området med en forskare. 

Trafikprocess 

Vägen, fordonet och trafikanten är de komponenter, vilka samman
tagna konstituerar trafikprocessen. I FoU-arbetet läggs inom program
met Trafikprocess särskild vikt vid att formulera modeller för beskriv
ning av trafikflödeskarakteristika såsom hastighet, omkörningsfrekvcns, 
fördröjning, kölängd och för beräkning av antal olyckor vid givna tra
fik- och vägkarakteristika m. m. Vidare inriktas FoU-arbetet på att ge 

en beskrivande analys av trafikolyckor som grund för fortsatt trafiksä
kerhetsforskning samt att beräkna effekten av olika vägbyggnads- och 
trafiktekniska åtgärder med avseende på trafiksäkerhet och framkomlig
het. 
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Efterfrågan på FoU-tjänster inom programmet torde vara minst oför
ändrad under de närmaste fem åren. 

Institutets resurser bör ökas med en forskare med statistisk inriktning. 

Statens viig- och trafikinstitut: Hemställan 

B i dr ag t il l s t a t en s väg- och t r a fik i n s t itu t 

Institutet utgår vid sin bedömning av möjliga handlingslinjer från 

att den år 1971 beslutade allmänna inriktningen av verksamheten skall 

bibehållas och helst utvecklas. En förutsättning för att så skall kunna 

ske är att rimliga proportioner återställs mellan å ena sidan kapital

oeh lokalkostnader och å andra sidan institutets totala omsättning. 

Före flyttningen till Linköping var nämnda proportioner sådana att 

kostnader och intäkter kunde balanseras. Att bibehålla denna balans 

genom en språngvis ökad uppdragsverksamhet under de närmaste åren 
efter omlokaliseringen är enligt institutet inte möjligt. 

Redan i föregående års anslagsframställning framhölls bl. a. att kost
naderna kommer att öka betydligt beroende på högre lokalkostnader 

och kapitalkostnader för ny utrustning, att uppdragsintäkterna i varje 

fall under de närmaste åren inte kommer att öka samt att personalom
sättningen varit stor, vilket gett bristande kontinuitet i verksamheten. 

Lokalkostnaderna stiger i förhållande till föregående budgetår efter 

prisomräkning med 3,8 milj. kr., varav för restaurang- och motionsloka

lcrna 0,3 milj. kr. Förslaget i prop. 1975: 1 innebar att 1,6 milj. kr. av 

totala ökningen direkt bör belasta bidragsanslaget. Resten - 2,2 milj. 

kr. - måste f. n. täckas av uppdragsverksamheten. Kapitalkostnaderna 

stiger också avsevärt i samband med omlokaliseringen. Fr. o. m. bud
getåret 1975/76 uppgår de sålunda till omkring 550 000 kr. innebärande 
en ökning med 500 000 kr. i förhållande till situationen före omlokalise
ringen. Skälen härtill är dels den utrustningsanskaffning som sker under 
budgetåren 1974/75 och 1975/76, dels det utrustningskapital som fast
ställts per den 1 juli 1973. 

I förra anslagsframställningen hemställdes om medel för att fiicka de 
av institutets kommande fondavgifter till datamaskinfonden som är hän

förliga till den av omlokaliseringen föranledda ADB-anskaffningen. 

Statskontorct har, efter samråd med de till Linköping omlokaliserade 

myndigheterna, beslutat upphandla ett datorsystem till en kostnad av 

795 735 kr. Fondavgifterna - inkl. tekniskt underhåll - torde kom

ma att uppgå till ca 350 000 kr. per år. Genom denna anskaffning 

kommer vissa kostnader som institutet f. n. har för att anlita externa 

datorer att bortfalla. För innevarande budgetår bedöms minskningen 

uppgå till ca 50 000 kr. VTJ:s .nettokostnader för fondavgifterna blir 
då ca 300 000 kr. 
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De särskilda kostnaderna till följd av omlokaliseringen kan samman
fattningsvis beräknas enligt följande. 

Lokalkostnader 
Kapitalkostnader 
Fondavgifter 

2 200 000 kr. 
400 000 kr. 
300 000 kr. 

Sammanlagt krävs således en medelsförstärkning med 2 900 000 kr. 
för vissa omkostnadsfördyringar efter omlokaliseringen. 

Institutet anser att en lösning av den ekonomiska situationen är så vä
sentlig för den vidare utvecklingen att denna fråga måste prioriteras. 

Även om de i det tidigare näinnda behoven av ökade resurser för egen 
FoV och myndighetsuppgifter är mycket angelägna måste enligt institu
tet de besvärande tröskeleffekterna i samband med omlokaliseringen lö
sas i första hand, innebärande att behov av ökad ambitionsnivå skjuts på 

framtiden. Institutets hemställan för budgetåret 1976177 innebär därför i 
sak endast att de allmänna ekonomiska förutsättningarna för verksam
heten på kostnadssidan skall återställas till de förhållanden som gällde i 

Stockholm. 

Sammanfattning 

1. Pris- och löneomräkning anges till 4 608 000 kr., varav 142 000 

kr. avser höjt lönekostnadspålägg och löngivaravgifter. Detta belopp in
kluderar även medel för de särskilda kostnaderna på 2,9 milj. kr. till 

följd av omlokaliseringen. 
2. 0-alternativet innebär en ökning av bidragsanslaget med 1 159 000 

kr. och medför en minskning av nuvarande ambitionsnivå med 5 % . 
3. Institutet föreslår en höjning av bidraget med 4 608 000 kr., dvs. 

motsvarande den angivna pris- och Iöneomräkningen. 

Föredraganden 

Statens väg- och trafikinstitut redovisar i sin anslagsframställning en 
plan för den egna forsknings- och utvecklingsverksamheten. Vidare re
dovisas bl. a. en bedömning av uppdragsverksamhetens sannolika ut
veckling. Anslagsframställningen är utformad i programtermer. Verk

samheten vid institutet är därvid indelad i huvudprogrammen Myn
dighetsuppgifter, Vägtransportplanering, Väg, Fordon, Trafikant och 
Trafikprocess. Programmet Vägtransportplanering är ett övergripande 
och samlande program för hela FoU-verksamheten. 

För budgetåret 1976/77 räknar institutet med att den totala verksam
heten skall kosta ca 25,5 milj. kr., varav myndighetsuppgifter och den 
egna FoU-verksamheten beräknas svara för ca 13,9 milj. kr. Kostna
derna för uppdragsverksamheten beräknas till ca 11,5 milj. kr. I för
hållande till de i prop. 1975: 1 beräknade kostnaderna för innevarande 

budgetår innebär institutets beräkning en total kostnadsökning av ca 
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4,5 milj. kr. Uppdragsintäkterna beräknas till i stort sett oförändrat 
belopp, varför i princip hela kostnadsökningen beräknas belasta den 
egna verksamheten. 

Som framgår av sammanställningen i det föregående räknar jag med 
en verksamhetsvolym för institutet under nästa budgetår motsvarande 
en kostnad av ca 25 milj. kr. För myndighetsuppgifter och institutets 
egen FoU-verksamhet tar jag upp ca 10,9 milj. kr., vilket innebär en 
ökning med nästan 1,7 milj. kr. jämfört med innevarande budgetår. 

För kostnader som sammanhänger med genomförande av omlokali
seringen har medel beräknats under sjunde huvudtiteln. 

Verksan1heten vid institutet har sedan bildandet fått bedrivas under 
provisoriska förhållanden i väntan på omlokaliseringen till Linköping 
i juni 1975. Verksamheten har trots det kunnat utvecklas i positiv rikt
ning. Utvecklingen har visat att institutet kunnat infria förväntningarna 
om en samordnad forskning inom det väg-, fordons- och trafiktekniska 
området. Även inom trafiksäkerhetsforskningen har betydande resultat 
uppnåtts. 

Uppdragsverksamheten har ökat från 6,7 milj. kr. budgetåret 1971/72 
till 9,7 milj. kr. budgetåret 1974175. För innevarande budgetår beräk
nar institutet uppdragsverksamheten till 10,5 milj. kr. 

Genom att omlokaliseringen nu är genomförd och institutet fått än
damålsenliga lokaler och modern utrustning förbättras enligt min upp
fattning institutets möjligheter att göra sig gällande på uppdragsmark
naden väsentligt. Jag räknar därför med en relativt kraftig ökning av 
uppdragsintäkterna för nästa budgetår. 

Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen före
slår riksdagen 

att till Statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 1976177 an
visa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 8. Bidrag till statens väg- och trafikinstitut 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

6 236 000 
9 250 000 

10 887 000 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget Statens väg- och 
trafikinstitut hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens väg- och trafikinstitut för budgetåret 
1976177 anvisa ett reservationsanslag av 10 887 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen. 
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E 9. Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

263 287 
1 000 000 

400 000 

Reservation 1854 076 

Över utrustningsanslaget finansieras utrustningsobjekt vars viirde 
överstiger 10 000 kr. och vars livslängd är längre än tre år. 

Statens väg- och trafikinstitut 

För budgetåret 1976/77 hemställer institutet om ett i jämförelse med 
tiden före omlokaliseringen oförändrat utrustningsanslag för de ordina
rie investeringarna. Medelsbehovet uppgår därmed till 400 000 kr. 

Föredraganden 

För föregående och innevarande budgetår har riksdagen beslutat om 
medel för utrustning till VTI om sammanlagt 5 845 000 kr. - varav 
2 770 000 kr. över institutets utrustningsanslag och 3 075 000 kr. via 
utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) - för att 
möjliggöra anskaffning av modern och ändamålsenlig utrustning till 
institutet i samband med omlokaliseringen till Linköping. 

För att möjliggöra viss anskaffning av ytterligare utrustning, som 

kan behövas bl. a. för trafikmedicinsk forskning, bör ett belopp av 
400 000 kr. beräknas för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 400 000 kr., att av
räknas mot automobilskattemedlen. 

E 10. Statens geotekniska institut: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

3 460 014 
4 761 000 

4 440 000 

Statens geotekniska institut handlägger geotekniska ärenden i den 
mån handläggningen av dessa inte ankommer på annan statlig myndig
het. I institutets uppgifter ingår bl. a. att bedriva forskning samt utföra 
vetenskapliga undersökningar och praktiska försök, att bearbeta och när 
det anses lämpligt offentliggöra resultat, som erhålls vid verksamheten, 

att utprova nya metoder för markförstärkning och att biträda statliga 
och kommunala myndigheter samt enskilda personer med geotekniska 
undersökningar och utredningar. 
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Institutet leds av en styrelse på sex personer, bland vilka institutets 
chef ingår. Institutet är organiserat på tre forsknings- och konsultations-
avdelningar, en laboratorieavdelning och en mekanisk avdelning samt 
ett tekniskt och ett administrativt kameralt kansli. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Institutet Före-
draganden 

Personal 
Antal anställda 32 +s 

Anslag 
Lönekostnader 2 612 000 +828 000 +509000 
Sjukvård 5 000 
Reseersättningar 870 000 -771 000 -771 000 
Lokalkostnader 747 000 46 000 46000 
Expenser 211 000 + 43 000 + 31 000 
Geoteknisk verksamhet 
i Götaälvdalen 70000 + 10000 + JO 000 
Övriga utgifter 250 000 46 000 54000 
a) underhåll och anskaff-

ning av apparater och 
redskap för forskning (91 000) (+ 13 000) (+ 6000) 

b) kostnader för provfält, 
förbrukningsmateriel 
m.m. (120 000) (- 70 000) (- 70 000) 

c) böcker och tidskrifter (22 000) (+ 4 000) (+ 3 000) 
d) utbildning och förslags-

verksamhet (17 000) (+ 7 000) (+ 7 000) 

4 765 000 + 18 000 -321 000 
Uppbörds medel 
Publikationer 4 000 

4 761000 + 18 000 -321000 

Inkomster vid statens geotekniska institut, som redovisas på driftbud
getens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 
4,3 milj. kr. (1975176 4,0 milj. kr.). 

Statens geotekniska institut 

1. Pris- och löneomräkning m. m., 527 000 kr., varav 69 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. Vid beräkningen av anslaget skall vidare hän

syn tas till engångsanvisningar om sammantaget 895 000 kr. bl. a. för 
resor i samband med omlokaliseringen under innevarande budgetår. 

2. I 0-alternativet förordar institutet minskad forskning inom områ
det grundläggnings- och förstärkningsmetoder med sammanlagt 220 000 

kr. 
3. Institutet har som en av sina uppgifter att verka för spridandet av 

geoteknisk kunskap. Detta sker bl. a. genom att institutet följer litteratu-
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ren inom området och gör den tillgänglig för svensk geoteknisk forsk
ning. Den kraftiga ökningen av geoteknisk litteratur motiverar en för

stärkning inom biblioteks- och dokumentationsområdet med en doku

mentationsingenjör i F 8 ( + 77 605 kr.) samt ett biblioteksbiträde i 

T 1/F 1 ( + 57 922 kr.). 
4. Viktiga uppgifter inom områden som personalutveckling, -utbild

ning, -planering och -statistik, bemanningsplanering, rekrytering och in

troduktion har hittills, av personalbrist, inte kunnat genomföras. Med 

hänsyn härtill samt med beaktande av de förändringar av arbetsuppgif

terna inom det administrativa kamerala kansliet som en anslutning till 
system S skulle innebära, äskar institutet medel för en tjänst som ama

nuens i högst F 9 ( + 74 831 kr.). 

5. För forskningsverksamheten krävs ökade insatser från verkstaden 

med avseende på finmekaniskt arbete. Härför äskar institutet medel för 

två instrumentmakare i F 3 ( + 130 794 kr.)~ 

6. För att följa och delta i den internationella utvecklingen av geotek

niken behöver medlen för utrikes resor ökas med 2 000 kr. 

7. I samband med den ökade användningen av ADB för geotekniska 
beräkningar äskar institutet 15 000 för tclekostnader på grund av att 

vissa beräkningar måste göras i en större dator på annan ort. 

8. Kostnadsstegringar samt ökade representationsplikter efter omlo

kaliseringen till Linköping motiverar en höjning av representationsansla

get med 2 000 kr. 

9. För inhägnad av nya provfält i Linköping äskas ett engångsanslag 

om 28 000 kr. 
10. På grund av omlokaliseringen och den därmed sammanhängande 

stora personalomsättningen äskas en ökning av medlen för utbildning 
med 5 000 kr. 

11. I Linköping ombesörjer postverket utkörning och hämtning av 
post vid institutet mot" särskild avgift. Härtör äskar institutet 4 000 kr. 

12. Mätningar av släntrörelser och grundvattenstånd i Götaälvdalcn 

har fortgått alltsedan Götaälvutrcdningen avslutades 1962. På grund av 

kanalens ombyggnad bedömer institutet det vara angeläget att m~it

ningarna fortsätter. Detta medför ökade kostnader om 10 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställnirigen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens geotekniska institut: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 4 440 000 kr. 
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E 11. Statens geotekniska institut: Uppdragsverksamhet 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

3 183 212 

4 222 000 
4 828 000 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Personal 
Antal anställda 46 

Anslag 
Lönekostnader 2 953 000 
Sjukvard 10 000 
Resccrsättningar 180 000 
Lokalkostnader 495 000 
Expenser 84 000 
Övriga utgifter 500 000 

4 222 000 

Statens geotekniska institut 

Institutet 

--3 

+430 000 

28 000 
+ 15 000 

-1-417 000 

Före
draganden 

+619 000 

28 000 
+ 15 000 

-!-606 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 606 000 kr., varav 79 000 kr. avser 

höjt lönckostnadspålägg. 
2. I enlighet med förslag under anslaget Förvaltningskostnader kan 

- vid bifall därtill - uppdragsverksamhetens personalstat minskas med 

2 tekniker i F 2 (-127 466 kr.) och en kontorist i T l/F 1 (-57 922 
kr.). 

F iirecl raganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens geotekniska institut: Uppdragsverksamhet för bud

getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 4 828 000 kr. 

E 12. Statens geotekniska institut: Utrustning 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

118 284 

JOO 000 

150 000 

Reservation 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

457 000 

att till Statens geotekniska institut: Utrustning för budgetåret 

1976/77 anvisa ett rcservationsanslag av 150 000 kr. 

12 Riksd11ge111975!76. 1 saml. Nr 100. Bil. 8 
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E 13. Fraktbidragsnämnden 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

519 303 
615 000 

705 000 

Fraktbidragsnämnden är central myndighet för ärenden enligt kungö
relsen (1973: 895, ändrad senast 1975: 792) om statligt regionalpolitiskt 
transportstöd. Nämnden handlägger vidare ärenden enligt de särskilda 
föreskrifter om transportstöd för Gotland som meddelats av Kungl. 
Maj:t senast den 13 december 1974, i enlighet med riktlinjerna i prop. 
1971: 154 och prop. 1974: 140. Nämnden består av tre ledamöter med 
ersättare. Hos nämnden finns ett kansli, som förestås av en kanslichef. 

Beräknad ändring 1976 / 77 

1975 /76 Nämnden Före-
draganden 

Personal 
Handläggande personal 3 
Övrig personal 2 

5 

Anslag 
Lönekostnader 406 000 + 101 000 + 101 000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 7 000 
Lokalkostnader 49 000 + 2000 + '.!000 
Expenser 152 000 13 000 13 000 

615 000 + 90000 + 90000 

Fraktbidragsnämnden 

1. Pris- och löncomräkning utgör 126 000 kr., varav l 1 000 kr. av
ser höjt lönckostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en höjning av anslaget med 90 000 kr. 
3. Målsättningen för den administrativa verksamheten är att effek

tuera de båda stödformerna rationellt och till så låga kostnader som 
möjligt. Antalet sökande per år har ökat med 33 % och antalet 
sändningar per år med över 85 % sedan fraktstödet infördes. Ge

nom långtgående rationalisering av ansökningsförfarandet och hand
läggningsrutinema samt förbättringar i dataprogrammet och cffcktiYare 
information till sökande företag har det varit möjligt att utan personal
förstärkning genomföra de ökade arbetsuppgifter som successivt ålagts 
nämnden. För budgetåret 1976/77 begär nämnden 90 000 kr. i ökade 

medel. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Fraktbidragsnämnden för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 705 000 kr. 

E 14. Transportstöd för Norrland m. m. 

1974175 Utgift 83 152 461 
1975/76 Anslag 100 000 000 
1976177 Förslag 115 000 000 

Transportstödet till det norrländska näringslivet enligt kungörelsen 
(1973: 895, ändrad senast 1975:792) om statligt regionalpolitiskt trans
portstöd omfattar fraktbidrag för transporter med järnväg och lastbil i 
yrkesmässig trafik från och till ort inom stödområdet - utom Got
land och Öland - på sträckor över 250 km. Av regional- och nä
ringspolitiska skäl har stödet inriktats på transporter av helfabrikat och 
mera bearbetade halvfabrikat inom och ut från stödområdet. Malmer, 
metaller, ringa bearbetade halvfabrikat inom järn- och stålsektorn, trä
varor och pappersmassa samt oljor och bensin undantas. Transportstöd 
utgår även för transporter av vissa råvaror och halvfabrikat till orter 
inom stödområdet. Stödet som utgår i form av bidrag i efterskott till 
företagens fraktkostnader varierar mellan 15 och 35 % av erlagd 
frakt beroende på avsändnings- och mottagningsortens geografiska belä
genhet inom stödområdet. 

Frakt bidrags nämnden 

Det regionala transportstödet för Norrland m. m. uppgick för budget
året 1974175 till 83,2 milj. kr. För budgetåret 1975/76 har som förslags
anslag anvisats 100 milj. kr. 

Med hänsyn till bl. a. att exportkonjunkturen för här berörda indu
strigrenar kan förväntas bli förbättrad under år 1976 synes en 10-pro
eentig ökning av bidraget för budgetåret 1976/77 realistisk. Härtill 

kommer fullt genomslag av under år 1975 genomförda frakthöjning
ar att medföra en ökning med 5 milj. kr. Behovet av bidragsmedel 
skulle då bli (100+10+5) 115 milj. kr. Beräkningen utgår från den 
taxenivå inom transportsektorn som rådde den 1 juli 1975. 

Föredraganden 

Som ett led i de regionalpolitiska strävandena att utveckla närings
livet i Norrland jämte angränsande delar av det allmänna stödområdet 
infördes den 1 januari 1971 ett transportstöd i syfte att minska de 
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kostnadsmässiga olägenheter som följer med långa avstånd inom stöd
området (prop. 1970: 84, SU 1970: 105, rskr 1970: 271). 

Sedan införandet har stödet successivt utvidgats och anpassats till 
de nya förutsättningar som gäller inom det regionalpolitiska området. 
Således omfattar transportstödet nu järnvägs- och lastbilstransporter i 
yrkesmässig trafik till och från ort inom stödområdet på sträckor över 
250 km. Den lägsta sändningsvikten har vidare sänkts och uppgår f. n. 
till 250 kg verklig vikt. Vid transporter från ort inom stödområdet är 
stödet inriktat på helfabrikat och mer bearbetade halvfabrikat samt på 
livsmed~ls- och jordbruksproduktcr. Vid transporter till ort inom stöd
området är stödet inriktat på sådana råvaror och halvfabrikat som 
skall vidareförädlas. Genom denna konstruktion fyller transportstödet 
en viktig regional- och näringspolitisk uppgift när det gäller att främja 
näringslivet och sysselsättningen inom stödområdet. 

Jag beräknar anslaget för budgetåret 1976/77 till 115 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Transportstöd för Norrland m. m. för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av 115 000 000 kr. 

E 15. Transportstöd för Gotland 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

10 476 863 
17 100 000 
20 800 000 

Transportstödet för Gotland omfattar enligt beslut av 1974 års riks
dag (prop. 1974: 140, TU 1974: 27, rskr 1974: 347) såväl person- som 
godsbefordran i färjetrafik på Gotland. Genom lagen (1970: 871) om 
linjesjöfart på Gotland meddelar regeringen tillstånd samt fastställer 
turplaner och taxor för färjetrafiken på Gotland. Tillstånd har medde
lats Rederi AB Gotland, som svarar för huvudparten av den reguljära 
sjötrafiken med fastlandet och AB Sjölinjer, som i begränsad omfattning 
bedriver lastbåtstrafik på Stockholm. Transportstödet avser person- och 
godstransporterna i Gotlandsbolagcts färjetrafik och har genom den 
nämnda lagen kunnat byggas in direkt i Gotlandsbolagcts taxa. 

Det nuvarande stödet innebär en 75-procenlig reduktion i förhållande 
till bolagets grundtaxa avseende godstransporter mellan Gotland och 
fastlandet. I fråga om persontransporterna har stödet utformats så att 

priset för en enkel resa med färja inte bör vara högre än priset för en 
enkel andraklassbiljett på tåg för motsvarande färdsträcka, vilket inne

bär i förhållande till de taxor som eljest skulle gälla en sänkning av 
biljettpriserna på olika relationer med 25-40 %. Även för personbilar 
har avgiften reducerats. Reduktionen, som infördes den 1 februari 1972 
uppgick till 25 % . På Gotland bosatt person erhåller 50 % rabatt på 
de reducerade person- och pcrsonbilstaxoma. 
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Fraktbidragsnämnden 

Som transportstöd för Gotland utbe•alades för budgetåret J 974/75 
9 876 863 kr. avseende gods- och persontransporter och 600 000 kr. av
seende personbilar, sammanlagt 10 476 863 kr. Förslagsanslaget över
skreds med 7 176 863 kr. För budgetåret 1975/76 har som förslagsanslag 
anvisats sammanlagt 17,1 milj. kr. 

Nämnden beräknar nu anslagsbehovet för innevarande budgetår till 
19,8 milj. kr. 

Niimnden beräknar en ökning av såväl person- som godstrafiken med 
5 % . En höjning till 20,8 milj. kr. anses därför befogad för budgetåret 

1976/77. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tra11sportstöd för Gotla11d för budgetåret 1976/77 an

visa ett förslagsanslag av 20 800 000 kr. 

E 16. Transportforskningsdclcgationen 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

7 804 175 

9115 000 
10 345 000 

Reservation 1690 886 

1 Varav 456 000 kr. utgör förskottsbetalning från statens vägverk, beloppet redo
visat under posten Ersättning för uppdrag m. m. 

Transportforskningsdelegationen (TFD) handhar enligt instruktionen 
(1971: 489) uppgifter som avser initiativ, planläggning, samordning och 
stöd i fråga om forskning och utveckling (FoU) rörande transporter, 
trafik och trafiksäkerhet i den mån sådana uppgifter inte ankommer på 
annan statlig myndighet. 

Delegationen består av fjorton ledamöter som företräder trafikverk, 
forskning och näringsliv. Till delegationen är knutna tre beredande ex
pertnämnder - en för trafiksäkerhetsfrågor, en för transport- och tra
fiktekniska frågor och en för transport- och trafikekonomiska frågor. 

Vid delegationen finns inrättad en professur i trafiksäkerhet med pla

cering vid Chalmers tekniska högskola. Vidare finns ett kansli som före
stås av en kanslidirektör. 

Under år 1972 utarbetade TFD ett provisoriskt program för FoU
verksamheten. Detta har kunnat läggas till grund vid behandling av 

ansökningar och vid initiering av angelägen FoU. Programmet som ut
vecklats kontinuerligt med hänsyn till förändringar inom transportsek
torn kompletterades år 1973 med en kartläggning av tillgängliga FoU
resurser vid främst universitet och högskolor. 
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Med hänsyn till program- och planeringsfunktionens fundamentala 
ställning bland TFD:s uppgifter är det nödvändigt att denna del av 
verksamheten utvecklas och förbättras. Som ett led i detta arbete bar 
TFD tillsatt en kommitte för att utarbeta en s. k. perspektivplan som 
underlag för den mera långsiktiga verksamheten. 

För FoU-verksamhet under perioden 1971/72-1974/75 har ca 15 
milj. kr. utbetalats. Beloppet avser omkring 150 olika FoU-projekt. Ett 
40-tal av dessa har slutrapporterats, varav 29 under budgetåret 1974/75. 
Den övervägande delen av projekten har haft sitt ursprung i ansökningar 
från företrädesvis institutioner och forskare vid universitet och hög
skolor. Ca 1,5 milj. kr. bar tagits i anspråk för FoU-projekt som initie
rats på annat sätt än genom ansökan. Det genomsnittliga anslaget per 
projekt och år har ökat från ca 70 000 kr. budgetåret 1972/73 till drygt 
142 000 kr. budgetåret 1974/75. Spridningen mellan olika projekt är 
emellertid avsevärd. 

Mot bakgrund av tidigare programarbete har TFD initierat FoU-ar
bete rörande bl. a. skogsindustrins uttransporter, funktionssäkerheten 
hos bilkomponenter och standardisering av lösflakssystem. Arbetena be
drivs i nära samarbete med företrädare för myndigheter och näringsliv. 
Vidare uppdrog TFD under vintern 1975 åt samhällsvetenskapliga fa

kulteten vid Umeå universitet att genomföra en undersökning av taxinä
ringens struktur och framtida roll i transportsystemet. Detta projekt, 
benämnt TAXI 85, bedrivs i tvärvetenskapliga former med representan
ter för flera discipliner inom det samhällsvetenskapliga området. 

I det följande ges exempel på några större projekt, som stöds av TFD. 
Under budgetåret 1975/76 avslutas två omfattande projekt vid Göte

borgs och Lunds universitet. Projekten avser modeller och prognoser för 
interregional transportförsörjning resp. transporternas inverkan på män
niskornas möjligheter att ta del av olika samhällsverksamheter. Vid det 
förstnämnda universitetet pågår också undersökningar rörande effekter
na av nedläggning av järnvägar och indragning av stationer. Vidare 
slutförs projektet "Tendencies in liner shipping" vid handelshögskolan i 
Stockholm. Projektet belyser bl. a. frågan om marknadssamspelct mel
lan genererade godsmängder och linjesjöfartens uppbyggnad. 

Ett projekt avseende strukturering av godsskador har påbörjats vid 
Linköpings universitet. Studien syftar till att föreslå skadereducerande 
åtgärder för lastbils- och järnvägstransporter. Vid Lunds universitet 
genomförs under budgetåret 1975176 en förstudie rörande den svenska 
speditionsnäringens struktur och framtida roll i transportsammanhang. 

I det samnordiska projektet NORDKOLT, där TFD svarar för den 
svenska andelen av finansieringen, har huvuddelen av arbetet i tolv 
olika delprojekt i huvudetapp Il redovisats i form av preliminära arbets
rapporter. I vissa av dessa delstudier har man kunnat fördjupa och pe
netrera frågor om bl. a. tätortsstruktur och transportsystern samt föra 
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vidare arbetet med utvärdering av trafiksystem för tätorter. Delutred
ningarna har kombinerats med seminarier där olika forskningsgrupper 
haft tillfälle att gemensamt diskutera de olika delprojekten. 

Vid Chalmers tekniska högskola genomförs en studie av olycks
karakteristika m. m. för olika typer av leder inom tätorter. Studien 
syftar tiII att kontrollera och justera de prognosmodeller som uppsfällts 
med ledning av resultaten från ett tidigare genomfört projekt och att 
utarbeta anvisningar för modellernas användning. Vid Lunds tekniska 

högskola kommer en studie rörande detektorer för gångtrafik att av
slutas hösten 1975. Undersökningen avser att belysa möjligheterna att 
effektivisera signalreglering genom registrering av gångtrafikflöden. 
Vid samma institution påbörjas under budgetåret 1975/76 ett projekt 
rörande inverkan på säkerhet och framkomlighet genom införande av 
s. k. allgåfas i signalreglerade korsningar. Projektet beräknas pågå även 

under budgetåret 1976/77. Vid SAAB-SCANIA AB, Linköping, fort
sätter under budgetåret 1975/76 den fordonstekniska studie som avser 
att utveckla en metod för bestämning av slitagegrad och sannolik åter
stående livslängd hos olika fordonskomponenter. Arbetet anknyter till 
det av TFD initierade projektet Funktionssäkerheten hos bilkomponen
ter och avses vara avslutat vid årsskiftet 1976/1977. 

I fråga om kollektivtransporter har stöd utgått till ett antal olika pro
jekt, i vissa fall med anknytning till kollektivtrafikutredningen (KOLT). 
Flera projekt kommer att avslutas under budgetåret 1975/76. Detta gäl
ler bl. a. Studie av samband mellan bebyggelsestruktur och kollektivtra
fiksystem, Arbetstider och kollektivtrafik, Datorbaserade optimerings
metodcr för allokering av bussar för kollektiv trafik (OPTKOLT), Sam
hällsplanering med hänsyn till kollektiv trafik samt Prioritering av buss

trafik vid samordnade trafiksignalanläggningar. Dessa studier avses kun
na ge fakta om sambanden mellan kollektiva trafiksystem och övrig fy
sisk planering som i många fall saknats för kommunernas planering av 
kollektivtrafiken. 

I samarbete mellan Malmö kommun och AB Vattenbyggnadsbyrån, 
Malmö, kommer en studie att påbörjas avseende utveckling av system 
för trafikräkning med fasta detektorinstallationer. Behov av att utveckla 
sådan metodik har sedan länge påtalats av olika kommuner och statens 
vägverk. Studien, som kommer att avslutas år 1977, syftar till att få 
fram en mer tillförlitlig metodik för trafikräkningar framför allt i tätor
ter. 

fnom trafiksäkerhetsområdet fortsätter vid Lunds tekniska högskola 
studier av samband mellan allvarliga konfliktsituationer och trafikolyc

kor. Vid Uppsala universitet fortsätter studierna av hur olika faktorer 
inverkar på uppkomsten av trötthet under bilkörning och därmed fö
rarnas prestationsförmåga. Under budgetåret 1975/76 kommer effekten 
av d~n fysiologiska dygnsrytmen att studeras. Vid SAAB-SCANIA AB, 
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Linköping, avslutas våren 1976 ett projekt rörande utveckling av simu
lator med elektronisk presentation av vägtrafikmiljö för alt mäta trafi
kanters prestationsförmåga. Vid Uppsala universitet fortsätter ett fler
årsprojekt rörande trafikanters informationsselektion. Under budgetåret 
1975/76 fortsätter vid institutionen för trafikteknik, Lunds tekniska 
högskola, ett projekt rörande riskinformation till trafikanter. Vid Upp
sala universitet avslutas under våren 1976 projektet rörande utformning 
av bilars halvljus. 

Vid avdelningen för handikappforskning, Göteborgs universitet, ge
nomförs i samarbete med institutionen för trafiks1ikerhet, Chalmers 

tekniska högskola, en första etapp av ett projekt som syftar till att ut
veckla ett väl fungerande transportsystem för rullstolsbundna. I pro
jektet kommer att ingå ytterligare två etapper. Vidare genomförs ett 
projekt som avser utveckling av en transportstol som kan appliceras 

direkt på tåg- och flygplanssitsar etc. 
Verksamheten vid professuren i trafiksäkerhet bedrivs budgetåret 

1975176 enligt ett av TFD godkänt program för en kostnad om 700 000 
kr. Programmet innebär bl. a. en fortsatt medverkan i ett internationellt 
FoU-samarbetc rörande skadeförlopp och skyddssystcm. Under hudgct
åren 1975/76 och 1976177 fortsätter även påbörjade FoU-projekt rö
rande mekanisk och matematisk simulering av h1indelseförlopp vid 
olyckor och av människokroppens rörelser vid sådana förlopp. 

Inom järnvägsområdet kommer en etappstudie rörande järnvägs

fordons gång på raksträcka att avslutas samtidigt som en undersökning 
påbörjas rörande gång i kurva. Vid statens skeppsprovningsanstalt i 
Göteborg kommer en studie rörande prediktorstyrning av fartyg att 
genomföras. Vid Stockholms universitet genomförs under hösten J 975 
en förstudie för ett samh1illsekonomiskt inriktat projekt rörande flyg
transporter. Projektet Sjöterminaler för enhctslasttrafik kommer att av
slutas inom kort. 

TFD har ålagts visst ansvar för programutformning m. m. i samband 
med genomförande av energiforskningen (prop. 1975: 30, NU 1975: 30, 
rskr 1975: 202). Den översiktliga planeringen av programmet Energi

användning för transporter och samfärdsel liksom den mer konkreta 

planeringen av FoU-verksamheten i vad avser transportsystem och 
därmed sammanhängande transportekonomiska och transporttekniska 
problem ankommer på delegationen. Vad gäller den del av programmet 
som avser industriellt inriktat utvecklingsarbete faller ansvaret för kon
kret planering och beställning av FoU på styrelsen för teknisk utveck

ling. 
Under år 1974 lät TFD genomföra en kartläggning av forskningsbe

hoven inom området transporter och energi. Resultaten av undersök
ningen integrerades i en skiss till program för TFD energi-FoU under 

en treårsperiod. T programskissen finns ett tjugotal projektideer upp-
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tagna. Under hudgctåret 1975176 kommer programmet att anvlindas som 
utgångspunkt för ytterligare preciseringar av projekt och för bestlillning 
av FoU. 

Energiprogrammet hålls skilt från TFD ordinarie program med tanke 
på att energiforskningcn är tidsmässigt begränsad till tre år och med 
hänsyn till det särskilda ansvar för redovisning av FoU-resultatcn till 
energiforskningsdelegationen som föreligger. 

1975/76 

Personal 
Handläggande personal 4 
Övrig personal 2 

6 

Stat 
Utgifter 
Lönekostnader 926 000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 55 500 
Lokalkostnader 110 000 
Expenser 85 500 
Forskning 7 937 000 
Uppdragsforskning 100000 
Viss trafiksäkerhets-
forskning m. m. 665 000 

9 880000 

Uppbördsmedel 
Viss trafiksäkerhets-
forskning m. m. 665 000 
Ersättningar för uppdrag 
m.m. 100000 

Nettoutgift 9115 000 

Transportforsk11ingsdelegatio11en 

Beräknad ändring 1976/77 

Delegationen 

+ 190000 

+ 14 500 

+ 62 500 
+1858000 

+ 67000 

+2 192 000 

+ 67 000 

+2125 000 

Före
draganden 

+ 190 000 

+ 9 500 

+ 54 500 
+ 976 000 

+ 67 000 

+1297 000 

+ 67 000 

+1230000 

1. Pris- och löneomräkning utgör 1 167 000 kr., varav 25 000 kr. av

ser höjt lönckostnadspålägg. 
2. 0-alternativct innebär för delegationens del ett starkt minskat stöd 

till FoU-verksamheten inom transportsektorn. Uppräkningen skulle en
dast bli 653 000 kr. En sådan utveckling är inte förenlig med det be

hov av ökade FoU-insatser som TFD konstaterat föreligga inom 

transportområdet. 
3. Delegationens verksamhet omfattar en mängd olika kunskapsom

råden som ofta förutsätter specialkunskaper av skilda slag. Delegatio
nens kansli består av endast sex personer. Det är därför synnerligen vik

tigt att delegationen har medel att anlita utomstående expertis för t. ex. 
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specialutredningar av olika slag. Sättet att vid behov och från fall till 
fall anlita särskild sakkunskap har visat sig effektivt och torde vara av
sevärt mer ekonomiskt än att utöka den fast anställda personalen. Det 
är vidare ett allmänt önskemål att TFD:s informationsvcrksamhet i form 
av bl. a. studiebesök, konferenser och andra överläggningar intensifieras. 
Denna verksamhet drar ökade kostnader för resor och expenser. 

För FoU-verksamhet under budgetåret 1975/76 har TFD under pos
ten Forskning erhållit 7,9 milj. kr. varav 2,0 milj. kr. utbetalats till sta
tens väg- och trafikinstitut. Av resterande belopp om 5,9 milj. kr. har 
redan ca 5,6 milj. kr. genom beslut disponerats för FoU-verksamhet un
der budgetåret 1975/76 och till större delen betalats ut. Ej disponerade 

medel uppgår således till ca 300 000 kr. Beloppet dicker endast till vissa 

redan planerade insatser. 
TFD kommer våren 1976 att besluta om bidrag för FoU-verksamheL 

under budgetåret 1976177. Ett belopp om ca 2,2 milj. kr. är bundet för 

detta budgetår i pågående FoU-verksamhet. Härutöver kommer medel 
att utbetalas till statens väg- och trafikinstitut. 

Delegationen har under hösten 1975 reviderat sitt FoU-program. 
Detta skall ligga till grund för verksamheten under budgetåret 1976/77. 
I samband med programarbetet aktualiserades frågor om FoU-insatser 
beträffande bl. a. godsskador, transportdokument, farligt gods och distri
butionstransportcr inom fätorter. I fråga om kollektivtrafik bör över
vägas vidgade insatser avseende standardbeskrivningar och trafikcrings
modeller samt informations- och interndatasystem för kollektivtrafik

företag. Inom trafiksäkerhetsforskningen kan ökade insatser krävas 
främst i fråga om de oskyddade trafikanterna. Ett annat viktigt 
område avs~r de äldre trafikanterna. Det är vidare angeläget att 
söka till vägtrafikområdet överföra och utveckla inom andra sam
hällssektorer tillämpade metoder för säkerhetsarbcte. Vissa studier be
träffande trafiksanering aktualiseras liksom studier i fråga om ökat ka
pacitetsutnyttjande och förbättrad säkerhet genom analyser av styr- och 
reglersystem inom väg- och gatutrafik. För järnvägstrafiken kommer i 

anslutning till studiet av snabbtåg att krävas studier av gångdynam:k, 

komfort och säkcrhetsteknik, bl. a. för vägkorsningar. Inom sjöfarten 

kommer FoU-medel att krävas för studier av manövrerings- och navi
gationssystem samt trafikövervakningssystem för hårt trafikerade led~r 

eller hamninlopp. Detta resulterar sammantaget i att kraven på medel 
ökar. Posten Forskning bör räknas upp med 1 858 000 kr., varav .l. 

milj. kr. krävs för att anslagspostens realvärde skall bibehållas. 
TFD har som nämnts ansvar för programutformning m. m. i sam

band med encrgiforskningcn. Delegationen förutsätter att medel för 
genomförande av encrgiforskningsprogrammet under budgetåret 1976/ 
77 ställs till förfogande i särskild ordning. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Transportforskningsdelegationen för budgetåret 1976/77 
anvisa ett reservationsanslag av 10 345 000 kr., att avräknas 
mot automobilskattemedlen. 

E 17. Bussbidragsnämnden 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

564 543 
542 000 
693 000 

Bussbidragsnämnden är central förvaltningsmyndighet för handlägg
ning av ärenden enligt förordningen (1975: 192) om statligt stöd till re
gional landsbygdstrafik och kungörelsen (1973: 639, ändrad senast 
1975: 791) om statligt stöd till lokal landsbygdstrafik. Nämnden består 

av tre ledamöter med ersättare. Hos nämnden finns ett kansli, som före
stås av en kanslichef. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resekostnader 
Lokalkostnader 
Expenser 

Bussbidragsnämnden 

1975/76 

3 
1 

4 

433 000 
1 000 

25 000 
35 000 
48 000 

542000 

Beräknad ändring 1976/77 

Nämnden 

+108 000 

+ 23 000 
+ 20000 

+151 000 

Föredra
ganden 

+ 108 000 

+ 23 000 
+ 20000 

+151000 

1. Pris- och löneomräkningen utgör 121 000 kr., varav 12 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet blir uppräkningen 87 000 kr. Eftersom anslagspos

terna lönekostnader, sjukvård och lokalkostnader på grund av anställ
ningsförhållanden och ingångna avtal inte kan reduceras måste minsk
ningen i förhållande till alternativ 1 avse reseersättningar och expenser 
med ca 35 %, vilket med tanke på verksamhetens art skulle leda till 
avsevärda olägenheter. 
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3. I budgeten för innevarande år finns anslaget 20 000 kr. för extra 
personal. Då behov redan nu föreligger av förstärkning i lägst amanuens 
lönegrad under sju månader per år kan konstateras att anvisade medel 
för anlitande av extra personal varit otillräckliga. Genom riksdagens be
slut vid 1975 års riksmöte om förstärkt stöd till den regionala trafiken 
har nämnden fått vissa utökade arbetsuppgifter. Av dessa skäl finner 

nämnden det nödvändigt att ytterligare medel anslås för anlitande av 
konsulter och extra personal. 

Nämnden begär för budgetåret 1976/77 en höjning av medlen för 
extra personal med 30 000 kr. 

Föredraganden 

Sedan inrättandet av bussbidragsnämndcn år 1973 har arbetsbördan 
för nämnden och dess kansli successivt ökat bl. a. till följd av nya ar
betsuppgifter. Bussbidragsnämndcn har därför erhållit förstärkta resur
ser för att bl. a. kunna anlita extra personal vid behov. I sammanhanget 
vill jag erinra om att i prop. 1975/76: 88 om åtgärder inom skärgårds
områdcna lämnas förslag bl. a. om statligt stöd till båttrafiken i skär
gårdarna, vilket bussbidragsnämndcn föreslås administrera. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bussbidragsnämnden för budgetåret 1976/77 anvisa ett 
förslagsanslag av 693 000 kr., att avräknas mot automobil
skattemedlen. 

E 18. Statligt stöd till icke lönsam busstrafik 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

18 598 121 

36 300 000 

59 200 000 

Reservation 19 164 799 

Statligt stöd till icke lönsam busstrafik utgår enligt kungörelsen 
(1973: 639, ändrad senast 1975: 193) om statligt stöd till lokal Jands
bygdstrafik och förordningen (1975: 791) om statligt stöd till regional 

landsbygdstrafik. 
Bussbidragsnämndcn utför den slutliga granskningen av ansökning

arna och prövar fråga om bidrag enligt 1975 års förordning samt avger 
förslag till regeringen om fördelning av anslagsmedcl mellan länen i 
form av medelsramar enligt 1973 års kungörelse. 

Bidragsf ormcr 

Statsbidrag till olönsam busstrafik har utgatt sedan år 1961. Ett nytt 
system för det statliga stödet till icke lönsam busstrafik beslöts av 1973 

års riksdag (prop. 1973:53, TU 1973:13, rskr 1973: 203) och framgår av 
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den nämnda 1973 års kungörelse. Det nya systemet tillämpas fr. o. m. 
det bidragsår som började den l augusti 1974 och avser sådan lands
bygdstrafik som ingår i en av kommunen upprättad lokal trafikförsörj

ningsplan. 
Statsbidrag till 1 o k al l a n d s b y g d s t r af i.k utgår enligt de nya 

bestämmelserna till kommunen som har att göra ansökan därom hos 
länsstyrelsen. Till sådan trafik i kommun inom det inre stödområdet 
eller Gotlands län utgår statsbidrag med 75 % av bidragsgrundande 
underskott beräknat enligt i 1973 års kungörelse angivna grunder för 
högst två dagliga dubbelturer och med 50 % inom landet i övrigt. 

Efter en allmän bedömning av de lokala trafikförsörjningsplanerna 

och en granskning av kommunernas bidragsansökningar skall länsstyrel
sen till bussbidragsnämnden insända ett exemplar av ansökningshand
lingarna jämte sammanställning över bidragsanspråken med eget ytt
rande. På grundval av bussbidragsnämndens granskning och beslut i 
vissa fall om undantag från eljest gällande bestämmelser avger nämnden 
förslag till regeringen om fördelning av bidragsmedcl mellan länen. 

Länsstyrelsen beviljar senare statsbidrag inom den medelsram för 
länet som fastställts av regeringen. 

Enligt riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte (prop. 1975: 1 bil. 8, TU 
1975: 10, rskr 1975: 79) har det statliga stödet till r c g i o n a I lands
b y g d s t r af i k förstärkts och fått en mera ändamålsenlig utformning. 
Det förstärkta stödet utgår enligt den nämnda 1975 års förordning 
fr. o. m. den 1 augusti 1975 till utövare av sådan regional trafik som be
hövs för att tillgodose den regionala trafikförsörjningen och som inte är 

ekonomiskt bärkraftig. Behovet av trafiken prövas på grundval av den 
regionala persontrafikplan som länsstyrelsen upprättar. Det bidragsberät

tigade trafikarbetet är begränsat till två dagliga dubbelturcr på den i den 
regionala linjen ingående vägsträckan. Till täckning av underskott i så
dan trafik kan statsbidrag ifrågakomma med högst 10 kr. per vagnmil 
bidragsgrundande trafikarbete till trafik inom det inre stödområdet eller 
Gotlands län och med högst 8 kr. till trafik inom landet i övrigt. Om syn
nerliga skäl föreligger kan bidrag beviljas med högre belopp. 

Ansökan om statsbidrag till regional landsbygdstrafik görs hos veder
börande länsstyrelse. Efter granskning av ansökningshandlingarna skall 
länsstyrelsen överlämna dem jämte sammanställning och eget yttrande 

till bussbidragsnämnden, som prövar frågan om statsbidrag. 

B ussbidragsnämnden 

l. Bidrag enligt 1973 års kungörelse 

Behovet av bidragsmedcl enligt 1973 års kungörelse är avhängigt av 
omfattningen och kvaliteten på den trafikservice som kommunerna be
dömer som nödvändig för att tillfredsställande lokal trafikförsörjning 
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skall kunna erbjudas samt av kostnadsutvecklingen för de trafikmedel, i 

första hand buss och taxi, som kommer att anlitas för utförande av tra

fiken. 

För statsbidrag enligt kungörelsens bestämmelser till den lokala lands
bygdstrafiken under innevarande bidragsår (den 1 augusti 1975-den 31 

juli 1976) har regeringen fastställt mcdelsramar för länen som medger en 

medelsförbrukning på högst 36,2 milj. kr. Enligt de beslut som länssty
relserna fattat om ifrågavarande statsbidrag kommer härav att utnyttjas 

högst 36,0 milj. kr. På grund av att någon slutredovisning ännu inte fär

digställts enligt det nya bidragssystemet saknar nämnden erfarenhet av 

hur de ekonomiska uppgifterna enligt slutredovisningen förhåller sig till 

de preliminärt beräknade uppgifterna som ligger till grund för bidrags

ansökan och länsstyrelsernas beslut om högsta bidragsbelopp för varje 

enskild lokal linje. Nämnden finner det osannolikt att de slutliga bidrags

beloppen annat än undantagsvis kommer att understiga de preliminärt 
beslutade belopp som högst kan utgå. Nämnden finner det därför befo

gat att vid beräkningen av bidragsbehovet för trafiken under bidragsåret 

1976177 utgå från det för bidragsåret 1975/76 ovan angivna beloppet 

36 milj. kr. 
Driftresultatet i olönsam lokal landsbygdstrafik under bidragsåret 

1975/76 har enligt ansökningshandlingarna förutsatts komma att för

sämras med 30 a 35 % i förhållande till bidragsåret 1974/75. Skälet här

till är att kostnadsutvecklingen för busstrafikcn under senare år varit 

särskilt ogynnsam samtidigt som intäkterna ökat i mycket ringa grad el

ler stått på oförändrad nivå eller till och med minskat. Det bör anmär
kas att det försämrade driftresultatet uppkommit trots att medgivna 
taxehöjningar genomförts. Dessa ökade underskott korrigeras ej heller 
genom den uppräkning av intäkterna till referenstaxa som i förekom

mande fall skall ske. Nämnden förutser på grundval av tillgängliga upp
gifter resp. gjorda beräkningar att utvecklingen mot alltmer försämrat 
resultat i den olönsamma trafiken kommer - om än i något minskad 
takt - att fortgå även under åren 1976 och 1977. 

Nämnden har vid granskning av trafikförsörjningsplancrna för bi

dragsåret 1975/76 funnit att bättre anpassning av trafikförsörjningcn ef

ter behoven och utökad samordning av trafikuppgiftcr åstadkommits på 

flera håll, dock inte i sådan omfattning att hittills mer än marginella ef

fekter på det samlade driftresultatet för trafiken inom en kommun upp

kommit. Kommunerna bör dock - sedan man numera börjat få bety

dande erfarenhet på området - kunna uppnå en rationellare trafikupp

läggning. Viss förbättring av driftresultatet torde därmed kunna upp

nås även om totaleffekten för landet som helhet t.v. blir jämförelsevis 

ringa. 
I områden som saknar reguljär trafik förekommer förhandsbeställd 

trafik, s. k. kompletteringstrafik. Den utförs oftast med personbilar. 
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Komplcttcringstrafikcn torde - trots kraftig utökning under bidrags
året 1975/76 - ännu inte ha uppnått den maximala omfattningen. Den 
allt övervägande delen av utbudet av kompletteringstrafik avser områ
den som tidigare inte åtnjutit trafikservice i någon form. Utbyte av tidi
gare bedriven linjetrafik med buss eller bil i avfolkningsområden mot 
kompletteringstrafik har hittills ägt rum i endast begränsad omfattning. 
Även den ytterligare utökning av kompletteringstrafiken som kan förut
sättas komma att ske under bidragsåret 1976/77 torde till största delen 
komma att avse ny trafik, varigenom också anspråken på statsbidrag yt
terligare ökar. 

En särskild form av kompletteringstrafik omfattas av ansökningar om 
statsbidrag för bidragsåret 1975/76 från några få kommuner, nämligen 
komplctteringstrafik samordnad med planerad skjutsning av förskole-· 

barn. Då sådan komplctteringstrafik måste anses uppfylla kriterierna på 
bidragsberättigad trafik - även om trafik av ifrågavarande slag inte 
förekom då det nuvarande bidragssystemet tillskapades - kan bidrags

anspråken av denna anledning komma att öka mycket märkbart. I vil
ken utsträckning så kan ske beträffande bidragsåret 1976/77 kan nämn

den f. n. inte säkert bedöma. 
Bussbidragsnämnden bedömer av anförda skäl att det totala driftre

sultatet i landsbygdstrafiken med buss kommer att ytterligare försämras. 
Nämnden uppskattar den samlade effekten härav och av det förhållan
det att viss ny trafik beräknas tillkomma sålunda att det totala bidrags

grundande underskottet ytterligare ökar med ca 25 % . Med hänsyn här
till ökar även bidragsbehoven med 25 % från 36 milj. kr. till 45 milj. kr. 
Till jämförelse kan nämnas att motsvarande underskott ökade ca 85 i;;, 

från bidragsåret 1974/75 till bidragsåret 1975/76, varav dock ca 35 % 

får hänföras till de genom kungörelsen 1974: 607 förbättrade bidragsvill
koren. 

2. Bidrag en 1 i g t 1 9 7 5 års förordning 

Behovet av bidragsmedel enligt 1975 års förordning är beroende av 
omfattningen av det bidragsgrundande trafikarbetet. 

Utgångspunkt för bedömning av anslagsbchovet till regional trafik en
ligt 1975 års förordning är de beräkningar som redovisats i prop. 
1975: 1. Bidragsbehovet har därvid beräknats till 17 milj. kr. Bussbidrags

nämnden har därefter gjort förnyade beräkningar grundade på länssty

relsernas slutliga förslag till planer för den regionala trafiken. I dessa be
räkningar ingår även de av länsstyrelserna lämnade förslagen till nya 
linjer och turer. Om all den planerade trafiken komm1.:r till stånd finner 

nämnden - med beaktande även av den successivt försämrade lönsam
heten för landsbygdstrafik med buss - att bidragsbehovet kommer att 
uppgå till 18,4 milj. kr. Vid denna bedömning har hänsyn också tagits 
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till att utrymme måste finnas för att högre bidrag än normalt skall kunna 

ges om synnerliga skäl därtill föreligger (10 § förordningen). 

3. Ve r k s a m h e t en s in r i k t ni n g o c h o m f a t t n i n g u n

d c r b u d g e t å r c t 1 9 7 6/7 7 

Under budgetåret 1976177 skall utanordnas bidrag till kommunerna 

(via länsstyrelserna) enligt 1973 års kungörelse avseende lokal lands
bygdstrafik under dels bidragsårct den 1 augusti 1975-den 31 juli 1976 

(slutbetalning), dels bidragsårct den 1 augusti 1976-dcn 31 juli 1977 

(förskottsbetalning) samt enligt 1975 års förordning till utövare av regio

nal olönsam landsbygdstrafik avseende trafik som utförts under bidrags

året den 1 augusti 1975-den 31 juli 1976. 

Förändringar i trafikunderlag och kostnadsförMllanden för busstrafi

ken samt tillämpningen av ändringarna i bestämmelserna kommer att 

påverka medelsbehovet på sätt som tidigare beskrivits. Det beräknade 

mcdelsbchovet utgör således 45,0 milj. kr. enligt 1973 års kungörelse för 

trafik som utförs under bidragsåret 1976/77 och 18,4 milj. kr. enligt 

1975 års förordning för trafik som utförts under bidragsåret 1975/76. 
Genom att bidraget enligt 1973 års kungörelse utbetalas med endast halva 

beloppet inom budgetåret, dvs. sedan sex månader av bidragsåret förflu

tit, och med återstoden efter bidragsårets - och därmed även budget

årets - slut, kan förutses en medclsförbrukning under budgetåret 

1976/77 av ca. 18 milj. kr. avseende slutbetalning för bidragsåret 1975/ 

76 samt 22,5 milj. kr. avseende förskottsbetalning för bidragsåret 1976/ 

77. Härtill kommer det tidigare nämnda beloppet av 18.4 milj. kr. för 
bidrag enligt 1975 års förordning, dvs. sammanlagt 58,9 milj. kr. 

Föredraganden 

För att vidmakthålla och främja den kollektiva trafikförsörjningen 
har sedan år 1961 statligt stöd utgått till olönsam linjetrafik med buss 
m. m. på landsbygden. I prop. 1973: 53 (TU 1973: 13, rskr 1973: 203) 

föreslogs ändrade bestämmelser för den statliga bidragsgivningcn samt 

en förstärkning av de statliga insatserna. Förslaget syftade till att yt

terligare förbättra betingelserna för den kollektiva trarikförsörjn ingen 

inom landsbygds- och glesbygdsområdena och samtidigt till att få en 

bidragsordning som främjade en rationell och ändamålsenlig utformning 

av trafiken. Innebörden av förslaget var, att bidragsgivningen i fort

sättningen skulle avse sådan trafik som ingår i en lokal eller regional 

trafikförsörjningsplan. Med hänsyn till den då pågående regionala 

trafikplaneringen avsågs den ändrade ordningen genomföras i två 

etapper, varav den första gällde stödet till lokal trafik och den andra 

stödet till regional trafik. 

I fråga om b i d r a g s g i v n i 11 g e n a v s e e n d c d e n 1 o k a 1 a 
t r af i k e 11 innebar riksdagens beslut år 1973 - i förening med riks-
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dagens ställningstaganden år 1974 med anledning av vissa· motioner 
(TU 1974: 9, rskr 1974: 111) - att bidrag utgår till högst två dagliga 
dubbelturer på en landsbygdslinje med 50 % av det bidragsgmndande 
underskottet. Till lokal trafik i komm\.m inom det inre stödområdet samt 
på Gotland utgår stödet med 75 ')i; av det bidragsgrundande underskot

tet. Det nya stödet till lokal landsbygdstrafik tillämpades fr. o. m. det 
bidragsår som började den 1 augusti 1974.Ifrågavarande bidragsbestäm
melser återfinns i kungörelsen (1973: 639, ändrad senast 1975: 791) om 
statligt stöd till lokal landsbygdstrafik. 

De medclsramar som tilldelats länen för bidragsåret 1975/76 represen
terar ett sammanlagt meddsutrymme om 36,2 milj. kr. Enligt de beslut 
som länsstyrelserna fattat i fråga om bidrag till lokal landsbygdstrafik 
kommer härav att utnyttjas högst 36,0 milj. kr. 

Bussbidragsnämnden har för bidragsåret 1~76/77 beräknat behovet 
för ifrågavarande bidragsgivning till 45,0 milj. kr., vilket innebär en 
ökning med 9,0 milj. kr. jämfört med innevarande bidragsår. 

Genom utformningen av bidragsgivningen till den lokala trafiken kom
mer under budgetåret l 976/77 dels att ske slututbetalning av bidrag för 

bidragsåret 1975/76, dels att utbetalas förskott av bidrag för bidragsåret 
1976/77. Med hänsyn tagen till länsstyrelsernas beslut i fråga om bidrag 
tiil den lokala Jandsbygdstrafiken för bidragsåret 1975/76 och bedöm
ningen av behovet av bidragsmedel för bidragsåret 1976/77 har husse 

bidragsnänmden beräknat behovet av bidragsmedel för budget:lret 1976/ 
77 till (18,0 + 22,5) 40,5 milj. kr. 

Jag beräknar behovet av bidragsmedel för lokal trafik för budgetåret 

1976177 till 40,8 milj. kr. Jag har därvid - utöver bussbidragsnämndens 
förslag - beräknat 300 000 kr. i ytterligare utrymme med anledning av 

den utformning som referenstaxan fått genom beslut av regeringen i 
oktober 1975. 

I fråga om b i d r a g s g i v n i n g e n a v s e e n d e d e n r e g i o -
n a I a trafiken innebar riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte 
(prop. 1975: 1, TU 1975: 10, rskr 1975: 79) att bidrag skall utgå för 
högst två dubbelturer på en landsbygdslinje. Till täckning av underskott 
i regional trafik kan statsbidrag utgå med högst 8 kr. per vagnmil bi
dragsgrundande trafikarbete. För motsvarande trafikarbete inom inre 
stödområdet och på Gotland utgår statsbidrag med högst 10 kr. per 

vagnmil. Det förstärkta stödet till regional Jandsbygdstrafik tillämpas 
fr. o. m. det bidragsår som börjar den 1 augusti 1975. Ifrågavarande bi
dragsbestämmelser återfinns i förordningen (1975: 192) om statligt stöd 
till regional landsbygdstrafik. 

I prop. 1975: 1 beräknades bidragsbehovet med anledning av det för
stärkta stödet till 17 milj. kr. Bussbidragsnämnden har därefter gjort för
nyade beräkningar baserade på länsstyrelsernas slutliga förslag till planer 
för den regionala trafiken. Om all den planerade trafiken kommer till 

13 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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utförande beräknar nämnden att bidragsbehovet kommer att uppgå till 

18,4 milj. kr. Jag godtar denna beräkning. 
Under år 1975 har regeringen beslutat om vissa administrativa för

enklingar av bussbidragssystemet. Genom ändring i kungörelsen om 
statligt stöd till lokal landsbygdstrafik har tidpunkten för senaste ansök

ningsdag för bidrag till lokal trafik flyttats fram till den 15 februari 
närmast före aktuellt bidragsår. Härigenom förbättras möjligheterna till 
samordning av den lokala trafiken med bl. a. den regionala och inter
regionala trafiken. För att ytterligare underlätta kommunernas arbete 
med ansökan om statsbidrag har omfattningen av uppgifterna begrän

sats i de resultatberäkningar som skall bifogas ansökningen inför bi

dragsåret 1976177. Jag räknar med att de här vidtagna åtgärderna till
sammans med den vunna erfarenheten på området skall bidraga till ett 
effektivare och mer förenklat handläggningsförfarande för samtliga 
parter i frågor som rör bidragsgivningen till såväl den lokala som re

gionala landsbygdstrafiken. 
I enlighet med det föregående beräknar jag anslaget till den olönsam

ma busstrafiken under budgetåret 1976/77 till (40,8+18,4) 59,2 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statligt stöd till icke lönsam husstrafik för· budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 59 200 000 kr., att avräknas 

mot automobilskattemedlen. 
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F. DIVERSE 

F 1. Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järn
vägslinjer m. m. 

1974/75 Utgift 435 000 000 
1975/76 Anslag 545 000 000 
1976177 Förslag 600 000 000 

Från anslaget utgår sedan budgetåret 1964/65 ersättning till SJ för un
derskott för drift av icke lönsamma järnvägslinjer. Vidare skall från an

slaget betalas dels SJ:s kostnader för drift av sådana icke lönsamma 
järnvägsstationer, som skall bibehållas enligt regeringens beslut, dels er
sättning för pensionärsrabattens utvidgning till förtidspensionärer m. fl. 

Ersättningen för drift av icke lönsamma järnvägslinjer utgår enligt 
riksdagens beslut med anledning av prop. 1963: 191(S3LU1963: 1, rskr 
1963: 424) angående riktlinjer för den statliga trafikpolitiken m. m. I 
propositionen förutsattes att beräkningarna av driftunderskottet skulle 
baseras på särskilda bandelsundersökningar förnyade vart tredje år. I 
enlighet härmed har en sådan redovisning av det trafiksvaga bannätet 
(1975 års separatre<lovisning) genomförts vid SJ, ·avseende 1974 års tra

fik samt kostnads- och intäktsläge. Efter granskning av särskilda sak
kunniga avses redovisningen läggas till grund för fastställande av ersätt
ning för drift av icke lönsamma järnvägslinjer, i första hand för budget
aret 1976/77. 

Statens järnvägar 

I skrivelse den 22 augu"sti 1975 framhåller SJ följande. 

Icke lönsamma järn vägslinjer 

Nu föreliggande 1975 års separat~edovisning av det trafiksvaga järn
vägsnätets driftresultat har· i likhet med redovisningarna åren 1963, 
1966, 1969 och 1972 ~tfÖrts e~llgt ct"e principer som angivits av 1942 års 
järnvägskostnadsutredning. Redovisningeri avser 1974 års trafik och ba
seras på 1974 års kostnads- och intäktslägc. Den omfattar bandelar med 

en trafikintensitet om upp till ca 3 milj. bruttotonkm per bankm och år. 
Sammanlagt omfattar den nya redovisningen 7 765 km (7 965 km i 1972 
års redovisning). Dessa bandelar utgör ca 63 % av den totala banlän'g-
den (12 370 km). . , 

Vid framräkning av separatredovisningens resultat . till budgetåret 
1976/77 har kända och förväntade ändringar i löne- och prisnivå!). beak
tats. Intäkterna har beräknats med utgångspunkt i taxenivån den 1 juli 
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1975. Med hänsyn till att intäkterna år 1974 var särskilt höga på grund 
av högkonjunkturen har intäkterna normaliserats till att avse trafik
omfattningen under ett i konjunkturhänseende mera normalt år. 

Underskottet för budgetåret 1976/77 beräknas enligt separatredovis
ningen komma att uppgå till 791 milj. kr. Vid separatredovisningen har 
ej full hänsyn tagits till det olönsamma nätets s. k matarvärde för af
färsbanenätct. Det ytterligare matarvärde, som bör gottskrivas det olön
samma nätet, har för budgetåret 1976/77 beräknats till 10 milj. kr. Un
derskottet reduceras därmed till 781 milj. kr. Härtill skall läggas dels 3,9 

milj. kr. för inkomstbortfall genom nedsatta styckegodsfrakter i viss 
samtrafik järnväg-billinjc, dels 800 000 kr. för SJ:s kostnader för se

paratrcdovisningen. Ersättningsbehovet på grund av nedsatta styckc
godsfraktcr baseras på en särskild undersökning som -nyligen genom
förts. Det sammanlagda behovet av driftersättning för icke lönsamma 
järnvägslinjer budgetåret 1976/77 uppgår - efter avrundning - till 786 
milj. kr. I denna driftersättning har ej inräknats kostnader för erforder
liga investeringar i det olönsamma niitet. 

Vidare beräknar SJ behov av ersättning för viss trafik över Ystad med 
l,3 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Icke lönsamma järnvägsstationer 

Under budgetåret 1974/75 lades ett antal järnvägsstationer ned. Här
utöver avbcmannades ytterligare. ett antal. Ersättningsbehovet för så
dana olönsamma stationer, som regeringen bestämt skall bibehållas, har 
- med utgångspunkt i nu kända förhållanden under budgetåret 1975/76 
- beräknats till 1,8 milj. kr. undei'budgetårct 1976!77. 

Museiverksamhet 

Riksdagen har i enlighet med prop. 1974: 28 uttalat .(KrU 1974: 15,. 
rskr 1974: 28), att järnvägsmuseet i Gävle bör utgöra en del av SJ:s 
verksamhet och organisatoriskt tillhöra verket. 

SJ menar att verksamheten vid järnvägsmuseet inte kan ge någon så

dan PR-effekt att den är företagsekonomiskt motiverad. Någon ann~n 
verksamhet än den museala förekommer inte. Ersättning bör därför 

. ··, .. 

utgå till SJ för de drift-,. underhålls- och kapitalkostnader som är hän-
förliga till järnvägsmuseet. Ersättningsbchovet för budgetåret 1976/77 

uppgår till 2,1 milj. kr. 

Landsvägstrafik 

SJ har i skrivelser vid olika tillfällen till Kungl. Maj:t och i anslags
framställningar under senare år hemställt om särskild ersättning för tra

fik på busslinjen Övertorneå-Pajala. För budgetåret 1976/77 beräknar 
SJ behov av 1 milj. kr. för ändamålet. 
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Pensionärsrabatt 

SJ beslutade den 4 februari 1974 att dåvarande 67-kortsrabatt fr. o. m. 
den 1 april 1974 skulle ersättas av en pensionärsbiljett som i stort inne
bar 25 % rabatt på ordinarie biljettpris vid resor i första och andra 
klass måndag-torsdag och lördag. Beslutet baserades på företagsekono
miska överväganden. Kungl. Maj:t beslutade den 22 februari 1974 om 
en utvidgad pensionärsrabatt som bl. a. innebär 50 % nedsättning på 
ordinarie biljettpris. Den företagsekonomiska resultatförsämringen till 
följd härav under budgetåret 1976/77 beräknas till 23,3 milj. kr. 

Studeranderabatt 

SJ har fått i uppdrag att - med utgångspunkt i eget ekonomiskt an
svar - utarbeta förslag till lämplig utformning av studeranderabatter 

vid SJ och till handläggningsordning som medger en effektiv kontroll 
och är administrativt lätthanterlig. SJ lämnade ett sådant förslag i skri
velse den 6 juli 1973. 

I 1973 och 1974 års anslagsframställningar förutsatte SJ att den före
slagna studeranderabatten skulle beviljas elever med studiesociala för
måner och att rabattens giltighetstid skulle bli densamma som för flerta
let andra tågreserabatter. Något företagsekonomiskt motiv för rabatten 
föreligger enligt SJ:s bedömning inte, främst därför att dessa resor i hög 
grad äger rum under trafiktopparna. Den företagsekonomiska resultat
försämringen under budgetåret 1976/77 beräknas till 22,8 milj. kr. Om 

den nuvarande studeranderabatten skulle bibehållas, blir resultatförsäm
ringen ca 2,5 milj. kr. högre, eftersom nuvarande rabatt - till skillnad 

från den föreslagna - omfattar även vissa dcltidsstuderande som inte är 
berättigade till studiesocialt stöd. 

Snittaxa 

Den 28 mars 1972 införde SJ s. k. snittaxa vid beräkning av avgift för 
kombinerad tåg- och bussresa i relation~r med alternativa SJ tåg/buss
förbindelser. Med överlämnande av riksdageQs skrivelse 1975: 175 och 
därtill hörande utskottsbetänkandc TU 1975: 8 har regeringen i skrivel
se den 5 juni 1975 föreskrivit att SJ S!larast och senast den 1 januari 
1976 skall slopa sådan snittaxa. SJ slopade snittaxan den 1 november 
1975. Härigenom beräknas det ekonomiska resultatet för budgetåret 

1975/76 komma att försämras med 2,3 milj. kr. SJ har i särskild skri
velse till regeringen den 22 augusti 1975 hemställt om ett tilläggsanslag 
för budgetåret med nämnda belopp. Resultatförsämringen under budget

året 1976/77 beräknas till 3,5 milj. kr. 

Utbildning av vapenfria tjänstepliktiga 

SJ har under flera år begärt ersättning för utbildning av vapenfria 
tjänstepliktiga, eftersom utbildningskostnaderna saknar motsvarighet 
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hos konkurrerande företag. Utbildningen i vapenfri tjänst inom SJ har 

nu upphört. Om utbildningen återupptas under budgetåret 1976/77 blir 
ersättningsbehovet 1,3 milj. kr. 

Driftvärn 

Enligt regleringsbrcv den 30 mars 1973 till SJ för budgetåret 1973/74 
skulle det ankomma på överbefälhavaren och SJ att gemensamt bl. a. 
pröva betydelsen från totalförsvarssynpunkt av att bibehålla driftvärnet 
vid SJ. Den begärda utredningen översändes till Kungl. Maj:t den 21 
mars 1974. SJ:s kostnader för driftvärn, som saknar motsvarighet hos 
konkurrerande företag, beräknas till 3,4 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Ekonomisk försvarsplanering 

Kungl. Maj:t uppdrog den 23 november 1973 till överstyrelsen för iJ°. 

ekonomiskt försvar att utföra perspektivstudier och ufforma. program-
planer inom det ekonomiska försvaret. Programplaner, i vilka järnvägs
transporter ingår, kommer att bilda· underlag för· nästa försvarsbeslut i · 
fråga om det ekonomiska försvaret. SJ har ålagts ·att delta i detta arbete. 
Motsvarande krav gäller inte för konkurrerande transportföretag: SJ:s 
merkostnader för deltagande i detta: planeririgsarbete under budgetåret 

l 976/77 beräknas till 100 000 kr. 

Plankorsningar 

Enligt kungörelsen (1959: 50). angående säkerhetsanordningar vid ... 

plankorsningar mellan järnväg 'öch väg m. m. åligger. det järnvägs .inne
havare att vid plankorsriingar anordna.-och .underhålla kryssmärken och 
säkerhetsanordningar samt ordna den bevakning som kan komma; .i . :! 
fråga enligt kungörelsen. 

Sedan år 1941 kan järnväg erhålla statsbidrag till kostnaderna för an
ordnande av säkerhetsanläggning som beslutats· ehligt säkcrhetskurig'öc 
relsen. Bidrag utgår från anslaget C · 4. Bidrag till trafiksäkerhetsfräm
jande åtgärder vid järnvägskorsningar' med 90 'J·o - av de beräknade 
kostnaderna. Genom Kungl. Maj:ts brev den 29 april 1964 har bestäm-· 
mclserna ändrats så till vida, att bidrag med 45 % av cten beräknade 

kostnaden kan utgå för automatisering av manuellt skötti säkei"hetsan-
Jäggning. · · 

Statsbidrag kan däremot inte erhåilas till kostnaderna fÖr drift, under-· 

håll och förnyelse av plankorsningar och säkerhetsanördni1igar.och fote 
heller för det bantekniska underhållet vid plankorsningarna. Kostna
derna, som saknar motsvarighet hos med järnväg konkurrerande trans
portföretag, bör enligt SJ:s mening behandla.s med utgångspunkt i ett 
trafikpolitiskt betraktelsesätt och ses som för järnvägs- och vägtrafik ge
mensamma kostnader. Kostnaderna bör enligt SJ delas lika mellan väg

trafik och järnvägstrafik. Behov av ersättning har tidigare anmälts för 
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budgetåren 1974/75 och 1975/76. Ersättningsbehovet budgetåret 1976/77 
beräknas till 21,9 milj. kr. 

Sammanfattning 

Det totala anslagsbehovet för budgetåret 1976/77 för verksamheter av 

icke kommersiell karaktär uppgår därmed till (786,0+1,3+1,8 + 2,H-

1,0+23,3+22,8+3,5+1,3+3,4+0,1+21,9) 868,5 milj. kr. Efter av

rundning hemställer SJ. att 869 milj. kr. anvisas på driftbudgeten. 

De sakku1111iga.1· redogörelse 

De sakkunnigal har i november 1975 överlämnat sin granskningsre

dogörclse (Ds K 1975: 12) över 1975 års separatredovisning. 

De saklrnnnigas uppgift har varit dels att granska de redovisnings

och beräkningsprinciper som tillämpats vid redovisningen, dels att be

döma vilka bandelar ingående i separatredovisningen som bör vara er

sättningsberättigade, och dels att ange med vilket belopp ersättning för 

drift av icke lönsamma järnvägslinjer lämpligen bör utgå för budget

året 1976177. Vidare har de sakkunniga haft att ange med vilket belopp 

ersättning bör utgå för i samband rried järnvägsriedläggningar .över

gångsvis tillämpade nedsättningar i styckegodstaxan. 

[ syfte att avgränsa ett olönsamt bannät har SJ för år 1974 under

sökt samtliga bandclar med en trafikintensitet upp till ca 3 milj. brutto

tonkm per bankm samt några bandelar rried större trafikintensitet. Efter 

avskiljande av bandelar som· visat sig lönsamma uppgår dc.t ·separatre

dovisadc bannätet till 7 765 bankm, vilket i förhållande till 1972 års 

separatredovisning innebär en minskning med 200 bankm. 

De sakkunniga konstaterar att trafikintensiteten mätt i bruttotonkm 

per bankm och år inte är ett fullgott kriterium. för att ·avgränsa banor 
för vilka driftersättning bör utgå. Trafikpolitiska utredningen har i be

tänkandet (SOU 1975: 66) Trafikpolitik - behov och möjligheter före
slagit delvis nya avgränsningskritefier, vilka dock inte har kunnat tilläm

pas av SJ eftersom redovisningen avser 1974 års trafik. 

SJ har i 1975 års separatredovisning i stort sett tillämpat samma r c

d o v i s n i n g s- o c h b e r ä k n i n g s p r i n c i p e r som använts vid 
tidigare separatredovisningar~. Vid redovisningen har SJ beräknat de 

intäkter och kostnader som är direkt hänförliga till trafiken på de sepa

ratredovisade bandelarna. Dessutom har vissa gemensamma intäkter och 

kostnader fördelats på bandelar efter· ·vissa fördelnirigsprinciper. Ut

gångspunkten har härvid varit att ·bedöma den resultatförbättring för 

SJ som en nedläggning av hela det trafiksvaga järnvägsnätet skulle med-. 

föra. I en sådan kalkylsituation bortfaller de kost1iadcr och intäkter som 

' Med stöd av regeringens beslut den 5 juni 1975 tillkaliade departcmcntschcfcn 
som sakkunniga direktören F. H. A. Pellijeff och ledamoten av riksdagen G. B. 
Rosqvist. 
' Tillvägagångssättet har ingiicndc redovisats i prop. 1967: 1 bil. 8 (S. 118). 
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är hlinförliga till det trafiksvaga bannätet. En. del av den trafik som det 
trafiksvaga bannätct alstrar kommer dock att falla bort även på affärs
banenätet vid nedläggning av det trafiksvaga bannätet. Värdet härav -
det s. k. matarvärdet - avräknas resultatförbättringen. Drifterslittning
en skall i princip motsvara den sålunda beräknade resultatförbättring 
som SJ "går miste om" genom att statsmakterna ålägger SJ trafikerings
plikt på de banor för vilka driftersättning utgår. 

De totala intäkterna för det separatredovisade bannätet har jämfört 
med 197:2 års separatredovisning ökat med 36,8 % till 403,9 milj. kr. 
ökningen var störst i godstrafiken. De stora ökningstalen förklaras 
främst av skillnaden i konjunkturläge mellan undersökningsåren. Ar 
1971 var ett lågkonjunkturår, medan år 1974 var ett utpräglat högkon
junkturår. Taxeförändringar har självfallet också påverkat intäktsut
vecklingen. Den procentuellt sett kraftiga intäktsökningen har inte kun
nat täcka den totala kostnadsökningen om 24,4 % till 865,5 milj. kr. 
Underskottet före avgränsning och framräkning uppgår därmed enligt 
SJ - vid en uppskattning av matarvärdet till 25 milj. kr. - till 
(865,5-403,9-25,0) 436,6 milj. kr. 

I syfte att få en bild av kostnads-, intäkts- och trafikutvecklingen på 
det trafiksvaga bannätet sett i ett längre tidsperspektiv har de sakkun
niga studerat 59 trafiksvaga bandclar med full drift vid de fyra senaste 
separatredovisningstillfällena (trafikåren 1965, 1968, 1971 och 1974). 
Analysen visar bl. a. att driftresultatet på de trafiksvaga bandelama 
successivt har försämrats under perioden, i första hand genom ökade 

kostnader. Efter en svag nedgång ökade intäkterna mellan åren 1971 
och 1974, men ökningen var inte tillräcklig för att täcka kostnadsökning

arna. 
Intäktsutvccklingen på SJ :s hela bannät har varit väsentligt gynn

sammare än utvecklingen på de trafiksvaga bandelarna, vilket bl. a. 
återspeglar olikheter i trafikutvecklingen. Den procentuella kostnads
ökningcn har samtidigt varit något lägre för hela SJ än för de trafik
svaga bandelarna, vilket kan tyda på att rationaliseringsmöjlighetetna 

har varit större på de trafikstarka banorna. 
Beträffande intäktsberäkningarna har det totalbearbetade persern

trafikmaterialet utökats genom det tillämpade systemet för automati
serad färdbiljettförsäljning, vilket enligt de sakkunniga bör ha ökat nog
grannheten i intäktsredovisningen. Den utökade alternativa biljettgiltig
heten över olika resvägar och de svårigheter som detta medfört för SJ 
vid vägbestämningen torde dock ha verkat i motsatt riktning. De bedöm

ningar som SJ har gjort av hur stor andel av resorna som företas över 
olika alternativa resvägar bör enligt de sakkunniga i framtiden lämpli
gen kompletteras med resanderäkningar eller andra undersökningar. 

Som de sakkunniga vid tidigare separatredovisningar framhållit, bör 
principerna för fördelningen av de indirekta kostnaderna ändras. Tra-
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fikpolitiska utredningens förslag med avseende på fördelningen av kost

naderna för grenstationer, central administration, resebyråverksamhet 

m. m. kan härvid tjäna som mönster för en ändrad kostnadsredovisning. 

De sakkunniga har inte funnit anledning ändra på de av SJ för år 

1974 separatredovisade intäkts- och kostnadsbeloppen, annat än vad 

gäller viss justering för felaktig kostnadsuppgift. När det gäller matar

värdesberäkningen anser de sakkunniga att matarvärdet hos det separat

redovisade bannätet, liksom tidigare, bör sättas till 50 % av resterande 

affärsbancnäts samtrafiköverskott i vagnslasttrafiken, vilket motsvarar 

50 milj. kr. för de separatredovisade bandelarna. Underskottet för tra

fikåret 1974 avseende separatredovisade bandelar uppgår därmed, före 

avgränsning och framräkning, till (861,2-403,9-50,0) 407,3 milj. kr. 

De departementschefs- och utskottsuttalanden (prop. 1963: 191, S3LU 

1963: 1, rskr 1963: 424) som varit vägledande för av gräns ni n gen 

av ett ersättningsberättigat bannät vid tidigare separatredovisningar har 

- i avvaktan på ställningstagande till trafikpolitiska utredningens för

slag i dessa hänseenden - legat till grund även för föreliggande av

gränsning. Uttalandena rör bl. a. avgränsningskriterierna "förbindelse

cller dubbleringsbanor" samt "möjligheterna till lönsam trafik m. m.". 

Tillämpningen har beträffande en rad bandelar lett till en i förhållande 

till SJ mera restriktiv avgränsning av ersättningsberättigade banor. 

De sakkunniga vill framhålla att funktionella trafiksamband mellan 

de i resp. nät ingående undersökta bandelarna spelat en väsentlig roll vid 

avgränsningen. I tveksamma fall, när avgränsningskriterierna inte verkat 

entydigt och/eller skälen för att ta undan en viss handel inte varit till

räckligt starka, har de sakkunniga - i avvaktan på ställningstagande till 

trafikpolitiska utredningens förslag både i fråga om separatredovis

ningsmetodiken och trafikpolitiken i vid bemärkelse - valt att inte från
gå den av SJ gjorda avgränsningen. 

De sakkunnigas ställningstagande innebär en utvidgning av dagens er

sättningsberättigade bannät från 6 832 till 6 969 bankm. Nettounderskot

tet på det av de sakkunniga avgränsade bannätet uppgick år 1974 till 

(690,1-296,1-32,7) 361,3 milj. kr. Bannätet utgör ca 56 %' av hela 

SJ:s bannät men svarar för endast ca 8 % av det totala trafikarbetet. 

Det förhållandet att vissa av de av SJ separatredovisade bandelarna 

enligt de sakkunniga föreslås undantagna från driftersättning får enligt 

de sakkunnigas uppfattning inte tolkas som att dessa bandelar är möj

liga att lägga ned eller att de skulle vara mindre värdefulla från trafik

försörjningssynpunkt. Realismen i avgränsningsarbetet kräver enligt de 

sakkunniga vissa hänsynstaganden till ett funktionellt affärsbanenät. 

I syfte att beräkna ett belopp som kan ligga till grund för begäran om 

driftersättning för budgetåret 1976177 har SJ gjort en framräkning 

av intäkter och kostnader från år 1974 till budgetåret 1976/77. Diirvid 

har bl. a. vidtagna taxehöjningar, träffade avtal om statstjänstemän-
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nens löner och en beräknad löneökning första halvåret 1977 beaktats. 
Som exempel kan nämnas att personalkostnadsökningcn under perioden 
beräknas till 37 % och sakkostnadsökningen till 21 % . Intäktsökningar- · 
na uppgår till sammanlagt 13,S %. Några resultatförbättringar på grund 
av nedläggningar har inte beräknats uppstå. På grund av högkonjunktu
ren år 1974 har de framräknade intäkterna "normaliserats" och sänkts 

med 50 milj. kr. 
Den av SJ tillämpade framräkningsmetodiken överensstämmer i stort 

med den som använts vid tidigare separatredovisningar. Framräkningen 

innebär en ökning av underskottet från år 1974 till budgetåret 1976177 

med 79 %. 
En principiell nyhet i separatredovisningssainmanhang är intäkts

normaliscringen. Tidigare har konjunkturens inverkan på redovisnings
undcrlaget och därmed slutligen på driftersättningens storlek ansetts 
utj~inmad sedd över en längre tidsperiod. De sakkunniga, som i och för 
sig inte har något att invända mot att hänsyn även tas till konjunktur
effekten vid bestämning av driftersättningen, har efter skilda konjunk
turanalyser funnit att siffran 50 rnilj. kr. är en god uppskattning av den 
resultatförsämring på det separatredovisade bannätet som kan ·härledas 
ur efterfrågeminskning. På det efter avgränsning ersättningsberättigade 
hannätet motsvarar detta 36,7 milj. kr. Den korrigering som kan bli er
forderlig mot bakgrund av nya konjunkturbedömningar föreslås ske .i 
samband med bestämningen av drifte.rsättningcns storlek. 

De sakkunniga anser det principiellt felaktigt att· låta framräkningen. 
omfatta även matarvärdet. Med hänsyn till i första hand konjunktur
utvecklingen och till det för hela SJ förväntade ekonomiska utfallet 
under budgetåret 1976/77 har dock den reducering av matarvärdet som 
SJ :s framräkning innebär accepterats. 

I likhet med tidigare separatredovisningar har i framräkningen i hu-· 
vudsak hänsyn tagits endast till förväntad kostnadsulveckling, medan 
motsvarande uppräkning av intäkterna för kommande· taxehöjningar 
inte skett. Uppräkning genom indexanknutna fraktavtal har skett endast 
vad gäller posttrafiken. De sakkunniga finner att korrigering för taxe
höjningarnas effekt på driftunderskottet liksom hittills får. ske i samband 
med bestämningen av driftersättningens storlek för resp .. budgetår. 

Efter korrigering för bl. a. de sakkunnigas bedömning av matarvärdet 
uppgår det framräknade underskottet på det av de sakkunniga avgrän
sade ersättningsberättigade bannätet till (956,4- 299,4-13,3) 643, 7 milj. 

kr. 

Sedan budgetåret 1964/65 har SJ erhållit ersättning för inkornstbortfa\l 
som uppkommit genom att man tillämpar r e d u c e r a d e s t y c k e
go d st ax o r i samtrafik järnväg-billinje till och från vissa orter vid 
nedlagda järnvägslinjer. Genom dessa nedsättningar och genom spe
ciella fraktavtal har det blivit möjligt att genomföra en successiv an-
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passning till ett normalt taxeläge. Vid vissa sådana orter tillämpas 
genomräknad järnvägstaxa. 

På basis av resultatet av en särskild undersökning under juni 1975 
har SJ begärt ersättning för rabatterna, dvs. skillnaden mellan normal
taxa och erlagd frakt, med 3,9 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Den anpassning till normaltaxans nivå, som skett under senare år 
på vissa orter med nedsatt styckegodstaxa, har reellt sett betytt mycket li
tet. Någon anpassning vid platser med genomräknad taxa - där ried
sättningen uppgår till väsentligt mycket större belopp - synes inte ha . 
förekommit. Enligt de· sakkunniga bekräftar detta att de kommersiella 
bedömningarna varit avgörande i sammanhanget. Då avsikten med 
ersättningen inte är att möjliggöra kommersiella rabatter utan att under
lätta övergången till normaltaxa är de sakkunniga inte beredda att för- · 
orda någon höjning av ersättningen för ändamålet. Ersättning till SJ 
för nedsättningar i styckegodstaxan under budgetåret 1976/77 föreslås 
därför utgå med oförändrat 2,7 milj. kr. 

De sakkunniga som granskade 1972 års separatredo'visning föreslog 
att en successiv avveckling borde ske av nedsättningar i styckegods
taxan som verkat i mer än fyra år. Utvecklingen under de senaste åren 
visar, att SJ endast i mycket begränsad utsträckning genomfört sådana 
åtgärder. De sakkunniga föreslår därför riu att frågan om hur de nedsatta 
styckegodsfrakterna skall kunna avvecklas, eller på annat sätt inordnas· 
i en framtida styckegodstaxa, blir föremål för närmare undersökQing. 

De sakkunniga föreslår slutligen att möjligheterna till flexiblare er
slittningsnormer för trafikunderskott på SJ:s bannät närmare undersöks. 
Tätare redovisning av vissa primärdata efterlyses också, vilket skulle 
möjliggöra en bedömning på säkrare grund av driftersättningens storlek 
för mellanliggande budgetår. 

Granskningen av 1975 års· separatredovisning vid SJ innebär sam
m an fat t n in g s vi s att de sakkunniga för budgetåret 1976/77 för 
drift av icke lönsamma järnvligslinjer och för nedsatta styckegodsfrak
tcr förordar en ersättning till SJ om sammanlagt (643, 7 +2,7) 646,4 
milj. kr. 

Föredraganden 

Enligt de år 1963 meddelade riktlinjerna för den statliga trafikpoli

tiken (prop. 1963: 191, S3LU 1963: 1, rskr 1963: 424) skall SJ ersättas 
för driftunderskott på sådana· icke 1 öns amma j är n vägs-

1 in je r, vilkas trafikering utgör en ekonomisk belastning för SJ men 
på vilka trafiken bör bibehållas tills vidare av samhälleliga skäl. Ersätt
ningens storlek skall g1'undas på en vart tredje år förnyad bandelsun
dersökning. SJ har redovisat resultatet av en sådan. undersökning -
1975 .års separatredovisning _:_ som underlag för beräkning av ersätt-
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ningens storlek för i första hand budgetåret 1976177. Scparatredovis
ningen har granskats av tillkallade sakkunniga. 

I separatredovisningen, som avser 1974 års trafik samt kostnads- och 
intäktsläge, ingår sammanlagt 7 765 bankm. Efter framräkning uppgår 
underskottet på detta bannät under budgetåret 1976/77 enligt SJ:s be
räkningar till 781 milj. kr., med vilket belopp SJ begär ersättning. 

De sakkunniga, som konstaterar att SJ i stort sett tillämpat samma 
redovisnings- och beräkningsprinciper som vid tidigare separatredovis
ningar, visar genom en särskild analys att driftresultatet på de trafik
svaga bandelarna successivt försämrats, i första hand genom ökade. 

kostnader. 
De sakkunniga har inte funnit anledning ändra på de av SJ för år 

1974 separatredovisade intäkts- och kostnadsbeloppen, annat än vad 
gäller viss justering för felaktig kostnadsuppgift. Liksom vid tidigare 
scparatredovisningar framhåller de sakkunniga emellertid, att princi
perna för fördelningen av de indirekta kostnaderna framgent bör änd
ras och hänvisar till de förslag härvidlag som nyligen framlagts av tra
fikpolitiska utredningen i dess betänkande. När det gäller uppskattning
en av det s. k. matarvärdet - vilket utgör en avdragspost vid beräk
ningen av ersättningsbeloppet - har de sakkunniga med tillämpning av 
tidigare använt beräkningsförfarande kommit fram till ett större belopp 
än SJ. Underskottet för trafikåret 1974 avseende separatredovisade ban
delar uppgår därmed enligt de sakkunniga till 407,3 milj. kr. före av
gränsning av det ersättningsberättigade bannätct och före framräkning 

till 1976177 års prisnivå. 
När det gäller avgränsningen av ett ersättningsberättigat bannät har 

de sakkunniga liksom vid tidigare separatredovisningar och i avvaktan 
på ställningstagandena till trafikpolitiska utredningens förslag utgått 
från de uttalanden som gjorts i 1963 års trafikpolitiska proposition 
jämte därtill hörande utskottsutlåtande och som rört bl. a. avgränsnings
kriterierna "förbindelse- eller dubbleringsbanor" samt "möjligheter till 
lönsam trafik m. m.". Tillämpningen har beträffande en rad bandelar . 
lett till en i förhållande till SJ mera restriktiv avgränsning av ersätt

ningsberättigade banor. 
De sakkunnigas bedömning innebär en utökning av dagens ersätt

ningsberättigade bannät från 6 832 till 6 969 bankm. Det sålunda av
gränsade bannätet utgör ca 56 % av SJ:s hela bannät, men det sva
rar för endast ca 8 % av det totala trafikarbetet. 

Vid framräkningen av de för år 1974 redovisade kostnads- och in
faktsbeloppen till budgetåret 1976177 har SJ infört en principiell nyhet, 

nämligen normalisering av de på grund av högkonjunkturen år 1974 
ovanligt höga intäktssiffrorna. De sakkunniga, som i och för sig inte 
har något att invända mot att hänsyn även tas till konjunktureffekten 
vid bestämningen av driftersättningen, har efter skilda konjunkturana-
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lyser funnit att den av SJ angivna normaliseringen iir en god uppskatt
ning av den resultatförsämring för det separatredovisade bannätet som 
kan härledas ur väntad efterfrågeminskning. De sakkunniga korrigerar 
denna normalisering med hänsyn till avgränsningen. I övrigt godtar de 
sakkunniga SJ:s framräkning. De sakkunniga konstaterar att någon 
uppräkning av intäkterna genom kommande taxchöjningar inte skett 
och framhåller att korrigering för sådana höjningar liksom hittills bör 
ske i samband med bestämningen av driftersättningens storlek för resp. 

budgetår. 
Med hänsyn till å ena sidan den avgränsning av det ersättningsbe

rättigade bannätct som ansetts böra ske och å andra sidan den fram
räkning av 1974 års intäkts- och kostnadsbelopp som gjorts i fråga .om 

det sålunda avgränsade bannätet, föreslår de sakkunniga en driftersätt
ning om 643,7 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Jag har - utifrån de bedömningsgrunder som hittills gällt och i av
vaktan på statsmakternas ställningstagande till trafikpolitiska utred
ningens betänkande - i och för sig inte något att erinra mot de sak
kunnigas beräkning av ersättningsbeloppet. Genom den beslutade taxe
höjningen per den 1 februari 1976 ökar emellertid intäkterna även på det 
ersättningsberättigade bannätet. Det av de sakkunniga beräknade ökade 
behovet av driftersättning oni 103,5 milj. kr. kan därigenom reduceras 

till ca 85 milj. kr. Härutöver utgår jag från att under budgetåret 1976177 
nedläggningsprövning skall kunna komma till stånd i fråga om ett antal 
särskilt trafiksvaga bandelar. Jag avser då bandelar, där en nedläggning 
uppenbarligen inte innebär några olägenheter från trafikförsörjnings
synpunkt och där den alternativa trafikuppläggningen innebär en klar 
samhällsekonomisk vinst. Därvid avser jag följande bandelar, nämligen: 
Övertorneå-Karungi, Gällivare~Arvidsjaur, Enköping-Uppsala, Fal
köping-Landeryd, Älmhult-Sölvesborg, Eslöv-Tomelilla, Uppsala
Hallstavik och Fågelsta-Vadstena. Bortsett från de· båda sistnämnda 
bandelarna som enbart har godstrafik gäller det helt eller i huvudsak 
persontrafiken. Jag bedömer att en nedläggning i sådana på kort sikt 
möjliga fall skall ge en besparing räknat på helår om ca 30 milj. kr. 
För budgetåret 1976177 beräknar jag därför ett belopp om 594,7 
milj. kr. i driftersättning till SJ, vilket innebär en ökning jämfört med 
budgetåret 1975/76 med 54,5 milj. kr. 

Liksom hittills bör SJ vidare erhålla ersättning för ö v e r g å n g s
v is tillämpade reduceringar i styckegods taxorna 
vid transporter till och från vissa platser vid nedlagda järnvägslinjer. 
SJ har på grundval av en särskild undersökning begärt en ökning från 
2,7 till 3,9 milj. kr. för ändamålet. De sakkunniga anför att avsikten 

med ersättningen inte är att möjliggöra kommersiella rabatter utan att 
underlätta övergången till normaltaxa och är därför inte beredda att 
förorda någon höjning av ersättningen. Jag vill heller inte förorda nå-
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gon sådan höjning utan föreslår att ersättning utgår med oförändrat 2, 7 

milj. kr. under budgetåret 1976/77. 
På grundval av beslut av 1968 års riksdag (SU 1968: 9, rskr 1968: 

113) har kommun, som med hänsyn till trafikförsörjningen anser att 
o 1 öns a m j är n vägsstation bör bibehållas, sedan hösten 1968 

möjlighet att göra framställning härom till regeringen. Med anledning 
av sådana framställningar har regeringen i en del fall ålagt SJ att bibe
hålla viss trafik eller att i övrigt vidta särskilda anordningar för trafik
försörjningen. För budgetåret 1976/77 begär SJ ersättning med 1,8 milj. 

kr. och utgår därvid från nu kända förhållanden under innevarande 
budgetår, vilket innebär en ändring jämfört med tidigare år 'då närmast 
föregående budgetår legat till grund för SJ :s begäran. Jag har inget att 
erinra mot att förhållandena under innevarande budgetår läggs till 
grund för beräkningen av anslagsbehovet. Ersättning bör utgå för be
rörda stationer tillhörande affärsbanenätet. Jag föreslår 600 000 kr. för 
ändamålet under budgetåret 1976/77, dvs. en ökning med 500 000 kr. 

Jag övergår nu till att behandla SJ:s begäran om ersättning 

f ö r vissa andra verksamheter. Flertalet av dessa ersätt
ningsfrågor behandlades senast i prop. 1975: 1 bil. 8 (s. 201). 

Ersättning till SJ för museiverksamhet om 2,1 milj. kr. är jag av 
tidigare redovisade skäl inte beredd att tillstyrka. Detsamma gäller den 
av SJ yrkade särskilda ersättningen för viss landsvägstrafik. 

För budgetåret 1976/77 begär SJ ersättning för vissa enligt verkets 
mening icke kommersiella rabatter med sammantaget 49,6 milj. kr., 
varav 23,3 milj. kr. för pensionärsrabatt, 22,8 milj. kr. för studerande
rabatt och 3,5 milj. kr. för slopad snittaxa. När det gäller pensionärs
och studeranderabatterna innebär min redan i fjolårets budgetproposi~ 
tion redovisade uppfattning att rabatterna rimligen även innebär kom~ 
mersiella fördelar för SJ. Med hänsyn härtill är jag inte beredd att för
orda särskild ersättning i vidare mån än vad som följer av tidigare be
slut om pensionärsrabattens utvidgning till förtidspensionärer m. fl. Jag 
räknar därför med 2 milj. kr. i ersättning för detta ändamål. I fråga 
om studeranderabatten anser jag dock att det föreligger skäl för någon 
form av avgränsning för att motverka ett missbruk av rabattmöjlighe
ten. Härvidlag avser jag att senare förelägga regeringen förslag som 
ger SJ möjligheter till sådan avgränsning. 

Sedan år 1972 har SJ tillämpat s. k. snittaxa vid beräkning av avgift 
för kombinerad tåg- och bussresa i relationer med altern·ativa SJ tåg/ . 
bussförbindelser. Med överlämnande av riksdagens skrivelse i ärendet 
och därtill hörande utskottsbetänkande har regeringen genom beslut i 
juni 1975 föreskrivit, att SJ snarast och senast den 1 januari 1976 skall . 
slopa sådan snittaxa. SJ har gjort detta den 1 november 1975. Slopandet 
innebär att avgiften för kombinerad resa beräknas efter genomräknad 
tågtaxa i stället för att buss- resp. tågresan prisberäknas var för sig. 
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Resultatförsämringen till följd härav har som nämnts av SJ beräknats 

till 3,5 milj. kr. 
Snittaxan har genom sin konstruktio11 vållat irritation bland trafikan

terna och även varit svår att konsekvent tillämpa för SJ:s bussförare. 
Enligt min uppfattning bör slopandet av snittaxan innebära en sådan 
förenkling av avgiftsberäkningen och förbättring av kundrelationerna att 
detta innebär en kompensation för det direkta intäktsbortfallet. Jag fin
ner bl. a. mot bakgrund härav inte anledning tillstyrka någon medcls

anvisning för ändamålet. 
Grundutbildningen av vapenfria tjänstepliktiga inom SJ har numera 

upphört. I enlighet med mina uttalanden i fjolårets budgetproposition är 
jag i avvaktan på resultatet av 1973 års utredning (Fö 1973: 01) för 

översyn av lagen om vapenfri tjänst m. m. inte beredd att tillstyrka nå
gon ersättning för en återupptagen vapenfriutbildning vid SJ. Min in
ställning i fråga om ersättning för driftvärnskostnader samt kostnader 

för drift, underhåll och förnyelse av säkerhetsanordningar vid plankors
ningar mellan väg och järnväg är också oförändrad. Några ersättnings

belopp härför har således ej beräknats. 

Jag är inte beredd tillstyrka särskilda medel för SJ:s medverkan .i 
planeringsarbetet inom det ekonomiska försvaret. 

Med de nu nämnda utgångspunkterna uppgår medelsbchovet för er
sättning till SJ för drift av icke lönsamma järnvägslinjer m. m. för bud

getåret J 976/77 till (594,7 + 2,7 + 0,6 + 2,0) 600 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsam

ma järnvägslinjer m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett an

slag av 600 000 000 kr. 

F 2. Ersättning till postverket för befordra~ av tjänsteförsändelser 

1974/75 Utgift 229 320 000 
1975/76 Anslag 220 000 000 
1976/77 Förslag 274 720 000 

Postverkct 

Från anslaget utgår ersättning till postverket för tjänsteförsändelser 
inkl. särskild postdelgivning, militärbrev, debetsedlar och förtryckta 

deklarationsblanketter. 
Postverket beräknar ersättningen för tjänstebrevsförsändelser för 

budgetåret 1975/76 till 268,1 milj. kr. Vid beräkningen har beaktats 

dels de portohöjningar som gjordes den 1 maj och den 1 juli 1975, dels 
de av postverket beslutade avgiftshöjningarna den 1 oktober 1975 i 

postgirorörelsen och den 1 januari 1976 för masskorsband och grupp
korsband. Vidare har hänsyn tagits till att vissa försändelser i dåvarande 
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post bankens rörelsegrenar numera avsänds från PKbanken och· alltså 
ingår i basbeloppet. 

Ersättning för befordran av tjänsteförsändelser i allmänhet utgår . 
j~imlikt 2 § tjänstebrevsförordningen (1945: 329) med viss procent av 

postverkets frankoteckensuppbörd. Ersättningen erläggs under kvartalet 

närmast efter det, som ersättningen avser. Fr. o. m. budgetåret 1974/75 
tills vidare har procenttalet bestämts till 15,5. Med utgångspunkt i pro
centtalet beräknar postverkct ersättningen för befordran av tjänsteför

sändelser under budgetåret 1976/77 till 274 720 000 kr. 

Föredraganden 

Från anslaget utgår fr. o. m. budgetåret 1974/75 ersättning för tjänste
försändelser inkl. särskild postdelgivning, ·militärbrev, debetsedlar och 

förtryckta deklarationsblanketter. 
Från sjunde huvudtitelns anslag Ersättning till postverket m. fl. för 

bestyret med skatteuppbörd m. m. betalas fr. o .. m. samma budgetår 

endast ersättning för postverkets arbete med uppbörd och redovisning 

av skatt m. m. samt uppgifter till kyrkobokföringsmyndigheterna då be

gäran gjorts om eftersändning av post på grund av definitiv avflyttning. 
Postverket har beräknat ersättningen för befordran av tjänsteförsän

delser under budgetåret 1976/77 till 274,7 milj. kr., motsvarande 15,5 % 

av postvcrkets beräknade portoinkomster. Postverkcts beräkningar h~ir
vidlag har inte gett mig anledning till någon erinran. 

Totalt krävs således ett anslag budgetåret 1976/77 av 274,7 milj. kr. 
Härav bör ett så stort belopp avräknas mot automobilskattemedlen, som 
svarar mot den del av ersättningen för befordran av tjänsteförsändelser,' 
som beräknas falla på sådan verksamhet vid myndigheter, för vilken 
kostnaderna avräknas mot angivna medel. Med ledning av upplysningar 
från postverket kan denna del av ersättningen för nästa budgetår upp
skattas till 4,4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning till postverket för befordran av tjänste/örsän

delser för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 
274 720 000 kr., därav 4 400 000 kr. att avräknas mot auto
mobilskattemedlen. 

F 3. Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 068100 

2 507 000 
3 082 000 
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I. Meteorologiska världsorganisationen (WMÖ> 
m.m. 

2. Internationella föreningen rör frågor rörande 
vägväsendet (PIARC> m.rn. 

3. Förhandlingar rörande luftfarten 
4. Förenta Nationernas ekonomiska kommission 

för Europa (ECEJ 
5. Europeiska transportministcrkonferensen 

(CEMTJ 
6. Internationella järnvägsfördragen (ClM-ClV) 
7. Vissa förhandlingar rörande vägtransporter 
8. Visst internationellt trafiksäkerhetsarbcte 
9. Förhandlingar rörande vissa telefrågor 

10. Internationella organisationen för fyrtekniska 
frägor 

11. Internationella hydrografiska byrån 
12. Förhandlingar rörande sjöfarten samt Mellan

statliga rådgivande sjöfartsorganisationen 
(IMCOJ 

13. Bidrag till internationell ispatrulleringstjänst i 
Norra Atlanten 

14. Bidrag till driften av livräddnings- och väder
lcksfartyg i Nordsjön 

15. Internationella föreningen i Bryssel för sjö
fartskongresser (PIANC) 

16. Bidrag till vissa fyrar i Röda Havet 
17. Internationella föreningen för järnvägs

kongresser 

Anvisat 
1975/76 

702 000 

10 300 
199 300 

60 000 

80 000 
15 000 
50 000 
50 000 
20 000 

25 400 
95 000 

780 000 

150 000 

230 000 

7 000 
30 000 

3 000 

2 507 000 

Beräknad 
ändring 
1976/77 

+243 000 

49 300 

40 000 

-!- 5 000 
-1 · 25 000 

-1- 13 600 
+· 7 000 

-;-280 000 

-1- 10 000 

+574 300 

1. Sveriges medlemsavgift tillWMO beräknas uppgå till 720 000 kr. 

budgetåret 1976/77. Bidraget till World Weather Watch beräknas utgå 

oförändrat med 75 000 kr. Resor föranledda av svenskt deltagande i 

WMO:s verksamhet beräknas uppgå till 150 000 kr. Sammanlagt bör så
ledes anslagsposten föras upp med 945 000 kr. 

4. ökade resekostnader erfordrar en uppräkning av anslagsposten 

med 40 000 kr. 
6. ökade resekostnader erfordrar en uppräkning av anslagsposten 

med 5 000 kr. 
7. Antalet stater med vilka Sverige har bilaterala överenskommelser 

om vägtransporter har ökat och väntas fortsätta att öka. Förhandlingar 

om nya överenskommelser, om tillämpning av de redan föreliggande 

samt ökade resekostnader innebär att anslaget måste höjas med 25 000 
kr. 

10. Med hänsyn till bl. a. höjd medlemsavgift bör anslagsposten räk

nas upp med 13 600 kr. 

11. På grund av ökade kostnader för svenskt deltagande i Internatio

nella hydrografiska byråns kommitteer och arbetsgrupper och i Interna

tional Cartographic Association bör anslagsposten höjas med 7 000 kr. 

12. Sveriges bidrag till IMCO beräknas öka med omkring 200 000 kr. 

14 Riksdagen 1975/76. 1 sam!. Nr 100. Bil. 8 
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till omkring 500 000 kr. Kostnaderna för svenskt deltagande inom orga
nisationens organ väntas öka med 40 000 kr. till 230 000 kr. Sjöfartsver
kets kostnader för administration av IMCO-arbetet väntas öka med 
30 000 kr. till 150 000 kr. För svenskt deltagande vid sjöfartsmötcn inom 

nordisk ram väntas kostnaden öka med 5 000 kr. till 20 000 kr. För re
presentation, slut1igen, i samband med IMCO-arbetet och vid sjöfarts
möten inom nordisk ram väntas en kostnadsökning med 5 000 kr. till 
10 000 kr. Sammanlagt bör anslagsposten räknas upp med 280 000 kr. 

14. ökade kostnader för driften av livräddnings. och väderleksfartyg 
i Nordsjön innebär att anslaget måste höjas med 10 000 kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammanställningen 
hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella sammanslutningar m. m. 

för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 3 082 000 

kr. 

F 4. Beredskap för civil luftfart 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

Luftfartsverket 

1451000 
2 000 000 
2 200 000 

Reservation 658 000 

I skrivelse den 21 augusti 1975 har luftfartsverket beräknat medclsbe
hovet för budgetåret 1976/77'till 5 100 000 kr. Med hänsyn till handling
arnas innehåll torde någon redogörelse inte böra lämnas till regerings
protokollet. Handlingarna torde få bringas till riksdagens kännedom i 
samband med att de ställs till vederbörande utskotts förfogande. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag anförde i prop. 1974: 1 (bil. 8 sid. 174) 
angående inriktningen av de beredskapsfrärnjande åtgärderna för 'den 
civila luftfarten beräknar jag för budgetåret 1976/77 2,2 milj. kr. för 

detta ändamål. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Beredskap för· dvil luftfart för budgetåret· 1976/77 an

visa ett reservationsanslag av 2 200 000 kr. 

F 5. Kostnader för visst värderingsförfarande 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

0 

40 000 
40 000 
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Fr. o. m. den 1 januari 1970 finns en för hela landet gemensam buss
och taxivärdcringsnämnd med uppgift att avgöra frågan om villkoren 
vid inlösen av rörelse eller tillgångar i samband med återkallelse av tra
fiktillstånd enligt förordningen (1940: 910) angående yrkesmässig biltra
fik m. m. 

Värderingsnilmnden består av tre ledamöter med suppleanter som ut
ses av regeringen. Kostnaderna för nämnden skall förskotteras av staten 
men - genom utdebitering efter varje värderingsförfarande - slutligt 
belasta den som förvärvar tillståndet. På statsbudgetens inkomstsida 
finns därför en motsvarande inkomsttitel, benämnd Ersättning för visst 
värderingsförfarande. 

Föredraganden 

Kostnaderna för värderingsnämndens verksamhet beräknar jag till 
oförändrat 40 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för visst värderingsförfarande för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 40 000 kr. 

F 6. Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines System 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

0 
1000 
1000 

Från anslaget bestrids eventuella utbetalningar i anledning av den ga
ranti som regeringen kan ställa dels i fråga om ersättning för förlust av 
eller skada på SAS' luftfartyg till följd av flygplanskapning (prop. 
1970: 165, SU 1970: 123, rskr 1970: 428), dels i fråga om ersättning för 
förlust av eller skada på SAS tillhöriga flygplan av typ Boeing 747 orsa
kad av krigshandling eller liknande handling (prop. 1971: 75 bil. 4, TU 
1971: 4, rskr 1971: 115). Den närmare utformningen av garantierna för
utsätts vid behov skola regleras genom överenskommelser mellan de tre 
skandinaviska staterna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlines System 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

F 7. Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid flygtrafik på 

Gotland 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

3 500 000 
4 200 000 
7 800 000 
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På tilläggsstat till riksstaten för budgetåret 1974/75 (prop. 1974: 140, 
TU 1974: 27, rskr 1974: 347) uppfördes ett förslagsanslag av 4,2 milj. 
kr. för rubricerat ändamål. För budgetåret 1975/76 beräknades (prop. 
1975: 1 bil. 8 sid. 209, TU 1975: 1, rskr 1975: 76) medclsbehovet till 
oförändrat 4,2 milj. kr. 

För budgetåret 1976/77 beräknar jag medclsbehovet till 7,8 milj. kr. 
Härav utgör 2,7 milj. kr. ersättning för det antal enkla resor som företas 
av på fastlandet bosatta personer under perioden september - maj en

ligt riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte om .vidgat transportstöd 
(mot. 1975: 1453, TU 1975: 7, rskr 1975: 95). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till Linjeflyg AB för särskilda rabatter vid 

flygtrafik på Gotland för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 7 800 000 kr. 
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KAPlTALBUDGETEN 

Im·esteringsplan för kommunikationsverken m. m. 

I det följande lämnas· för budgetåren 1974/75-1976/77 en redovis
ning för postverkets, televerkets (exkl. rundradio), statens järnvägars och 
luftfartsverkets fonder samt statens vägverks förrådsfond, sjöfartsver
kets fond och fonden för Södertälje kanalverk. Vidare framläggs en 
sammanfattande redogörelse för investeringarna i övrigt såvitt avser 
kommunikationsdepartementets del av kapitalbudgeten. 

lm·esteringsutfall för budgetåret 1974/75 

I följande tabell redovisas de anslagsmedel, som under det gångna 
budgetåret stått till förfogande, och i vilken. omfattning de tagits i an

språk. Enligt beräkningarna i prop. 1975: 1 skulle medelsförbrukningen 
pa investeringsanslagen foom kommunikationsdepartementets verksam
hetsområde uppgå till 1 591,7 milj. kr. under budgetåret 1974/75. De 
sammanlagda faktiska investeringsutgifterna har stannat vid 1 552,1 
milj. kr. och således underskridit de beräknade utgifterna med 39,6 
milj. kr. 

Utjal/ b11dge1tlret 1974/75 

Ing. be- Anvisade Medelsförbrukning Utg. be-
hållning anslag hållning 

beräknad faktisk 
i prop. 
1975: I 

milj. kr. 

Post verket 4,2 71,8 70,0 46,l 30,0 
Televerket, exkl. rundradio 55,8 833,8 786,9 784,4 105,2 
Statens järnvägar 8,8 452,8 422,3 422,3 39,3 
Luftfartsverket 23,4 167,2 168,4 164,3 26,3 
Statens vägverk 6,0 55,8 56,2 56,2 5,6 
Sjöfartsverket 3,6 69,2 72,7 69,2 3,6 
Södertälje kanalverk 6,5 8,7 15,2 9,6 5,6 

108,3 1659,3 1591,7 1552,1 215,6 
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Beräknad medelsförbnrkning för budgetåret 1975/76 

I prop. 1975: 1 förordades för budgetåret 1975176 ett totalt rambe
lopp av 1 720,9 milj. kr. för här berörda fonder, cxkl. rundradioan
läggningar under televerkets fond. Jämfört med motsvarande belopp 
för det föregående budgetåret innebar detta en ökning med 180,5 milj. 

kr. 
Genom regeringens beslut den 10 april 1975 har postverket erhållit 

rätt att göra de utbetalningar för tomtförvärv och evakuering inom 
kvarteret Blåmannen i Stockholm vilka senarelagts i förl)åUande till in
vesteringsprogrammet för budgetåret 1974/75. Beslutet innebär en höj
ning av postverkcts investeringsram med 22,4 milj. kr. Genom rege
ringens beslut den 9 oktober 1975 har postverket medgivits ta i. anspråk 
ytterligare 3,5 milj. kr. till följd av ökade kostnader för tomtförvärv 
och evakuering inom kvarteret Blåmannen. . 

Genom regeringens beslut den 23 oktober 1975 har televerkets in
vesteringsram för innevarande budgetår höjts till 798,5 milj. kr. 

För att möjliggöra tidigareläggning av vissa byggnads-· och. anlägg

ningsarbeten har regeringen genom beslut den 23 oktober 1975 höjt 
SJ:s invcsteringsram med 5,9 milj. kr. 

Genom regeringens beslut den 23 oktober 1975 höjdes luftfartsver
kets investeringsram med ca 300 000 kr. för viss sysselsättningsfräm
jande åtgärd. Luftfartsverket räkna·r f. n. med att medclsförbrukningen .. 
skall uppgå till 298,6 milj. kr. · 

För påbörjande av fyren Hättebergct har regeringen .den 29 maj 
1975 höjt ramen för sjöfartsverkets investeringar med 1,6 milj. kr. 
Genom beslut den 18 december 1975 har ramen höjts med ytterligare 
56,8 milj. kr. för delbetalning av ny isbrytare och nytt byggnadsfartyg. 
Kostnader för vissa beslutade investeringar i sysselsättningsfrämjande 
syfte medför att ramen behöver höjas ytterligare. 

Till följd av den allmänna löne" och prisstegringen och vissa tillkom
mande arbeten har riksdagen den 3 december 1975 beslutat om ett 
medelstillskott av 8 milj. kr. för arbetena på Södertälje kanals bredd
ning och fördjupning. Härutöver beräknas behållningen på anslaget om 

5,6 milj. kr. vid utgången av budgetåret 1974/75 behöva tas i anspråk. 
Medelsförbrukningen beräknas sålunda till 21,6 milj. kr. 

Den totala investeringsomslutningen för budgetåret 1975/76 beräknas 
efter de redovisade ramhöjningarna uppgå till 1 851 milj. kr. I följande 
tabell redovisas beräkningarna enligt prop. 1975: 1, de beräkningar som 
gjordes under våren 1975 samt den medclsförbrukning som följer av 

det nyss anförda. 
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Beriilwad medelsförbruk11i11g budgetåret 1975176 

Beräknad Beräknad Beräknad 
i prop. våren hösten 
1975: I 1975 1975 

milj. kr 

Postverket 23,6 46,0 '49,5 
Televerket, exkl. rundradio 797,5 797,5 798,5 
Statens järnvägar 480,0 480,0 485,9 
Luftfartsverket 280,0 280,0 '298,6 
Statens vägverk 65,0 65,0 65,0 
Sjöfartsverket 66,8 68,4 1131,9 
Södertälje kanalverk 8,0 8,0 '21,6 

1 720,9 1 744,9 1 851,0 

• Preliminärt belopp. 

Beräknad medelsförbrukning för budgetåret 1976/77 

För budgetåret 1976177 föreslår verken investeringar om samman
lagt 2 293,6 milj. kr., vilket jilmfört med beräkningarna i prop. 1975: 1 
för innevarande budgetår skulle innebära en ökning med 5T2,7 milj. kr. 

och i förhållande till nu verkställda beräkningar för samma budgetår 
en ökning med 442,6 milj. kr. När det gäller de olika ·verken föreslår 

dessa, jämfört med senaste beräkning för budgetåret 1975176, ökningar 
för postverket med 15,6 milj. kr., för televerket med 45,0 milj. kr., för. 

statens järnvägar med 384, l milj. kr. och för statens vägverk med 68.8 
milj. kr. För luftfartsverket, för sjöfartsverket samt för fonden för 

Södertälje kanalverk föreslås m~nskningar me.d 34,4 milj. kr., 17,9 milj. 
kr. resp. 18,6 milj. kr. 

Vid min avvägning har jag för nästa budgetår ansett mig böra för 
ifrågavarande fonder räkna. med en total medclsförbrukning av 1 809,0 
milj. kr., vilket innebär en ökning med 88,1 milj. kr. jämfört med mot
svarande totalbelopp för innevarande budgetår enligt prop. 1975: l. 

Regeringen beslutade i oktober och december 1975 om vissa tidigare
läggningar av investeringar i sysselsättningsfrä.mjande syfte. Med hän
syn tagen till dessa investeringar - som i huvudsak skulle ha utförts 
under budgetåret 1976/77 __: blir ökningen av invcstcringsutrymmet ca 
300 milj. kr. 

I förhållande till beräkningarna i prop. 1975: 1 innebär mitt förslag 
beträffande postverkets, televerkets, statens. j.ärnvägars, statens vägverks 
och sjöfartsvcrkets investeringar höjningar.med 25,9 milj. kr., 27,5 milj. 

kr., 35,3 milj. kr., 16,0 milj. kr. resp. 13.5 milj. kr. För luftfar~sverket 
samt för Södertälje kanalverk beräknar jag en minskning av ihveste
ringsramcn med 25,1 milj. kr. resp. 5,0 milj. kr. 

[ den inledande översikten har jag lämnat en sammanfattande redo
görelse för investeringsbehovet inom de olika verken och i korthet be
rört inriktningen av investeringarna för nästa budgetår. 
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Den för budgetåret 1976/77 förordade investeringsverksamheten 

framgår av följande tabell. Som jämförelse har i denna även tagits upp 

beloppen för den hösten 1975 beräknade förbrukningen under budget

året 1975176. 

Beriiknad nudelsförbrukning budgetåret 1976/77 

Post verket 
Televerket, exkl. rundradio 
Statens järnvägar 
Luftfartsverket 
Statens vägverk 
Sjöfartsverket 
Södertälje kanalverk 

1 Preliminärt belopp. 

1975/76 
Beräknad 
hösten 1975 

49,5 
798,5 
485,9 

1298,6 
65,0 

131,9 
21,6 

1851,0 

1976/77 
Verkens 
förslag 

milj. kr. 

65,1 
843,5 
870,0 
264,2 
133,8 
114,0 

3,0 

2 293,6 

Föredra
ganden 

49,5 
825,0 
515,3 
254,9 

81,0 
80,3 

3,0 

1809,0 

Under kommunikationsdepartementets kapitalbudget upptas vidare 

anslag med ett formellt belopp om 1 000 kr. till statens lånefond för 

den mindre skeppsfarten samt med 30 milj. kr. för garanti till Aktie

bolaget Aerotransport. 

Sammanfattning 

En sammanfattning av anvisade resp. förordade anslag för affärs

verksfonderna, statens vägverks förrådsfond, sjöfartsverkets fond och 

fonden för Södertälje kanalverk samt beräknad medelsförbrukning un

der budgetåren 1975/76 och 1976/77 g~s i följande sammanställning. 

Anslag och mede/sförbrukning budgetåren 1975176 och 1976177 

Behålln. Anslag Medels- Anslag Medels-
1975- 1975/76 för bruk- 1976/77 för bruk-
07-01 ning ning 

1975/76 1976/77 

milj. kr. 

Postverket 30,0 20,0, 49,5 54,0 49,5 
Televerket, exkl. rundradio 105,2 773,7 798,5 827,l 825,0 
Statens järnvägar 39,3 488,7 485,9 524,7 515,3 
Luftfartsverket 26,3 286,0 1298,6 266,7 254,9 
Statens vägverk 5,6 65,9 65,0 82,6 81,0 
Sjöfarts verket 3,6 2 128,4 131,9 88,2 80,3 
Södertälje kanalverk 5,6 '16,0 21,6 3,0 3,0 

' 
215,6 ) 778,7 I 851,0 1 846,3 I 809,0 

1 Preliminärt belopp. 
' Varav 55 milj. kr. på tilläggsbudget. 
a Varav 8 milj. kr. på tilläggsbudget. 
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Anslagsbehållningarna per den 1 juli 1975 uppgick till 215,6 milj. kr. 
Tillsammans med för innevarande budgetår anvisade anslag om 1 778,7 
milj. kr. utgör den för budgetåret disponibla anslagssumman 1 994,3 
milj. kr. Med nu beräknade investeringsramar kommer medelsförbruk
ningen under innevarande budgetår att uppgå till totalt ca 1 851 milj. 
kr. Behållningarna vid budgetårets slut kommer därmed att utgöra ca 
143 milj. kr. 

De beräknade anslagsbeloppen för nästa budgetår avser att jämte 

behållningarna för innevarande budgetår täcka den förutsatta mcdels
förbrukningen och därutöver ge en marginal om ca 10 % för att möj
liggöra ökade investeringsramar om det skulle påkallas av konjunktur
mässiga eller andra skäl. De förordade anslagen uppgår till samman
lagt 1 846,3 milj. kr. Tillsammans med de till budgetåret 1976/77 in

gående behållningarna kommer de under samma budgetår tillgängliga 
anslagen att uppgå till 1 989,6 milj. kr. Då medelsförbrukningen upp
skattas till ca 1 809 milj. kr. utgör anslagsreserven ca 181 milj. kr. 

Medräknas även övriga anslag under kommunikationsdepartementets 
del av kapitalbudgeten, dvs. anslagen under statens utlåningsfonder och 
fonden för låneunderstöd blir totalsumman för budgetåret 1976/77 en
ligt förslaget 1 876 301 000 kr. att jämföras med i statsbudgeten för 

budgetåret 1975/76 för motsvarande ändamål upptagna l 755 700 000 
kr. Anslagen ökar således totalt med 120,6 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle 
att avge yttrande med anledning av vad jag sålunda anfört om 

kommunikationsverkens investeringar. 
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I. Statens affärsverksfonder 

A. POSTVERKET 

Postverkets tillgångar uppgick den 30 juni 1975 till 8 347;1 milj. kr. 
Bokförda nettovärdet av fast egendom, huvudsakligen posthus; utgjorde· 
300,2 milj. kr. medan de bokförda nettcivärdena av motorfordon m. i.p.. 

uppgick till 22,9 milj. kr., av inventarier till 73,5 milj. kr. samt av förråd. 
och lager till 5,5 milj. kr. Statskapitalet i postverket uppgick vid samma 
tidpunkt till 327,4 milj. kr., vilket innebär en minskning under budget
året med 135,3 milj. kr. Per den 1 juli 1974 överfördes Postbankens 
statskapital på sammanlagt 161,2 milj. kr. till den nybildade Post- och 

Kreditbanken (PKbanken). I övrigt ökade statskapitalet under budget
i'iret med 25,9 milj. kr. 

Postverkets verksamhet under budgetåret 1974175 resulterade i ett 
överskott på 1,1 milj. kr. 

Postverket 

I skrivelse den 20 augusti 1975 och i anslutning därtill lämnad 
kompletterande skrivelse den 1.8 september 1975 har postverket hem
ställt om investcringsanslag till post hus m. m. för budgetåret 1976177, 
m.m. 

Posthus m. m. 

Ing. behållning Anslag Utgift 

1974/75 4 235 000 71800000 46 058 000 
1975/76 29 977 000 20 000 000 149 500 000 
1976/77 verket 477 000 69 100 000 65 100 000 

föredraganden 477 000 54 000 000 49 500 000 

'Inkl. från budgetåret 1974/75 senarelagda investeringar 22 430 000 kr. 
samt vidgad medelsförbrukningsram 3 470 000 kr. 

Vtrecklinge11 av postverkets rörelse m. m. 

Post v o I y men utvecklades positivt under budgetåret 1974175 
till följd av att postavgifterna i stort sett har kunnat hållas oförändrade 

sedan den 1 juli 1972 och fram till den 1 maj 1975, dvs. i nästan tre år. 
Vidare har konjunkturfäget varit förhållandevis gott, vilket medfört 
en gynnsam säljsituation för postverkets produkter. Den allmänna porto-
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höjning som företogs den 1 maj 1975 medförde dock ett visst efter
frågcbortfall i slutet av budgetåret. Mätt i portointäktcr i fasta priser 
och inklusive ersättningen för tjänsteförsändelser ökade postvolymcn 
med 5,2 % jämfört med 6,7 % under budgetåret 1973/74. Av ökningen 
sammanhänger 2,8 procentenheter med att portointäkter för försän
delser i de rörelsegrenar som överförts till PKbankcn numera är exter
na intäkter. Bortsett från dessa intäkter och från vissa stora extraordi

n~ira postsändningar under budgetåret 1973/74 ökade ·portointäkterna 
volymmässigt med 3,6 %.. 

Antalrt brev och postkort ökade under budgetåret 1974/75 med 8,2 % · 
jämfört med föregående budgetår. Till denna utveckling bidrog främst 
förs~indelscr från näringslivet. Brevrörelseh har länge givits högsta priori
tet i postvcrkets marknadsföring i syfte att bibehålla och om möjligt 
öka volymen i den för postverkcts ekonomi mycket betydelsefulla. brev

trafiken. Paketen ökade med 5,8 % - till stor del beroende på en . 
positiv utveckling av postverkets nya service för hämtning och utkörning 
av post. Masskorsbanden minskade med 5,3 % och gruppkorsbanden 
med 3,1 %. Denna svaga utveckling .jämfört med föregående budget
år beror till stor del på att jämförelserna- görs med' valåret 1973. Exklu

sive försändelser i samband med valet blev förändringarna för mass

och gruppkorsband -2,6 % resp. +3,7 %. övriga korsband. ökade 
med 8,2 %. 

Antalet postdistribucradc tidningsexcmplar minskade under år 1974 
med 2,2 %. Tidningsutgivare, som åtager sig ·att. under år' 1976 an
lita postverket för befordran av tidning i minst sam111a ·omfattning som 
rådde vid utgången av augusti månad 1975, får ökad rabatt jämfört 
med år 1975. 

Postgiroinlåningen i dagsmedeltal ökade med 9,7 % . eller med 423 · 
milj. kr. till 4,8 miljarder kr. under budgetåret 1974/75~ Antalet post
girokonton ökade under samma tid med .14 000 och uppgick den 30 
juni 1975 till 701 000. Postgirot förmedlade under budgetåret 277 
miljoner betalningar till .ett värde av 1 461 miljarder kr., vilket innebar 
att antalet betalningar ökade med 5,2 'J'o och det förmedlade beloppet 
med 18,5 %. 

Sedan PKbanken bildades den 1 juli 1974 bedriver postverket cntre
prenadverksamhet för dess räkning. Följande siffror belyser .postverkets 
åtaganden gentemot banken. På sparkonton. gjordes under budgetåret 
1974175 sammanlagt 25,6 miljoner insättningar och uttag. Under sam-· 

ma tid bokfördes 49,2 miljoner transaktioner på personkonton. Vidare 
verkställdes 0,4 miljoner betalningsuppdrag på girokapitalkonton. 

Efter PKbankens bildande ligger betalniil.gsförmedling· genom de icke 
räntebärande postgirokontona ·kvar inom postgirot, som även handhar 

den centrala hanteringen av och bokföringen på PKbankens spar- och 
personkonton samt girokapitalkonton. Kontohavarnas tillgodohavande. 
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på icke räntebärande postgirokonton steg under budgetåret 1974175 

med 25,5 % eller med 1,3 miljarder kr. till 6,3 miljarder kr. 

Post verkets di I igen s rör e I se omsatte under år 1974 

37,7 milj. kr., vilket innebär en ökning med 18,7 % jämfört med 1973. 

Linjetrafiken minskar dock fortfarande till följd av befolkningsminsk

ningen på landsbygden och den ökande privatbilismen. Däremot har be

ställningstrafiken fortsatt att öka. 

Post verkets organisation, r a tio n a 1 i ser in g m. m. 

Postverket har i maj 1975 till regeringen inkommit med ett förslag 

till ny organisation för postverket. Förslaget har utarbetats i samver

kan med personalorganisationerna. Avsikten är att den nya organisa

tionen skall byggas upp stegvis med början deri 1 juli 1976. 

En långtgående delegering av beslut och. ansvar och en fördjupning 

av förvaltningsdemokratin är - enligt förslaget - väsentliga inslag i 

den nya organisationen. Helt nya förutsättningar skapas för personalens 

medbestämmande och initiativ till förbättringar. 

Behovet av snabb information om det ekonomiska utfallet av och 

förutsättningarna för verksamheten kommer att tillgodoses genom ett 

nytt ekonomiadministrativt system (PEA). De regionala förvaltningarna 

får ett direkt ansvar för både intäkter och kostnader. l den centrala för

valtningen inriktas arbetet främst på utvecklings-, planerings- och sam-

ordningsfrågor. 

Uttryckt i antal årsarbetskrafter ökade postverkets behov av personal 

under budgetåret 1974175 med 1300 till följd av den fortgående urba

niseringen och trafikökningen. Främst genom rationaliseringsåtgärdcr 

kunde dock personalökningen begränsas till 850 årsarbetskrafter. I 

genomsnitt under budgetåret uppgick antalet årsarbetskraftcr till 42 450. 

I sammanhanget kan nämnas att det totala antalet anställda under 

året ökade med ca 1 150 till ca 56 550. 

Tnom postverket pågår således en fortlöpande rationalisering för att 

effektivisera verksamheten och i möjligaste mån begränsa de kraftigt 

stigande kostnaderna. De viktigaste aktuella projekten anges i det föl

jande. 
Mekaniska paketsorteringsanläggningar finns f. n. i drift på åtta 

olika platser i landet och ytterligare två anläggningar planeras .. 

För att underlätta postbehandlingsarbetet har postverket fortsatt att 

anskaffa också andra mekaniska hjälpmedel, t. ex. i sorteringsanlägg

ningen vid Malmö Ban där förutom två paketsortcringsmaskiner band

och hängtransportörer m. m. har installerats; För ca ett år sedan togs 

ett bandtransportörsystem i bruk i Göteborg. Un~er innevarande bud

getår avses lådtransportörsystem tas i bmk i Linköping och Västerås. 

Den försöksverksamhet som bedrivits för att finna en lämplig er

sättare för brevbärarbilen Tjorven har resulterat i att poststyrelsen be

slutat inköpa 150 brevbärarbilar av märket Opel Kadett. Ytterligare för-
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söksverksamhet kommer att bedrivas med bilar av märkena Opel, "Fiat 
och DAF i syfte att utröna om någon av bilarna kan ersätta Tjorven i 
alla typer av brevbLiringsdistrikt. Ue nya försöken kommer att pågå 
under hösten 1975 och första halvåret 1976. En preliminär utvärdering 
beräknas kunna ske under våren 1976. 

Installationen av postkassamaskiner har påbörjats programenligt och 

skall vara helt genomförd 1978, då totalt ca 2 600 kassamaskiner skall 
finnas på postanstalterna. Under första halvåret 1975 installerades ca 
70 maskiner på ca 20 platser i Stockholmsområdet. 

En allt större del av transaktionsvolymen i postgirot har överförts 
till det nya systemet för den centrala bokföringen i vilket datainsamling 
och blankettsortering baserats på optisk klartextläsning. Vid mitten 
av år 1975 uppgick andelen transaktioner, som behandlades i optiska fä

sare/sorterare, till närmare 75 % . 

Dataterminaler utnyttjas i Stockholm, Göteborg o"ch Malmö för saldo
kontroll vid vissa uttag från postgirokonton och personkonton. Test
vcrksamhet för on-linc-drift av kassamaskiner påbörjades i Stockholms
området under hösten 1975. 

M a r k n a d en. För att fånga upp det växande behovet i samhället 

av ökad kommunikation - också på brevområdet - har postverket 
gett brevet hög prioritet i marknadsföringen. 

Förmedlingen av social service genom lantbrevbärarna, som efter en 
försöksverksamhet introducerades under budgetåret 1973/74, har mött 
stort intresse från kunderna. Vid utgången av budgetåret 1974/75 hade 
52 kommuner tecknat avtal om service på nära 700 av landets 2 700 
lantbrevbäringslinjer. Förhandlingar pågår med ytterligare ett trettio
tal kommuner om avtal som berör 350-400 linjer. 

Sedan augusti 1974 har postverket, tills vidare på försök, medverkat 
i det nya rikstotospelet, det s. k. V 65-spelet. Alla.postanstalter och lant
brevbärare skall förmedla. spelkuponger och förtidsvadsinsatser i Riks
totospelet. Fr. o. m. år 1975 utökades antalet spelomgångar från 40 till 
50 per år. Under budgetåret· 1974/75 förmedlades sammanlagt ca 4 
miljoner insatser. En överenskommelse har träffats om medverkan av 
postverket i Rikstotospelet också under budgetåret 1975/76. 

Postanvisningsrörelsen är numera av mycket liten omfattning. Möj
ligheterna att utveckla. denna rörelsegren utreds för närvarande och 

som ett led i detta arbete genomfördes under hösten 1975 vissa service
förbättringar. Telegrampostanvisniilgarna byttes då ut mot telefonpost
anvisningar, vilket innebär att denna mycket snabba form av betalnings

förmedling kan erbjudas på alla postanstalter. Den 1 oktober 1975 
höjdes maximibeloppet för postanvisningar till JO 000 kr. 

När det gäller tjänster åt· andra banker än PKbanken har avtal 
träffats om uttag i postkassa på bankernas motböcker. Frågan om ytter

ligare tjänster åt dessa banker är under utredning. 
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B e d ö m n i n g a r a v u t v e c k I i n g e n i n o m d e n ä r m a s
t e åren. På grund av efterfrågebortfallet efter den allmänna porto
höjning som genomfördes den 1 maj 1975 torde postvolymen under 
budgetåret 1975/76 komma att stagnera vid 1974/75 års nivå. 

Den fortsatta urbaniseringen beräknas under perioden 1976/77-
1980/81 innebära ett ökat personalbehov med totalt ca 2 000 årsar
betskrafter medan rationaliseringsverksamheten under samma tid vän
tas minska behovet med sammanlagt ca 1 000 årsarbetskrafter. Härige
nom skulle personalökningen således kunna begränsas till totalt ca 
1 000 årsarbetskrafter under denna period. 

Medelsförbrukning under budgetåren 1974/75-1976/77 

För b u d ge t år e t 1 9 7 4/7 5 medgavs ursprungligen en investe
ringsram av 66,2 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 10 maj 1974 
höjdes ramen till 70 milj. kr. för att möjliggöra dels teckning av aktier i 
Tidningstjänst AB, dels betalning av byggnadsobjekt som enligt .Kungl. 
Maj:ts beslut den 12 oktober 1973 tidigarelagts till budgetåret 1973/74. · 
Totalt förbrukades under budgetåret 46,1 milj. kr., vilket innebär en 
underförbrukning av 23,9 milj. kr. Av denna beror 1,5 milj. kr. på att 
beställda nya brevbärarbilar ej. hann levereras under budgetåret. Reste
rande underförbrukning, 22,4 milj. kr., motsvarar en senareläggning av 
utgifter i samband med etapp III av tillbyggnaden av postgirohuset i 
kvarteret Blåmannen i Stockholm. I investeringsprogrammet för bud
getåret hade sammanlagt 26 milj. kr. reserverats för dessa utgifter, 
därav 20 milj. kr. för förvärv av fastigheterna nr 7 och 8 i kvarteret 
Blåmannen samt 6 milj. kr. för evakuering av rivningshusen i kvarteret. 
Fastighetsförvärvet kunde dock ej genomföras under budgetåret till 
följd av att uppgörelser med berörda hyresgäster fördröjts i ett par fall. 
Detta har också inneburit att utgifterna för evakuering delvis senare-· 
lagts. Dessa uppgick under budgetåret till 3,6 milj. kr. Det belopp på 
22,4 milj. kr., som motsvarar totala senarelagda utgifter, kommer i stäl-. 
Jet att belasta investeringsanslaget för budgetåret 1975/76, då fastighets- · 
förvärvet beräknas ske. 

För budgetåret 1 9 7 5/7 6 beräknades i prop. 1975: 1 en in
vesteringsram av 23,6 milj. kr. Genom regeringens beslut den 10 april 
1975 fick postverket rätt att därutöver göra de utbetalningar för tomt
förvärv och evakuering inom kvarteret Blåmannen i Stockholm, vilka 
senarelagts i förhållande till investcringsprogrammet för budgetåret 
1974/75. Medgivandet gällde ·för utbetalningar för nämnda ändamål 
inom en kostnadsram för de två budgetåren av sammanlagt högst 26 
milj. kr., vilket således motsvarar det belopp soni. för ändamålen dispo
nerades men endast delvis kunde förbrukas under 1974/75. Underför
brukningen för denna del av anslaget uppgick som tidigare nämnts till · 
22,4 milj. kr. Postverket räknar dock nu med att medelsbehovet för 
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budgetåret kommer att uppgå till 49,5 milj. kr. ökade kostnader be
räknas nämligen för såväl tomtförvärvet som för evakueringen inom 
kvarteret Blåmannen. Kostnaderna för dessa poster uppskattades i sam
band med 1973 års anslagsframställning till 20 resp. 6 milj. kr. Mot
svarande belopp beräknas nu till högst 22 resp. 7,5 milj. kr., vilket inne
bär en ökning med 3,5 milj. kr. ökningen sammanhänger främst med 
att tidigare beräkning med hänsyn till ärendenas natur var relativt osä
ker och att fastigheternas löseskilling värdeförändrats till följd av att för
värvet senarelagts. Genom regeringens beslut den 9 oktober 1975 har 
investeringsramen för budgetåret 1975/76 höjts till 49,5 milj. kr. 

För bud g e tår e t 1 9 7 6/7 7 räknar postverket med en rnedels
förbrukning av 65,1 milj. kr. För finansieringen av de föreslagna in
vesteringarna beräknas avskrivningsmedel på 26,6 milj. kr. inom post
verkets fond komma att stå till förfogande under budgetåret, varför be
lastningen på statsbudgeten i form av nytt kapital skuIIe bli 38,5 milj.· kr. 

lnvesteringsprogram 

I följande sammanställning redogörs för faktisk resp. beräknad me
delsförbrukning 1974/75-1976/77 med fördelning på olika objekts
grupper. 

Objektsgrupp Utgift Beräknad utgift 

1974/75 1975/76 1976/77 

milj. kr. 

Posthus 
Postgirohuset i Stockholm 3,8 7) 25,0 
Malmö Ban 19,9 4,6 0,9 
Göteborg Ban 

9,I 
6,0 

övriga posthus II,5 20,8 
Inköp av fastigheter 22,1 1,2 
Anskaffning av bilar m.m. 6,0 
Diligensrörelsen 1,9 3,0 10,2 
Aktier i Tidningstjänst AB 1,9 

3,0 Diverse och oförutsett 1,0 1,0 

46,1 49,5 65,l 

Posthus 

I prop. 1974: 1 beräknades för budgetåret 1974/75 en rnedelsför
brukning för objektsgruppen Posthus av 35,8 milj. kr., varav 6,5 milj. 
kr. för tillbyggnad av postgirohuset i Stockholm, 20 milj. kr. för ny
byggnad av postterminalen Malmö Ban och 9,3 milj. kr. för gruppen 
övriga posthus. Investeringsramen för objektsgruppen höjdes genom 
Kungl. Maj:ts beslut den 10 maj 1974 med 1,9 milj. kr. för att möjlig
göra betalningar för postterminaler i Spånga och Västerås (gruppen 
övriga posthus), vilkas byggstart tidigarelagts till budgetåret 1973/74 
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enligt Kungl. Maj:ts beslut den 12 oktober 1973. Ett belopp av sam
manlagt 37,7 milj. kr. hade därigenom ställts till postverkets förfogande 
för objektsgruppen, varav för övriga posthus sammanlagt 11,2 milj. kr. 
Efter reviderade beräkningar av kostnadsutfallet omdisponerade post
verket senare det beräknade medelsbehovet inom objektsgruppen. Detta 
angavs därför i föregående års anslagsframställning till 6,7 milj. kr. för 
postgirohuset i Stockholm, 19,5 milj. kr. för Malmö Ban och 11,5 milj. 

kr. för gruppen övriga posthus. 
Under budgetåret 1974/75 har 3,8 milj. kr. förbrukats för postgiro

huset i Stockholm, därav 3 570 000 kr. för evakueringskostnader i sam
band med igångsättning av tillbyggnadsetapp III. För postterminalen 
Malmö Ban har förbrukats 19,9 och för övriga posthus 11,5 milj. kr. 
Medel för övriga posthus har utnyttjats bl. a. för nybyggnad av post
tcrminalcr i Karlstad, Linköping, Spånga och Västerås. Arbetet med de 
två sistnämnda postterminalerna fortsätter under budgetåret 1975/76. 

Om- och tillbyggnad av posthusen i Enköping och Trelleborg samt 
tillbyggnad av posttcrminalen i Ange kommer att påbörjas under inne
varande budgetår i enlighet med regeringens beslut den 10 april 1975. 

Vid tidpunkten för anslagsframställning avseende innevarande bud
getår hade projekteringen av postgirohusets i Stockholm tillbyggnad 
inte fortskridit så långt att det var möjligt att mera exakt beräkna kost
naderna för byggnadsprojektet. Byggnadsstyrelsen hade då preliminärt 
uppskattat kostnaderna till 75 milj. kr. Härtill kom cvak~eringskostna
der, vilka uppskattades till 6 milj. kr. 

Under det fortsatta projekteringsarbetet har postverket och bygg
nadsstyrelsen gemensamt tagit kontakt med vederbörande kommunala 
organ i Stockholm i syfte att få till stånd ett bättre utnyttjande av tomt
marken för den tredje byggnadsetappen. Förhandlingarna har re~ultcrat 
i att kommunen i ett tillägg till 1969 års markavtal godkänner att ny
byggnaden i etapp III i visst avseende får avvika från gällande stads
plan. Uppgörelsen innebär bl. a. möjlighet att omfördela den för kvar
tersdelen tillåtna våningsytan 51 300 m2 och därvid tillföra etapp JJI 
ytterligare omkring 1 600 m2 kontorsyta inom det tredje våningsplanet. 
Detta förutsätter dock att den totala exploateringen av kvartersdelen 
senare anpassas till den i stadsplanen fastställda våningsytan i samband 
med en fjärde byggnadsetapp. Denna bör enligt postverket följa snarast 
möjligt efter färdigställandet av byggnadsetapp III. 

En ökad exploatering i byggnadsetapp· III på ovan angivet sätt är 
enligt postverkets och byggnadsstyrelsens bedömning synnerligen vär
defull. Lokaltillskottet behövs för att tillgodose ökade utrymmcskrav 
från postgirots datacentral och för att till kvarteret Blåmannen kunna 
överföra driftenheter i postgirot, som f. n. är inrymda i lokaler på skilda 
håll i Stockholm. 

På grundval av huvudhandlingar daterade den 7 juli 1975 har bygg- · 
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nadsstyrelsen beräknat kostnaderna för byggnadsföretaget till 84 milj. 
kr., exklusive cvakueringskostnadcr. Av beloppet utgör 3 milj. kr. mer
kostnad för den ökade byggnadsrätten i våningsplanet 3 tr. Bygg.nads
styrelsen har under hösten 1975 till regeringen överlämnat slutgiltigt 
färdigsttillda huvudhandlingar. 

Under budgetåret 1974/75 har uppgörelser om evakuering av de 
~ildrc rivningshusen i kvarteret Blåmannen kunnat träffas med de flesta 
hyresgästerna. För nämnda budgetår har postverket fått disponera ett 
belopp av 6 milj. kr. för att täcka evakueringskostnaderna. Enligt rege

ringens beslut den lO april 1975 fick utbetalningar för evakuering ske 
inom denna kostnadsram även i de fall de senarelagts till budgetåret 
1975/76. Postvcrket uppskattar dock nu de totala evakucring.skostna
derna till 7,5 milj. kr.. varav 3,9 milj. kr. behöver disponeras under 
budgetåret 1975/76. Kostnaden för byggnadsföretaget, inkl. cvakuc
ringskostnader, kan sålunda nu beräknas till totalt 91.5 milj. kr. 

Projekteringen av byggnadsföretaget har fortlöpt programenligt. Den 
tidigare redovisade tidplanen med igångsättning av rivningsarbetcn i 
februari 1976 och i omedelbar följd därmed schaktning och byggande 
anses därför kunna hållas. 

För igångsättning under budgetåret 1976/77 anmäler postverket fyra 
nya byggnadsförctag, nämligen nybyggnad av postterminaler i Göte
borg (etapp 1), Handen, Hässleholm och Örebro. 

I investeringsplancn för posthus har medelsförbrukningcn för tidi
gare anmälda objekt anpassats till av byggnadsstyrelsen reviderade kost
nadsberäkningar. Revideringen har gjorts med anledning av de kost
nadsändringar som skett under tiden 1 april 1974-1 april 1975. 

I postvcrkets långsiktiga investeringsprogram har tidigare redovisats 
en postterminal i Göteborg. Postkontorct Göteborg l är sedan år 1925 
inrymt i en postvcrket tillhörig byggnad i kvarteret Bråvalla. Postkon
torslokalcrna har under årens lopp kunnat utökas genom att uthyrda 
lägenheter successivt friställts och efter ombyggnad tagits i anspråk av 
postkontoret. De ökade lokalbehov, som genomförandet av den nuva
rande transport- och sorteringsorganisationen år 1968 medförde, till
godosågs genom en provisorisk. byggnad för omlastning och sortering 
av B-post (dvs. paket- och korsbandspost) i avvaktan på uppförandet 
av en permanent postterminal. Den provisoriska byggnaden brann emel
lertid ned till grunden i mars I 973. Sedan dess har behandlingen av 
B-posten tillfälligt fått ske i förhyrda lokaler under förhållanden som 
medfört betydligt fördyrade transporter samt svårigheter att upprätt
hålla servicenivån. Rimliga krav på en tillfredsställande arbetsmiljö har 
inte heller kunnat tillgodoses i de förhyrda lokalerna. 

Byggstart för den nya terminalen, som förut planerats till slutet av 
1970-talet, har bl. a. till följd av branden aktualiserats tidigare än ·be-

15 Rikwlage111975!76. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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räknat, och förutsättningar för en snar lösning av lokalproblemen finns 
nu sedan avtal träffats med SJ om upplåtelse till postverket av mark 
inom bangårdsområdet (Gullbergsvass) med möjlighet till spåranslut
ning. Den planerade postterminalen är avsedd att uppföras i två etap

per. 
I avtalet med SJ ingår bl. a. en överenskommelse om att ett område, 

som postverket nu disponerar för omlastning av post från bil till järn
vägsvagn, får nyttjas fram till den 1 juli 1977. För att omlastnings
problemen skall kunna lösas bäst vid denna tidpunkt har postverket 
funnit, att ur den första byggnadsetappen måste brytas ut en deletapp, 
etapp 1 a, som omfattar anordnandet av lastgård och lastkaj samt fram
dragning av järnvägsspår till kaj. För att dessa anordningar skall kunna 
tas i bruk den 1 juli 1977 krävs att byggstart för deletappen sker under 

hösten 1976. 
Postverket har uppskattat kostnaderna för etapp 1 a till 6,2 milj. kr. i 

prisläget den 1 april 1975. Härtill kommer kostnader för framdrag
ning av järnvägsspår, som uppskattats till 1,9 milj. kr. Totalkostnaden 

för byggnadsföretaget har därför i investeringsplanen upptagits till 8,1 
milj. kr., varav under budgetåret 1976177 erfordras 6 milj. kr. 

Postkontoret i Örebro är sedan år 1914 inrymt i en televerket tillhörig 
byggnad inom kvarteret Borgaren. Fram till år 1968 kunde·postkontorets 

lokalbehov tillgodoses inom telebyggnaden genom omdisposition mellan 
postverkets och televerkets lokaler samt genom om- och tillbyggnader av 
fastigheten. I samband med att den: nuvarande sortcringsorganisationen 

infördes år 1968 fick emellertid postkontoret väsentligt ökade arbetsupp
gifter i sin nya funktion som spridningspostanstalt inom såväl brev~ som 
paketområde. Eftersom de lokalbehov som då uppstod inte kunde till
godoses inom telebyggriådcn, fick sortcringse·xpeditionen för paketpost 
tillfälligt förläggas till en paviljongbyggnad, belägen Inom SJ :s bangårds
område. Trots viss om- och tillbyggnad fyller byggnaden inte skäliga 
krav vare sig i fråga om utrymmen eller utrustning och möjliggör inte 
en rationell hantering av postgodset. Trafikökningen.vid postkontoret har 

också medfört att kontorets· administration, utbildningsverksamhet och 
expedition för in- och utlämning av paket har fått förläggas utanför tele

huset i lokaler som förhyrts för ändamålet. Dessutom förh'yh lokaler 
utanför tclehuset för en år 1973 nyorganiserad redovisriingsccntral. För 
den verksamhet som är kvar i teiehuset behövs ökat lokalutrymme, i 
första hand för sorteringsexpeditionen för brevpost och för brevbärings

cxpeditionen. 
En utredning har visat, att lokalfrågan för postkontorct i Örebro löses 

bäst genom att en postterminal uppförs. Till denna är det avsett att 
flytta postkontorets sorterings- och brevbäringsexpeditioner, ut~ildnings
vcrksamhet samt administration. Byggnaden bör dessutom inrymma lo
kaler för den regionförvaltning som enligt postverkets förslag till omor
ganisation skall lokaliseras till Örebro. Terminalanläggningen bör vara 
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ansluten till järnvägsspår, ha goda landsvägsförbindelscr samt ett med 
hänsyn till brevbäringen centralt läge. Den enda tillgängliga tomt som 
tillfredsställande fyller dessa krav är ett område som tillhör SJ i när
heten av centralstationen. Området har hittills använts för uppställning 
och rangering av järnvägsvagnar. För att området skall kunna användas 

·för bebyggelse måste en ny uppställningsplats anordnas, vilket kräver en 
ganska omfattande spåromläggning. SJ har påbörjat omläggningen un
der år 1975 för att kunna frilägga marken från spår till hösten 1976, då 
byggstart för terminalen planerats. Av postvcrket i anslagsframställ
ningcn för innevarande budgetår begärt belopp, 2 milj. kr., har ställts 

till förfogande för ändamålet genom regeringens beslut den 10 april 
1975. överenskommelse avseende disposition av den aktuella tomten 
har träffats mellan postverket och SJ. 

Byggnadsstyrclscn har beräknat kostnaderna för byggnadsförctaget 
till 25,5 milj. kr. Härtill kommer kostnader för framdragning av järn
vägsspår, som SJ beräknat till 3,6 milj. kr. I denna summa ingår de 2 
milj. kr., som anslagits för budgetåret 1975176 under objektsgruppcn 
Diverse och oförutsett. Totalkostnaden för byggnadsprojektet beräknas 

sålunda uppgå till 29,1 milj. kr., varav under budgetåret 1976/77 erford
ras 11,5 milj. kr. 

Postkontoret i Hässleholm har tidigare haft samtliga funktioner in

rymda i förhyrda lokaler i kvarteret Köpmannen. Dessa lokaler har med 

tiden blivit otillräckliga och otidsenliga. Nya lokaler för postkontorcts 
kassacxpcdition och administration har därför förhyrts på annat håll. 
Sorterings- och brevbäringsexpeditionerna är fortfarande inrymda i post
lokalerna i kvarteret Köpmannen. Dessa har utökats genom att post
verkct uppfört en paviljongbyggnad på en av televerket ägd tomt i sam
ma kvarter. Den lösning av lokalfrågan för sorterings- och brevbärings
expeditioncn som därigenom erhållits är emellertid temporär. Televerket 
räknar nämligen med att behöva disponera den upplåtna tomten före år 
1980 för tillbyggnad av sin telestation. Oavsett detta kan postverket 
inte ha kvar lokalerna, då dessa numera är helt otillräckliga och inte 
heller kan anpassas för en rationell posthantering. Det är vidare inte 
möjligt att på tillgänglig tomtmark anordna erforderliga trafikytor eller 
tillräckligt antal uppställningsplatser för fordon. Härtill kommer att de 
kringboende har störts av den transportverksamhet som försiggår natte

tid i anslutning till postlokalerria. 
En utredning har visat att lokalfrågan för sorterings- och brevbä

ringscxpeditionerna bör lösas genom att en posttcrminal uppförs på en 
från bl. a. trafiksynpunkt lämpligt belägen tomt. 

Förhandlingar mellan postverket och Hässleholms kommun har re
sulterat i att köpeavtal har träffats angående förvärv av ett tomtområde 
inom kvarteret Brännmästaren. Avtalet är träffat under förbehåll av 

regeringens godkännande. 
Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnadsföretaget 
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lnvesteringsplan för posthus (milj. kr.) 

Byggnadsobjekt Totalkostnad Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
beräknad per start stäl-

Faktisk Beräknad för år/mån. lande 
tom år/mån. 

74-04-01 75-04-01 1974/75 1975/76 1976/77 

!. B.1gg11ader påbörjade 
före 1976-07-01 
Äldre företag 0,3 
Tillbyggnad av postgiro-
huset i Stockholm, et I+ Il 52,4 51,9 51,6 0,3 68-10 72-04 
Postterminal i Mellersta 
förstaden i Malmö 3,7 3,6 3.4 0,2 70-10 72-03 
Postterminal i Helsingborg 9,8 9,8 9,3 0,5 71-10 73-03 
Postterminal Malmö Ban 69,7 71,l 65,6 4,6 0,9 72-10 74-11 
Postterminal i Umeå 6,0 6,1 5,7 0,3 0,1 72-09 73-11 
Postterminal i Södertälje 2,7 2,9 2,7 0,2 72-10 74-02 
Postterminal i Karlstad 4,1 4,3 4,1 0,2 73-05 74-12 
Postterminal i Linköping 7,3 7,7 6,7 0,7 0,3 73-09 75-06 
Postterminal i Spånga 3, I 3,1 1,9 1,0 0,2 74-06 75-09 
Postterminal i Västeriis 4,7 4,9 3,9 0,8 0,2 74-06 75-09 
Om- och tillbyggnad av 
posthuset i Enköping ") ") 2,4 2,0 0,4 75-09 76-09 -·-
Om- och tillbyggnad av 
posthuset i Trelleborg 2,1 2,2 2,0 0,2 75-11 77-05 
Tillbyggnad av post-
terminalen i Ånge 1,5 1,6 0,9 0,7 75-12 76-06 
Tillbyggnad av postgiro-
huset i Stockholm, ct lll 81,0' 91,5' 3,6' 7,4 25,0 76-02 79-05 

Summa I 250,3 263,1 158,5 21,4 28,0 

Il. Byggnader avsedda att 
påbörjas budgetåret 1976/77 
Posttcrminal i Göteborg, 
et I a 8, I 6,0 76-09 77-06 
Postterminal i Örebro 29,1' 2,0• 11,5 76-09 78-03 
Postterminal i Hässleholm 7,5 4,0 76-10 77-10 
Postterminal i Handen 4,1 3,2 76-08 77-06 

Summa Il 48,8 2,0 24,7 

Summa I+H 250,3 311,9 158,5 23,4 52,7 

1 Uppskattat belopp inkl. evakueringskostnader 6 milj. kr. Kostnadsberäknade huvudhandlingar före-
låg ej förrän hösten 1975. 

•Inklusive evakueringskostnader (7,5 milj. kr). 
• Endast evakueringskostnader. 
• Inklusive kostnader för spåromläggning (3,6 milj. kr). 
• Medel för spåromläggning reserverade under objektsgruppen Diverse och oförutsett. 

till 7 ,5 milj. kr., varav under budgetåret 1976/77 erfordras 4 milj. kr. 

Postkontoret i Handen, som ligger i Haninge kommun i Stockholms 

län, har sin verksamhet förlagd på två skilda håll i kommunen. För 

administrations- och kassafunktionerna förhyrs lokaler i Handens cent

rum. Brevbäringsexpeditionen är inrymd i en postverket tillhörig pavil

jongbyggnad, som uppförts på kommunens mark. 

De av brevbäringsexpeditioncn disponerade lokalerna är numera för 

små och dessutom otidsenliga. Personalutrymmena är otillräckliga och 
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motsvarar inte dagens krav på standard. Byggnaden är starkt nedsliten, 
och möjligheter att installera tekniska hjälpmedel för att underlätta ar
betet inom lokalerna finns inte. En utredning har visat, att lokalfrågan 
för brcvbäringsexpeditionen bör lösas genom att en postterminal upp
förs på lämpligt belägen tomt. Expeditionen är för sin verksamhet be
roende av att bekvämt kunna nås med stora fordon. 

Förhandlingar mellan postverket och Haninge kommun har resulterat 
i ett köpeavtal, som träffats under förbehåll av regeringens godkännande, 
avseende förvärv av ett tomtområde inom kvarteret Brandbergen nr 9 i 

kommunen. 
Byggnadsstyrelsen har beräknat kostnaderna för byggnadsföretagct 

till 4 050 000 kr., varav under budgetåret 1976/77 erfordras 3,2 milj. kr. 
Den aktuella investeringsplanen för posthus visas i föregående tabell. 

Inköp av fastigheter 

Under budgetåret 1974/75 har postverket genom Kungl. Maj:ts beslut 

den 10 maj 1974 disponerat 20 milj. kr. för förvärv av fastigheterna nr 7 
och 8 i kvarteret Blåmannen i Stockholm. Tidpunkten för överlåtelse av 

fastigheterna är beroende av när frågan om expropriation av vissa hyres
rätter avgjorts mellan hyresgästerna och Stockholms kommun, som äger 

fastigheterna. Då uppgörelse i denna fråga inte kunnat träffas under 

budgetåret har de anvisade medlen inte kunnat utbetalas. 
Genom regeringens beslut den 10 april 1975 fick det anvisade belop

pet för förvärv av fastigheterna nr 7 och 8 i kvarteret Blåmannen dis
poneras för ändamålet under innevarande budgetår. Enligt det mellan 
postverket och Stockholms kommun träffade stadsplane- och mark
avtalet den 18 och den 23 september 1969 skall postverket vid överta
gandet av fastigheterna betala kommunens kostnader i samband med 
fastighetsförvärvet. Dessa kostnader inkluderar jämväl värdeförändring 
av den löseskilling, som kommunen erlagt. Med hänsyn till den relativt 
långa tid som förflutit från den tidpunkt då fastigheterna inlöstes av 
kommunen, torde det anvisade beloppet, 20 milj. kr., inte bli tillräckligt. 
Den totala kostnaden för förvärvet kan f. n. beräknas uppgå till högst 22 
milj. kr. Dessutom beräknas för budgetåret 1975176 100 000 kr. åtgå 
för mindre markförvärv. För budgetåret 1976/77 begär postverket sam
manlagt 1,2 milj. kr., varav 724 000 kr. för tomtanskaffning i Hässle

holm, 330 000 kr. för tomtanskaffning i Handen samt 100 000 kr. för 
mindre markförvärv. 

A n s k a f f n i n g a v b il a r m. m. 

Under budgetåret 1974/75 anskaffades bilar för 6 milj. kr. Fr. o. m. 

budgetåret 1975176 finansieras i enlighet med statsmakternas beslut mot
svarande anskaffning med postverkets rörelsemedel. 
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Diligensrörclscn 

Under budgetåret 1975/76 disponeras 3 milj. kr. för anskaffning av 
diligensbussar. Beloppet beräknas bli helt taget i anspråk. 

För budgetåret 1976/77 begär postverket 10;2 milj. kr. för anskaff

ning av bussar. 
Den mycket begränsade ersättningsanskaffning av bussar som skett 

under de senaste budgetåren kan enligt postverket inte längre· fortgå. 
Fr. o. m. budgetåret 1976/77 måste ett större antal bussar köpas som 

ersättning för de fordon som anskaffades inför högertrafikomläggning
en. Detta är angeläget bl. a. med hänsyn till kvaliten på vissa av dessa 

bussar. Nämnda anskaffning skedde under åren 1963-1967. Av de då 
inköpta bussarna är f. n. 198 i trafik. Bussarnas genomsnittliga ekono
miska livslängd är 13 år. Med utgångspunkt i detta och med hänsyn 

till en beräknad minskning av bussparken med fem enheter per år b_ör 
ersättningsanskaffning ske av ca 175 bussar under perioden 1976/77-

1980/81, vilket motsvarar ett behov av 35 bussar under vart och ett av 
de i denna period ingående budgetåren. 

Diverse och oförutsett 

För budgetåret 1975/76 disponerar postverket 3 milj. kr., varav 2 
milj. kr. för den spåromläggning som måste göras innan· byggnationcn_ 
av den i det föregående berörda postterminalen i Örebro kan påbörjas. 
Postverket föreslår att för budgetåret 1976177 1 milj. kr. anvisas under 

posten Diverse och oförutsett. 

Remissyttrande 

över postverkcts anslagsframställning för budgetåret 1976/77 har .ar

betsmarknadsstyre/sen avgett det yttrande som redovisats under 'rubri

ken Vägväsendet (s. 66). 

Föredraganden 

Investeringarna i postverket domineras av fastigh\!ter och diligcns
bussar. På byggnadssidan svarar två stora posthusprojekt, dels tillbygg
naden av postgirohuset i kvarteret Blåmannen i Stockholm, deJs -
fr. o. m. budgetåret 1976177 - byggandet av postterminalen i Göte
borg (Göteborg Ban), för den övervägande delen av investeringsbclop

pct. Under budgetåret 1974/75 har byggandet av posttcrminalcn i 
Malmö (Malmö Ban) slutförts. 

I prop. 1974: 1 (bil. 8, s. 192) beräknades investeringsramen för bud-· 

gctårct 1974/75 till 66,2 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 10 



Prop.1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 231 

maj 1974 höjdes ramen till 70 milj. kr. för att möjliggöra dels teckning 
av aktier i Tidningstjänst AB, dels betalning av byggnadsobjekt som 
enligt Kungl. Maj :ts beslut den 12 oktober 1973 tidigarelagts till bud
getåret 1973/74. Totalt förbrukades dock under budgetåret endast 
46,1 milj. kr., vilket innebär en underförbrukning av 23,9 milj. kr. 
Underförbrukningcn beror i huvudsak på en senareläggning av utgifter 
för etapp 111 av tillbyggnaden av postgirohuset i kvarteret Blåmannen i 

Stockholm. 
I prop. 1975: 1 (bil. 8; s. 225) beräknades investeringsramen för bud

getåret 1975/76 till 23,6 milj. kr. Genom regeringens beslut den 10 

april 1975 bemyndigades postverket att med anledning av förvärvet av 
tomterna nr 7 och 8 i kvarteret Blåmanncn i Stockholm samt evakue
ringsarbeten i samma kvarter under budgetåret 1975/76 göra de utbetal
ningar som senarelagts i förhållande till verkets investeringsprogram 

för budgetåret 1974/75. Utbetalningarna för angivna ändamål fick upp
gå till sammanlagt högst 26 milj. kr. under budgetåren 1974/75 och 
1975/76. Regeringen medgav vidare den 9 oktober 1975 .att postverket 
under budgetåret 1975176 får göra de utbetalningar, som föranleds av 
vissa kostnadsuppräkningar avseende tomtförvärvet samt cvakuerings

arbetena i kv. Blåmannen, inom en total investeringsram av 49,5 milj. 
kr. Hela detta belopp beräknas bli taget i anspråk. 

För budgetåret 1976/77 har postverket föreslagit en medelsförbruk
ning av 65,1 milj. kr. Som framgår av den redovisade investeringspla

nen för kommunikationsverken har jag tillstyrkt en investeringsram 
av 49,5 milj. kr. I följande sammanställning redovisas hur inom ramen 
för detta belopp förbrukningen ungefärligt kan beräknas komma att för
dela sig på olika objektsgrupper. Av sammanställningen framgår även 
utfallet för budgetåret 1974175 och den nu beräknade medelsförbruk-
ningen för budgetåret 1975/76. 

Objektsgrupp 1974/75 1975/76 1976/77 

Dec. Utfall Prop. Dec. Ver- Före-
1974 1975:1 1975 ket dra-

gan-
den 

Posthus 
Postgirohuset i Sth 6,7 3,8 3,8 7,7 25,0 25,0 
Malmö Ban 19,5 19,9 4,6 4,6 0,9 0,9 
Göteborg Han 6,0 6,0 
Övriga posthus 11,5 11,5 9, 1 9,1 20,8 10,9 

Inköp av fastigheter 20,0 0,1 22,1 1.2 1,2 
Anskaffning av bilar m. m. 7,5 6,0 
Diligensrörelsen 1,9 1,9 3,0 3,0 10,2 4,5 
Diverse och oförutsett 1,0 1,0 3,0 3,0 1,0 1,0 
Aktier i Tidningstjänst AB 1,9 1,9 

70,0 46,1 23,6 49,5 65,1 49,5 
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I sammanställningen har för postgirohuset i Stockholm upptagits 25 

milj. kr. för budgetåret 1976/77 vilket hänför sig till den tredje till

byggnadsetappen. Postverkcts strävan är att få denna färdig enligt upp

gjord tidplan, varför projektet bör igångsättas med rivning i februari 

1976 och fortsättas med schaktning och byggande i omedelbar följd. 

Byggnadsuppdrag har Jämnats byggnadsstyrelsen i december 1975. Ge

nom tidigare tomtförvärv äger postverket all mark i kvarteret Blåman-

nen. 

För slutbetalningar under budgetåret 1976/77 avseende den nya stora 

postterminalen i Malmö (Malmö Ban) har upptagits 0,9 milj. kr. 

För igångsättning av etapp I av den nya postterminalcn i Göteborg 

(Göteborg Ban) har upptagits 6 milj. kr. 

Under budgetåret 1976/77 fortgår arbetena med om- och tillbyggna

der av posthusen i Trelleborg och Enköping och av postterminalcn i 
Ånge. Postterminalen i Örebro beräknas dessutom bli igångsatt under 

budgetåret 1976/77 sedan en förberedande spåromläggning utförts med 

början under innevarande budgetår. Därutöver planeras igångsättning 

av nya postterminaler i Hässleholm och Handen. Byggstart för postter

minalerna i Örebro, Hässleholm och Handen får anpassas så att dessa 

projekt ryms inom föreslagna medelsramar. 

l sammanställningen har för budgetåret 1976/77 under rubriken In

köp av fastigheter upptagits 1,2 milj. kr. Detta belopp är främst be

räknat för inköp av tomter för nya postterminaler i Hässleholm och 

Handen. 

Fr. o. m. budgetåret 1975/76 har medel för anskaffning av bilar m. m. 
inte beräknats under investeringsanslaget. 

För investeringar i diligensrörelsen är i sammanstlillningcn upptaget 

tillsammans 4,5 milj. kr. Under innevarande budgetår har arbetsmark

nadsstyrelsen medgivits att i samråd med postverket tidigarelägga an

skaffning av bussmateriel för 4,4 milj. kr. Det sammanlagda beloppet 

(4,5+4.4 =) 8,9 milj. kr. beräknas möjliggöra bl. a. crsättningsanskaff

ning avseende ett antal äldre högerstyrda bussar som ursprungligen 

byggts för vänstertrafik. 

För diverse mindre samt. oförutsedda invcstcringslindamål beräknar 

jag l milj. kr. för nästa budgetår. 

Anslaget till posthus m. m. föreslås på sedvanligt sätt beräknas med 

hänsyn till att en marginal utöver investeringsramen bör finnas för att 

möjliggöra en av konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av 

medelsförbrukningen. 

Med hänsyn till vad jag sålunda anfört förordar jag, att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 
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. Heräknad medelsförbrukning budgetåret 1976j77 
10 ~,~marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1976-07-01 

Behövligt anslag budgetåret 1976/77 

milj. kr . 

49,5 
5,0 

-0,5 

54,0 

Postverkct har beräknat att för finansiering av investeringarna under 
budgetåret 1976/77 skall finnas avskrivningsmedel inom postverkets 
fond utgörande 26,6 milj. kr. Postverket har därvid räknat med normala 
avskrivningar för verkets bilar m. m. De för budgetåret 1976/77 beräk

nade avskrivningarna innebär att den av mig förordade investerings
ramen kommer att kräva ett kapitaltillskott från statsverket av 22,9 
milj. kr. 

Postvcrkcts avgifter är satta så att intäkterna skall täcka verkets samt
liga kostnader inkl. ränta på av statsmakterna tillskjutet kapital för in
vesteringar (förräntningskravet). Under år med god utveckling av 

portovolymen, eventuellt i kombination med måttliga löne- och pris
ökningar, kan verket uppnå resultat som överstiger förräntningskravet. 
Detta var senast fallet under budgetåret 1972173, då verkets överskott 
översteg förräntningskravet med ca 110 milj. kr. Andra år kan exempel
vis löneökningarna väsentligt överskrida vad man kalkylerat med sam
tidigt som portovolymen visar en svagare utveckling. Under sådana år 
medger verkets resultat inte att förräntningskravet uppfylls. Eftersom 
postverkets avskrivningar till skillnad från övriga affärsverk regelmäs-. 
sigt utgör en mycket liten post jämfört med andra poster i resultat
räkningen och verket därtill har endast obetydliga lagervärden saknas i 
stort sett möjligheter att genom överavskrivningar uppnå en konsolide

ring. Med hänsyn till behovet av konsolideringsmöjligheter vill jag efter 
samråd med chefen för finansdepartementet förorda att det inom post
vcrket upprättas en konsolideringsfond. Syftet är att verket över denna 
fond skall kunna reservera överskottsmedel i avsikt att ta dessa reserver 
i anspråk under senare år då resultatet ej motsvarar förräntningskravet. 
En närmare redogörelse för förslaget till upprättandet av en postverkets 
konsolideringsfond Jämnas i bil. 1 till denna proposition under rubriken 
"Särskilda frågor". 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Posthus m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett invcste

ringsanslag av 54 000 000 kr. 
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B. TELEVERKET 

Televerkets tillgångar uppgick den 30 juni 1975 till sammanlagt 3 491, l 
milj. kr. Bruttovärdet av anläggningstillgångarna var 13 532,8 milj. kr. 

Statskapitalet var 1 624,6 milj. kr., vilket innebar en. minskning under 
budgetåret med 316,4 milj. kr. Att statskapitalet minskade berodde på 

att avskrivningsbeloppet översteg investeringsbeloppet, så att ett negativt 
investeringsbcmyndigande uppstod, samt på att en extra avskrivning i 
konsolideringssyfte gjordes med 146,2 milj. kr. Motsvarande belopp har 
av televerket inlevererats till. statsverkets checkräkning i riksbanken. 

överskottet för budgetåret 1974175 uppgick efter, avskrivningar till· 
180 milj. kr. mot 157,7 milj. kr. föregående budgetår. Vid beräkning
en av överskottet har hänsyn inte tagits· till resultatet av· rundradio
rörelsen, vilket avräknas mot .nindradiofonden .. 

Av överskottet på 180 milj. kr. inlevererades 135 milj. kr. under 

budgetåret, vilket tillsammans med en inlcverans på 40,1 milj. kr. - ut- . 
görande balans från budgetåret l 973/74 - innebar att till statsverket 
kunde inlevereras överskottsmedel till ett belopp av 175,1 ·milj. kr. un-
der budgetåret 1974175. i· 

Televerket 
'' 

I skrivelse den 29 augusti 1975 och i anslutning därtill lämnade kom
pletterande uppgifter har televerket hemställt om investeringsanslag till 
teleanläggningar m. m. för budgetåret 1976/77. 

I separat skrivelse samma dag- har verket hemställt om .investerings- · 

och driftanslag för ljudradio och. television föl' budgetåret 1976/77. 
Skrivelsen har ingetts till utbildningsdepartementet och behandlas i bil. 
10 till denna proposition. 

Teleanläggningar m. m. 

1974/75 
1975/76 
1976/77 verket 

föredraganden 

Ing. behållning Anslag 

55 800 000 
105 200000 
80 400000 
80 400 000 

833 800000 
773 700000 
847 500000 
827 100 000 

Utgift 

784 400000 
1 798 500000 
843 500 000 
825 000000 

1 lnkl. under budgetåret tidigarelagda investeringar med ca 1 milj. kr. 
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Utvecklingen av televerkets rörelse m. m. 

För te 1 e f o nr ö r e 1 s e n har expansionen under det senaste bud
getåret fortsatt och den uppåtgående trend som började andra kvartalet 
1973 har ytterligare förstärkts under år 1974 samt första halvåret 1975. 
Under budgetåret 1974175 beställdes drygt 378 000 nya telefonapparater 
jämfört med 332 300 under föregående budgetår. Antalet nettobeställ
ningar, dvs. skillnaden mellan antalet nybeställningar och antalet an
nulleringar, ökade med 27 % . Antalet telefonapparater i nätet ökade 
under budgetåret 1974/75 med 221 000 och antalet apparater var den 
1 januari 1975 633 per 1 000 invånare mot 612 c'tt år tidigare. Antalet 
samtalsmarkeringar totalt i automatisk trafik ökade under budgetåret 

1974175 med 6,9 %. Motsvarande ökning under föregående budgetår 
var 4,7 % . Möjligheterna till automatisk telefontrafik med utlandet har 
under budgetåret ytterligare vidgats och vid utgången av budgetåret 

:1974175 kopplades 92 % av utlandstrafiken automatiskt. ökningen av 
den automatiskt kopplade utlandstrafiken var ca 35 % mot ca 28 '}o 
under föregående budgetår. 

Den utveckling av antalet telefonapparater, vilken ligger till grund för 
televerkets beräknade behov av investeringsmedcl under rubriken "Abon

nentanläggningar", framgår av tabell T 1. Tabellen omfattar beställ
ningar och inkopplingar samt orderstock av telefonapparater och visar 
dels utfall för budgetåret 1974175 dels prognos för ·budgetåren 
1975176-1980/81. 

Tabell T 1. Beställda och installerade telefonapparater (I 000-tal) 

Budgetår Telefonapparater, nya Telefonapparater, flyttn. 

Beställ- Jnkopp- Order- Beställ- lnkopp-. Order-
da lade stock vid da lade stock vid 

resp. bud- resp. bud-
gctårs slut getårs slut 

1974/75 378 364 "72 604 597 105 
1975/76 343 355 60 .620 625 .100 
1976/77 340 355 45 630 640 90 
1977/78 340 355 30 640 650 80 
1978/79 345 345 30 650 655 ' 75 
1979/80 345 345 30 660 665 70 
1980/81 345 345 30 670 675 65 

Med de medel som under budgetåret 1974175 stått till televerkets för-. 
fogande har ca 364 000 nya apparater kunnat inkopplas. Orderstocken 

beräknades den 1 juli 1975 uppgå till 72 000 beställningar mot 54 000 
ett år tidigare. Ansträngningar har gjorts att anpassa inkopplingstakten 
till den ökade efterfrågan som noterats under budgetåret, . men antalet 
ej effektuerade beställningar har trots detta ökat. Genom den starkt 
ökade efterfrågan har leveranstiderna under budgetåret blivit något 
längre i vissa delar av landet. 
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Under budgetåret 1975/76 beräknas nybeställningarna uppgå till ca 
343 000. Den för detta budgetår fastställda investeringsramen beräknas 
medge installation av ca 355 000 apparater, vilket innebär att orderstoc
ken per den 30 juni 1976 skulle bli ca 60 000. 

Televerket räknar med att under budgetåret 1976/77 installera 355 000 
apparater, vilket med av verket antagen beställningsingång skulle inne
bära en orderstock vid utgången av budgetåret av ca 45 000. 

Leveranstiden för vanliga kundabonnemang vilken under senare år 

förkortats ökade under budgetåret 1974175 och utgjorde mellan fem 
och tio veckor. Målet för budgetåret 1976/77 är ca tre till fyra veckor. 

Antalet flyttningar är - som framgår av tabell T 1 - betydligt flera 
än antalet beställda nya telefonapparater. Den resursinsats som krävs av 
televerket för att utföra en beställd flyttning är oftast lika stor som in
satsen för att effektuera en beställning av en ny telefonapparat. 

Utvecklingen inom telekommunikationsområdet är expansiv, och tele
verket räknar med att det under de närmaste åren blir aktuellt att intro-. 
ducera nya typer av produkter och tjänster, som kommer att utöka och 
delvis förändra televerkets verksamhet. 

I televerkets produktsortiment finns sedan många år flera olika system 
för I a r m ö v e r f ö r i n g som utvecklats av televerket. De marknads
förs under samlingsnamnet MUL TILARM. Larmbesked överförs från 
lokala larmutrustningar via fast förbindelse eller tillfälligt uppkopplad 
förbindelse i telefonnätet. 

Televerkets över hela landet utbyggda organisation och det tekniska 
kunnandet hos personalen gör att verket har goda förutsättningar att till
handahålla inte enbart överföringssystem utan även kompletta Iarm
system. Marknaden för överföringssystem ökar kraftigt: vid årsskiftet 
1980/81 beräknas ca 16 000 system finnas inkopplade jämfört med ca 
2 400 vid årsskiftet 1975/76. l sammanhanget kan nämnas att telever
ket erhållit postverkets order på Iarmsystem för ett stort antal postkon

tor. 
För att televerket skall kunna erbjuda ett fullständigt utnyttjande av 

dessa installationer har samarbete inletts med Allmänna Bevaknings AB, 

ABAB, vilket innebär att kunderna kan erbjudas en fullständig lösning 
på sina säkerhetsproblem. ABAB:s väktarorganisation svarar för den 

personella bevakningen och televerket sköter installation och underhåll 
av den tekniska utrustningen. Förutom samverkan på det kommersiella 

området planeras visst gemensamt utvecklingsarbete. 
Utförda marknadsundcrsökningar visar att en övervägande del av de 

tillfrågade telefonabonnenterna föredrar knappval framför fingerskiva. 
Knappval underlättar nummertagningen och medför bl. a. att kopplings
tidcn kan minskas vid införande av moderna och snabbare telefonsta
tionssystem. Införande av knappval underlättar vidare införandet av 

nya automatiska tjänster. Knappvalsapparater beräknas kunna erbju-
'.") 
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das kunderna i begränsad omfattnnig fr. o. m. år 1978. Om drygt tio 
år väntas alla telefonabonnenter kunna få tillgång till denna apparat
typ. Under ett övergångsskcde avser televerket att som ett alternativ till 
den traditionella fingerskivsapparaten kunna erbjuda kunderna en s. k. 
impulsapparat som manövreras med knappar. 

En ny generation abonnentväxlar, som baseras på moderna elektro
niska komponenter, iir under utveckling. ELLEMTEL, det av telever
ket och LM Ericsson gemensamt ägda utvecklingsbolaget. har konstrue
rat en automatisk programminnesstyrd abonnentväxel, med beteck
ningen ASD 551, för storleksområdet 100-600 anknytningar. Växeln 
kan utrustas för ett stort antal nya tilläggsfunktioner. Även knappvals
apparater kan anslutas till växeln. 

Televerkets största abonnentviixel (A 344) lir av konventionell typ och 
medger anslutning av upp till 9 000 anknytningar. Genom att utnyttja 
elektronik kan nya tjänster och funktioner tillföras befintliga viixlar. 
Det finns ca 300 A 344-växlar i drift. Televerket ser det som angeläget 

att modernisera dessa parallellt med att helt nya elektroniskt uppbyggda 
v~ixelmodeller introduceras. 

Leveranser av den helt moderniserade A 344-växeln beräknas kunna 
påbörjas under år 1978. Namnval och kortnummerval beriiknas kunna 
börja levereras redan under år 1977 till befintliga växlar. 

Bland övriga nya tjänster som televerket räknar med att kunna er
bjuda kan nämnas utrustning för teleföredrag saint konferensutrust

ningar, s. k. konferens-TV samt bildtelefon. 
Utrustningen för teleföredrag är avsedd för enkelriktad överföring 

av t. ex. ett föredrag till ett större auditorium. Konferenstelefonerna är 
avsedda att göra det möjligt för ett antal personer, som sitter i samma 

rum, att deltaga i ett telefonsamtal. 
Televerket har även gjort prov i begränsad omfattning av en tjänst 

somt. v. benämns konferens-TV. Konferensdeltagarna befinner sig där
vid under konferensens gång i en speciellt för ändamålet upprättad 
studio. TV-kameror tar upp en bild av deltagarna i studion eller en bild 
av ett dokument efter fritt val, som sedan överförs till studion på den 
andra orten, där bilderna visas på TV-monitorer. Systemet lämpar sig 
främst för konferenser mellan orter med långt inbördes avstånd. Prov
trafik Sverige (Stockholm)-England startades i maj 1974 och med 

Nederländerna i mars 1975. Förbindelse mellan Stockholm och Malmö 
öppnades i januari 1975. 

Fältprov med bildtelefon pågår i samverkan mellan Telefon AB L M 
Ericsson och televerket. Det förhållandet att bildtelefonsamtal kräver 
mer komplicerad utrustning än den vanliga telefonen samt större led

ningskapaeitet för överföringen gör att långväga bildtelefoni med rör
liga bilder torde ligga relativt långt fram i tiden. Något som däremot 
kan realiseras inom en nära framtid är bildtelefoni med rörliga bilder 
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inom mera begränsade områden, t. ex. inom en byggnad eller ett in
dustriområde. Utrustningar för kortväga bildtelefoni med rörliga bilder 
samt långväga bildtelefoni med stillbilder kan således komma att er
bjudas under de närmaste åren. 

T e 1 e g r a f r ö r e 1 s e n har i Sverige, liksom i de flesta andra 
länder, under de senaste decennierna successivt minskat. Trafikminsk
ningen fortsatte även under budgetåret 1974/75. Antalet inrikes tele
gram gick sålunda ned med 11,4 % och antalet telegram till utlandet 
med 12,6 % . Motsvarande minskning under närmast föregående budget
år var 17,9 resp. 4,9 %. En intern utredning har redovisat en prognos 
som visar en minskning av telegramtrafiken under innevarande budgetår 
med omkring 10 % . Av de inländska telegrammen utgjorde lyxtelegram
men budgetåret 1974/75 75 %. 

T e 1 e x r ö r e 1 s c n har i Sverige, liksom i andra länder, haft en · 
mycket snabb utveckling. Den har kommit att överta en betydande 
del av den informationsöverföring som tidigare skett med hjälp av 
konventionella telegram. Antalet telexanslutningar ökade under år 1974 
med 9,2 % till 10 413, vilket innebär en högre ökningstakt jämfört med 
år 1973. För år 1980 har prognoserats ca 16 000 telexansli.Itningar. Un
der budgetåret 1976177 beräknas ca 1 200 nya telexapparater bli inkopp
lade. 

Telextrafik kan i dag utväxlas med över 600 000 abonnenter i 
ca 160 länder i samtliga världsdelar. Telexskrivningar kan kopplas hel
automatiskt till nästan alla europeiska länder och även till länder utan
för Europa som USA, Canada, Brasilien, Sydafrika, Australien, Nya 
Zeeland och Japan. 

Telextrafiken är fullständigt automatiserad inom Sverige. Antalet 
telexmarkeringar för automatiskt expedierade inländska skrivningar 
ökade under budgetåret 1974/75 med 8,5 %. För budgetåret 1976/77 
förutses en ökning av den inländska trafiken med 5 % och för den ut
ländska med 7 % . 

Principbeslut har fattats om modernisering av det inländska telex
nätet. En pilotstation kommer enligt nu gällande planer att tas i bruk 

under år 1977 i Malmö. Genom tillkomsten av nya stationer kah abon
nenterna erbjudas en rad nya tjänster som ökar effektiviteten hos deras 
anläggningar. Bland dessa tjänster kan nämnas kortnummerval (genom 
inprogrammering av frekventa abonnentnummer kan anrop till dessa 
ske med endast två siffror), tangcntbordsval (anrop sker direkt via 
tangentbordet i stället för med fingerskiva), automatisk gruppskriv
ning, automatisk hänvisning och taxeringsinformation. Under budget
året 1976/77 beräknar televerket kunna tillhandahålla nya typer av 
telexapparatcr. Dessa är till stor del uppbyggda av elektroniska kom
ponenter, vilka bl. a. medför en kraftig reducering av den f. n. något 
höga ljudnivån. 
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Kraven på driftsäker d a tak o m m u n i k a t i o n med högre över
föringshastigheter ökar i takt med att datortekniken tas i bruk på många 
områden i samhället. Därigenom har uppstått behov av att snabbt 
kunna överföra stora mängder data mellan skilda platser genom data
kommunikation över telenätet. Sedan år 1962 har televerket tillhanda
hållit dataöverföringsutrustning, s. k. modemer, på abonnemangsbasis. 
Ökningen av antalet modemer har gått mycket snabbt. Totala antalet 
installerade modemer den 1 januari 1975 uppgick till ca 5 500 - en 
ökning med ca 57 % från ett år tidigare jämfört med ca 53 <Jo för 
närmast föregående år. Dataöverföringen har skett dels via det all
männa telefonnätet, dels via fast uppkopplade, uthyrda förbindelser. 

Det nuvarande telefonnätet erbjuder inte en idealisk lösning för över
föring av data. För att undvika de tekniska nackdelar som telefonnätet 
är behäftat med från datakommunikationssynpunkt - nämligen i vissa 

fall stor feltäthct och långsam uppkoppling - har televerket tagit i bruk 
ett provnät, uppbyggt under år 1974 med tre s. k. koncentratorer i Stock

holm, Göteborg och Malmö, för att vinna erfarenheter inför uppbygg
naden av ett separat allmänt datanät. I olika etapper provas skilda funk
tioner med hjälp av till nätet anslutna speciellt utvalda kunders termi
nalutrustningar. Kunderna är utvalda med hänsyn- till typ av utrustning 
och trafikmönster. 

Ett separat datanät innebär att de tidigare nämnda nackdelarna hos 
telefonnätet som transmissionsmedium elimineras, och det förbättrar vi
dare televerkets möjligheter att i systemen bygga in de nya funktioner 
som krävs av kunderna och av verket. självt för rationell drift. Vidare 

kan man förbättra möjligheterna att säkerställa i datorerna lagrad in
formation mot obehörig åtkomst. 

Planeringen för ett allmänt datanät sker i nordiskt samarbete. En 
gemensam infordran av ramofferter gjordes hösten 1974. Offerterna 
avses jämte erfarenheterna från provdatanätet ge underlag för ett de
finitivt beslut. Ett allmänt datanät kommer att byggas upp separat från 
provdatanätet och beräknas kunna vara tillgängligt för drift på kom
mersiell basis med början omkring årsskiftet 1977/78. 

Televerket gör inom ramen för sin nya organisation insatser för 
att uppnå en rationell organisation för datarörelsen. Som mål har bl. a. 
satts upp att organisationen skall tåla en mycket kraftig expansion inom 
dataverksamheten utan att alltför stora personella ökningar skall krä

vas. Förutsättningar skapas därvid för insatser på vidareutvecklingen 
av televerkets nuvarande tjänster på datakommunikationsområdet samt 

på nya datatjänster. 
Televerket tillhandahåller så gott som all r a d i o k o m m u n i k a

t i o n s u t r u s t n i n g t i 11 s v en s k a f a r ty g, mestadels genom 
uthyrning men i vissa fall också genom försäljning. Trots den svenska 
handelsflottans utveckling mot färre enheter har en viss ökning av in-
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vcsll:ringsbehovet skett. Den radioutrustning som installeras ombord 
blir nämligen alltmer komplicerad och därför dyrare. Detta beror huvud
sakligen på internationellt skärpta tekniska krav,. framtvingade av den 
allt hårdare konkurrensen om tillgängligt frekvensutrymme. En annan 
anledning till fördyring är rederiernas ökande behov av snabb och ef
fektiv kommunikation med sina fartyg. 

För att även på sikt begdinsa verkningarna av kostnadsökningarna h;:ir 
televerket satsat på ett automatiserat tckxsystem för fartyg,· Maritex. 

Under innevarande budgetår kommer vidare ett par fartyg att försöksvis 
förses med utrustning för satellitkommunikation. Televerket får därige
nom teknisk och driftmässig erfarenhet för ett kommande ställningsta

gande till Sveriges engagemang i ett internationellt maritimt system. 
Televerket deltar f. n. i arbetet att få fram internationella automatiska 

telekommunikationssystem för sjöfarten. Detta kan för långdistans
kommunikationen resultera i en övergång till satellitsystem och för 
närdistans i en automatisering av VHF-nlitet. 

I konkurrensen med andra trafikvägar minskar Sveriges antal av f a s -
ta radio förbind e Is er efterhand. Moderniseringen av de delar 
som avser kommunikation för luftfarten på långa avstånd (flygtelefoni

tjänsten FTT) beräknas slutföras under budgetåret 1975/76. Televerket 
deltar även i utredningar och undersökningar för ett europeiskt satellit

system. 
Utbyggnaden av den man u c 11 a 1 an cl mobila te 1 e f o n

t j ä n s te n, MTD, fortsätter i syfte att eliminera täckningsluckor i 
Götaland och Svealand och att utvidga täckningen i inre Norrland. An
talet abonnemang ökar snabbt och överstiger f. n. 5 000. Kapaciteten hos 
de fyra nuvarande bctjäningscentralerna räcker bara ett par år till och. 
tv[i nya centraler kommer därför att inrättas under år 1977. Härigenom 
blir det möjligt att på ett för abonnenterna acceptabelt sätt driva MTD
tjänsten fram till den tidpunkt - omkring 1981 - då en au tom a -
t i s k, I a n d s o m f a t t a n d e m o b i 1 t e I c f o n t j ä n s t, MTC, 
planeras bli satt i drift i en första utbyggnadsctapp. Förberedelsearbetet 

för den nya tjänsten mobilsökning fortsätter. Ytterligare en ny landmo· 
bil radiotjänst är m o b i I r a d i o m e d g e m c n s a m b as s t a

t i o n, MRG. Det är främst på större orter, där trängseln på radiofre
kvenserna är störst, som MRG kommer att byggas ut. 

Av tabell T 2 framgår utvecklingen av televerkets rörelse under bud
getåren 1973/74 och 1974/75 mätt i antalet telefonapparater, telex- och 
modemanslutningar, samtalsmarkeringar, telegram och tclexmarkeringar. 
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Tabell T 2. Telcverketsrörelse 

1973/74 1974/75 Föränd-
ring i /~ 

Telefonapparater (I jan.) 4 984 370 5 178 082 -;- 3,9 
Telexanslutningar (1 jan.) 9 540 10 413 + 9,2 
Modernanslutningar för 
datakommunikation 
(1 jan.) 3 495 5 488 -:-57,0 
Samtalsmarkeringar för 
telefon 17 001 462-000 18 174 709 000 + 6,9 
Telegram 

inländska 1187 300 1052000 -11,4 
till utlandet 717 900 627 600 -12,6 

Telexmarkeringar 122 183 000 126 524 000 + 3,6 

Antalet anställda i televerket uppgick den 1 januari 1975 till 40 951, 
vilket innebar en minskning under år 1974 med 321 personer. 

Medelsförbruk11ing 1111der h11dgetåre11 1974f75_:J976177 

För bu d g e t år e t 1 9 7 4/7 5 · beräknades medelsförbrukningen 
prop. 1974: 1 till 786·milj. kr. Gi:riom Kungl. Maj:ts beslut den 6 de
cember 1974 har ramen. höjts titi-786,9 milj. kr. för att möjliggöra tidi

gareläggning av bl. a. byggstart för två arbetscentraler, Så gott som hela 
beloppet har tagits i anspråk (784,4 milj. kr;). 

För b u d g e t år e t 1 9 7 5 I 7 6 räknar televerket med en medels
förbrukning av 798,5, sedaq. den mm som angivits i prop. 1975: l enligt 
regeringens beslut den 23 oktober 1975 höjts med 1 milj. kr. 

För bu d g e t år e t 1 9 7 6/7 7 räknar televerket med en medelsför-
brukning av 843,5 milj. kr. 

Televerket beräknar ~tt helt finansiera .invcsteri~garna med avskriv
ningsmedel och därmed med rörelscinkomst:rria. Den be~äknade medels
förbrukningen är nominellt högre än för i~nevarande budgetår meri ·av
ser ändå en något lägre anskaffningsvolym. Televerket har ålagt sig en 
hård restriktivitet vid bedömningen av erforderliga investeringar. 

lnvcsteringsprogram 

. : 

Av tabell T 3 framg~_r_faktiskresp.beräkn_ad medelsfö~brukning bud-· 
getåren 1974/75-1976(77 med fördelning på.objektsgrupper. 

·. . ·" 

Te 1 e f o n stations byggnad er 
Televerket äger praktiskt taget sa111t1ig~ byggnader som inrymmer . 

teleteknisk utrustning. Behovet :av tillbyggnader och nybyggnader a~ ver

kets lokaler styrs av att·i:iödvändiga siationsutökningar måste genomföras 
för att möta allmänhetens efterfrågan på teletjänster. 

16 Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 100. Bil. 8 

.i 

j·· ., ) 
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Tabell T 3. Medelsförbrukning budgettlren 1974175-1976/77 (milj. kr.) 

Objektsgrupp Utgift Beräknad utgift 

1974/75 1975/76 1976/77 

Fastigheter oclz byggnader 
Telefonstationsbyggnader m.m. 47,1 35,4 33,8 
Byggnader för arbetscentraler 35,8 27,1 37,4 
Förrådsanläggningar 6,6 15,5 32,0 
Övriga byggnader 0,4 6,0 16,0 
Inköp av fastigheter 2,6 7,5 4,3 

Summa 92,5 91,5 123,5 

Telefon- och fjärrskriftanläggningar 111. 111. 

Abonnentanläggningar 374,7 404,0 420,0 
Förbindelseanläggningar 179,4 145,0 104,0 
Kopplingstekniska anläggningar 128,8 149,0 177,0 
Antennanläggningar 2,0 
Allmänt datanät 4,0 

Summa 682,9 698,0 707,0 

Försvarsberedskap 6,0 6,0 JO,O 

Dfrerse och oförutsett 3,0 3,0 3,0 

Summa 784,4 798,5 843,5 

För telefonstationsbyggnader föreslår televerket 33,8 milj. kr., vilket 
belopp beräknas fördelat på objekt enligt tabell T 4. 

Tabell T 4. Investeringsplan för telefonsiationsbyggnader (milj. kr.) 

Typ: N = Nybyggnad, T := Tillbyggnad 

.Byggnadsobjekt Typ Investerings- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
kostnad start dig-
milj. kr Fak- Beräknad år/ stäl-

tisk för mån. I ande 
74-07-01 75-07-01 t.o.m. år/ 

1974( 1975/ 1976/ mån. 
75 76 77 

/. Byggnader pdbör-
jade före 
1976-07-01 

Eksjö T 0,9 0,6 0,3 75-10 76-11 
Gävle T .2,8 3,5 2,0 1,5 75-02 76-11 
Göteborg/Sävedalen T 1,2 1,2 0,2 0,6 0,4 75-09 76-06 
Jönköping/ Hovslätt N 0,6 0,4: 0,2 75-09 76-07 
Luleå/Bensbyn N 0,7 0,2 0,5 76-05 76-09 
Malmö/Sparven T 6,8 7,5 4,5 2,0 1,0 73-08 75-12 
Malmö/Oxie T 0,9 0,8 0,1 75-09 76-06 
Mölnlycke T 0,7 0,7 0,5 0,2 75-08 76-06 
Sundsvall T 5,4 7,0 . 4,2 1,6 1,2 74-03 ·75-IO 
Söderhamn T l,!} 1,2 1,1 0,1 75-05 76-03 
Uppsala T 11,0 11,5 i;3 5,0 76-04 78-06 
Värnamo T. 1,0 1,0 0,5 0,5 75•09 . 76-08 
Åhus N 0,9 0,5 0,4 75-09 76-06' 
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Typ: N = Nybyggnad, T = Tillbyggnad 

Byggnadsobjckt Typ Investerings- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
kostnad start dig-
milj. kr Fak- Beräknad år/ stäl-

tisk för mån. !ande 
74-07-01 75-07-01 t.o.m. år/ 

1974/ 1975/ 1976/ mån. 
75 76 77 

Div. byggnader med 
en beräknad kost-
nad av högst 0,5 
mkr per objekt 2,2 

Summa I 37,6 12,1 13,6 

Kostnadsökning 
juli 75-juli 76 1,4 

Summa 15,0 

Il. Byggnader a1•-
sedda att pdbörjas 
under 1976/77 

Falun T 1,7 1,5 76-09 77-10 
Utökning av statio-
nens nummerkapa-
ci tet och närtrafik-
utrustning 
Fyllingc N 1,3 0,7 76-08 77-08 
Linköping/Ekhol-
men T 0,8 0,5 76-08 77-06 
Utökning av statio-
nens nummerkapa-
citet över 10 000 
nummer. 
Linghem N 0,6 0,3 76-09 77-09 
Malmö/Sparven T 0,6 0,3 76-09 77-05 
Stockholm, S Vasa 0,7 0,7 76-08 77-03 
Ventilationsanlägg-
ning 
Stockholm, Öster-
malm T 4,0 1,4 76-09 78-01 
Sävast N 1,0 1,0 76-09 77-02 
Lokalstation för 
nytt bostadsområde 
Västerås, Åshagen N 1,3 0,9 76-10 77-10 

Div. byggnader med 
en beräknad kost-
nad av högst 0,5 
mkr per objekt 9,8 

Summa Il 12,0 17,1 

Kostnadsökning 
juli 75-juli 76 1,7 

Summa 18,8 

Summa 1-1-11 12,1 30,7 

Kostnadsökning 
juli 75-juli 76 3,1 

Totalsumma 33,8 
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Byggnader för arbetscentraler 

Televerket har ett långsiktigt program, som syftar till att sammanföra 

televerkets ortsförråd med personalutrymmen och garage till arbetscen

traler. Dessa spelar också e~ roll som centraler i resp. arbetsområde 

varigenom arbetsledningen underlättas och effektiviseras. För byggande 

av arbetscentraler begär televerket 37;4 milj. kr. Fördelningen på objekt 

framgår av tabell T 5. 

Förrådsanläggningar 

Beslut om uppförande av ett centralförråd har tidigare fattats. Efter 

utvärdering av prov med distribution från centralt förråd fattades i de

cember 1974 beslut om att centralförrådet skulle lokaliseras till Nässjö. 

Beträffande försörjningen av Stockholmsområdet beslutades vid samma 

tillfälle att lokalförrådet för Stockholms telcområde förläggs till Bålsta 

Tabell T 5. Investeringsplan för arbetscentra/er (milj. kr.) 

Typ: N = Nybyggnad 

Byggnadsobjekt Typ Investerings- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
kostnad start dig-
milj. kr Fak- Beräknad år/ stäl-

tisk för mån. I ande 
74-07-01 75-07-01 t.o.m. år/ 

1974/ 1975/ 1976/ mån. 
75 76 77 

l. Byggnader pdbör-
jade före 
1976-07-01 

Brunflo N 0,7. 0,5 0,2 75-10 76-09 
Flen N 1, 1 1, 1 0,7 0,4 75-09 76-09 
Gislaved N 0,8 0,8 0,5 0,3 75-09 76-07 
Järpen N 0,7 0,9 0,5 0,4 75-09 76-09 
Kramfors N l, 1 1,3 0,7 0,6 75-09 76-09 
Luleå T 0,9 4,2 1,4 2,3 75-09 77-11 
Skara N 1,2 1,2 0,8 0,4 75-09 76-06 
Strömstad N 1, l l, 1 0,9 0,2 75-08 76-06 
Svenljunga N J,2 0,7 0,5 76-02 76-06 
Svenstavik N 0,7 0,9 0,4 0,5 75-10 76-09 
Sölvesborg N 0,8 0,8 0,6 0,2 75-09 76-07 
Ulricehamn N 1,2 1,2 0,9 0,3 75-09 76-06 
Uppsala II N 3,0 3,0 1,8 1,2 75-09 76-09 
Uppsala III N 1,5 1,5 0,9 0,6 75-09 76-09 
Vaggeryd N 0,8 0,8 0,7 0,1 75-09 76-03 
Västerås Il N 2,6 3,9" 1,5 1,1 76-03 77-03 
Årjäng N 0,7 0,7 0,5 0,2 75-08 76-06 
Div. byggnader med 
en beräknad kost-
nad av högst 0,5 
mkr per objekt 0,8 0,8 

Summa I 26,1 14,0 10,3 

Kostnadsökning 
juli 75-juli 76 1,0 

Summa 11,3 
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N = Nybyggnad 

Byggnadsobjekt Typ Investerings- Medelsförbrukning Bygg- Fär-
kostnad start dig-
milj. kr Fak- Beräknad år/ stäl-

tisk för mån. I ande 
74-07-01 75-07-01 t.o.m. år/ 

1974/ 1975/ 1976/ mån. 
75 76 77 

ll. Byggnader av-
sedda att pdbör-
jas 1976/77 

Alvesta N 1,0 0,8 76-08 77-05 
Bengtsfors N 0,9 0,9 76-10 77-05 
Emmaboda N 0,6 0,4 76-09 77-04 
Eskilstuna N 2,5 1,6 76-09 77-06 
Föllinge N 0,7 0,3 76-10 77-09 
Hedemora N 1,2 0,8 76-08 77-06 
Huddinge I N 2,0 1,4 76-09 77-06 
Härryda N 0,3 0,3 76-09 77-06 
Jakobsberg N 2,0 1,4 76-09 77-05 
Karlskoga N 1,2 0,8 77-01 77-09 
Kil N 0,7 0,5 76-10 77-06 
Leksand N 1,2 0,8 76-08 77-06 
Kiruna N 1,5 1,0 76-08 77-06 
Malmö/Fosie N 1,9 1,3 76-09 77-05 
Nora N 0,8 0,6 76-09 77-05 
Norrtälje Il N 0,8 0,4 76-09 77-12 
Nyköping N 0,9 0,9 76-10 77-04 
Nälden N 0,7 0,3 76-10 77-09 
Malmö/Limhamn N 0,9 0,6 76-10 77-06 
Mullsjö N 0,6 0,4 76-08 77-06 
Simrishamn N 1,0 0,7 ·76-09 77-06 
Smålandsstenar N 0,9 0,5 76-09 77-05 
Sävsjö N 0,6 0,4 76-08 77-06 
Tomelilla N 1,2 0,7 76-09 77-06 
Vänersborg N 2,0 0,5 76-10 77-05 
Åmotfors N 0,6 0,5 76-10 77-06 
Div. byggnader med 
en beräknad kost-
nad av högst 0,5 
mkr per objekt 4,9 4,9 

Summa Il 33,6 23,7 

Kostnadsökning 
juli 75-juli 76 2,4 

Summa 26,1 

Summa I+ Il 59,7 14,0 34,0 

Kostnadsökning 
juli 75-juli 76 3,4 

Totalsumma 37,4 

och ett förråd för inomhus lagrad högfrekvent materiel förläggs till Lina
berg (Bromma). 

För lokalförrådet i Timrå pågår fortfarande utredning om utökning 
av materielsortimentet så att detta förråd kan fungera som filialförråd. 
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Förråden i Umeå, Norrköping och Mora planeras att nybyggas för 
att anpassas till en övergång till lokalförråd med reducerat sortiment. 
Entrcprenadhandlingar för byggnader till de enskilda förråden beräknas 
vara klara vid utgången av budgetåret 1975/76. Mera detaljerade kost
nadsberäkningar kan därför föreligga tidigast under budgetåret 1976/77, 
för vilket televerket begär 32 milj. kr. Fördelningen på objekt framgår 

av tabell T 6. 

Tabell T 6. Jnvesteringsp[an för förrådsanläggningar (milj. kr.) 

Typ: N = Nybyggnad 

Byggnadsobjekt 

I. Byggnader projek-
terade eller pdbär-
jadefäre 
1976-07-01 

Mora 
Nässjö 
Stockholm 

(Lina berg) 
Uppåkra 

Summa I 

Il. Byggnader av-
sedda att projek-
leras eller pdbör-
jas 1976/77 

Norrköping 
Stenkullen 
Stockholm (Bålsta) 
Timrå 

Summa H 

Summa I+TI 

Kostnadsökning 
juli 75-juli 76 

Totalsumma 

Typ Investerings
kostnad 
milj. kr 

Medelsförbrukning Bygg- Fär
------- start dig-
Fak- Beräknad år/ stäl-

------. tisk för mån. lande 
74-07-01 75-07-01 t.o.m. ----- år/ 

1974/ 1975/ 1976/ män. 
75 76 77 

N 3,2 3,5 1,4 1,8 75-10 77-10 
N 22,9 25,4 8,6 12,0 76-01 77-05 

N 7,7 8,5 0,5 3,6 77-01 78-03 
N 7,2 8,0 0,7 3,6 76-11 77-1 I 

. 45,4 11,2 21,0 

N 12,0 6,3 76-10 78-02 
N 9,0 0,9 76-11 80-02 
N 7,9 0,5 77-09 78-06 
N 8,0 0,5 77-10 78-10 

36,9 8,2 

82,3 11,2 29,2 

2,8 

32,0 

övriga byggnader 

För innevarande budgetår har 6 milj. kr. anvisats för den nya tele
skolan i Kalmar. För budgetåret 1976/77 föreslaget belopp, 16 milj. kr., 
är huvudsakligen avsett för den nya tcleskolan (15 milj. kr.). Enligt den 
av televerket i samråd med byggnadsstyrclsen uppgjorda tidsplanen skall 

teleskolan i Kalmar vara färdig år 1978. 
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Inköp av fastigheter 

För inköp av fastigheter har televerket använt 2,6 milj. kr. under bud

gctåret 1974/75 mot i prop. 1975: l angivna 6,3 milj. kr. En fullständig 

redogörelse för förvärven lämnas i televerkets anslagsframställning. 
För budgetåret 1975/76 beräknas inköpen till 7,5 mil{ kr. För budget

året .! 976/77 begär televerket för ändamålet 4,3 milj. kr. 

Abonnentanläggningar 

Under denna rubrik upptas dels i~köp av· de teleanläggningar som 

hyrs ut till abonnenter (telefonapparater, abonnentväxlar, fjärrskriftut

rustning m. m.) samt kostnader för de arbeten som erfordras för installa

tion av anläggningarna, dels - som största post - investeringar i lokal

niit, dvs. förbindelseanläggningar mellan abonnent och station. 

För abonnentanläggningar begär televerket för budgetifret 1976/77 

420 milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Nya telefonapparater 
Abonnentväxlar 
Lokalnät 
Fjiirrskrift- och datautrustning 
Flyttning av linjeanläggningar 
Fartygsradio 
Landmobil radio och MRT 

Förbindelseanläggningar 

milj. kr. 
--------~· -· 

33,4 
91,0 

229,1 
49,5 

6,0 
6,6 
4,4 

420,0 

Under denna rubrik redovisas behovet av medel för de förbindelse

anläggningar som ingår i mcllanortsnätet, dvs. anläggningar mellan olika 
telefonstationer, samt Sveriges del i de internationella förbindelseari-. 
läggningar som erfordras för trafik med utlandet. 

Hittills har den inrikes telefontrafikens ökning i huvudsak varit be-. 
stämmande för utbyggnads_takten. Den framtida utbyggnadstakten· kom

mer därutöver att bli beroen_de av den förväntade expansionen av data~ 
trafik och på längre sikt även. faksimil- och bild telefontrafik. För att de 
förv1intade förbindelsebehoven skall kunna tillgodoses på ett tekniskt

ekonomiskt optimalt sätt förutsätts att en planmässig successiv utbygg

nad sker enligt den långsiktiga plan som upprättats för utbyggnad av 

det befintliga fjärrnätet. Planen har -reviderats och anpassats till den 

lägre trafikökning som noterats. Detta har medfört att bl. a. 60 MHz~:': 

anläggningen Malmö-Gudhem kunnat senareläggas, vilket i hög grad 
p~1verkat mcdclsbehovet för 'budgetåret 1976/77. För detta budgetår har 

televerket beräknat det för förbindelseanläggningar erforderliga belop

pet till 104 milj. kr., vilket belopp är avsett att fördelas enligt tabell 
T 7. 
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Tabell T 7. /11vesteri11gspla11 för förbindelseanläggningar (milj. kr.) 

Anläggningar Beräknad total Åter- Därav 
kostnad stående under 

kostnad 1976/77 
74-07-01 75-07-01 76-07-01 

I. Fjärr! örbindelseanfäggningar 
påbö1jade före 1976-07-01 
Koaxialanläggningar 
Sundsvall-Skellefteå- Luleå 40,6 40,2 12,0 7,3 

Summa I 40,6 40,2 12,0 7,3 

Kostnadsökning juli 75-
juli 76 0,7 

Summa 8,0 

Il. Fjärrförbindelseanläggni11gar 
avsedda att pilbörjas 
1976/77 
Koaxialanläggningar 
Utbyte av rörbestyckad 
koaxialledningsutrustning 11,0 11,0 4,4 

Sj öka belanläggninga r 
Västervik- Visby 1,7 1,7 0,9 

Internationella förbindel-
ser :: 

Sjökabeln Sverige - Väst-
tyskland 111 11,1 11, 1 0,4 
Sjökabeln UK-Belgien 4 0,4 0,4 0,4 

Summa Il 24,2 24,2 6,1 

Kostnadsökning juli 75-
juli 76 0,6 

Summa 6,7 

lll. Övriga förbindelseanlägg11ingar 
Anläggningar för kort-
väga mellanortsförbin-
del ser 60,0 53,5 49,9 
Utökning av telefon- och 
telegrafutrustningar på 
överdragsstati oner 47,2 29,5 26,0 
K us tradi os ta tio ner 5,2 5,2 . 5,2' 

Summa III 112,4 88,2 81,1 

Kostnadsökning juli 75-
juli 76 8,2 

Summa 89,3 

Summa I+II+lll 176,8 124,4 94,5 

Kostnadsökning juli 75-
juli 76 '9,5 
Totalsumma 104,0 
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Kopplingstekniska anläggningar 

Investeringsbehovet för kopplingstekniska utrustningar bestäms i hu
vudsak av trafik- och abonnentökningen. Då många stationsutrustningar 
är av äldre utförande, får man även räkna med att behovet av förnyelse 
och modernisering successivt kommer att öka. Efterfrågan på nya tele
tjänster samt övergång till knappvalsapparater kommer också att påskyn
da moderniseringen av stationerna. 

För kopplingstekniska anläggningar beräknar televerket behovet för. 
budgetåret 1976177 till 177 milj. kr., varav 161 milj. kr. för utökning 
av telefonstationer och 16 milj. kr. för telegraf- och telexutrustning. 

Antennanläggningar 

Televerket har under budgetåren 1967/68-1972/73 erhållit investe
ringsanslag för anskaffning av tre nya kortvågssändare om vardera 
500 kW jämte sändarantenner i Hörby och Karlsborg för Sveriges Ra
dios utlandsprogram. För att de nya kortvågssändarnas fulla kapacitet 
skall kunna utnyttjas behöver antennerna kompletteras. Vidare erfordras 
en reservsändare samt viss reservmateriel för att sändningarna skall. 
kunna upprätthållas utan avbrott vid fel eller underhållsarbete. Tele
verket har beräknat medelsbehovet härför för 1976/77 till 2 milj. kr. 

Allmänt datanät 

För förbindelse- och kopplingsteknisk utrustning för ett separat all
mänt datanät har det erforderliga beloppet för 1976177 beräknats till 
4 milj. kr. 

Försvars beredskap 

Televerket har beräknat behovet under denna rubrik för budgetåret 
1976177 till 10 milj. kr. Investeringarna för försvarsberedskap bör lik
som tidigare år omedelbart avskrivas genom anslag på driftbudgeten. 

Den närmare motiveringen till de föreslagna investeringarna har tele
verket lämnat i hemlig· skrivelse den 29 augusti 1975. Med hänsyn till 
skrivelsens art torde någon närmare redogörelse för innehållet inte böra 
lämnas till statsrådsprotokollet. Skrivelsen torde få bringas till riksdagens 
kännedom i samband med att handlingarna i ärendet ställs till veder
börande utskotts förfogande. 

Diverse och oförutsett 

Liksom tidigare år har televerket föreslagit en post för diverse och 
oförutsett. Denna post har upptagits till 3 milj. kr. eller samma belopp 

som verket enligt bemyndigande av regeringen under budgetåret 1975/76 
får ta i anspråk för sådana arbeten och anskaffningar som inte ingår i 
det av föredraganden förordade investeringsprogrammet. 

Televerket har i sin anslagsframställning lämnat sedvanlig redogörelse 
för användningen av denna anslagspost under budgetåret 1974/75. 
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Remissyttranden 

Arbetsmark11adsstyrelse1i har avgett det yttrande över bl.a. telever

kets anslagsframställning som redovisas under rubriken Vägväsendet (s. 

66). 

Datainspektio11e11 har avgett yttrande över televerkets ans lagsfram-. 

ställning för budgetåret 1976/77 i vad avser frågan om ett separat all

mänt datanät. 

Datainspektionen framhåller bl. a. att tekniska möjligheter synes 

finnas att kontrollera att endast behörig trafik utväxlas med utlandet 

över det planerade allmänna datanätet. Det föreligger sålunda från 

datainspektionens sida inget hinder mot att televerket bemyndigas in

rätta detta nät. Anslutningen av nätet till utlandet får underkastas nämn

da tekniska kontroll. 

Föredraganden 

I prop. 1974: 1 (bil. 8, s. 207) beräknades invest.eringsramen för teie

anläggningar m. m. för budgetåret 1974175 till 786 milj. kr. Medelsför

brukningen kom att bli 784,4 milj. kr., sedan investeringsprogrammet 

för detta budgetår i stort fullföljts. 

Investeringsramen för budgetåret 1975/76 beräknades i prop. 1975: 1 
(bil. 8, s. 241) till 797,5 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 23 
oktober 1975 har televerket medgivits rätt att utnyttja anslaget intill 

798,5 milj. kr. för vissa. tidigareläggningar i sysselsättningsfrämjande 

syfte avseende två stationshus och en arbetscentral. Hela beloppet beräk

nas bli taget i anspråk. 

För budgetåret 1976/77 har televerket föreslagit en medelsförbruk

ning av 843,5 milj. kr. Som framgår av den förut redovisade investe

ringsplanen för kommunikationsverken har jag tillstyrkt en fovesteringsc 

ram av 825 milj. kr. I följande sammanställning redovisas hur inoin 

ramen för detta belopp televerkets investeringar ungefärligt kan beräk

nas komma att fördela sig på olika objektsgrupper. Av sammanställ

ningen framgår även utfallet för budgetåret 197 417 5 och den beräknade 

medclsförbrukningen för budgetåret ] 975176, vilken alltså med l milj. 

kr. överstiger den i prop. 1975: l angivna. 

Objektsgrupp 

Fastigheter och byggnader 
Telefon- och fjärrskriftanläggningar 

m.m. 
Försvarsbercdskap 
Diverse och oförutsett 

1974/75 

Utfall 

92,5 

682,9 
6,0 
3,0 

784,4 

1975/76 1976/77 

Beräk- Verket Före-
nad dragan-· 
utgift den 

milj. kr. 

91,S 123,5 120,0 

698;0 707,0 696,0 
6,0 ' 10,0 6,0 
3,0 3,0 3,0 

798,5 843,5 825,0 
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Genom de investeringsmedel som ställts till televerkets förfogande 
under senare år, bl. a. i samband med tidigareläggningar av byggnads
och anläggningsarbeten, har ett stort antal byggnader kunnat igång
sättas. Under budgetåret 1976/77 beräknas ett stort antal nya byggnads
objckt kunna sättas igång. Ny- eller tillbyggnad av telefonstationsbygg
nader avses sålunda bli påbörjade i Falun, Fyllinge, Linköping, Ling
hcm, Stockholm, Sävast och Västerås varjämte ett antal mindre objekt 
kan påbörjas. För investeringar i telefonstationsbyggnader har uppta
gits totalt ca 33 milj. kr. och för arbetscentraler totalt ca 35 milj. kr. 
Igångsättning av arbetscentraler planeras i Alvesta, Bengtsfors, Emma

boda, Eskilstuna, Föllirige, Hedemora, Huddinge, Härryda, Jakobs

berg, Karlskoga, Kil, Leksand; Kiruna, Malmö, Nora, Norrtälje, Ny
köping, Nälden, Mullsjö, Simrishamn, Smålandsstenar, Sävsjö, Tome

lilla, Vänersborg samt Amotfors. 
En strukturomvandling av törrådsverksamheten inom televerket -

från ett multiförrådssystem med 21 likvärdiga förråd över hela landet 
till ett centralförråd kombinerat med 21 lokalförråd med anpassat sorti
ment - beräknas ge verket betydande vinster genom reducerade lager
värden. En huvudplan för denna omläggning har upprättats som förut
siittcr att byggandet av det beslutade centralförrådet i Nässjö· igång
sättes snarast möjligt. Innan huvudplanen helt kan realiseras, förutsät
tes vidare att vissa lokalförråd nybygges beroende på att televerket på 
de aktuella platserna i nuläget förhyr mindre lämpliga lokaler eller att 
berörda kommuner har önskemål om att förråden på vissa cirter flyttas 
från nuvarande tomter. Berörda platser är Nässjö, Uppåkra (Malmö), 

Stenkullen (Göteborg), ·Norrköping; Båls ta· och Linab.erg (Stockholm), 
Mora, Timrå (Sundsvall) och Umeå. När det gäller investeringar i för
rådsanläggningar för budgetåret 1976/77 planeras således start av bygg" 
nader i Norrköping, Stenkuilen, Bålsta och Timrå: 

För investeringar i förråd hat upptagits ett belopp av totalt ca 32 

milj. kr. 

Den i sammanställningen angivna posten Telefon" och fjärrskrift
anläggningar m. m. har beräknats med ·hänsyn tiH ·etableringen av ett 
allmänt datanät samt till anskaffningen av vissa antennanläggningar 
för radiosändningar till utlandet. 

Den mest expansiva rörelsegrenen. inom televerket är sedan flera år 
datakommunikation över telefonnätet. Detta nät, som byggts upp för 
ett helt annat ändamål, innebiir. härvid vissa begr~nsningar och andra 
nackdelar vilket föranlett verket' att bygga upp och pröva ett separat 
nät för enbart datakommunikation, Erfarenheterna av detta provnät 
är goda och visar att angivna nackdelar kan clirnineras genom ett sepa
rat datanät. Ett sådant erbjuder också fördelar för såväl dataanvändare 
som televerket och ger dessutom möjligheter till ökad säkerhet vad gäl
ler obehörig dataåtkomst. Televerket avser därför att under ·de när-
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maste åren etablera ett allmänt separat datanät, vilket beräknas kunna 
tas i bruk på kommersiell basis fr. o. m. år 1978. 

För budgetåret 1976/77 har jag beräknat 4 milj. kr. för ändamålet. 
Hela nätet kostar i utbyggt skick ca 70 milj. kr. och avses helt bli ut
nyttjat på kommersiell basis. Planeringsarbetet utförs på ett sådant 
sätt att datanätet på sikt skall kunna anslutas till motsvarande interna
tionella nät. Det kommer därför att utformas enligt internationell 

standard. Jag förutsätter dock i enlighet med riksdagens uttalande (i 
anledning av motion 1975: 584 ang. anslutning av televerkets plane
rade datanät till utländska datanät), TU 1975176: 1, och med hän
visning till datainspektionens yttrande över verkets anslagsframställ
ning att någon anslutning till. utländska datanät inte sker förrän tele
verket, datainspektionen samt övriga intressenter i samarbete utarbe
tat ett system för att motverka de eventuella risker från integritets- och 
säkerhetssynpunkter som kan uppkomma vid användning av det nya 
nätet. I avvaktan på att dessa frågor får sin lösning ser jag dock inga 
hinder för att på det nationella planet utnyttja alla de möjligheter som 
ett allmänt datanät erbjuder. 

I fråga om antennanläggningar för radiosändningar till utlandet har 
jag beräknat 1 milj. kr. för påbörjandet av en antennanläggning. 

Beloppet för försvarsberedskap avser investeringar i försvarsbered
skapsanläggningar vid televerket, vilka i enlighet med vad som skett ti
digare år bör avskrivas omedelbart. Chefen för finansdepartementet 
förordar därför denna dag ett avskrivningsanslag på driftbudgeten av 
6 milj. kr. för ändamålet. 

För diverse mindre samt oförutsedda investeringsändamål beräknar 
jag 3 milj. kr. för nästa budgetår. 

Anslaget till teleanläggningar m. m. bör som hittills beräknas med 
hänsyn till att en marginal utöver investeringsramen bör finnas för att 
möjliggöra en av konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning 
av medelsförbrukningen. 

Med hänsyn till vad jag således anfört förordar jag att medel för 

nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret l 976/77 
l 0 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1976-07-01 

Erforderligt anslag budgetåret l 976/77 

milj. kr. 

825,0 
82,5 
80,4 

827,1 

Den av mig förordade investeringsramen avses möjliggöra för tele

verket att möta den väntade efterfrågeutvecklingen och dessutom skapa 
förutsättningar för en ytterligare förbättring av televerkets service 
gentemot allmänheten. 

Genom en intensiv rationaliseringsverksamhet bedriven av televerkets 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 253 

ledning under aktiv medverkan av personalen och utan att någon gene
rell höjning av verkets taxor behövt tillgripas kunde verket för budget
året 1974175 redovisa ett överskott av ca 180 milj. kr. efter att bl. a. 
ha gjort särskilda av- och nedskrivningar i konsolideringssyfte. över
skottet för budgetåret 1973/74 var ca 158 milj. kr. 

Televerket har den 1 april 1975 genomfört den omorganisation varom 
statsmakterna beslutat (prop. 1973: 171, TU 1973: 26, rskr 1973: 335 
samt Kungl. Maj:ts beslut den 11 oktober 1974). Målet för omorganisa
tionsarbctct har varit att åstadkomma en e~fektivisering av televerkets 
verksamhet genom en långtgående decentralisering och delegering av 
arbetsuppgifter och ansvar till det lokala planet i kombination med ett 

effektivt styrsystem. Att till fullo uppfylla detta mål förutsätter fort
satt arbete med vidareutveckling av organisationen. 

I den nya organisationen har på central nivå inrättats bl. a. funktio
nella staber för administration, ekonomi samt teknisk utveckling m. m., 

en rationaliscringsavdelning samt resultatenheter dels för de två rörelse
grenarna telefon och datakommunikation, dels för planeringen av tele
nätet. 

De nuvarande telcområdena har bibehållits med i huvudsak oföränd
rad verksamhet. Teleområdena är i den nya organisationen resultat
enheter direkt underställda generaldirektören. Till dessa enheter har på
börjats en delegering och decentralisering av beslutsbefogenheter och 
arbetsuppgifter. En översyn av verksamheten inom teleområdena igång
sattes i mitten av 1974 och den slutliga utformningen av organisationen 
vid teleområdena kommer att ske i olika etapper under senare delen av 
1970-talct. 

Regionalt har inrättats fyra regionkontor. I huvudsak är regionkon
torens uppgifter att dels utöva en ledningsfunktion i frågor där verks
chef en finner det lämpligt att delegera ansvar och befogenheter till 
regional nivå, dels fungera som konsult/serviceorgan i sådana frågor, 
där det inte finns resurser på lokal nivå. 

Vidare har såsom landsomfattande resultatenheter - direkt under
ställda generaldirektören - inrättats en byggnadsdivision, en materiel
division, en radiodivision och en industridivision (Teli). 

Televerkets budget- och redovisningssystem utgör basen i det eko
nomiska styrsystemet för resultatenhetsorganisationen. Systemet är ba
serat på enskilda chefsavsnitt, vilket innebär att samtliga nivåer genom 
budgeterings- och uppföljningsarbete deltager i verkets ekonomiska 
planering och kontroll och därmed även är delaktiga i ansvaret för att 

verksamheten bedrivs i överensstämmelse med verkets övergripande 
målsättningar. 

Den 18 september 1975 har regeringen utfärdat förordning om för
söksverksamhet med förvaltningsdemokrati i televerket, varigenom be
slutsföra företagsnämnder och nämndutskott med representanter för 
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personalen inrättats på samtliga nivåer inom verket. Försöksverk
samheten är treårig. 

Den av mig förordade investeringsramen för budgetåret 1976/77 in
nebär att verkets investeringskostnader täcks av avskrivningsmedel och 
därför inte kommer att kräva något kapitaltillskott från statsverket i 
form av investeringsbemyndigande. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Teleanläggningar m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett investeringsanslag av 827 100 000 kr. 
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C. STATENS JÄRNVÄGAR 

Av balansräkningen per den 30 juni 1975 för statens järnvägar fram
går att bruttovärdet av tillgångarna uppgår till sammanlagt 11122 milj. 
kr. Efter avdrag av ackumulerade avskrivningar på anläggningarnas an
skaffningsvärde uppgår tillgångarna till 5 357 milj. kr. Av detta netto
värde utgörs 4 441 milj. kr. av anläggningstillgångar. lnom affärsbane
nätet fördelas anläggningstillgångarna med 1 736 milj. kr. på fast egen
dom, 1 737 milj. kr. på rullande materiel, 104 milj. kr. på tågfärjor och 

bussar och 87 milj. kr. på inventarier samt inom det ersättningsberätti
gade bannätet med 139 milj. kr. på fast egendom och 11 milj. kr. på 
inventarier. Värdet av anläggningar under arbete uppgår till 561 milj. 
kr. Återstoden avser poster av finansiell natur. Utöver ovannämnda av
skrivningar redovisas ackumulerade kollektiva avskrivnirigar på skill
naden mellan återanskaffningsvärde och anskaffningsvärdc om samman

lagt 2 252 milj. kr. 
Det i SJ investerade statskapitalet uppgick den 30 juni 1975 till 1 926 

milj. kr. Under budgetåret 1974/75 har kapitalbehållningen på SJ:s fond 
ökat med 52 milj. kr. Driftöverskottet för budgetåret 1974175 utgjorde 
134 milj. kr., vilket i det närmaste innebär full förräntning - enligt 
statens normalränta - av statskapitalet. 

Statens järnvägar 

I skrivelse den 22 augusti 1975 och i anslutning därtill lämnad kom
plettering har statens järnvägar hemställt om investeringsanslag för bud
getåret 1976/77. 

Järnvägar m. m. 

1974/75 
1975/76 
1976/77 statens järnvägar 

föredraganden 

lng. behållning Anslag 

8 814 000 
39 324 000 
42 124 000 
42124 000 

452 800 000 
488 700 000 
908 976 000 
524 700000 

Utgift 

422 290 000 
'485 900 000 
870 000 000 
515 300 000 

1 Preliminärt belopp inkl. tidigarelagda investeringar om 5,9 milj. kr. 

Utvecklingen av statens järnvägars rörelse m. m. 

Trafikutveckling 
Utvecklingen av SJ:s godstrafik har under en lång följd av år 

kännetecknats av en trendmässig ökning. Under de senaste 20 åren har 
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godstransportarbetet mer än fördubblats. ökningen har tilltagit under 

senare år och uppgick mellan åren 1960 och 1974 till i genomsnitt ca 

4,5 % per år. Godstrafiken har ökat mera mätt i tonkm än i ton, vilket 

innebär att medeltransportlängden har tilltagit. Detta beror bl. a. på en 

växande andel gods till och från kontinenten, vilket transporteras i ge

nomsnitt längre sträckor inom landet än gods i inländsk trafik. Utlands

godsets andel av godstransportarbetet uppgick år 1974 till 41. % . 

Den goda konjunktur som rådde under större delen av år 1974 med

förde en uppgång i SJ:s godstrafik med 7 % i ton och 8 % i tonkm. 

Nästan hela ökningen föll på de tre första kvartalen. Mot slutet av 

året upphörde ökningen som följd av den vikande transportkonjunktu

ren. 
Godstrafiken omfattade 69,1 milj. ton år 1974. Transportarbetet upp

gick samma år till 18,5 miljarder tonkm. Härav utgjordes 18 miljarder 

tonkm av vagnslastgods och resten av styckegods .. 

Vagnslastgodstrafikens utveckling under år .1974 avspeglade det all

männa konjunkturmönstret. Den positiva utvecklingen bars. främst upp 

av transporter av malmer, järn. och stål samt verkstadsprodu.ktcr. Inom 

skogssektorn var utvecklingen splittrad med ökningar för massa och 

papper samt vissa träråvaror, medan .transporterna av sågacj.e trävaror 

gick tillbaka, inte minst i den internationella trafiken. Oljetransporterna_ 

minskade också. 

Vagnslasttrafiken med utlandet (cxkl. malm) ökade mer- under år 

1974 än den inländska trafiken. Skillnaderna i ökningstal .blev dock 

mindre mot slutet av året. 
Efter årsskiftet 197 4-197 5 har vagnslasttrafikens omfattning minskat 

som följd av konjunkturavmattningen främst inom skogssektorn. Den 

kraftigt minskade efterfrågan från utlandet på svenska skogsprodu.kter 

samt en uppgång av massavedstransporter från Tyskland på grund a,v 

stormfällning har medfört att den ankommande trafiken från utlandet 

har ökat sin andel av utlandstrafiken. I mars 1975 svarade den ankom

mande trafiken över färjelederna för ungefär 60 % av den överförda 

godsmängdcn. 

Styckegodstrafiken _utvecklades positivt under inflytande av den i 

stort sett goda transportkonjunkturen år 1974. Liksom tidigare år bars 

ökningen upp av fraktstyckegods och expressgods. Konjunkturavmatt

ningen har medfört en omsvängning av trafikutvecklingen under år 
1975. Nedgången av paket- och ilstyckegods. har fortsatt. . · 

Det utländska styckegodset har under senare år- minskat till ca 60 000 

ton och svarar därmed för en sjunkande andel av den totala kvantiteten 

styckegods -vid 1974 års slut drygt 5 %. 

Den tidigare nämnda ökade andelen ankommande vagnslasttrafik · 

från utlandet har medfört att tillgången på såväl svenska som utländska 

vagnar har ökat tillfälligt. Samtidigt har konjunkturavmattningen mins-

. ! 
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kat efterfrågan på vagnar. Sådana tillfälliga variationer i vagntillgång 

och vagnefterfrågan kan dock inte läggas till grund för invcsteringspla

ncringcn. som måste baseras ptt trafikefterfrågans förväntade trendmäs

siga utvcl:kling och dcn eftersträvade inriktningen av föret~gcts mark

nadsföring. 
Med utgångspunkt i tillgängliga prognoser om produktionsutveek

lingen inom landet, utrikeshandelns utveckling m. m. har SJ beräknat 

att företagets totala godstransportarbete bör kunna öka trendmässigt 

med ca 4,5 % per år. Liksom tidigare kommer en stor del av ökningen 

att avse utlandsgods. Beräkningarna har baserats pft antagandet om en i 

stort sett oförändrad trafikpolitik i fråga om järnvägstrafiken och SJ :s 

möjligheter på transportmarknadcn. 

Den positiva utvecklingen av SJ:s person t r a [i k på järn

v ~i g sedan sommaren 1973 fortsatte och förstlirktes under år 1974. An

talet resor ökade under [lr 1974 med 8,5 miljoner till 66,6 miljoner r..::

sor. Persontransportarbetct steg med drygt 800 miljoner personkm till 

5,3 miljarder, en ökning med nära 20 l}{-, från föregående år. Uppgången 

iir avsevärt större ~in de normala konjunkturella variationerna. !\fan 

måste gå tillbaka ända till år 1957 för att finna ett högre tal för person

transportarbetet. Utvecklingen får ses mot bakgrund av bl. a. den starka 

konsumtionskonjunkturen. de höjda energipriserna samt SJ :s marknads

föringsiitgärder, bl. a. i form av ökat antal fjärrt~ig och ett nytt rabatt

kort i 2 klass från april J 974. 
Antalet resor ökade mest på avstånd över 100 km. SJ :s åtgärder för 

att förb~ittra tågförbindelserna i bl. a. intercitytrafik (t. ex. Stockholm

östcrgötland, Stockholm-Dalarna, Stockholm-Giivle) har bidragit till 

denna utveckling. Även för de långväga t[1gen till och från Norrland 

ökade antalet rcscniirer starkt, vilket bl. a. torde sammanhänga med av
talet med försvarets civilförvaltning om förbättrade rcseförmåncr för 

de värnpliktiga. 

Under år 1975 har ökningen i transportarbetet dämpats. De långväga 
resorna har fortsatt att öka medan de kortv~iga har minskat. Den fort

satta utvecklingen av persontrafiken är för närvarande svår att bedöma. 

SJ : s buss trafik hade t1r 1974 ungefär samma omfattning som 

året före. Den trafikerade vägHingden uppgick till i medeltal 22 800 km 

och på denna väglängd utförde l 260 bussar totalt 76,3 milj. busskm eller 

i genomsnitt ca 210 000 busskm per dag. 

Den lokala och regionala linjetrafiken pft landsbygden har, enligt 

SJ :s bedömning, i allt högre grad blivit beroende av kommunala och 

statliga bidrag till trafik med bristande lönsamhet. Behovet av driftbi

drag har dock hållits nere i möjligaste mån genom en nära samordning 

av linjctrafikuppgi(ter och förekommande avtalstrnnsportcr - i huvud

sak skolskjutsar. 

Fjärrtrafiken med snabbussar och veckoslutsbussar svarar för en väx-

17 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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ande andel av trafiken. Detta gäller framför allt trafikarbetet mätt i 
personkm. Mätt i antakt resor är denna trafik ännu ganska blygsam. 

Fä r j e t r a f i k e n har haft en stark ökning av godsmängden under 
senare år, medan antalet resande utvecklats mera oregelbundet. 

Godstrafikens tillväxt sammanhänger med den ökande utrikeshandeln 
och har förstärkts av en övergång från sjötransport till landtransport via 
färjor. Under år 1974 svarade den ankommande godstrafiken från ut

landet för hela trafikökningen för järnvägsgods medan mängden export
gods var i stort sett oförändrad. Nästan hela volymtillväxten föll på 

Sassnitz-ledcn, vars överföringskapacitet for såväl godsvagnar som last
bilar kraftigt byggdes ut under år 1973. Det färjetransporterade lastbils
godset utvecklades mycket expansivt under år 1974 på både Trclle
borg-Sassnitz-leden och Helsingborg-Helsingör-leden. Aven på den 

sistnlimnda leden har överföringskapaciteten förstärkts, vilket i förening 
med ökade sälj insatser resulterat i större marknadsandel. 

Persontrafiken på färjorna har blivit allt mindre anknuten till järn
vligsresor. Statsbanefärjorna har fått växande konkurrens från bilfärjele
der och andra båtlcder. Trafiken domineras av kortväga inköpsrcsor 
över Öresund och har påverkats av bl. a. de danska livsmcdelsprisernns 
anpassning till EG-marknaden. 

Personal- och produktivitetsutvcckling 

Personalantalet har under de senaste fem åren minskat med i medeltal 
1 300 personer eller 2,9 % per år. Häri ingår den personal som övergick 
till AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) vid försllljningcn av Roslagsba
nan den 1 maj 1972. 

År 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

Antal anställda Minskning fr{m föregående är 
i medeltal 

Antal 0.' ;n 

46 598 1 325 2,8 
45 326 I 272 2,7 
43 746 1 {I 580 3,5 
42 288 1 458 3,3 
41 419 869 2,1 

1 Exkluderas personal som övergick till SL är 1972 blir den genomsnittliga 
minskningen 1 418 anställda (3,1 '.\J är 1972 och I 377 anstiillda (3, I ~.-~) 
{1r 1973. Minskningen under de fem itren blir dä i genomsnitt 1 252 anställda 
(2, 7 ~-~) per är. 

Under verksamhetsåret 1974175 uppgick den anställda personalen till 
ca 41 000 personer, en minskning med ca 800 personer i förhållande till 
föregående verksamhetsår. Vissa nyanställningar har blivit nödvändiga 
på grund av de ökade årliga pensionsavgångar som kan förutses under 
senare delen av 1970-talet samt den arbetstidsförkortning för vissa per
sonalkategorier som genomfördes den 1 december 1975. 
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Under verksamhetsåren 1976/77-1980/81 uppskattas den årliga per

sonalminskningen komma att öka från ca 850 till ca 1 200 personer. 

Prognosen förutsätter bl. a. att rationaliseringsvcrksamheten kan be

drivas i planerad omfattning. SJ:s investeringsplancr innebär ökade in

satser för automatisering, mekanisering och annan personalbesparande 

upprustning för att det skall bli möjligt att tillvarata de möjligheter till 

produktivitctsförbättringar och därmed ökad konkurrenskraft som de 

årliga pcnsionsavgfö1garna under de niirmaste åren erbjuder. 

Prestationerna uttryckta i trafikenheter (personkm + tonkm) per an

snilld steg med i medeltal 6,7 % per år under perioden 1970-1974. 

Mellan dessa år, som hade ganska likartade lägen i konjunkturförlop

pet, förbättrades också övriga prcstationstal med anknytning till försälj

ningen. Från år 1973 till år 1974 visade samtliga prestationstal i järn

vägstrafik en förbättring som överträffade genomsnittet för åren 1970-

1974. Utnyttjandet av såväl gods- som personvagnarna ökade. Även 

bussarnas genomsnittliga körstriicka fortsatte att öka. 

Rcsultatutveckling 

Intäkterna under budgetåret 1974/75 uppgick till 3 674 milj. kr., en 

ökning med 401 milj. kr. eller 12 % mot föregående budgetår. Utöver 

taxcförändringar i januari och november 1974 har persontrafikens ex

pansion medverkat till en höjning av intäktsnivån. 

Kostnaderna, inkl. planenliga avskrivningar, uppgick budgetåret 

1974175 till 3 540 milj. kr. och ökade därmed med 432 milj. kr. eller 

14 % från föregflendc budgetår. Av ökningen var ungefär 60 <i'o perso

nalkostnader inkl. arbetsgivaravgifter. Stegringen av dessa kostnader 

dämpades genom att personalantalet för drift och underhåll minskade 

med i genomsnitt 690 personer (l,7 % ). Vid oförändrat personalantal 

skulle SJ:s personalkostnader för drift och underhåll ha stigit med ca 

310 milj. kr. Genom personalminskningen begränsades ökningen till ca 
260 milj. kr. Sakkostnadcrna ökade något mindre än under budgetåret 

1973174 beroende på en lugnare prisutvcckling för drivmedel och andra 

råvaror. 
Resultatet för budgetåret 1974/75 blev ett överskott om 134 milj. kr. 

efter planenliga avskrivningar, vilket i det närmaste motsvarar full för

räntning av det i SJ investerade statskapitalet. 

Vid en bedömning av resultatet för budgetåret 1974175 bör enligt SJ :s 

mening beaktas att SJ endast delvis kompenserats för de underskott som 

orsakas av att regeringen ålagt SJ vissa verksamheter med bristande 

företagsekonomisk lönsamhet. SJ hävdar också att verket inte heller har 

kompenserats för andra ekonomiska belastningar som saknar motsvarig

het hos konkurrerande transportföretag. Med full kompensation och 

samma taxenivå skulle ha blivit nära tre gånger så stort som den be

rliknade räntan på statskapitalct. 



Prop.1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdcpartementet 260 

System- och produktutvcckling 
K'•stnads- och konkurrensutvecklingcn kräver att SJ med all kraft 

forts:itter att rationalisera samt att anpassa och bygga upp resurserna 
med hänsyn till efterfrågan. I denna effektiviscringsvcrksamhet ingår en 
rad projekt, som förutsätter att tillräckliga investeringsmedel ställs till 
förfogande. Verksamheten inriktas bl. a. på att stimulera system- och 
produktutvcckling och skapa en ändamålsenlig grund för marknads

föringen. 
J\kd hlinsyn till de ofta ltmga livslängderna för fasta anläggningar, 

rull:rnde materiel och annan utrustning, internationella åtaganden m. m. 
mi\stc planeringen utgå från långsiktiga bedömningar. I den rullande 
planeringen ingår sålunda många projekt som skall tillgodose behov re

lativt långt in i framtiden. 
För gods t r af i k en gäller att utvecklingen i näringsliv och sam

hälle pttverkar efterfrågan på godstransporter samt kraven i fråga om 
k.·ali:et, utformning m. m. Som exempel kan nämnas följande. 

ökad förädling av produkterna medför bl. a. att produkternas värde 
iibr, vilket skapar incitament till en minskning av lagren. Detta le

der till mindre s~indningsstorlekar och större krav på snabba och 
punktliga transporter och lf1g skadcfrckvens. Sådana sändningar 
transporteras f. n. huvudsakligen på lastbil. För att SJ-koncernen 
skall kunna hlivda sig på denna expanderande transportsektor måste 
bl. a. ökade materiella resurser sättas in för att effektivt kunna klara 
~:!ndningsstorlekar på 2-15 ton till konkurrenskraftiga priser. 
Företagens intresse för att genom rationell materialhantering kunna 
s:inka kostnaderna och även påverka intäkterna ökar kraven på 
l ransportföretagens tjänster. För alt kunna möta dessa krav måste SJ 
kunna erbjuda rationell materiel, t. ex. godsvagnar som är lätta att 
lasta, lossa och täcka. Vidare siktar SJ på att i allt större utsträck
ning intressera företagen för att integrera transporterna med den öv

riga verksamheten. 
ökande utrikeshandel ställer ökade krav på SJ och samarbetande 

järnvägsförvaltningar i fråga om transporternas snabbhet och 
p~mktlighet samt kapaciteten på färjelederna. SJ-vagnar som går 
med transporter till kontinenten v1intas komma att kunna utnyttjas 
betydligt effektivare på hemvägen genom de försäljningsinsatser 
sc)m SJ och med SJ samarbetande speditörer gör för transporter från 
i:.ontinenten till Sverige. Importgodset utgörs i stor omfattning av 
högförädlade produkter som kräver modern vagnmateriel. 

Ut' ecklingsarbetet inriktas nu främst på att skapa gynnsamma förut
s~itlningar för kombinerad trafik järnväg-landsväg och järnväg-sjö 
samt att öka järnvägstransportcrnas kvalitet i fråga om snabbhet, regu

laritct och godsbehandling. Det fortsatta arbetet innebär i första hand en 
utbyggnad av redan påbörjade projekt. I det följande redogörs i korthet 

för detta. 
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För den stora efterfrågan på dörr-till-dörr-transporter arbetar SJ med 
två alternativa huvudlösningar, nämligen dels industrispårsanslutning, 

dels kombinerad tåg-biltransport. Huvuddelen av vagnslasterna lastas 
och lossas i dag vid industrispår. Sådana finns i anslutning till flertalet 
företag som använder järnvägen som huvudtransportmedel. Till och 

från företag med mindre trafikflöden är bilen ofta det lämpligaste 

terminaltransportmedlet. Genom kombinerad trafik söker SJ ta till 

vara dels bilens större flexibilitet i terminalledet, dels tågets större kapa
citet och låga undervägskostnader i relationer med stora godsström

mar. 

Arbetet med omlastning mellan tåg och bil underlättas i hög grad ge

nom enhetslasttckniken. Genom denna teknik kan SJ i större utsträck

ning än tidigare svara för den totala transporten av vagnslastgods från 

avsändare till mottagare. I transportformen ingår hämtning och hem

körning på överenskomna tider, hantering och transport mellan termi

nalerna samt mellanlagring. Tekniken öppnar nya möjligheter för före

tagen till stinkta fraktkostnader, förenklad lagerhållning och hantering, 

bättre integration av transport och produktion m. m. 

I SJ:s satsning på enhetslasttekniken ingår ett nät av cnhetslasttcrmi

naler. Antalet uppgår för närvarande till 33. Av dessa är 15 utrustade 

med portalkranar med en lyftförmåga av 30 ton. På övriga 18 termina

ler finns tillgång till sidlastare eller gaffeltruckar med något lägre lyft

förmåga. Också forslingsekipage - dragbilar, sfäp- och påhängsvagnar 

- ingår i terminalernas resurser. I samarbete med övriga järnvägsföre

tag i Europa har SJ nu tillgång till mer än 350 järnvägsanknutna enhets

lastterminaler. 

Under år 1974 har ca 200 000 flak och container transporterats på 
SJ, huvudsakligen i samband med sjötransport. För inrikestransporterna 
har SJ för närvarande ca 400 20 fots container. En anskaffning av 300 
7, 15 m container har nyligen beslutats. 

Systemtransporter har etablerats för en rad varor, t. ex. för malm, 
kraftlincr, koks, olja och verkstadsproduktcr. Den minskade flottningen 
i norra och mellersta Sverige har vidare gett järnvägen nya transport

uppdrag med kontinuerlig heltågskörning mellan de mera avlägsna av
verkningsområdena och industrierna. Även andra hranscher väntas i 

framtiden i ökad utsträckning komma att använda liknande transport

lösningar. Också delar av godståg kan avdelas för systemtransporter för 

vilka tiden och regulariteten är avgörande för att produktionsplanc

ringcn skall fungera. Även enstaka godsvagnar kan ingå i produktions

kedjan, t. ex. genom att kunden disponerar vagnar som pendlar i vissa 

tåg mellan olika produktionsorter. 

Under den senaste tioårsperioden har SJ i stor utsträcknii1g övergått 

från tåg som kör med en hastighet av 70 km/h till godsexprcsståg som 

kör med en hastighet av 90 km/h. Många tåg går direkt mellan stora 
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lastnings- och lossningsområden utan uppehåll för rangering. Bland så
dana hittills anordnade dirckttågsrclationer kan nämnas Stockholm
Malmö, Stockholm-Göteborg, Sundsvall-Göteborg, Sundsvall
Malmö, Gävle-Göteborg, Boden-Malmö och Boden-Göteborg. 

Under budgetåren 1975/76 och 1976/77 beräknas totalt ca 1 700 
öppna flakvagnar av modern typ och ca 620 slutna vagnar med helt 
öppningsbara sidor bli levererade. Vagnarna behövs för ny trafik och 
för att ersätta äldre skrotningsfärdiga vagnar. 

SJ har träffat överenskommelse med en vagntillverkare om utveckling 
av en vagntyp som helt förenar den öppna och den slutna järnvägsvag
nens fördelar. Två prototypvagnar tillverkas i ett första skede för prak

tiska prov. 
Vagnar med stötupptagande underrede används för enhetslaster i con

tainer, om lasten eller containern är särskilt ömtålig. Till SJ har levere
rats 50 st1dana vagnar och ytterligare J 25 vagnar har beställts. 

För alt anpassa den befintliga vagnparken till kundernas krav görs 

fortlöpande ombyggnader. För vissa transporter krävs specialvagnar. 
Under budgetåret 1975/76 kommer att levereras 14 djuplastningsvagnar 
avsedda för transport av cntreprenadmaskincr och transformatorer. 

Lastprofilen är det tvärsnitt som en last inte får överskrida om den 

skall kunna framföras inom SJ utan särskilda villkor. Laslprofilcn bär 
fortfarande prägel av tidigare generationers sätt att bygga broar, tunnlar 
m. m. Upptill har den avfasade hörn. 

I dagens materialhantering önskar man ofta hantera större enheter 
och iiven hela vagnslaster i ett lyft. Det 1ir då önskvärt med en rektangu
lär lastprofil. SJ arbetar därför på att successivt avlägsna profilens av
fasning i de övre hörnen. I det internationella järnvägssamarbetet disku
teras för närvarande ett framtida europeiskt stamlinjcnät, varvid bl. a. 
en utvidgad lastprofil aktualiserats. 

Efter särskilda undersökningar kan SJ ombesörja transporter som 
överskrider lastprofilen. Detta gäller både reguljiir trafik i vissa relatio
ner och enstaka specialtransporter. SJ har också för detta ändamål utar

betat en speciell rutin, som togs i bruk år 1973 och omfattar större delen 
av järnvägsnätet. De fasta föremål utmed spåret, som kan tänkas 
komma i beröring med last som överskrider lastprofilen, har mätts in. 
Därefter har alla data om dem förts över till dataregister. Härigenom 
kan transportvillkoren för lasterna utformas snabbt och noggrant vilket 
är till fördel för kunderna. Dataregistren hålls aktuella genom fortlö

pande rapportering om ändringar. 
SJ bedömer att de bästa möjligheterna för järnvligens p c r s o n t r a -

f i k bör finnas där fram- och återresa kan företas på samma dag med 

tillräckligt tidsutrymme för förrättningar på bestämmelseorten. 
Efterfrågan på resor har markanta toppar vid helger och, framför allt 

under september-maj, vid veckosluten (fredagar och söndagar). SJ sö-
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ker på olika sätt motverka det ojämna utnyttjandet av resurserna som 

de betydande efterfrågevariationerna orsakar. Man söker bl. a. åstad

komma en jämnare spridning i tiden av efterfrågan genom företagseko

nomiskt bedömda giltighetstider för rabatter. Ett effektivare vagnutnytt

jande möjliggörs genom att en del vagnar byggs om så att de kan an

vändas som 1 klass vintertid och som 2 klass sommartid. Sittvagnar 

byggs om till liggvagnar som kan anvfodas som sittvagnar på dagresc

sträckor. 
SJ bedriver en omfattande f j ärr b u s st r af i k i form av snabb

busslinjer och veckoslutsbusslinjer som komplement till järnvägstrafi

kcn. SJ kommer som hittills att i kontakt med myndigheterna och före

trädare för andra kollektivtrafikföretag verka bl. a. för den samlade be

dömning av pris- och kapacitetsfrågor som behövs för att inte den sepa

rata veckoslutstrafiken skall få negativa effekter för den vanliga linje

trafik som drivs av järnvägs- och bussförctag. 

Kapaciteten i f ä r j e t r a f i k e n har ökat under senare år och kom

mer att öka ytterligare under de närmaste åren. 

På östersjöleden Trelleborg-Sassnitz går fyra svenska tågfärjor och 

tre tågfärjor tillhörande de östtyska statsjärnvägarna (DR). En fjärde 

tysk färja beräknas bli levererad år 1977. Östersjöleden Ystad-Swi

noujscie trafikeras av en polsk tågfärja. Ytterligare en polsk färja kom

mer att sättas in på denna led år 1977. 

öresundslcderna Malmö-Köpenhamn och Helsingborg-Helsingör 

trafikeras av en svensk resp. sex danska tågfärjor. Ytterligare en dansk 

färja är beställd. Resandetrafiken på tågfärjeleden :Malmö-Köpenhamn 

upphörde i september 1975. 

Trafiken på tågfärjelederna beräknas fortsätta att öka trendmässigt. 

För leden Trelleborg-Sassnitz kan utöver den nya tyska färjan förutses 
behov av ytterligare en svensk färja. 

Spårs t an dar den o e h s p år k a p a c it eten förbättras fort

löpande i viktiga banavsnitt. Så upprustas t. ex. huvudlinjerna successivt 

till en standard som tekniskt medger en hastighet av 160 km/h för lok

dragna tåg i persontrafik. 

Riksdagen har uttalat (TU 1975: 8, rskr 1975: 175) att åtgärder för 

upprustning av inlandsbanan bör vidtas i avvaktan på trafikpolitiska ut

redningens mera definitiva resultat. Regeringen har den 3 juli 1975 till 

SJ överlämnat nämnda riksdagsskrivelse med därtill hörande utskottsut

låtande och därvid konstaterat att frågan om åtgärder för upprustning 

av inlandsbanan omfattas av pågående utvärdering av de av berörda 

fänsstyrelser ingivna förslagen till regionala trafikplaner. 

SJ menar att om man på inlandsbanan skall kunna tillhandahålla 

rese- och transporttjänster. som kvalitetsmässigt skall bli bättre än t. ex. 

landsvägsbussarnas tjänster, fordras investeringar i såvm fasta anlägg

ningar som rullande materiel. En upprustning som i persontrafik möjlig-
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gör hastigheter upp till 120 kmih beräknas överslagsmässigt kräva in

vesteringar .i fasta anläggningar av storleksordningen l 000 milj. kr. vid 

1976/77 års kostnadsnivå. 
Beträffande bandelcn Älvsjö-Järna bedömer SJ att ett ökat antal 

fjärrtåg, högre hastigheter, styv tidtabell för intercitytrafikcn etc. gör att 

det i framtiden inte går att köra insatståg i lokaltrafiken i nuvarande 

omfattning. Lokaltrafikens stomtåg kan inte heller köras med nuvarande 

regelbundna tider och tidsintervaller. Om nuvanmde spårkapacitet inte 

utökas måste en del av lokaltågen göra längre uppehåll vid stationerna 

för att släppa förbi fjärrtågen. 

Mot denna bakgrund har SJ skisserat ett nytt dubbelspår mellan Älv

sjö och Järna. För sträckan Älvsjö-Flemingsberg pågår på regeringens 

uppdrag projektering av ett tredje och fjärde sp[tr intill det redan befint

liga dubbelspåret. För projektering och utbyggnad av denna etapp, inkl. 

stationsanläggning, beräknas en tid av fyra år. Ungefär motsvarande tid 

kdivs för eventuell projektering och utbyggnad av ett nytt dubbelspår 

mellan Flcmingsbcrg och Järna, som tänkts kunna anläggas i en ny 

sträckning över Grödinge. Detta arbete skulle dock delvis kunna bedri

vas samtidigt med delen Älvsjö-Flemingsbcrg, varför hela det nya 

dubbclspårct Älvsjö-Järna skulle kunna vara färdigt för trafik år 

1983. 

Den totala kostnaden för projektet beräknas till storleksordningen 700 

milj. kr. i 1976/77 års prisnivå. SJ kan för närvarande inte precisera sin 

andel av den totala kostnaden men beräknar ·att av totalkostnaden en

dast en mycket liten del - som f. n. ligger inom os~ikerhetsmarginalcn 
för berlikningarna - kommer att medföra fördelar för fjärrtrafiken 

sett ur företagsekonomisk synvinkel. 

För att möjliggöra ett förverkligande av projekt av denna karaktär 

utan företagsekonomiskt negativa effekter för SJ som trafikföretag och 

därmed för kollektivtrafiken på järnväg menar SJ, att riksdagen - i en

lighet med motiv och synpunkter framförda bl. a. i betänkandet (SOU 

1975: 47) Kollektivtrafik i tätort - bör medge erforderliga avvikelser 

från vanligen gällande företagsekonomiska förräntningskrav och finan

sieringsformcr. SJ föreslår sålunda alt SJ :s andel av totalkostnaden -

exkl. det marginella belopp som beräknas medföra fördelar för fjärr

trafiken - finansieras med avskrivningsanslag. 

En ny teknik med bl. a. automatiska r a n ge r b rom sa r har tagits 

i bruk på godsbangården i Helsingborg, som också i många andra av

seenden har getts en helt ny utformning jämfört med konventionella 

bangårdar. Efter växlingsvallen har spåren lagts i en kort kraftig lut

ning d1ir vagnarnas hastighet ökas. Därefter kommer växelzonen -

området mellan vallen och sorteringsspåren - som har en sådan lut

ning att alla vagnar rullar med oförminskad hastighet till sorteringsspa

rcn. För att hindra lättrullancle vagnar att accelerera har automatiska 
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bromsar, s. k. spiralbromsar, utplacerats med täta mellanrum längs 

rangerspåren. Ett större antal små spiralbromsar ger en bättre hastig

hetsreglering än en enda kraftig balkbroms. 

På sorteringsspåren minskar spiralbromsarna successivt vagnarna~ 

hastighet så att stöthastigheten blir acceptabel utan att bromsskor behö

ver användas. Manuell bromsning med bromsskor skall i framtiden inte 

längre behövas. Detta innebär en förbättrad arbetsmiljö på godsbangår

darna. SJ räknar också med att den nya tekniken skall minska godsska

dorna. 

SJ får i höst en terminalanslutning till den allmiinna fas tig h e t s

d a ta bank som nu håller på att byggas upp. Uppgifter om såväl SJ:s 

fastigheter som andra fastigheter inom landet kommer att kunna erhål

las ur banken. Uppgifterna underlättar utredningar om priser, ägande

riittsförhållanden m. m. i samband med förvärv och försäljning av fast 

egendom. 

För större delen av SJ :s f j ärr b I ocker in g s n ät har rcläteknik 

använts för fjärrstyrningssystcmet. Under senare år har utvecklats ett 

elektroniskt styrsystem som nu används i stockholmsregionen. Systemet 

innebär bl. a. att man kan införa automatisk styrning via tågnummer. 

För närvarande har 3 309 km försetts med fjärrblockering. SJ har nu 

en sammanhängande fjärrblockeringssträcka från Vassijaure till Kat

rineholm/Norrköping (1 700 km). Fjlirrblockeringsanläggningar har ta

gits i bruk under budgetåret 1974/75 på banstrEckorna Kil-Amål, En

köping-Västerås, Sala-Tillberga och Storvik-Korsnäs och under and

ra halvåret 1975 på bansträckorna Västerås-Köping, Gävle-Söder

hamn och Korsnäs-Falun, sammanlagt 307 km. Fram t. o. m. år 1980 

beräknas ytterligare ca 1 300 km ha fått fjlirrblockeringsanläggningar. 

SJ håller på att anskaffa olika försöksanläggningar för a ut o m a
t i s k t t å g s t o p p för praktiska funktionsprov. Prov inleds i början 
av år 1976. 

SJ har i samarbete med LM Ericsson utvecklat en ny typ av större 

signa I st ä 11 verk, som bygger på datorteknik. I jämförelse med de 

äldre ställverken blir anläggnings-, underhålls-. och energikostnaderna 

lägre. Vidare bedöms de nya ställverken kräva mindre personal. Den 

traditionella spårplanen ersätts av två TV-bildskärmar för varje opera

törplats, varav en med översiktsbild och en med bild över önskad del av 

ställverksområdet. Systemet ger högre prestanda än nuvarande rcläställ

verk. 

Ett stort antal mindre stationer är försedda med mekaniska st~illvcrk 

som byggdes i början på 1900-talet. Underhållskostnaderna är höga och 

det är svårt att anskaffa reservdelar. En enkel elektromekanisk anfägg

ning har konstruerats. Denna typ av anläggning är avsedd för stationer 

på linjer utan fjärr- och linjeblockering. 

Användning av t e 1 e - och cl a ta te k n i k har stor betydelse i SJ :s 
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rationaliseringsverksamhet. Televcrksamhctcn anpassas successivt till 

nuvarande kommunikationssystem och övrig teleteknik så att dagens 

krav på modern informationsteknik kan uppfyllas. Bl. a. byts föråldrad 

materiel ut och ersätts med modern elektronisk utrustning. Vidare höjs 

kapaciteten genom installation av bärfrekvcnssystcm och gcncm om

läggning till nya datatekniska system. 

Det automatiska platsbokningssystcmet har utvidgats till att omfatta 

även försäljning av färdbiljetter. En utbyggnad för ytterligare biljetter, 

bl. a. för flera typer av rabatterade biljetter och för resgodsbiljetter, har 

nyligen tagits i bruk. 

En stor del av intäktsredovisningcn har under senare år flyttats från 

stationerna och centralförvaltningen till sex redovisningsccntralcr. Här

igenom har behovet av personal för redovisnings- och statistikarbete 

successivt minskat, fram[ör allt inom centralförvaltningen. 

Ett nytt datatekniskt system håller på att utformas för expedierings

och redovisningsrutinerna i inländsk styckegodstrafik. För detta behöver 

redovisningscentralerna förses med dataterminaler som ansluts till den 

centrala dataanläggningen via telenätet. Systemet väntas ge väsentligt 

lägre expedieringskostnader samt en snabb och ändamålsenlig informa

tion om styckegodsstrukturcn. Kunderna kommer också att kunna be

tjänas på ett effektivare sätt än f. n. 

En del större kunders order- och lagerrutiner har integrerats med SJ :s 

faktu reringssystem. 

Radio tekniken anlitas alltmer vid transportledning och range

ringsarbeten. 
:Med tågorderradio kan meddelanden snabbt utväxlas mellan trafik

kdningsccntral och lokpersonal. Tågordcrradio finns sedan några år på 

str[ickan Riksgr~insen-Kiruna och har nyligen tagits i brl.1k på sträckan 

Kiruna-Luleå samt inom stockholmsområdet. 

Allt fler bangårdar utrustas med radioanläggningar. Radion underlät

tar arbetsledningen och det interna informationsutbytet, minskar vänte

tiderna samt gör växlingsarbetet säkrare och effektivare. Byte till mo

dernare radiomatericl utförs successivt i samband med frekvensbyte en

ligt televerkets krav. 

Vid Nässjö godsbangård används radiostyrning av förarlösa växlings

lok sedan år 1970. Planer finns på liknande anordningar vid ytterligare 

platser. 

F. n. finns en funktion för lokledning vid varje trafikdistrikt. För

utom kontinuerlig övervakning av lokens anv~indning och utnyttjande 

omfattar arbetet planering och reservdimensionering. SJ planerar ait 

sammanföra all lokledning till en enda central, varvid omloppsplanerna 

för loken registreras i dator. Det nya systemet beräknas medföra ra

tionaliseringsvinster genom ökat lokutnyttjande och minskat behov av 

manuellt arbete. Systemet beräknas kunna utvidgas till att omfatta 

även personvagnar. 
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Driftradioanläggningar installeras för att möjliggöra direktkontakt 

mellan banavdclningens arbetslag och tågledningen. Erfarenheterna från 

de mindre anläggningar som redan är i bruk är goda. Driftradion ökar 

möjligheterna att utnyttja tiden mellan tåg för arbeten på eller intill spå

ret samt bidrar även till ett bättre arbetarskydd. Utbyggnaden av ett till 

SJ:s telefonnät direktanslutet driftradionät pågår vid de viktigaste lin

jerna. 

En automatisering av t å g övervakningen blir alltmer 

angelägen allteftersom fjärrblockering införs, tåghastigheterna höjs och 

trafiken ökar. För detta ändamål har konstruerats och används olika ty

per av detektoranläggningar som placeras intill spåiet. Varmgångsdctck

torcr, som registrerar varmgång i en vagns hjullager, finns på 30 platser 

och ytterligare anläggningar planeras. Tjuvbromsdetektorer, som regi

strerar värmcstrålningen från vagnarnas hjul, har hittills installerats på 

fem platser. 

Om ett vagnshjul låser sig, t. ex. vid inbromsning, kan hjulet slitas mot 

r~-ilsen så att en platta uppstår på hjulet. Sådana s. k. hjulplattor utsätter 

last, vagnar och räls för onormala påfrestningar. SJ har med goda resul

tat provat s. k. hjulplattedctcktorcr som bygger på principen att ett rote

rande hjul som har en platta under en kort tid släpper kontakten med 

r~ilsen. Tiden och därmed plattans längd indikeras med en strömkrets. 

Driftprov pågår på två platser. 

Försök med automatisk indikering av överskjutande last, dvs. för

skjutning av last utanför tillåten lastprofil, pågår. 

Elektroniska vagnvågar finns f. n. på tio platser. Vagnarna vägs under 

rullning, varvid vikterna registreras automatiskt. Utrustningarna kan 

kompletteras med olika kontrollfunktioner, t. ex. övervakning av even

tuell överlast och snedlast hos vagnar. 
De fasta e I e k t r i s k a t å g d r i f t a n I ä g g n i n g ar n a byggs 

successivt ut på de flesta huvudlinjerna på grund av den ökande trafi

ken och utvecklingen mot större dragkraft, högre tågvikter och höjda 

hastigheter. 

Installation av nya omformaraggregat har medfört att den totala om

formarcffekten har ökat med ca 20 % sedan år 1967. övergång till sta

tisk omriktning har planerats för några hårt belastade omformarsta

tioner. 

Införandet av fjärrstyrning av omformarstationer fortsätter. Genom 

fjärrstyrningen kan personalbehovet minskas. 

Au t om a t ko p p I e t är ett projekt som exemplifierar det interna

tionella beroendet. Tidpunkten när automatkoppel skall införas vid de 

europeiska järnvägarna har efterhand flyttats fram. F. n. avses auto

matkoppel bli infört år 1985, men tidpunkten för denna systemutveck

ling är beroende av internationellt ställningstagande på regerings
nivå. 
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SJ har sedan år 1969 provat olika slutna toalettsystem i 
personvagnar för att öka bekvämligheten för de resande och få en mer 
miljövänlig konstruktion. Vakuumtoaletten har visat sig mest lämplig 
och sådana toaletter har nu installerats i ca 40 vagnar. 

Provkörningar och mätningar av gångegenskaper hos den 
r u 11 a n d e m a t e r i e 1 e n är en väsentlig del av utvecklingsarbetct 
för lok och vagnar. Med ett system av s. k. givare mäts krafter och ac

celerationer på fordon och spår vid olika hastigheter. Dessa värden 
bearbetades tidigare manuellt. SJ har nyligen anskaffat en minidator 

som redan mycket kort tid efter provkörningen har en utvärdering klar. 
SJ har fått bidrag till f o r s k n i n g s- o c h u t v e c kl i n g s p ro

j c k t från dels styrelsen för teknisk utveckling (STU), dels transport
forskningsdelegationen (TFD). 

SJ och STU håller på att utveckla en mätapparatur som skulle göra 
det möjligt att till låga kostnader registrera punkter i banan som orsakar 
otillfredsställande gång hos järnvägsfordon. En sådan apparatur kan 
förbättra möjligheterna att sätta in underhållsinsatserna där de bäst be
hövs. Härigenom kan underhållskostnaderna minskas. Apparaturen ut
vecklas av institutet för mikrovågsteknik vid tekniska högskolan i Stock

holm. 
Ett annat projekt, till vilket STU bidragit, gäller en teoretisk studie av 

de praktiska och ekonomiska möjligheterna att överföra drivkraften till 

hjulen med hjälp av hydrostatisk kraftöverföring. 
TFD har i flera omgångar beviljat medel för utredningar av de myc

ket svåra problem som brukar sammanfattas under begreppet "järnvägs
fordons gångdynamik". Med hjälp av matematiska modeller kan man 
studera hur järnvägsfordon och spår samverkar. De teoretiska beräk
ningarna utgör en grund för bästa möjliga konstruktion av fordon och 
spår me.d avseende på bl. a. stabilitet, säkerhet och reskomfort. 

M edelsförbrukning under budgetåren 197 4/7 5-1976/77 

I prnp. 1974: 1 angavs en investeringsram om 392,3 milj. kr. för 
bud g c tår e t 1 9 7 4 I 7 5. I enlighet med riksdagens beslut om att 
höja SJ:s investeringsanslag med 30 milj. kr. för budgetåret 1974/75 

fastställde regeringen den 5 april 1974 investeringsramen för budgetåret 
till 422,3 milj. kr. lnvestcringsramen förbrukades helt. 

I prop. 1975: 1 har för budgetåret 1 9 7 5 I 7 6 angetts en inves
teringsram om 480 mili. kr. För att möjliggöra en tidigareläggning av 
vissa investeringar har regeringen genom beslut den 23 oktober 1975 
dels givit arbetsmarknadsstyrelsen i uppdrag att i samråd med SJ upp
handla rullande materiel m. m. för ett belopp om högst 118 milj. kr., 
dels medgivit en ökning av SJ:s investeringsram med 5,9 milj. kr. till 
485,9 milj. kr. för tidigareläggning av vissa byggnads- och anläggnings

arbeten, 
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För bud g c tår e t 1 9 7 617 7 har SJ beräknat medelsförbruk
ningen till 870 milj. kr. 

/11vesteringsprogram 

Av följande sammanstiillning framgår faktisk resp. beräknad mcdels
förbrukning på investeringsanslaget Järnvligar m. m. under budgetåren 
1974/75-1976/77. Planerade investeringar budgetåret 1976/77 som be
rör ersättningsberättigade banor redovisas särskilt. 

Fasta a11/äggni11gar 
Bangårdar 
Ny- och ombyggnad av 
färnvägslinjer 
Spärstandard 
Broar m.rn. 
Hus byggnader 
Bussverkstädcr och garage 
Verkstäder 
Centralförråd 
Signalanläggningar 
Vägskydd 
Tclc 
Eldrift 

Rullande materiel 
Lok och motorvagnar 
Personvagnar 
Godsvagnar 
Tjänstefordon 
Ombyggnad av rullande 
materiel 

Fä1jor 
Bussar 
FörsYarsberedskap 
lni•esteri11gsi11ye11tarier 
Dil'erse och oförutsett 

Totalt 

Faktisk 
utgift 

1974/75 

24,1 

'-0,4 
38,5 

6,7 
B,7 
0,4 

19,7 
1,4 

49,3 
3,8 

16,8 
21,0 

195,0 

78,0 

76,4 
0,3 

31,4 

186,1 

0,2 

2,4 
26,7 
11,9 

422,3 

1 Bidrag från berörda kommuner. 

Beräknad utgift 

1975/76 1976/77 
Totalt 

milj. kr. 

19,3 26,0 

7,6 34,8 
42,0 55,0 
11,3 7,1 
9,5 38,3 
3,2 9,3 
9,9 21,0 
0,4 0,2 

43,0 47,1 
'4,3 6,6 
19,6 32,7 

3 36,8 0 60,6 
4206,9 338,7 

.116,3 .175, 7 
7,7 

93,3 193,0 
3,4 16,8 

27,0 37,4 

240,0 430,6 

25,0 
2,3 3,2 

28,2 54,6 
8,5 17,9 

485,9 870,0 

Varav för 
ersättnings
berättigade 
banor 

8,4 

11,0 
11,8 

2,2 
12,9-

8,8 
1,3 
2,3 

•16,8 

75,5 

7,8 
0,3 

83,6 

2 Exkl. rnedelsbchov för arbeten enligt reglcringsbrev den 15 maj 1975. 
• Exkl. medelsbchov för clektrificring av järnvägslinjen Borlänge-Mora om 

3,5 milj. kr. 
• Inkl. tidigareläggning av byggnads- och anläggningsarbctcn för 5,9 milj. kr. 
• lnkl. investeringar för clcktrificring av järnvägslinjen Borlänge-Mora om 

13,2 milj. kr. 

SJ anför i huvudsak följande rörande de olika objektgruppcrna. 
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Bangårdar 

Medelsförbrukningen för budgetåret 1976/77 beräknas till 26 milj. 

kr., varav 2,5 milj. kr. avser nya objekt. 

Tidigare anmälda större objekt avser utbyggnad av rangerbromsan
läggningar, ombyggnad av bangårdarna i Uddevalla, Ljusdal, Sunds

vall och Mellansel, bangårdsarbeten för pendeltågstrafiken i stockholms

området samt utbyggnad av enhctslastterminalcn vid Stockholm S 

(Arsta). 

På sträckan Uppsala-Gävle planeras förlängning av rnöt~sspår till 

650 m på stationerna Vattholma, Skyttorp och Storvreta. ökade tåg

längder och ökad godstrafik kräver sådana mötesspår för att inte stör

ningar skall uppstå i tågtrafiken. Eftersom arbetena skall samordnas 

med annan upprustning på sträckan bör de påbörjas redan budgetåret 

1975/76. Investeringsbcloppet för de tre stationerna beräknas samman
lagt till l,2 milj. kr., varav 700 000 kr. budgetåret 1975/76. 

N y- o c h o m b y g g n a d av j ä r n v ägs 1 in j er 

Den totala medelsförbrukningen budgetåret 1976/77 beräknas till 34,8 

milj. kr., varav 1,1 milj. kr. avser den tidigare anmälda nya industrijärn

vägen Hargshamn-Hallstavik, som delvis utförs som statligt bered

skapsarbete. 
På ca 500 m av sträckan Almedal-Mölndals nedre medger gmnd

förhållandena en högsta tåghastighet av endast 30 km/h. I anslutning 

till en ombyggnad av väg E 6 mellan Mölndal och Göteborg planerar SJ 
att förstärka spåret så att tågen kan passera med normal hastighet. In
vesteringsbeloppet beräknas till 2,3 milj. kr., varav 700 000 kr. budget

året 1976/77. 
Som anmälts i prop. 1975: 1 och som redovisats i det föregåenJc be

dömer SJ att det är nödvändigt att utöka spårkapaciteten inom stock
holmsområdet, varför ett nytt dubbelspår har skisserats mellan l\.lvsjö 
och Järna. Regeringen har uppdragit åt SJ att för delsträckan Älvsjö-

Flerningsberg projektera ett tredje och fjärde spår intill det redan befint

liga dubbclspåret. För budgetåret 1976177 har SJ preliminärt räknat med 

ett medelsbehov av 22 milj. kr. på sträckan Flemingsberg-färna. SJ 

anser att nämnda belopp bör finansieras med avskrivningsanslag. 

SJ har i sin långtidsbedömning för perioden fram t. o. m. budgetåret 

1985/86 tagit upp omfattande investeringar för upprustning av inlands

hanan. Medelsbehovet för budgetåret 1976/77 har beräknats till 11 milj. 

kr. 

Spårstandard 

Totalt beräknas för budgetåret 1976/77 ett medelsbchov om 55 milj. 

kr., vilket medger att ca 260 km räler läggs in, varav 180 km nya. 
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På huvudlinjerna ersätts slitna räler med nya kraftigare räler med 
fjädrande rälsfästen. Rälerna sammansvetsas till skarvfria spår. Den 
förbättrade banstandarden ger många fördelar. De viktigaste är ökad 
rcskomfort och lägre banunderhållskostnader. 

Frigjorda räler används efter justering för att förstärka spåren på 
mindre starkt trafikerade linjer. Härigenom minskar kostnaderna för 
banunderhållct samtidigt som den högre banstandarden utökar an
vändningsområdet för de moderna tunga dieselloken. 

Broar m. m. 

Det är nödvändigt att fortlöpande förnya äldre broar. För budgetåret 
1976177 beräknas medcisförbrukningen till 7,1 milj. kr., varav 5,2 milj. 
kr. avser nya objekt. 

Hus byggnader 

SJ beräknar medclsförbrukningen under budgetåret 1976/77 till 38,3 
milj. kr., varav 28,5 milj. kr. avser nya objekt. Följande nya större 
objekt planeras. 

I Rorås planeras en ny styckegodsterminal. Det nuvarande godsmaga
sinet är otidsenligt. Godshantcringcn är därför personalkrävande och 

moderna mekaniska hanteringsmctoder kan användas endast i begrlin
sad omfattning. Jnvcsteringsbeloppet beräknas till 22 milj. kr., varav 11 
milj. kr. budgetåret 1976/77. 

Också i Västerås planeras en ny styckegodsterminal. Det nuvarande 
godsmagasinet är gammalt och omodernt och tillhörande expeditions
och personallokaler otillräckliga. lnvcstcringsbeloppet beräknas uppgå 
till 5,5 milj. kr., varav Ll milj. kr. budgetåret 1976/77. 

Tillbyggnad av det tidigare ilgodshuset i Stockholm erfordras som er
sättning för SJ:s fastigheter i kvarteret Pensionären vid Stockholm C, 
vilka inrymmer lokaler för SJ :s centralförvaltning. Rivning av dessa 
fastigheter beräknas bli aktuell inom de närmaste åren, bl. a. p[1 grund 
av stadsplaneändringar. Jnvesteringsbcloppet beräknas uppgå till 33 milj. 
kr., varav 12,7 milj. kr. budgetåret 1976/77. 

Bussvcrkstäder och garage 

Den totala mcdclsförbrukningen för budgetåret 1976/77 behiknas till 
9,3 milj. kr., varav 200 000 kr. avser nya objekt. 

Tidigare anmälda större objekt avser ny busscrvicctcrminal pft Gull
bcrgsvassomrftdet i Göteborg och ny bussvcrkstad i Norrköping. 

Verkstäder 

Medelsförbrukningen för budgetåret- 1976/77 beräknas till 21 milj. 
kr., varav 19,l milj. kr. för nya objekt. 
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I Malmö planeras t!n reparations- och lastjusteringsanläggning avsedd 
för godsvagnar till kontinenten. Vagnarna ses nu över och justeras i 

Trelleborg. Efter investeringarna i Malmö kan arbetena utföras rationel
lare och på en frf111 trafiksynpunkt lämpligare plats. Investeringsbclop
pel beräknas till 5 milj. kr., varav Ll milj. kr. budgetåret 1976/77. 

Vid Örebro huvudverkstad planeras en ombyggnad och upprustning 

av lokverkstaden. Investeringen utgör ett led i strukturrationaliseringen 
av lok- och vagnunderhållet. Det periodiska underhållet av personvag
nar koncentreras till Malmö, medan underhållet av lok - bortsett från 
malmtågslok - utförs i Örebro. lnvesteringshcloppet beräknas till 15 

milj. kr., varav 5,5 milj. kr. budgetåret 1976/77. 
I Ange planeras en vagn,reparationshall eftersom vagnreparationerna 

har ökat under senare år. De utförs f. n. på två olika arbetsplatser inom 
stationen. Genom att koncentrera arbetena till en enda plats får man 
rationaliseringsvinster. Investeringsbeloppet 2,2 milj. kr. faller helt på 

budgetåret 1976/77. 
Vid Kiruna planeras en utbyggnad för malmvagnsunderhåll. Fyrax

liga malmvagnar kommer härigenom att kunna underhållas huvudsakli
gen i Kiruna. Tomdragningen av vagnar minskar betydligt. Dessutom 

avlastas huvudverkstaden i Notviken. Investeringsbeloppct beräknas till 
2,8 milj. kr., varav 1,1 milj. kr. budgetåret 1976/77. 

Vid verkstaden i Notviken erfordras en ny värmeanläggning. De nu
varande värmepannorna är gamla och måste bytas ut. Tillhörande led
ningar såväl utomhus i marken som inomhus behöver ersättas med nya. 
Anläggningen kommer att anpassas för framtida anslutning till fjärrvär
me. Jnvcstcringsbeloppet uppgår till 4,6 milj. kr., varav 2,8 milj. kr. 

budgetåret 1976/77. 
SJ anser att avskrivningsanslag bör utgå med 35 '!i,, enligt huvudregeln 

i kungörelsen (l 970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd, för dels ut
byggnaden i Kiruna, dels värmcanläggningen vid Notvikens huvud
verkstad och dels en investering om 500 000 kr. vid Notvikens malm
vagnsverkstad. Behovet av avskrivningsanslag för dessa ändamål budget
året 1976i77 uppgar därför till 1,5 milj. kr. 

Centralförråd 

Mcdelsförbrukningen för budgetåret l 976/77 ber~iknas till 200 000 kr. 
och avser vissa mindre arbeten. 

Signalanläggningar 

Under denna objektgrupp har de förutvarande objcktgruppema Sig
nalställverk m. m. och Fjärrblockering förts samman. Medelsförbruk

ningcn för budgetåret 1976/77 beräknas till 47,1 milj. kr., varav 19,5 
milj. kr. avser nya objekt. 
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Utbyggnaden av fjlirrblockeringen beräknas fortsätta med följande 

sträckor t. o. m. år 1980. 

Striicka 

Falun-Borlänge 
Frövi-Hallsberg 
Falköping- Nässjö 
Söderhamn --Sundsvall 
Avesta - Borlänge 
Borlänge -Ställda len 
Bräcke -Östersund 
Malmö-K<ltrineholm 
Göteborg- Hallsberg 

Km 

24 

li~ I 149 
65 

~~ } 
484 
258 

1286 

Beräknas bli 
färdigställd år 

1976 

1977 

1979 
1980 

Under budgetåret 1976/77 beräknas utbyggnaden kunna påbörjas på 
sträckorna Malmö-Hässleholm och Borlänge-Ställdalen. 

Det nuvarande signalställverket vid Malmö C måste ersättas med ett 
nytt ställverk. Avsikten är att man från den nya anläggningen skall ma
növrera även växlar och signaler i Arlöv och Lundavägen. I investering
en ingår vissa spårändringar. Investeringsbeloppet berliknas till 12,3 

milj. kr., varav 4,8 milj. kr. budgetåret 1976/77. 

Vägskydd 

Arbetena avser plankorsningar mellan järnväg och väg. I åtgärderna 

ingår 
nya säkerhetsanordningar vid helt oskyddade plankorsningar 
förbättring av befintliga säkerhetsanordningar för att ge ökat skydd 
automatisering av säkerhetsanordningar i samband med rationalise
ringar, t. ex. när fjärrblockering installeras. 

För vägskydd beräknas för budgetåret 1976/77 en medelsförbrukning 
om 6,6 milj. kr. Detta belopp utgör SJ:s investeringskostnader för sä
kerhetsanordningar. Härutöver utgår statsbidrag från anslaget C 4 Bi
drag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid järnvägskorsningar. 

I åtgärderna för att förbättra säkerheten vid plankorsningar ingår 

också 
byggande av planskilda korsningar och parallellvägar varigenom ett 
stort antal korsningar kan avstängas 

- profil- och siktförbättringar framför och vid plankorsningar. 

SJ :s kostnader för dessa åtgärder belastar SJ :s resultaträkning och fi
nansieras delvis med statsbidrag. 

Te 1 e 

I tidigare anslagsframställningar anmälda arbeten beräknas budget

året 1976/77 kosta 30,3 milj. kr. Härtill kommer nya objekt om 2,4 milj. 

kr. 

18 Riksdasen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bil. 8 
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Tidigare anmälda större objekt är utbyggnad av fjärrskriftnätet, bär
frckvcnsanläggningar, tågorderradio, åtgärder mot störningar på SJ:s te
lekablar förorsakade av tyristorlok, ny televäxel i Norrköping, driftra
dioanläggning vid banavdclningen, transmissionsutrustning och datater
minaler för nya redovisningsrutincr i styckegodstrafiken samt olika ty
per av detektorer för att förebygga och upptäcka skador på vagnar i tåg. 

I Uppsala planeras ett nytt telcrum och en ny telefonväxel. Nuvaran
de televäxel är gammal och är inrymd i mycket bristfälliga lokaler. In
vesteringsbeloppet beräknas till 1,2 milj. kr., varav 200 000 kr. avser 
budgetåret 1976/77. 

Vid Malmö C planeras en automatisk tågskyltanläggning. Skyltningen 
på plattformarna sker f. n. manuellt med lösa skyllar. Genom investe
ringen kan bl. a. personkostnaderna reduceras. lnvcsteringsbeloppct be
diknas uppgå till 1,1 milj. kr., varav 600 000 budgett1rct 1976/77. 

Eldrift 

Av den totala mcdelsförbrukningcn om 60,6 milj. kr., som beräknas för 
budgetåret 1976/77, avser 44,6 milj. kr. tidigare anmälda objekt och 16 
milj. kr. nya objekt. 

Tidigare anmälda större objekt avser anskaffning av omriktare och 
omformare, modernisering av äldre omfonnaraggrcgat, nya omformar
stationer och upprustning av tildre sådana, fjärrstyrning av omformar
stationer, höjning av kontaktlcdningens standard, dubblering av kon
taktledningens återlcdning samt ombyggnad av hjälpkraftledningen. 

Följande nya större objekt planeras. 
Modernisering och anpassning för fjärrstyrning av omformare pågår 

f. n. vid SJ:s huvudverkstad i Amål med tio aggregat i en andra 
etapp, som anmäldes i anslagsframställningen för budgetåret 1973/74. 
SJ avser nu att fortsätta med en tredje etapp, som omfattar sex aggre
gat. Genom moderniseringen ökar driftsäkcrheten. Dessutom förbätt
ras möjligheterna till samkörning med andra aggregat. I samband 
med moderniseringen anpassas aggregaten för fjärrstyrning så att de kan 
placeras i fjärrstyrda omfonnarstationer. lnvcsteringsbeloppct beräknas 
till 1,4 milj. kr., varav 200 000 kr. budgetåret 1976177. 

Nya och nyligen moderniserade omforrnaraggrcgat har statiska reläer. 
Dessa reläer ger, jämfört med mekaniska, en ökad driftsäkerhet och 
lägre driftkostnader vid omformarstationcrna. Äldre aggregat kommer 
därför att utrustas med statiska reläer enligt ett s[irskilt program. Inves
teringsbeloppct beräknas till l,1 milj. kr., varav 200 000 kr. budgetåret 

1976/77. 
Den av statsmakterna beslutade elektrifieringen av järnvägslinjcn 

Borlänge-Mora beräknas kosta totalt 25 milj. kr. i 1975/76 års pris
nivå. Medelsförbrukningen budgetåret 1976/77 beräknas till 13,2 milj. 

kr. 



Prop.1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 275 

Lok och motorvagnar 

Många av SJ:s äldre lok har otillfredsställande prestationsförmåga för 
dagens trafikuppgifter. De flesta är också förslitna och dyra att" hålla i 
driftdugligt skick. Det är därför nödvändigt att slopa de äldsta, minst 
trafiklämpliga loken. 

De äldre loken ersätts av nya lok med betydligt högre prestanda. Nya 
lok behövs också för nytillkomna behov på grund av ökad godstrafik. 
Med de bättre loken kan godstågens kapacitet höjas genom fler och 
tyngre vagnar, varigenom kostnaden per transporterad enhet blir relativt. 

sett lägre. 
SJ planerar att under budgetåren 1975/76 och 1976/77 beställa ytterli

gare ellok. Medelsförbrukningen härför och för tidigare beställda men 
ännu inte levererade ellok beräknas till 100 milj. kr. budgetåret 1976/77. 

Anskaffning av nya diesellok planeras dels som ersättning för äldre 
slopningsfärdiga lokomotorer, dels för nytillkomna transportuppgifter i 
tåg och växlingstjänst. För diesellok beräknas under budgetåret 1976/77 

åtgå 58,7 milj. kr. 
SJ planerar att beställa en första serie nya motorvagnar under budget

året 1976/77. Eftersom någon färdig prototyp inte finns i Sverige har SJ 
hyrt och provat motorvagnar från Italien och Västtyskland. Förnyade 
prov kan behöva utföras vintern 1975-1976. Medelsförbrukningen un
der budgetåret 1976/77 beräknas till 16,5 milj. kr. 

Den totala medelsförbrukningen för lok och motorvagnar beräknas 

till 175,7 milj. kr. 

Personvagnar 

Trafikutvecklingcn och behovet av nya vagnar som ersättning för äld
re vagnar som måste slopas motiverar en beställning av 60 personvag
nar. Medelsbehovet under budgetåret 1976/77 beräknas till 7,7 milj. kr. 

Godsvagnar 

SJ prognoserar en fortsatt trendmässig ökning av godstrafiken. Trans
portkapaciteten måste därför ökas bl. a. genom tillskott av nya vagnar. 
Nya vagnar behövs också som ersättning för äldre vagnar som måste 
slopas därför att deras prestanda är otillräckliga för dagens trafik eller 
därför att underhållskostnaderna är så höga att det är oekonomiskt att 

behålla dem. 
Medelsbehovet under budgetåret 1976/77 för tidigare beställda 200 

slutna vagnar uppgår till 2,8 milj. kr. För nya beställningar av 900 vag
nar beräknas 56 milj. kr. under budgetåret 1976/77. 

Under innevarande och nästa budgetår pl.aneras beställningar av 
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2 700 öppna vagnar. Tillsammans med tidigare beställningar uppgår 
medclsbehovet budgetåret 1976/77 till 134,4 milj. kr. För olika typer av 
specialvagnar beräknas under budgetåret 1976/77 en medelsförbrukning 
av 600 000 kr. 

Totalt beräknas medelsbehovet för godsvagnar budgetåret 1976/77 till 
193 milj. kr., varav 59,5 milj. kr. avser objekt som inte anmälts tidigare. 

Tjänstefordon 

Under budgetåret 1976/77 beräknas ett medelsbehov av 16,8 milj. kr. 
för i fjolårets anslagsframställning anmälda 50 ballastvagnar och 3 kran
vagnar. 

Ombyggnad av rullande materiel 

Mcdclsförbrukningen beräknas till 37,4 milj. kr. budgetåret 1976/77. 
Ombyggnadsarbetena syftar till att minska underhållskostnaderna, 

öka kapaciteten, anpassa materielen till nya transporttekniska krav och 
att skapa bättre arbetsmiljö för tågpersonalen. Beloppet för budgetåret 
1976/77 avser bl. a. ändring till gummielementhjul på vissa ellok, buller
dämpande åtgärder, hyttvärme på ellok vid utomhusuppställning, varm
hållningsaggregat och nya kylsystem på diesellok, ombyggnad av två

bäddskupeer i äldre sovvagnar till universalkupeer (bäddningsbara med 
alternativt en, två eller tre biiddar), ombyggnad för vakuumtoaletter, 
ombyggnad av öppna godsvagnar för specialtransporter samt ombygg
nad av godsvagnar för att minska antalet reparationer. 

Bussar 

För investeringar i bussar budgetåret 1976/77 reserveras 25 milj. kr. 

Försvarsberedskap 

SJ beräknar medelsförbrukningen under budgetåret 1976/77 för in
vesteringar i försvarsberedskapsanläggningar till 3,2 milj. kr. och begär 

samtidigt motsvarande avskrivningsanslag. 
Redogörelse för hur SJ planerar att använda de för budgetåret 

1976/77 begärda medlen har lämnats i hemlig skrivelse den 
12 september 1975. Innehållet i skrivelsen torde få bringas till riksda
gens kännedom i samband med att handlingarna i ärendet ställs till ve

derbörande utskotts förfogande. 

lnvesteringsinvcntaricr 

Medelsförbrukningen för budgetåret 1976/77 beräknas till 54,6 milj. 
kr., vilket utgör en ökning med 26,4 milj. kr. jämfört med budgetåret 
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1975/76. ökningen av invcsteringsbchovet föranleds dels av kraftiga 
prishöjningar på vissa maskin.er, fordon m. m., dels av planer på an
skaffning av container och kranar m. m. För detta ändamål reserveras 7 
milj. kr. budgetåret 1975/76 och 15 milj. kr. budgetåret 1976/77. I pla
nerna för budgetåret 1976/77 ingår dessutom bl. a. övningsanläggningar 
vid den nya SJ-skolan i Ängelholm samt bilar och arbetsmaskincr m. m. 
som gör det möjligt att rationalisera driften liksom ban- och maskin
underhållct. 

Diverse och oförutsett 

För budgetåret 1976/77 beräknas medelsbchovct till 17,9 milj. kr. 

EUROFIMA (Socictc europeenne pour le financement de materiel 
krroviaire), som är ett av de europeiska järnvägsförvaltningarna samägt 
bolag för samordning av inköp av järnvägsmateriel, har för avsikt att 

öka aktiekapitalet. SJ har 2 % av aktierna och planerar att behålla oför -
ändrad relativ andel av aktiekapitalet. Detta kräver ett investcringsbe
lopp motsvarande 6,3 milj. kr. En fjärdedel av nyteckningen, dvs. l ,6 
milj. kr., skall betalas under budgetåret 1976/77. Tidpunkten för betal
ning av de återstående tre fjärdedelarna är inte bestämd. 

övrig mcdelsförbrukning budgetåret 1976/77 avser dels vissa mark
köp, dels återanskaffning eller reparation av SJ-anläggningar som för

störs eller skadas genom olyckshändelser, dels oförutsedda arbeten och 
anskaffningar utanför investeringsprogrammet. 

Avskrivningsanslag för investeringar i ersiittningsberättigade jämviigs
linjer 

Under budgetåret 1976/77 beräknas 83,6 milj. kr. investeras i olön
samma järnvägslinjer, som ingår i 1975 års separatredovisning och för 
vilka SJ begär driftersättning för budgetåret 1976/77. 

Anläggningar för försvarsberedskap, för vilka SJ hemställer om sär
skilt avskrivningsanslag, och de kostnader för vägskydd som täcks av 
statsmedcl ingår inte i nämnda investeringar. 

Investeringarna i det ersättningsberättigade nätet har beräknats enligt 
de principer som närmare redovisats i 1964 och 1965 års anslagsfram
ställningar. I de planerade investeringarna ingår bl. a. förut nämnda 
styckcgodsterminal i Borås med 11 milj. kr., upprustning av inlands

banan med 11 milj. kr. samt elektrifiering av linjen Borlänge-Mora 
med 13,2 milj. kr. 

Med hänsyn till att investeringar i ersättningsberättigade järnvägslin
jcr inte skall förräntas har dessa investeringar under budgetåren 

1967/68-1975/76 avskrivits genom att statsmakterna anvisat motsva
rande belopp på statens driftbudget. SJ hemställer därför att ett avskriv
ningsanslag om 83,6 milj. kr. för detta ändamål tas upp på statens drift
budget för budgetåret 1976/77. 
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Remissyttrande 

Arbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisats un

der rubriken Vägväsendet (s. 66). 

Föredraganden 

Genom den goda konjunkturen och på grund av aktiva marknads

föringsåtgärder blev trafikutveeklingen vid SJ klart positiv under verk

samhetsåret 1974175. För andra året i rad kunde SJ uppvisa ett över

skott som i stort motsvarade förräntningskravct. Det redovisade resul

tatet uppgick budgetåret 1974/75 till 134 milj. kr. och föregående bud

getår till 127 milj. kr. efter extra avskrivningar om 38 milj. kr. 

För innevarande budgetår beräknas det redovisade. resultatet inte nå 

upp till förräntningskravet. Anledningen härtill är främst den svagare 

konjunkturutvecklingen vars inverkan på resultatet inte helt kan kom-. 

pcnseras av den beslutade taxchöjningcn ,per den 1 februari 1976. 

1 anslutning härtill vill jag anmäla att regeringen - med anledning av 

bl. a. sänkningen av den allmänna pel}~ionsåldern - denna dag har 

beslutat om ändrade beräkningsgrunder för SJ:s kostnader. för komplet

teringspensioner. Detta beräknas för budgetåret ,1975/76 medföra en 

kostnadsminskning för SJ o~ ca 50 mi}j. kr. 

I prop. 1974: 1 angavs för SJ en invcsteringsram om 392,3 milj. kr. 

för budgetåret 1974/75. I enlighet med riksdagens beslut om att höja 

SJ :s investcringsanslag med 30 milj. kr. fastställdes investcringsranicn 
för budgetåret slutligt till 422,3 milj. kr. Investeringarna för budget

året 1975/76 angavs i prop. 1975: 1 till 480 milj. kr., vilket innebar en 

ökning i förhållande till den i prop. 1974: 1 angivna investeringsnivån 

med nära 90 milj. kr. och i förhållande till den slutligt fastställda in-' 

vcsteringsramen med nära 60 milj. kr. Efter ramhöjning till följd av 

regeringens beslut den 23 oktober 1975 om tidigareläggning av .vissa 

anläggningsarbeten och industribeställningar i sysselsättningsfrämjandc 

syfte uppgår invcstcringsramen för innevarande budgetår till 485,9 milj. 

h:r. 

För budgetåret 1976/77 har SJ föreslagit en medelsram för investering-. 

:tr om 870 milj. kr. Regeringens ·ställningstaganden inneb[ir, att;·SJ 

~~ammantaget- med hänsyn till såväl ordin'arie investeringsanslag som 

~;iirskilda medel i sysselsättningssyfte - tilldelas mycket betydande in

vcsteringsmcdcl. I första hand har.:__,- som framgår av investcringspla

nen för kommunikationsverken ·- en uppräkning föreslagits av SJ:s 

ordinarie investeringsram med 35;3 milj. kr. till 515,3 milj. kr. Härut

över har - i samband med regeringens beslut i oktober och december 

1975 om tidigareläggning av vissa anläggningsarbetcn och industribcsHill

ningar i syssclsättningsfrämjande syfte - en särskild satsning gjorts på ; _ 
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objekt inom SJ:s verksamhetsområde. Sålunda innebär besluten att ett 
belopp om 143,9 milj. kr. läggs ut under budgetåret' 1975/76. Det är 
här fråga om investeringar som i stor utsträckning skulle ha utförts un
der budgetåret 1976/77. Med hänsyn härtill ställs sålunda totalt medel 
till förfogande, vilka jämfört med investeringsnivån enligt prop. 1975: l 

avseende budgetåret 1975176 innebär en ökning med nära 180 milj. kr. 
Vidare kan - i anslutning till det medelsbehov SJ i sin anslagsfram

stiillning anmält till följd av riksdagens tidigare beslut om elektrificring 

av järnvägslinjen Borlänge-Mora - konstateras att riksdagen under 
innevarande riksmöte redan, på förslag av regeringen, anvisat 27,5 

milj. kr. för ändamålet under ett särskilt investeringsanslag (prop. 1975/ 
76: 25, TU 1975/76: 9, rskr 1975/76: 57). 

Av det nyssnämnda beloppet om 143,9 milj. kr. har beräknats 25,9 
milj. kr. för anläggningsarbeten, 45 milj. kr. för inköp av lok och 42,5 
milj. kr. för inköp av godsvagnar~ För ombyggnad av personvagnar har 

beräknats 14 milj. kr. samt för anskaffning av inventarier, bussar och 
andra fordon 16,5 milj. kr. När det gäller industribeställningarna kom·

mer dessa att läggas ut av AMS i samråd med SJ så att snabba syssel
sättningseffekter nås. Detta kan medföra att de angivna delbeloppen 
kan komma att ändras. Vid leverans kommer investcringsobjckten att 
direkt invärderas på SJ:s fond utan att medel från anslaget Järnvägar 
m. m. tas i anspråk. 

De medel som över det ordinarie anslaget och i anslutning tiH tidiga
n::lagda beställningar stlills till SJ:s förfogande innebär en fortsatt kraf

tig satsning på att utöka transportresurserna och förbättra servicen vid 
SJ. Satsningen får ses mot bakgrund av de trafikpolitiska strävandena 
att utveckla och stärka SJ:s ställning på trarisportmarknaden. 

Av följande sammanställning framgår i stort hur de investeringar 
som finansieras över det ordin.arie invcsteringsanslaget Järnvägar m. m. 
beräknas bli fördelade under budgetåret 1976/77. Sammanställningen 

1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Beräknad i 

. Verket Föredra-
prop. dec. ganden 
1975: 1 1975 

milj. kr. 

Fasta anliiggningar 195.0 210.0 206,9 338,7 240,0 
Rullande materiel 186, l 230,0 240,0 430,6 240,0 
Färjor 0,2 
Bussar 25,0 
Försvarsbcrcdskap 2.4 2.3 2,3 3.2 2,3 
Inventarier 26.7 30,0 ::!8~2 54.6 20.0 
Diverse och oförutsett 11;9 7,7 lU 17.9 13,0 

422,3 480,0 '485,9 870,0 515,3 

1 lnkl. tidigarelagda investeringar om 5,9 milj. kr. 
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visar också utfallet för budgetåret 1974175 samt beräknad medelsför
brukning innevarande budgetår enligt prop. 1975: 1 och enligt nu ak
tuella planer. 

Det för budgetåret 1976/77 beräknade investeringsutrymmet för fasca 

anläggningar om 240 milj. kr. väntas medge bl. a. fortsatt om- och 
utbyggnad av bangårdar, upprustning av spårstandarden, utbyte av 

broar, ombyggnad av verkstäder, utbyggnad av fjärrblockeringsanlägg
ningar samt investeringar i tele- och eldriftanläggningar. 

Beträffande av SJ föreslagen investering i ett nytt dubbelspår Älvsjö
Järna vill jag erinra om att regeringen i november 1974 har gett SJ i 

uppdrag att utföra projektering av ett nytt dubbelspår på delstrlick:rn 
Älvsjö-Flemingsberg. Efter projektering förutsattes SJ ta upp över

läggningar i finansieringsfrågan med Stockholms läns landsting och ar
betsmarknadsstyrelsen. I avvaktan härpå är jag inte beredd tillstyrka 
någon medelsanvisning utöver vad som erfordras för ifrågavarande pro
jckteringsarbetc. 

l anslutning härtill vill jag erinra om att regeringen - med anledning 

av riksdagens uttalande i frågan (TU 1974: 8, rskr 1974: 30) i novem
ber 197 4 uppdrog åt SJ och AMS att undersöka de arbetsmarknads

mässiga och trafikekonomiska förutsättningarna för en breddning av 
järnvägslinjcn Berga-Sandbäckshult. Resultatet redovisades för rege
ringen i juni 1975. Regeringen har härefter den 13 november l 975 

beslutat att en breddning skall utföras som beredskapsarbete för en be
räknad totalkostnad om 14 milj. kr. 

Beräknat investeringsutrymme avseende rullande materiel om 240 
milj. kr. tillsammans med de betydande medel som har ställts till för
fogande genom tidigarelagda beställningar innebär, att SJ kan hålla en 
hög takt i förnyelsen av lok- och vagnparken och samtidigt få ett inte 
oväsentligt kapacitetstillskott i fråga om den rullande materielen. 

I anslutning härtill kan konstateras att anskaffning av en serie nya 
motorvagnar fördröjts på grund av driftprov med olika motorvagns
typer. Mot bakgrund av den gynnsamma persontrafikutvecklingen har 

SJ budgeterat medel för inköp av nya personvagnar. Vid beräkning av 
investeringsutrymmet för rullande materiel har jag inräknat vad som kan 

komma att behövas för en första delbeställning avseende nya motor

vagnar resp. personvagnar. 
Erforderlig ökad kapacitet i färjetrafiken med kontinenten har er

hållits bl. a. genom utbyggnad av färjeläget och hamnbangården i Trel

leborg samt insats av ytterligare färjor. I anslutning härtill vill jag an
mäla att bl. a. till följd av en svag trafikutveckling på leden Malmö

Travemiinde och därav förorsakade ekonomiska problem för dotter

företaget Svenska Rederi AB Öresund (SRÖ) har regeringen den 16 
oktober 1975 bemyndigat SJ att genom en aktietransaktion överföra 
SRö:s aktier till dotterföretaget Svenska Lastbil AB (Svelast). 
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Vad gäller övriga objekthuvudgrupper bör den beräknade ramen till
sammans med tidigarelagda beställningar ge utrymme för en ökad an
skaffning av inventarier, dvs. i första hand fordon och maskiner för 
att rationalisera banunderhållet och arbetet i verkstäderna. Jag vill i 
detta sammanhang också erinra om att regeringen den 23 oktober 1975 
beslutat att 25 milj. kr. får användas för arbetsmiljöförbättrande åt

gärder inom bl. a. SJ. 
Av den av mig förordade totala medelsramen hänför sig investeringar 

om 31,3 milj. kr. till det ersättningsberättigade bannätet. För investering
ar i försvarsberedskapsanläggningar beräknar jag, efter samråd med 
chefen för försvarsdepartementet, 2,3 milj. kr. Medelsförbrukningen för 

elektrifiering av järnvägslinjen Borlänge-Mora beräknas t. o. m. bud
getåret l 976177 uppgå till 16,7 milj. kr. Chefen för finansdepartemen

tet tillstyrker i annat sammanhang denna dag avskrivningsanslag för 

dessa ändamål om (31,3+2,3+16,7) 50,3 milj. kr. 
Mina ställningstaganden till SJ :s begäran om ersättning över drift

budgeten har behandlats i anslutning till redogörelsen för anslaget F I, 

Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lönsamma järnvägs
Iinjer m. m. (s. 206). 

Anslaget Järnvägar m. m. bör beräknas med hänsyn till att en margi

nal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av kon
junkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsförbrukning
en. 

Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att investe

ringsmedel för nästa budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1976/77 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1976-07-01 
Erforderligt anslag budgetåret 1976/77 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Järnvägar m. m. för budgetåret 1976177 

vesteringsanslag av 524 700 000 kr. 

milj. kr. 

515,3 
51,5 
42,l 

524,7 

anvisa ett in-
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D. LUFTFARTSVERKET 

Balansräkningen per den 30 juni 1975 för luftfartsverket visar, att 

bokförda nettovärdet av luftfartsverkets tillgångar uppgick till sam

manlagt 844,2 milj. kr., varav 357,6 milj. kr. avsåg mark, fältområden 

rn. m., 217,8 milj. kr. byggnader, 137,5 milj. kr. teleutrustning och belys

ningsanläggningar, 42,8 milj. kr. fordon, maskiner, red.skap m. m., 32,2 

milj. kr. kundfordringar, 3,4 milj. kr. förråd och 52,9 milj. kr. poster 
av finansiell natur. 

Statskapitalet ökade med 140,6 milj. kr. under· budgetåret 1974/75 
och uppgick vid budgetårets utgång till 571,3 milj. kr. 

överskottet för budgetåret .I 974/75 u.ppgick till 25;8 milj. kr. 

Luftfartsverket 

I skrivelse den 21 augusti 1975 och i anslutning därtill lämnad kom

plettering har luftfartsverket hemställt om invcsteringsanslag för budget

året 1976/77. 

Flygplatser m. m. 

1974/75 
1975/76 
1976/77 verket 

föredraganden 

lng. behållning Anslag · 

23 400 000 
26 300 OOÖ · 
14 000 000 
13 700 000 

167100 000 
286 000 000 
276 600 000 
266 700000 

' Preliminärt belopp inkl. tidigarelagda investeringar. 

U1veckli11gcn inom luftfarten 

Utgift 

164 300 000 
1298 600 000 
264 200 000 
254 900 000 

En sammanfattande redovisning av utvecklingen inom den r e g u 1-
j ä r a v är 1 d s l u f t farten lämnas i följande tabell. 

Linjefart bedriven av flygbolag inom ICAO-a11sl11t11a stater 

Antal _ Förändring. i (I.' 

,/o 

1974 
"I; 

milj. 1973-1974 1972--=-1973 

A. Passagerartrafik 
passagerare 508 4 9 
person km 646 000 4 10 

B. flygfrakt (tonkm) 19 230 10 17 
c. Post (tonkm) 2 870 0 4 
D. Totalt (tonkm) 80 000 6 Il 

Som framgår av tabellen uppgick den reguljära luftfartens samlade 

transportarbete till 80,0 miljarder tonkilometer under år 1974. Jämfört 

med föregående år innebär detta en ökning med 6 %, vilket ~ir den 

fögsta procentuella tillväxten under de senaste tio åren. Trafikvolymen 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 283 

utgörs till 72 % av passagerarbefordran medan frakt- och postbefordran 

svarar för resterande 24 resp. 4 % . 

Antalet befordrade passagerare ökade från 489 milj. år 1973 till 508 

milj. år 1974 medan antalet personkilometer ökade från 619 till 646 mil

jarder, vilket motsvarar ökningar med 4 %. Under år 1974 ökade anta

let frakttonkilometer med lO % ' vilket är 7 % lägre än ökningen un

der år 1973. Den flygbefordrade postmängden förändrades inte under 

år 1974. 
Utvecklingstakten för det totala flygtransportarbetet under år ·1974 

var lägre än den genomsnittliga ökningstakten under perioden 1965-

1974. Flygbolag hemmahörande i Förenta staterna och Sovjetunionen 

svarar liksom tidigare år för ca 60 % av samtliga ICAO-anslutna staters 

produktion av passagerarkilometer. 

Det totala persontransportarbetet i internationell c h art e r t r af i k 

beräknas under år 1974 ha uppgått till 90 miljarder passagerarkilometer, 

en minskning med 11. % jämfört med föregående år. Härmed· har för 

första gången en minskning inträffat. 

En jämförelse med den internationella linjefarten under år 1974 visar 

att chartertrafikcn svarade för nära 1/3 av världens totala persontrans

portarbete inom internationell luftfart. Vidare noteras att ca 65 % av 

chartertrafiken utfördes av renodlade charterföretag medan linjeföreta

gen stod för återstående 35 % . 

A n t a I e t f I y g p I a n f ö r k o m m e r s i e 11 t r a f i k (med 

max. startvikt överstigande nio ton) inom ICAO-ländcrna exkl. 

Sovjetunionen har under den senaste tioårsperioden ökat med .. ca 40 IJ'o 
och uppgick vid slutet av år 1974 till 7 870. Flygplansflottans samman

sättning har emellertid kraftigt förändrats under denna period. Antalet 

propellerplan har sålunda under tioårsperioden minskat till knappt hälf
kn av det antal som fanns vid periodens början. Jetflygplanens relativa 

andel av den totala flygplansflottan har successivt ökat och uppgick vid 

slutet av år 1974 till 62 % . Sedan år 1965 har antalet turbo-propflyg

plan utgjort ungefär 20 % av den totala flygplansflottan. 

Flygtrafikutvecklingen vid s v c n s k a s ta t I i g a f I y g p I a t -

ser under budgetåret 1974/75 ansluter nära till den genomsnittliga år

liga ökningen under den senaste femårsperioden och är gynnsammare fo 

under föregående budgetår. 

Antalet passagerare i utrikes och inrikes linjefart ökade med 5 resp. 

8 q, jiimfört med 4 resp. 8 %. i genomsnittlig årlig ökning under den se

naste femårsperioden. Under budgetåret 1974/75 ökade antalet charter
passagerare med 1 ';/;, jiimfört med en minskning med 3 t;·o under budget

året l 973/74. Antalet passagerare i utrikes chartertrafik minskade under 

de första sex månaderna av budgetåret med 11 % . Under de sista sex 

månaderna inträffade diiremot en ökning med 13 So. Denna ökning över

stiger med tre procentenheter den genomsnittliga årliga ökningen under 

den senaste femårsperioden (I 0 % ). 
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Landningsfrekvensen i linjefart ökade under budgetåret 1974/75 med 
6 % medan antalet landningar i utrikes och inrikes chartcrtrafik mins
kade med 9 resp. 20 % . Minskningen i antal landningar i utrikes char
tertrafik kan till viss del förklaras med att flygbolagen övergått till att 
använda större flygplan. 

För den inrikes linjefarten ökade antalet flygkilometer under år 1974 
under det att antalet flygtimmar för detta trafikslag var oförändrat. 
Detta förhållande förklaras av att den inrikes jettrafiken har vuxit snab
bare än övrig inrikes linjefart som bedrivs med betydligt långsammare 
kolvmotorplan. 

En sammanfattande redogörelse för flygtrafiken på svenska statliga 
flygplatser lämnas i följande tabell. 

A. Passagerare' 
Linjefart 

utrikes 
inrikes 

Charter 
utrikes 
inrikes 

Summa linjefart 
och charter 

Bruks flyg 
utrikes 
inrikes 

Summa A 

B. Fraktgods' (ton) 
utrikes linjefart 
inrikes linjefart 

Summa B 

C. Post• (ton) 

D. Landningsfrekvens 
Linjefart 

utrikes 
inrikes 

Charter 
utrikes 
inrikes 

Bruksflyg 
utrikes 
inrikes 

Övrig trafik (huvud-
sakligen privat- och 
skolflyg) 

Summa D 

Antal 
1974/75 
(I 000-tal) 

2 231 
1 879 

1 646 
21 

5 777 

10 
52 

5 839 

44 
10 

54 

16 

29 
66 

10 
3 

3 
30 

136 

277 

Förändring i ~/~ 

1973/74- 1972/73- Genomsnitt 
1974/75 1973/74 1969/70__: 

1974/75 

5 3 4 
8 9 8 

1 3 10 
-16 -17 - 11 

5 3 7 

9 29 
27 46 

5 3 

--11 17 2 
- 6 - 7 4 

--10 12 0 

5 - I 2 

6 6 1 
6 2 4 

9 5 4 
-20 -13 7 

4 20 3 
8 14 6 

2 8 3 

3 4 0 

1 Ankommande och avgående i utrikes trafik samt avgående i inrikes trafik. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 285 

Som framgår av tabellen uppgick ankommande och avgående passa
gerare i utrikes trafik och avgående i inrikes trafik vid statliga flygplat
ser till drygt 5,8 milj. under budgetåret 1974/75, vilket innebär en ök
ning med 5 % jämfört med föregående budgetår (1973/74 3 %). Den 
starkaste ökningen faller på inrikes linjefart. 

Godstransporterna uppgick budgetåret 1974/75 till 54 000 ton, vilket 
innebär en minskning med 10 % jämfört med föregående budgetår. Den 
flygbefordradc postmängden uppgick under budgetåret 1974/75 till 
16 000 ton, vilket innebiir en ökning med 5 % jämfört med föregående 
budgetår (1973/74 -1 t;·c). 

Det totala antalet landningar på statliga flygplatser uppgick under 

budgetåret 1974/75 till 277 000, vilket innebär en ökning med 3 % jäm
fört med föregående budgetår (1973/74 -4 '/~ ). Av totala antalet land

ningar utgör allmänflygets andel ca 60 % . 

Fördelningen på landets fyra största flygplatser av antalet landningar 
och passagerare under budgetåret 1974/75 framgår av nedanstående ta
bell. 

Flygplats 

Arlanda 
Bromma 
Torslanda 
Sturup 

Landningar 
l 000-tal 

41 
54 
45 
25 

165 

Föränd-
ring ~-~ 

5 
3 

-2 
15 
3 

Passagerare Föränd-
(ank--'-avr) ring ~·~ 
I 000-tal 

3 540 5 
920 JO 

1 143 4 
422 -2 

6 025 5 

Bromma flygplats är fortfarande landets mest trafikerade flygplats 
med avseende på antalet genomförda landningar, som utgjorde 54 000 
under budgetåret 1974/75, dvs. en ökning med 3 ':·c jämfört med före
gående budgetår. Drygt 70 i;.~. av landningarna hänfördes till allmänfly
get, vilket förklarar flygplatsens relativt låga passagerarandel. 

Arlanda är landets mest trafikerade flygplats, vad avser linjefart och 
chartertrafik. Antalet ankommande och avresande passagerare i linjefart 
uppgick under budgetåret 1974/75 till drygt 2,4 milj., varav l,6 milj. i 
utrikes och 0,8 milj. i inrikes trafik, vilket innebär ökningar med 4 resp. 
7 'J·c. Från Arlanda bedrivs inrikes linjefart endast på linjerna till Göte
borg, Malmö och Luleå/Kiruna. Passagerarfrekvensen i utrikes ehartcr

trafik ökade med 5 ';6 under budgetåret. Av det totala antalet chartcr
passagerare från svenska statliga flygplatser befordrades under budget
året 1974175 ca 2/3 från Arlanda. 

Torslanda är landets andra flygplats i trafikhänseende beträffande så
väl landnings- som passagerarfrekvens. Under budgetåret 1974/75 utför

des 45 000 landningar och befordrades 1,1 milj. passagerare. Dessutom 
transiterades 113 000 passagerare. Totalt minskade antalet landningar 
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med 2 %, medan passagerarantalet ökade med 4 % jämfört med före
gående budgetår. 

Linje- och chartertrafikcn på Sturups flygplats visade under budget
året 1974/75 en minskning med 5 % avseende antalet landningar och 
med 2 % avseende antalet passagerare. ökningen av det totala antalet 
landningar är helt h~införbar till allmänflyget. 

Vid slutet av år 1974 uppgick antalet motordrivna svenskregistrerade 

flygplan till 1 126, dvs. en ökning under året med 28. Flygplanens för
delning på viktklasser framgår av nedanstående tabell. 

Högsta till?iten Antal Förändring i 0/ 
/O 

startvikt (kg) 1974-12-31 1973-1974 

-- 2 000 908 2 
2001- 10 000 155 11 

10 001- 25 000 25 -11 
25001-100 000 30 7 

100 001- 8 0 

Summa 1126 3 

Den kontrollerade civila trafiken som trafikerar landets luftleder och 
informationssträckor består till ca 75 %J av linje- och chartertrafik. Re
sterande 25 % utgörs av allmänflyg. Kontrollerade överflygningar, dvs. 
trafik som varken startar eller landar inom riket men som trafikerar 
luftlederna i svenskt luftrum, beräknas uppgå till drygt 20 '}a av den 
totala kontrollerade trafiken. 

Verkets fram tidsbedömningar 

Den tekniska utvecklingen av transportflygplan har hittills i allt vti
sentligt styrts av flygföretagens krav på anpassning av flygmatcrielcn till 
de olika trafikområdenas struktur och behov samt på förbättrad drift
och underhållsekonomi, allt inom ramen för en tillfredsställande flygsä
kerhetsnivå. Satsningen har framför allt inriktats på framtagning av 
större flygplanstyper samt utrustning för förbättrad regularitet. Den 
framtida utvecklingen kommer - som följd . av de påtagligt höjda 
bränslepriserna - att bl. a. inriktas på att utveckla motorer med begrän

sad bränsleförbrukning. 
Utvecklingen av överljudsflygplanet Concordc fortsätter. Sex plan 

hade vid utgången av år 1974 flugit drygt 3 400 timmar, varav mer än 
1 000 timmar i överljudsfart. Air France planerar att introducera flyg
planstypen i januari 1976. I maj 1974 togs en s. k. Airbus för första 
gången i drift genom Air France på sträckan Paris-London. Douglas
fabrikerna erbjuder vidare tre nya varianter av DC-10, två förlängda 

passagerarvarianter och en ren fraktversion. Den största uppges ha 
kapacitet för 430 passagerare. 

De moderna jetflygplanen blir mindre väderbcroende genom utrust
ning för s. k. kategori Il-operationer, innebärande operativa förhållan-
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den under vilka inflygning för landning får ske ner till en bcslutshöjd av 

lägst 30 m och en bansynvidd av minst 400 m. 

De moderna jetflygplanen är undantagslöst utrustade med transpon

ders - automatisk svarsstation för identifiering - som i allt större ut

sträckning ~ivcn kommer att installeras i övriga flygplan. Allmänflygpla

nen utvecklas mot bättre prestanda och förbättrad utrustning. Antalet 

tvåmotoriga flygplan kan i framti_den förutses utgöra en utökad andel av 

den totala flygplansflottan, speciellt inom taxiflyget. 

Luftfartens utveckling kan komma i konflikt med den mänskliga mil

jön på ett sätt som nödvändiggör anpassning av flygtckniken. Luftfar

tens starka expansion har i allt högre grad aktualiserat.miljövårdsaspek-· 

tema kring flygplatserna. I syfte att bättre kunna följa utvecklingen och 

ta erforderliga initiativ på området har luftfartsverket inrättat en sär

skild miljöskyddskommitte. I linje härmed har verket intensifierat kart

läggningen av bullersituationen vid allt fler av de statliga flygplatserna. 

Ett ADB-baserat bullcrmätningssystem har tagits i bruk vid Arlanda 

flygplats och avses även bli infört vid andra särskilt bullerkänsliga 

flygplatser för kontroll av bullernivå och för övervakning av att buller

begränsande in- och utflygningsbestämmclser iakttas. Verket har även 

inventerat behovet av åtgärder till förebyggande av andra sanitära olä

genheter som kan orsakas av verksamheten på flygplatserna. Härvid har 

förbfötringar av avloppsanläggningar och åtgärder mot skador av petro

leumprodukter prioriterats. 

Luftfartsverket räknar med en genomsnittlig årlig tillväxt av ·antalet 

ankommande och avresande passagerare i utrikes linjefart med 6,5 % 

under perioden 1973-1980. Passagerarfrekvensen i utrikes chartertrafik 

beräknas under samma period öka med genomsnittligt 9 % per år. 

Antalet avresande passagerare i inrikes linjefart bedöms öka med i ge

nomsnitt 9,5% per år fram till år 1980. Antalet avresande passagerare i 

inrikes chartertrafik bedöms komma att hålla sig på ungefär oförändrad 
nivå - omkring 30 000 per år--'-- fram till år 1980. Antalet med taxiflyg 

befordrade passagerare väntas öka med i genomsnitt lO % per år under 

periodcn 1973-1980. 
Antalet ankommande och avgående ton fraktgods i utrikes trafik på 

statliga flygplatser bcdiknas öka med i genomsnitt 8 % per år under pe

rioden 1973-1980. Under samma period väntas den avgående post

mängdcn i inrikes trafik öka med 5,5 C:,b per år. 

Landningsfrekvcnscn i linjefart på statliga flygplatser beräknas öka 

med i genomsnitt 4 % per år under perioden 1973-1980. Under samma 

period väntas landningsfrekvcnsen i utrikes chartcrtrafik öka med i ge

nomsnitt 5 % årligen .. 

f\-fedelsförbrukning under budgetåren 1974/75-1976/77 

För budgetåret 1 9 7 4 I 7 5 fastställdes investeringsramen till 

168,0 milj. kr. Genom Kungl. Maj:ts beslut den 6 december 1974 höjdes 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 288 

investeringsramen till 168.4 milj. kr. för tidigareläggning av viss investe
ring. I föregående års budgetproposition beräknades bctalningsutfallet 

till 168,4 milj. kr. inklusive tidigarelagda investeringar. På grund av 

vissa smärre förseningar uppgick medelsförbrukningen under budgetåret 

endast till 164,3 milj. kr. 

För b u d g e t å r e t 1 9 7 5 I 7 6 fastställdes investeringsramen till 

280.0 milj. kr. Genom regeringens beslut den 23 oktober 1975 höjdes in

vesteringsramen till 280,3 milj. kr. för viss sysselsättningsfrämjande åt

gärd. Luftfartsverket räknar f. n. med - som följd av inträffade prisök

ningar - att mcdelsförbrukningen skall uppgå till 298,6 milj. kr. 

För b u d g e tå r c t l 9 7 6 / 7 7 föreslår luftfartsverket en investe

ringsram av 264,2 milj. kr. efter avdrag av de kommunala bidrag som 

enligt riksdagens beslut skall utgå till investeringarna. 

lnvesteringsprogram 

Arlanda nya utrikesterminal med tillhörande stationsområde samt den 

nya flygplatsen i Göteborgsregionen - Göteborg-Landvetter flygplats 

- dominerar investeringsvcrksamheten under budgetåret 1976/77. Dessa 

båda projekt svarar tillsammans för drygt 70 % av hela invcsterings

volymen under budgetåret. Det nya utrikes stationsområdet på Arlanda 

flygplats beräknas bli färdigställt den 1 november 1976 och Götcborg

Landvctter flygplats beräknas kunna tas i bruk den 1 oktober 1977. 

Den snabba utvecklingen av flygmaterielen samt ökningen av passage

rarantalet på flygplatserna har medfört att markorganisationen blivit 

hårt ansträngd. Under de närmaste budgetåren kommer därför investe
ringsverksamheten att i första hand inriktas på sådana invcstcrings
objckt som är nödvändiga för att möta de krav som de nya flygplans
typerna ställer på markorganisationen. Detta gäller såväl verkets egna 

flygplatser som de militära flygplatser som upplåtits för linjefart. Dess

utom erfordras en fortsatt utbyggnad av landningshjälpmedlen för att 
kraven för jettrafik skall uppfyllas och för att utvidgning av jettrafiken 

till att omfatta allt fler flygplatser skall möjliggöras. 

Vid flygplatser med jettrafik i linjefart är s. k. svarta banor, dvs. land

ningsbanor som vintertid hålls helt fria från snö, slask och is, numera ett 

operativt krav. Detta medför omfattande nyinvesteringar i framför allt 

fordon. maskiner, redskap och garage. 
l samband med idrifttagandet av den nya stationsbyggnaden för utri

kes trafik på Arlanda flygplats erfordras utökad kapacitet för bilparkc

ring samt ett garage för större fältfordon. Bilparkeringsfrågan avses bli 

löst genom uppförande av ett parkeringshus. 
1973 års vårrik.sdag beslöt (prop. 1973: 27, TU 1973: 12, rskr 1973: 

160) att på sikt ett yttäckande flygkontrollsystem skall införas i landet. 

Vidare skall landet indelas i två flyginformationsregioner. Kontrollcen-
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tralen för den södra regionen skall lokaliseras till Sturup och för den 

norra till Luleå. Konkreta åtgärder som bl. a. syftar till en yttäckande 

kontroll har påbörjats sedan några år och projekten härför har fått be

n~imningcn ATCAS som svarar mot Air Traffic Control Automated 

System. För budgetåret 1976177 erfordras inom ramen för ATCAS

projckten bl. a. investeringar i utrustning för trafikövervakning, radar 

m.m. 

Luftfartsverkets förslag till invcsteringsprogram för budgetåret 

1976/77 upptar arbeten och anskaffningar till ett sammanlagt belopp av 

J82,2 milj. kr. Härav htinför sig 325,6 milj. kr. till redan påbörjade eller 

beslutade objekt och resten 56,6 milj. kr. till icke påbörjade objekt. 

lnvesteringsprogrammet domineras av investeringarna i Arlanda nya 

utrikesområde och Landvetter (273,3 milj. kr.). Investeringarna i öv

riga flygplatser, radio och tele en-route, fordon, maskiner m. m. uppgår 

totalt till 108,9 milj. kr., varav i icke påbörjade objekt 48,5 milj. kr. Av 

följande sammanställning framgår total faktisk resp. beräknad medels

förbrukning budgetåren 1974/75-1976/77. 

Faktisk Beräknad utgift 
utgift 
1974/75 1975/76 1976/77 

l 000-tal kr. 

Arlanda 112 154 185 973 94 818 
Bromma 460 555 110 
Torslanda 29 120 
Landvetter 70 613 166 590 202 313 
Sturup 5 821 1 040 l 826 
Kiruna 58.l 235 2 030 
Luleä 5 775 I 635 902 
Skellefteå 496 363 402 
Umcii 2 869 8 717 5 489 
Örnsköldsvik l 415 323 924 
Sundsvall/Härnösand 2 789 2 885 968 
Östersund 583 250 
Karlstad .156 mo 697 
Norrköping 446 I 690 330 
Visby 28 1 510 I 760 
Jönköping 131 370 l 573 
Kalmar 811 20 110 
Ronneby 7 1 200 1 078 
Halmstad 10 540 583 
Ängelholm 102 590 2 189 
Radio och tclc, cn-routc 16 985 48 039 32 799 
Fordon, maskiner. redskap 6 851 8 500 19 830 
Flygledarskolan i Sturup 8 705 459 
Vissa byggnader 3 620 4 900 9 460 
Diverse 0 1 500 2 000 

241437 438104 382191 

Avgår kommunala bidrag 77 147 139 802 117 947 
Luftfartsverkets kostnads-
andel 164 290 298 302 264 244 

19 Riksdagc111975!76. 1 sam!. Nr 100. Bil. 8 
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Investeringsprogrammet för A r 1 a n d a f 1 y g p 1 a t s domineras 
av arbetena med den nya stationsbyggnaden för utrikes trafik. Byggna
den beräknas kunna tas i bruk hösten 1976. För budgetåret 1976/77 er
fordras för utrikesområdet 71,0 milj. kr. 

Som en följd av idrifttagandet av den nya utrikesterminalen på Ar
landa flygplats och den därmed sammanhängande omdisponeringen av 

nuvarande lokaler erfordras vissa investeringar benämnda A r 1 a n d a 
- 7 0, d r i f t. Sålunda pågår uppförandet av ett parkeringshus i syfte 
att öka kapaciteten för bilparkering. Vidare behöver internvägnätet del

vis läggas om till en totalkostnad av 1,2 milj. kr., varav 0,4 milj. kr. be

lastar budgetåret 1976/77. För att kraven på brand- och räddningstjäns
ten skall kunna uppfyllas behöver en ny brandstation uppföras till en 

kostnad av 6,3 milj. kr. För budgetåret 1976/77 erfordras endast 0,2 
milj. kr. Dessutom måste vissa lokaler omdisponeras. Härför erfordras 
under budgetåret 1976/77 l,l milj. kr. 

Investeringsutgifterna för den nya flygplatsen i Göteborgsregionen
G ö t e b o r g - L an d v e t t er fly g p I a t s - beräknas för bud
getåret 1976/77 till 202,3 milj. kr., varav 8,1 milj. kr. avser nya objekt. 
Luftfartsverket planerar att i samarbete med Scandinavian Airlines Sys
tem (SAS) - för att tillgodose andra flygbolags än SAS" behov av 

hangarkapacitet - uppföra en hangar på flygplatsen. Den totala kost
naden för luftfartsverkets andel i hangarbyggnaden beräknas till 8,1 
milj. kr. 

För S tu r u p s f 1 y g p 1 a t s beräknar verket investeringsutgifterna 
under budgetåret 1976/77 till 1,8 milj. kr. Utgifterna avser huvudsakli
gen ett bullermätningssystem och ett bcvakningssystem. 

På B r o mm a f I y g p I a t s avser verket att under budgetåret 
1976177 genomföra investeringar för ca 100 000 kr. Med hänsyn till den 
planerade flyttningen av Linjeflygs trafik från Bromma flygplats pla
neras inga nya investeringar på flygplatsen. 

Eftersom Göteborg-Landvetter flygplats kommer att ersätta T o r s
ia n d a f 1ygp1 a t s år 1977 planeras inte några nya investeringar 
på Torslanda. 

För Kiruna f 1 y g p I a t s erfordras 2,0 milj. kr. för investeringar 

under budgetåret 1976/77. Härav erfordras bl. a. 400 000 kr. för uppfö
rande av en brandövningsplats, 300 000 kr. för uppförande av en sand
silo samt 400 000 kr. för utbyte av ILS-anläggningen (instrumentland
ningssystcm) för bana 21. 

För Luleå f 1 y g p I a t s beräknar verket invesleringsutgifterna un
der budgetåret 1976/77 till 900 000 kr., varav 300 000 kr. avser nya 
objekt. 

På S k e 11 c f t c å f 1 y g p I a t s beräknas invcstcringsutgifterna 
under budgetåret 1976/77 uppgå till 400 000 kr. Kostnaden avser ut

byte av ILS-anläggningen och talregistreringsutrustningen. På ö r n-
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s k ö 1 d s v i k s f 1 y g p 1 a t s beräknas investeringsutgifterna under 

hudgetåret 1976/77 uppgå till 900 000 kr., varav 800 000 kr. avser nya 
objekt. De nya objekten omfattar uppförande av sandsilo, utbyte av 
ILS-anläggning och utbyte av NDB-fyrar (oriktad radiofyr). Luftfarts

vcrkct, som i sin anslagsframställning inte beräknade medel - 4,9 milj. 

kr. - för förlängning av landningsbanorna på Skellefteå och Örnskölds

viks flygplatser, har i en kompletterande skrivelse anfört att verket inte 

har något att erinra mot att banförlängningarna kommer till stånd under 

förutsättning att därav uppkommen resultatförsämring täckes. Skellef

teå och Örnsköklsviks kommuner har i särskilda skrivelser hemställt 

om att medel skall anvisas för banförlängningarna, vilka enligt kom

munerna är en förutsättning för att jetplan skall kunna trafikera flyg

platserna i framtiden. 

På V m e å f I y g p l a t s pågår arbeten som belastar budgetåret 

1976177 med 4,4 milj. kr. Verket begär 1,1 milj. kr. för nya objekt, av 

vilka kan nämnas utökning av bitparkeringen och brandövningsplatsen 

samt belysningsanläggning för driftgård och väg till sandsilo. 
På S u n d s v a I l I H ä r n ö s an d f l y g p 1 a t s planeras under 

budgetåret l 976/77 utbyggnad av bilparkeringen till en kostnad av 

800 000 kr. samt installation av baninriktningsljus och tröskelidentifie

ringsljus för bana 16 till en kostnad av 100 000 kr. 

På Kar 1 stad s f 1ygp1 a t s planeras under budgetåret 1976/77 

investeringar för 700 000 kr. Bland objekten kan nämnas utbyte av en 

NDB-fyr, installation av ytterligare en NDB-fyr samt ombyggnad av 

tröskelljusen. 
lJnder budgetåret 1976/77 planeras inga nya investeringar på 

N o r r k ö p in g s flyg p l a t s. Upptaget investeringsbelopp avser på

gående objekt. 
För V is by f 1ygp1 a t s erfordras 1,8 milj. kr. för investeringar 

under budgetåret 1976/77. Härav erfordras 500 000 kr. för anläggande 
av en brandövningsplats, 800 000 kr. för anslutning av flygplatsens av
lopp till det kommunala nätet, 300 000 kr. för ombyggnad av tröskellju
sen m. m. samt 100 000 kr. för utbyte av befintliga NDB-fyrar. 

För J ö n köp in g s f I y g p 1 a t s beräknar verket investeringsutgif
terna under budgetåret l 976/77 till 1,6 milj. kr., varav 1,2 milj. kr. avser 

nya objekt. De nya objekten omfattar bl. a. uppförande av stängsel runt 

flygplatsen, ombyggnad av tröskelljusen för bana 01 /19, installation av 

en AV ASlS-anläggning (system för visuell glidbaneindikering) och ut

byte av NDB-fyr. 
På A n g el h o l m s f l y g p 1 a t s beräknas invP.steringsutgifterna 

under budgetåret 1976/77 uppgå till 2,2 milj. kr., varav l,4 milj. kr. av

ser nya objekt. Häri ingår vissa markarbeten som är nödvändiga för 
idrifttagning av en ny ILS-anläggning samt utbyggnad av stationsbygg

nadcn. 
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För Ron n e b y f 1ygp1 a t s planeras under budgetåret 1976/77 
investeringar om 1,1 milj. kr., varav 200 000 kr. avser nya objekt. 

Totalt uppgår investeringsutgifterna på H a I m s t a d s f I y g p I a t s 
under budgetåret 1976/77 till 600 000 kr. 

För radio an I ägg ni n g ar och te I e ut rustning en 
ro u te erfordras under budgetåret 1976/77 32,8 milj. kr., varav 27,5 
milj. kr. för redan påbörjade och kontrakterade arbeten och leveranser. 
Bland dessa objekt ingår bl. a. - i syfte att uppnå hÖgre grad av auto

matisering av trafikledningsprocessen samt för övergång till yttäckande 
kontroll - nytt radarpresentationssystem, ACT AS 1 (Air Traffic Con
trol Automated System), vid Stockholm ACC/TCC (områdeskontroll
ccntral/terminalkontrollcentral). Under budgetåret 1976/77 erfordras 
8,8 milj. kr. för ATCAS 1. Arbetena med ATCAS 1 pågår f. n. och an
läggningen blir klar att tas i drift under år 1977. 

ATCAS 2 som avser den nya områdeskoritrollen i Sturup och som 
planeras att tas i drift hösten 1979 har påbörjats under innevarande 
budgetår. Investeringsutgifterna under budgetåret 1976/77 beräknas bli 
5,7 milj. kr. ATCAS 3 som avser en ny terminalkontroll för Göteborgs

området har också påbörjats under innevarande budgetår. Kostnaderna 
under budgetåret 1976/77 beräknas till 2,6 milj: kr. ATCAS-projekten 

bildar tillsammans grunden för att så småningom, i enlighet med 1973 
års vårriksdags beslut, införa ett yttäckande flygkontrollsystem. 

Utöver de pågående ATCAS-projekten behöver viss komplettering 
och förnyelse av navigeringshjälpmedel och radiokommunikationsut
rustning genomföras. För att tillgodose informationen om flygplansrö
relser erfordras fler primär- och sekundärradaranläggningar samt viss 
extraktorutrustning. 

För anskaffning av f o r d o n , m a s k i n e r o c h r e d s kap be
räknas 19,8 milj. kr. Härav erfordras 9,7 milj. kr. för nyanskaffning och 
10,1 milj. kr. för ersättningsanskaffriingar. 

Utgifterna för brand- och räddningsmateriel avser bl. a. ersättningsan
skaffning av två transportfordon för brandskolan samt haveriambulan
sen på Arlanda. Vidare planeras anskaffning av brandbilar till flottilj
flygplatser med civil linjefart för att släckningskapacitetcn på dessa 

flygplatser skall öka. 
Utgifterna för snöröjnings- och fältmateriel avser planenlig ny- och 

ersättningsanskaffning av snöslungor, sopmaskiner, !astmaskiner, gräs
klippare m. m. bl. a. med hänsyn till behovet av snö- och isfria banor 
och de allmänt ökade kraven på fälthållningsstandard som en följd av 
jetflygplanens introduktion i inrikesflyget. 

Under budgetåret 1976/77 .erfordras viss anskaffning av fordon, ma
skiner och redskap avsedd för det nya utrikesområdet på Arlanda flyg
plats och för Göteborg-Landvetter flygplats. 

Under posten vissa byggnader erfordras 9,5 milj. kr. under budgetåret 
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1976177. Härav avser 0,5 milj. kr. den pågående utbyggnaden av lokaler 
vid Arlanda flygplats för ATCAS 1 och 9,0 milj. kr. en byggnad som 

skall inrymma ATCAS 2. 
De sammanlagda utgifterna för här redovisade arbeten uppgår till 

382,2 milj. kr. Härav avser 314,7 milj. kr. sådana objekt för vilka kom
munala bidrag skall utgå. De kommunala bidragen beräknas uppgå till 
118,0 milj. kr. utgörande 37,5 % av angivet belopp. Återstoden (382.2-
118,0) 264,2 milj. kr. faller på staten. 

Remissyttranden 

Arhetsmark11adsstyrelse11 har avgett det yttrande som redovisas under 
rubriken Vägväsendet (s. 66). 

Linjeflyg AB (LIN) konstaterar att om företagets planerade fortsatta 
introduktion av flygplanet Fokker F-28 skall kunna genomföras måste 
landningsbanorna på Skellefteå och Örnsköldsviks flygplatser förlängas. 
Aven landningsbanan på Karlstads flygplats bör enligt LIN:s uppfatt

ning förlängas. 
Scandi11aviw1 Airlines System (SAS) framhåller bl.a. att den pla~ 

nerade upprustningen av Norrköpings flygplats inte får avbrytas. SAS 
anser vidare att det planerade bullermätningssystemet på Sturups flyg
plats bör utgå ur investeringsplanen. 

Föredraganden 

I prop. 1975: 1 (bil. 8 sid. 283) angavs investeringsramen för luft
fartsverket för budgetåret 1975176 till 280,0 milj. kr. Genom regeringens 

beslut den 23 oktober 1975 höjdes ramen till 280,3 milj. kr. för att möj
liggöra tidigareläggning av viss investering i sysselsättningsfrämjande 

syfte. 
För budgetåret 1976177 räknar luftfartsverket i sin anslagsframställ

ning med en total investeringsomslutning om 382,2 milj. kr. Efter av
drag för kommunernas andel av kostnaderna uppgår statens del av det 
totala investeringsbeloppet till 264,2 milj. kr. Som framgår av investe
ringsplanen för kommunikationsverken har jag ansett mig böra förorda 
en investeringsram av 254,9 milj. kr. Detta motsvarar den statliga ande
len av en total investeringsvolym av 371,7 milj. kr. 

Innan avtal träffats om bidrag till de objekt, som kan rymmas inom 

den angivna ramen, kan någon exakt fördelning på flygplatser eller 
objektsgrupper av det tillgängliga medelsutrymmet inte göras. Av föl

jande sammanställning framgår dock hur de totala investeringarna i 

stort beräknas komma att fördela sig under budgetåret 1976177. Sam
manställningen visar också utfallet för budgetåret 1974175. och den i 
prop. 197 5: 1 beräknade medelsförbrukningen för innevarande budgett1r. 
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1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Beräknad 

i prop. Verket Föredra-
1975: I ganden 

milj. kr. 

Arlanda nya stations-
område 112,2 169,7 71,0 71,0 

Landvetter 70,6 137,5 202,3 202,3 
Övriga flygplatser 22.4 41,0 44,8 38,4 
Radio och tele, en-route 17.0 47,0 32,8 32,8 
Fordon, maskiner, redskap 6,9 8,5 19,8 15,7 
Vissa byggnader 3,6 4,9 9.5 9,5 
Diverse mindre arbeten 1,5 2,0 2,0 
Flygledarskolan i Sturup 8,7. 0,5 

241,4 410,6 382,2 371,7 

Avgår kommunala bidrag 77,I 130,6 118,0 116,8 

Statlig kostnadsandel 164,3 280,0 264,2 254,9 

Arbetena med det nya utrikes stationsområdet på Arlanda flygplats, 
som är dimensionerat för en årsvolym av 4,5 milj. passagerare i utrikes 
trafik, fortgår planenligt med sikte på idrifttagning den l november 

1976. För budgetåret 1976/77 beräknar jag för arbeten med det nya sta
tionsområdet 71,0 milj. kr., varav 44,4 milj. kr. utgör statens andel. 

För arbeten med Göteborg-Landvetter flygplats, som planenligt be

räknas kunna tas i drift den 1 oktober 1977, beräknar jag för budgetåret 
1976/77 202,3 milj. kr., varav 126,4 milj. kr. motsvarar statens andel. 
Jag har därvid beräknat medel för en hangar som luftfartsverket avser 
att uppföra i samarbete med SAS. Den totala kostnaden för luftfarts
verkets andel i hangaren beräknas till 8,1.milj. kr. 

Vad gäller övriga flygplatser - vari jag även innefattar .sådana in
vesteringar i Arlanda flygplats som inte ingår i det program för utbygg
nad av nytt utrikes stationsområde som jag anmält i det föregående -
har jag beräknat medel för viss upprustning av byggnader, banor, upp
ställningsplatser och säkerhetsanordningar i syfte. att flygplatsernas 
standard skall kunna anpassas till de ökade krav som följer. av trafiktill
växten och - ifråga om vissa inrikesflygplatser - av den övergång till 

jettrafik på linjenätet som Linjeflyg AB påbörjade våren 1973. Härvid 
har jag bl. a. räknat medel för förlängning av landningsbanorna på 
Örnsköldsviks och Skellefteå flygplatser. 

För investeringar i radio och tele, en-route, beräknar jag 32,8 milj. 

kr. Den angivna ramen bör medge planenlig. ersättning och nyanskaff

ning av sådan utrustning. 
1973 års riksdag har fattat beslut (prop. 1973: 27, TU 1973: 12, rskr 

1973: 160), att de nuvarande civila och militära trafikledningsorganisa
tionerna skall sammanföras i en gemensam organisation, vilket kommer 

att ske den 1 juli 1976, samt att på sikt ett yttäckande flygkontrollsystem 
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skall införas i landet. Vidare skall landet indelas i två flyginformations

regioncr. Kontrollcentralen för den södra regionen skall lokaliseras till 
Sturup och för den norra till Luleå. Ifrågavarande projekt har pågått i 

några år. De syftar - genom uppbyggande av bl. a. radarpresentations
system - till att genom en hög automatisering öka säkerheten och ef

fektiviteten i trafikledningssystemet samtidigt som personalbehovet skall 

kunna hållas på en rimlig nivå. De utgör dessutom grunden för att s;\ 
småningom införa ett yttäekande flygkontrollsystem. Projekten benämns 

ATCAS (Air Traffic Control Automated System). ATCAS 1 vid Stock

holms områdeskontrollcentral beräknas bli klar att tas i drift under år 

1977, medan ATCAS 2 och ATCAS 3 - som avser den nya områdes

kontrollcn i Sturup resp. ny terminalkontroll för Göteborgsområdet -

kommer att färdigställas senare. Huvuddelen av de under posten Radio 

och tele, en-route, beräknade medlen avser ATCAS-projekten. 

För ersättnings- och nyanskaffningar av fordon, maskiner och red

skap beräknar jag 15,7 milj. kr. Härigenom torde, med hänsyn till rege

ringens beslut den 23 oktober 1975 om tidigareläggning av beställningar 

i sysselsättningsfrämjande syfte av fordon och redskap till en kostnad av 

högst 2,6 milj. kr., verkets investeringsplaner avseende denna objekts

grupp i stort kunna genomföras. 

Under posten Vissa byggnader har jag tagit upp medel för utbyggnad 

av lokaler vid Arlanda flygplats för ATCAS 1 samt för en ·byggnad vid 

Malmö-Sturups flygplats som skall inrymma ATCAS 2. 

Anslaget till Flygplatser m. m. bör beräknas med hänsyn till att en 

marginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av 

konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medc!sförbruk

ningen. 
Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel för 

n~ista budgetår anvisas enligt följande anslagsberäkning. ; 

Beräknad medelsförbrukning budgetiiret 1976/77 
10 ~-:, marginal 
Avgar beräknad ingående behållning 1976-07-01 

Erforderligt anslag budgetåret I 976/77 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

milj. kr. 

254,9 
25.5 
13,7 

266,7 

att till Flygplatser m. m .. för budgetåret ] 976177 anvisa ett in

vesteringsanslag av _266 700 000 kr. 
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IV. Statens utlåningsfonder 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten 

Statens lånefond för den mindre skeppsfarten har till syfte att genom 
lånestöd främja en från allmän synpunkt önskvärd förnyelse av landets 
bestånd av mindre fartyg. Företräde till lån skall ges mindre rederier. 
Lån ur fonden beviljas av lånenämnden för den mindre skeppsfarten. 
Låneverksamheten regleras genom kungörelsen (1971: 324) om lånefon
den för den mindre skeppsfartcn och instruktion (l 971: 325) för låne
nämnden för den mindre skeppsfarten. 

Lånenämnden för den mindre skeppsfarten 

I skrivelse den 28 maj 1975 har lånenämnden för den mindre skepps
farten hemställt om ett investeringsanslag om 50 milj. kr. för budgetåret 

l 976/77. I skrivelse den 29 augusti 1975 har lånenämnden vidare anhål
lit om tilläggsanslag för budgetåret 1975176 om 35 milj. kr. 

Under budgetåret 1974/75 beviljade lånenämnden 40 lån.om samman
lagt 51,5 milj. kr. Motsvarande belopp utgjorde under budgeHtren 
l 972/73 och 1973174 12,8 resp. 20,6 milj. kr. 

Kapitaltillgångarna i fonden uppgick den 30 juni 1975 till 70,8 milj. 
kr. 

Lånenämnden redovisar utvecklingen inom den mindre skeppsfarten 
under de senaste åren. Mot .bakgnmd av den gångna utvecklingen, nu
varande utvecklingstendenser, fartygspriser, finansieringsförhållandena 
m. m. redovisar nämnden synpunkter och förslag för framtida åtgärder 
när det gäller inriktning och omfattning av nämndens låneverksamhet. 

Föredraganden 

Lånenämndens anslagsframställning har rcmissbehandlats. På grund 
av sambandet mellan lånenämndens framtida verksamhet och varvs
kreditutredningens (I 1974: 03) förslag har jag efter samråd med chefen · 
för industridepartementet funnit lämpligt att pröva frågan om kredit
behoven för den mindre skeppsfarten i anslutning till beredningen av 
utredningens förslag. Jag förordar därför att anslaget förs upp med ett 
formellt belopp av 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens lånefond fijr den mindre skepps/arten för budget

året 1976/77 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1975176 

I enlighet med riksdagens bemyndigande (prop. 1975: 60, TU 
1975: 11, rskr 1975: 115) har regeringen genom beslut den 16 oktober 
1975 godkänt en överenskommelse mellan Sverige, Danmark och Norge 
om att för perioden den 1 oktober 1975 - den 30 september 1980 för
nya och höja den ekonomiska garanti som lämnats till de i konsortiet 
Scandinavian Airlines System samverkande skandinaviska Juftfartsbola
gen, dels genom överenskommelse den 20 augusti 1959, dels genom till
läggsövcrcnskommelsen den 18 juni 1963 till nämnda överenskommelse 
och vilka båda genom överenskommelser den 31 augusti 1966. samt den 

30 december 1970 förlängts att gälla intill den 30 september 1970 resp. 
den 30 september 1975. I samband med förlängningen av överenskom
melsen den 30 december 1970 höjdes garantibeloppet från 7,5 till 15,0 
milj. kr. Den nya överenskommelsen innebär för Sveriges del att Aktie
bolaget Aerotransport under ifrågavarande period erhåller en årlig ga
ranti intill högst 30 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Garanti till Aktiebolaget Aerotransport fur 7975176 för 

budgetåret 1976177 anvisa ett investeringsanslag av 30 000 000 
kr. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 8 Kommunikationsdepartementet 298 

IX. Diverse kapitalfonder 

A. STATENS VÄGVERKS FÖRRÅDSFOND 

Balansräkningen per den 30 juni 1975 för statens vägverks förråds

fond visar att bruttovärdet av fondens tillgångar uppgick till samman

lagt 716,9 milj. kr., vårav 1_76,5 milj. kr. avsåg fastigheter m. m., 525,4 

milj. kr. inventarier och förråd samt resterande 15,0 milj. kr. tilfgångar 

av finansiell natur. 

Efter avdrag av gjorda avskrivningar uppgick nettovärdet av tillgang

arna inkl. balanserade medel till 237,4 milj. kr. Under budgetåret 

1974/75 minskade behållningen med 6,7 milj. kr. 

I enlighet med för fonden gällande bestämmelser har avkastning på· 

fondens kapital beräknats efter 7 1/4 % , motsvarande statens normal

ränta för budgetåret. Den sålunda beräknade avkastningen har för bud

getr1ret 1974/75 uppgått till 17,4 milj. kr., som tillgodoförts driftbud

getens inkomstsida under posten övriga diverse kai:>italfonder. 

Med stöd av givna bemyndiganden har vägverket per den 30 juni 

1975 iklätt sig betalningsansvar för beställningar om 28,7 milj. kr. för· 

leverans under budgetåret 1975/76, om 4,3 milj. kr. för leverans under 

budgef1ret 1976177 och om 3,2 milj. kr. för leverans under budgetåret 

1977/78. 

Statens vägverk 

I skrivelse den 20 augusti 1975 har statens vägverk hemställt om bl. a. 

invesleringsanslag för budgetåret 1976/77 under statens vägverks för

rådsfond. Vägverket har därvid framhållit att de förhållanden som rf1der 

för å ena sidan verksamhet finansierad över driftbudgeten och å den 

andra anskaffningen av hjälpmedel i form av driftanläggningar och ma

skiner över kapitalbudgeten innebär en dubbelstyrning. Detta försvårar 

enligt verket ett rationellt bedrivande av produktionen och verket hem

ställer därför att förrådsfonden avvecklas och att anskaffningen av 

de tillgångar som hittills finansierats över förrådsfonden fortsättningsvis 

bestrids med medel under driftbudgeten. 

Dimensioneringen av vägverkets resurser i form av driftanläggningar 

och egen maskinpark bedöms liksom under tidigare år mot bakgrund av 

de långsiktiga behov som redovisas för i första hand drift av statsvägar. 

Att resursbehovet under senare år har kunnat tillgodosi;:s beror i huvud

sak på den planenligt genomförda minskningen av maskinparken och de 

därigenom begränsade ersättningsanskaffningarna. Dock har det beträf

fande flera maskinslag varit nödvändigt att behålla enheter utöver vad 
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som är tekniskt/ekonomiskt rimligt för att söka bibehålla erforderlig ka
pacitet inom maskinparken. 

Ett bibehållande av den hittillsvarande investeringsnivån skulle fram
tvinga en minskning av maskinparkcn som i första hand skulle drabba 
lastbilar, paketbilar, väghyvlar och !astmaskiner. Inhyrningen måste 
ökas samtidigt som vägverket måste minska sin personal varigenom bc
rcdskapsnivån sänks och kostnaderna för väghållningen ökas. 

Det är driftbudgetens anslag till den statliga väghållningen som ytterst 
bär kostnaderna för förrådsfonden. Ett rationellt och ekonomiskt hand
havande av dessa anslag får inte äventyras genom restriktioner i fråga 
om investeringarna. 

Vägverket, som sålunda vill att förrådsfondcn avvecklas som ett in
strument för statsmakternas mcdclstilldclning för tillgångsanskaffning, 
vill "behålla fonden" inom vägverket såsom ett internt insirument för 
anskaffning och kostnadsfördelning, kopplad till medclsanvisningen till 
den statliga väghållningen. 

Upphör fonden i nuvarande form som ett instrument för medelsan
visningcn för tillgångsanskaffning kan frågan om fondens inlösen och 
formerna härför lösas på olika sätt. Enligt vägverket bör den kapitalbe
hållning som vid avvccklingstillfällct finns hos fonden ställas till väg
verkets förfogande såsom ett vägverkets verkskapital. Detta verkskapital 
skulle därefter fortsättningsvis nedskrivas genom den interna fondens· 
avskrivningar. Ränteberäkning skulle vidare kunna ske i samma ordning 
som f. n. och årligen tillföras statsverkct såsom överskott. 

I den mån inom den interna fonden erfordras - för rationellt utnytt
jande av anslagen till statlig väghållning - större investering än som 
motsvarar avskrivningsbeloppcn, torde denna investering böra. finan
sieras förskottsvis under driftbudgetens anslag till statlig väghållning. 

Vid bifall till verkets hemställan att förrådsfonden upphör i sin nuva
rande form avser vägverket att under övcrgångsperioden den 1 juli 
1976-den 31 december 1977 investera 41,65 milj. kr. i driftanlägg
ningar, 133,9 milj. kr. i motorfordon och vägmaskiner, 14,0 milj. kr. i 

färjor samt utöka kapitalet för lagertillgångar med 9,7 milj. kr. 
Om vägverkets hemställan inte kan bifallas på föreslaget sätt förutsät- . 

ter vägverket medelsanvisning enligt nu gällande teknik och hemställer 

då om anslag för budgetåret 1976177 till förråds fond c n på sätt 
som framgår nedan. Vägverket har endast upptagit en programnivå med 
investeringsram på 133,8 milj. kr. Att endast en programnivå anges be

ror på att de två programnivåerna för drift av statsvägar har samma 
omfattning av servicearbeten. Dessa arbeten är dimensionerande för 
maskinparken. 
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Vägmaskiner m. m. 

lng. behåll- Anslag Utgift 
ning 

1974/75 6 000 000 55 800 000 56 200 000 
1975/76 5 600 000 65 900 000 65 000 000 
J 976/77 verket 6 500 000 140 700 000 133 800 000 

föredraganden 6 500 000 82 600 000 81000000 

Medelsförbrukning 1111der b11dgetåre111974/75-1976/77 

För budgetåret 1 9 7 4/7 5 var investeringsramen 56,2 milj. kr. 
Ramen utnyttjades helt och medclsförbrukningen uppgick således till 
samma belopp. 

För budgetåret 1 9 7 517 6 är investeringsramen 65 milj. kr. 
och verket räknar med att ramen kommer att utnyttjas helt. 

För b u d g c t å r e t 1 9 7 617 7 föreslår verket en mcdelsförbruk
ning av 133,8 milj. kr. 

Vägverket framhåller allmänt nödvändigheten av att investeringsni
vån höjs och hänvisar härvid till att investeringsramen mellan budget

åren 1969/70 och 1974/75 varit praktiskt taget oförändrad samtidigt 
som väsentliga prisstegringar ägt rum på såväl byggnader som motorfor
don och vägmaskiner. ökningen av ramen för budgetåret 1975176 har 
inte uppvägt under motsvarande år uppkomna kostnadsökningar. Di
mensioneringen av vägverkets resurser i form av driftanläggningar och 
egen maskinpark bedöms mot bakgrund av de långsiktiga behov som 
föreligger i fråga om servicearbeten inom programmet Drift av statliga 

vägar. 

J11vesteri11gsprogram 

Investeringsprogrammet under budgetåren 1974175-1976/77 framgår 

av följande sammanställning (tusental kr.). 

Objektgrupp 

Driftanläggningar 
Motorfordon och väg
maskiner 
Färjor m. m. 
Lagertillgangar 
Diverse och oförutsett 

Faktisk 
utgift 
1974/75 

10 500 

42 800 
2 900 

56 200 

Beräknad Förslag 
utgift 1976/77 
1975/76 

IOOOO 28 100 

48 000 89 000 
6 800 9 200 

7 200 
200 300 

65 000 133 800 
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Beträffande de olika objektgrupperna anför verket följande. 

Driftanläggningar 

För investeringar i driftanläggningar under budgetåren 1974/75 och 
1975176 beräknas 10,5 resp. 10 milj. kr. kunna användas. Mot bakgrund 
av de långsiktiga behoven av driftanläggningar, rimlig användningstid 
för anläggningarna samt de anspråk på standard i fråga om arbetsloka
ler och personalutrymmen som numera ställs räknar verket med ett år
ligt medelsbehov av 27-28 milj. kr. under perioden 1976/77-1980/81. 
Den planerade medelsnivftn innebär att ca åtta vägstationer kan nybyg
gas och ca tio byggas om och förbättras samt att en depåverkstad kan 

kompletteras per år. 
Vad avser budgetåret 1976/77 medger de nämnda 28,1 milj. kr. att 

åtta nya vägstationer kan byggas och tio äldre viigstationer kan byggas 
om för en kostnad under budgetåret av 22,3 milj. kr. För fortsatta arbe
ten avseende pågående objekt beräknas 2,7 milj. kr. Kostnaden för 
tomtköp och projektering tas upp till ca 2,9 milj. kr. 

Motorfordon och vägmaskincr 

Den faktiska utvecklingen och det bedömda behovet av antalet mo
torfordon och vägmaskiner framgår av följande sammanställning. 

F ordons-/maskinslag 

Lastbilar 
Paketbilar 
Terrängbilar 
Viighy~lar 
Viiltar 
Krossar 
Sorterverk 
Generatoraggregat 
Lastmaskiner 
Komprc~sorer 

Avskriv-
ningstid 
iir 

8 
5 
5 

10 
8-10 
8-12 

6 
6 

6-8 
8 

Antal per den 30.6 år 
1966 1976 1981 

I 307 877 820 
788 821 770 
306 56 55 

I 018 70l 6:!0 
334 280 278 
303 82 82 
339 91 85 
404 110 105 
597 650 600 
612 129 128 

Till följd av prisutvecklingen har maskinparkcns återanskaffnings
värde stigit trots den stora antalsmässiga minskningen som i hög grad 

berört de kapitalkrävande maskinslagen och beräknas vid halvårsskiftet 
1976 uppgå till ca 710 milj. kr. Samtliga undersökningar som utförts 
avseende maskinparkens genomsnittliga avskrivningstid visar att denna 
under hela perioden sedan förrådsfonden inrättades legat kring fttta år, 
vilket överensstämmer med parkens genomsnittliga teknisk-ekonomiska 

livslängd. Det genomsnittliga anslagsbehovet per år för att behålla 
maskinparken har därför beräknats till en åttondel av återanskaffnings
värdct, dvs. ca 89 milj. kr. 
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I följande sammanställning redovisas verkets maskin- och fordons
park samt verkets anskaffningsprogram för budgetåret 1976/77. 

Fordons-.'maskinslag Beräknat Utran- Anskaff- Beräknat lnveste-
innehav gering ning innehav ring 
1976-06- 1976/77 1976177 1977-06- 1976/77 
30 30 

Antal I 000-tal 
kr. 

Lastbilar 877 98 95 874 19 400 
Paketbilar 821 151 140 810 8 400 
Terrängbilar 56 26 25 55 I 875 
Yi.ighyvlar 703 JOS 85 680 28 900 
Viiltar 280 28 26 278 3 184 
Krossar 82 8 8 82 3 228 
Sartcrverk 91 15 JO 86 I 014 
Generatoraggregat tlO 10 5 105 875 
L1stmaskiner 650 90 80 640 8 400 
Kompressorer 129 I 0 128 0 
Diverse maskiner 13 724 

89 000 

I gruppen diverse maskiner tar verket upp utrustning för beläggnings
verk och asfaltutläggare, dammskyddsanordningar för krossanlägg
ningar, målningsmaskincr, grusmaskincr m. m. 

Vägverkets maskinpark utnyttjas till 95 % inom driftorganisationen 
och till 5 % inom byggnadsorganisationen. 

Driftverksamheten bedrivs med en blandning av egna och lejda ma
skinresurser. Lejda maskiner disponeras dels för vintcrväghållningen, 
dels för diverse arbeten såsom transporter, lastningsarbctcn m. m. Ma
skinbehovet för byggnadsverksamheten täcks till övervägande del genom 

inhyrning. 
Utgångspunkten vid dimensioneringen av den egna maskinparken är i 

första hand att tillgodose de resurskrav som servicearbetena ställer för 
att framkomligheten och trafiksäkerheten skall tryggas. 

Last bilar. Behovet av lastbilstransporter för driftvcrksamhetcn va
rierar kraftigt under året. Normalt går behovet ned under sommarmåna
derna medan toppbelastningar inträffar under vintern i samband med 
vinterväghållningen. Höga fordringar måste ställas på möjligheterna att 
snabbt utföra servicearbeten. Behovet av åtgärder uppkommer ofta 

plötsligt och utan att möjlighet finns att i förväg bestämma den erfor
derliga resursinsatsen. På grund härav är det ett naturligt krav att ar
betsledningen inte i alltför stor utsträckning tvingas lita till externa re
surser. En lämplig avvägning måste därför göras mellan egna och lejda 

resurser och hänsyn måste därvid tas till övriga förekommande arbets

uppgifter. 
Den egna lastbilsparken måste sålunda avvägas så att denna med hän-
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syn till servicekravet även skall kunna sysselsättas med andra arbetsupp
gifter i sådan omfattning att de utnyttjas till fullo. Det egna lastbilsinnc
hav som motsvarar dessa krav lir två till fyra lastbilar per arbetsområde 
beroende på bl. a. storleken på området och inlejningsmöjligheterna. 

Väghyr/ar används främst för servicearbeten, exempelvis grushyvling 
och hyvling på vintervägar. Normalt måste allt hyvdarbctc utföras med 
egna hyvlar då möjligheterna till inhyrning är smI. Detta innebär att 
väghyvclparken måste dimensioneras för toppbclastningen under året. 
På grund av arbetsområdenas karaktär och vägsammansättning behövs 
normalt en till tre hyvlar per arbetsområde för att klara nödvändiga ar
betsuppgifter. 

Lastmaskinerna går oftast inte att sysselsätta till fullo under året, be

roende på karaktären på de arbeten de utför. Lastmaskinernas arbets
uppgifter kan delas upp i dels speciella vägverksuppgifter som lastning 
av sand på sandningsbilar, lastning av krossgrus på grusningsbilar, slåt
ter och sopning, dels arbetsuppgifter av mera allmän karaktär, exempel
vis lastning vid materialtillverkning. För uppgifter av vägverkskaraktär 
fordras någon form av universallastare. Tillsatsredskap skall kunna 
monteras för exempelvis sopning och slåtter. Det är i dagens läge svårt 
att på den privata marknaden hyra maskiner med erforderliga tillsats
redskap. För att klara de nödvändiga arbetsuppgifterna behövs två 
till tre egna !astmaskiner per arbetsområde. 

Paketbilarna används huvudsakligen för arbetsuppgifter av serviceka
raktär som uppsättning av vägmärken, renhållning, trafiklinjcmarkcr!ng 
och akuta reparationsåtgärder på det belagda vägnätet. För att kunna 

nyttja bilarna för förekommande arbetsuppgifter måste de oftast vara 
specialutrustade. För att möjliggöra ett rationellt arbete krävs två till tre 

egna paketbilar per arbetsområde. 
övriga egna maskiner innehas huvudsakligen i den omfattning som 

motiveras av företagsekonomiska skäl. Här ingår således maskiner som 
vägverket innehar på grund av att produktion i egen regi med egna 
maskiner medför lägre produktionskostnad än vad som kan erhållas på 
annat sätt. 

Färjor m. m. 

Under budgetåret 1975176 pågår byggande och leverans av tre nya 
färjor. Av dessa är två avsedda för färjleden över Gullmaren i Göte
borgs och Bohus län, som beräknas bli öppnad för trafik i maj 1976, 
och en till leden lsön-Norderön i fämtlands län. Vidare har två färjor 
bcstiillts, en för färjlcden öckerö-L. Varholmen i Göteborgs och Bo
hus fän och en för färjleden Hornön-Veda i Västernorrlands län. Me
delsbehovet för budgetåret 1975/76 uppgår till 6,8 milj. kr. 

För budgetåret 1976/77 avses tre nya färjor beställas. Två av dessa är 
avsedda för färjlederna öckerö-L. Varholmen och Fårösund-Broa. 
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Den tredje är en reservfärja. För budgetåret 1976177 begär verket 9,2 
milj. kr. varav 4,3 milj. kr. ~ir bundna i tidigare gjorda beställningar. 

Lagertillgångar 

Grustag m. m. För att pa sikt trygga verkets behov av grus behöver 

verket köpa eller långtidsarrendera fyndigheter i olika delar av landet. 

Under budgetåret 1976/77 bedömer verket en investering av storleksord
ningen 3 milj. kr. vara behövlig. Inom fonden disponibla medel uppgår 

till 1,8 milj. kr., varför verket för budgetåret 1976/77 har ett ytterligare 

medelsbehov av 1,2 milj. kr. 

Materie/förråd. Prisstegringen under framför allt de två senaste åren 

har medfört att vägverkets kapital för lagerhållning av materiel måste 

ökas för att vidmakthålla erforderlig lagernivå. Vägverket beräknar för 

budgetåret 1976/77 en utgift om 38,6 milj. kr. enligt nedanstående sam

manställning. Inom fonden disponibla medel uppgår till 32,6 milj. kr. 

varför det ytterligare medelsbehovet uppgår till 6 milj. kr. 

Varuslag 

Kalciumklorid, vägolj:i, amin. Lrafiklinjefärg, glaspärlor 
Väghyvclskiir . 
D:i.ck 
Vägräckes balk 
Övrigt 

Summa 

Utgift för 

anskaffning 
1 000-tal kr. 

1 880 
11 150 
4 350 
9 290 

11 930 

38 600 

Behovet av kapitaltillskott under budgetäret 1976/77 för anskaffning 
av grustag m. m. samt till materielförrådet uppgår således sammanlagt 

till 7,2 milj. kr. 

Diverse och oförutsett 

För budgetåret 1976/77 beräknar verket att 300 000 kr. bör stå till 

förfogande för diverse smärre kostnader som nu inte kan förutses. 

Beställnings bemyndigande 

För leveranser till maskincentralförrådet under budgetåren 1975/76, 

1976177 och 1977178 har verket erhållit·berrtyndigande att under bud

getåret 1974175 ikläda sig betalningsansvar intill ett belopp av 30 milj. 

kr. per år. 
Regeringen har lämnat verket medgivande att under budgetåret 1975/ 

76 dels ikläda sig betalningsansvar intill ett belopp av 40 milj. kr. för 

materiel till maskineentralförrådet avsedd att kvcreras under budgetåret 

1978/79, dels utöver tidigare beviljade beställningsbemyndiganden av-
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seende budgetåren 1976/77 och 1977/78 ikläda sig betalningsansvar om 

högst I 0 milj. kr. för vartdera budgetåret. 

För att kunna genomföra den för budgetåret 1976/77 planerade an
skaffningen mäste beställningar för ca 70 milj. kr. läggas ut senast i bör
jan av är 1976. Erhållet bcställningsbemyndigande medger att beställ

ningar intill ett belopp av 40 milj. kr. kan läggas ut vid angiven tid

punkt. Verket avser därför att lägga ut ytterligare erforderliga beställ

ningar med förbehåll för att begärda medel beviljas. 

Beställningsbemyndigandena har genom årets regleringsbrev höjts till 
drygt 70 l)(, av den för löpande budgetår medgivna utbctalningsramen 

för maskincentralförrådet. Denna nivä på bcställningsbcmyndigandet 

torde göra det möjligt för verket att i förväg lägga ut beställningar i den 

takt som med hänsyn till leveranstiderna erfordras för att planerade le

veranser skall kunna genomföras respektive budgetår. 

De anmälda invcsteringsbehoven för fordon, maskiner och färjor in

nebär en utbctalningsram för denna tillgångsgrupp om 98,2 milj. kr. Un
der förutsättning att nu gällande leveranstider inte nämnvärt förlängs 

och prisnivån endast stiger i ringa omfattning efter budgetäret 1976/77 
berliknas erforderliga belopp under budgetåret J 976/77 för leveranser 

under budgetåren 1977/78-1979/80 till 69 milj. kr. resp. ca 25 milj. kr. 
och ca 10 milj. kr. Beloppen för budgetåren 1978/79 och 1979/80 måste 

då höjas påföljande budgetår. 

Vägverket hemställer sålunda dels om bemyndigande om att under 

budgetåret 1976/77 få ikläda sig betalningsansvar intill ett belopp av 69 
milj. kr. för fordon, maskiner och färjor avsedda att levereras under bud

getåret 1979/80, dels att erhållna bemyndiganden avseende leveranser 

under budgetåret 1977/78 och budgetåret 1978/79 måtte höjas till 69 
milj. kr. för vartdera budgetåret. 

Remissyttranden 

A rbetsmarknadsstyrelsen har avgett det yttrande som redovisas un

der rubriken Vägväsendet (s. 66). Vidare har riksrevisionsverket (RRV) 
avgett yttrande över vägverkets förslag angående avveckling av vägver
kets förrådsfond. RRV anser det mycket tveksamt om vägverkets för

slag om avveckling av verkets förrådsfond bör föranleda någon åtgärd 

innan hithörande frågor blivit föremål för en samlad bedömning i an

slutning till det fortsatta arbetet med budgetutredningens (SOU 

1973: 43-46) förslag. 

Föredraganden 
Vägverket har föreslagit att vägverkets förrådsfond avskaffas och att 

verket självt får bestämma investeringsnivån för de objekt som f. n. 

finansieras över kapitalbudgeten. 

20 Riksdagen 1975/76. 1 sam!. Nr 100. Bil. 8 
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Jag anser - i likhet med riksrevisionsvcrkct - att frågan om av
veckling av förrådsfonden inte bör avgöras innan ställning har tagits 
till budgetutredningens förslag i hithörande delar. Jag vill i samman
hanget påpeka att vägverket redan i dag har en betydande frihet att 
inom den totala investeringsramen avgöra hur investeringarna skall för
delas mellan olika objektgrupper. Jag anser det emellertid motiverat 
med en väsentlig uppräkning av investeringsramen för nästa budgetår. 

Som framgår av investeringsplanen för kommunikationsverken har 

jag förordat en investeringsram för nästa budgetår av 81 milj. kr., vil
ket innebär en ökning med 16 milj. kr. i förhållande till innevarande år. 

I anslutning härtill vill jag erinra om att regeringen genom beslut 
i oktober och december 1975 om tidigareläggning av vissa anläggnings
och industribeställningar i sysselsättningsfrämjande syfte beräknat 35,2 
milj. kr. för investeringar vid vägverket, varav 25,2 milj. kr. för driftan
läggningar och 10 milj. kr. för anskaffningar under objektgruppen mo
torfordon och vägmaskiner m. m. Inräknas beloppet för de tidigarelag
da investeringarna - vilka praktiskt taget helt skulle ha utförts under 

budgetåret 1976/77 - innebär mitt förslag för budgetåret 1976/77 en 
ökning av investeringsnivån jämfört med innevarande budgetår med 
51,2 milj. kr. eller närmare 80 %. 

Av följande sammanställning framgår hur investeringarna i stort be
räknas bli fördelade under budgetåret 1976/77. Sammanställningen vi
sar också utfallet för budgetåret 1974175 samt beräknad medelsför
brukning innevarande budgetår enligt prop. 1975: 1. 

Objektgrupp 

Driftanläggningar 
Motorfordon och väg
maskiner m. m. 
Färjor m. m. 
Lagertillgängar 
Diverse och oförutsett 

1974/75 
Utfall 

10,5 

42,8 
2,9 

56,2 

1975/76 1976/77 
Beräknat 
i prop. Verket 
1975: I 

milj. kr. 

10,0 28,1 

48,0 89,0 
6,8 9,2 

7,2 
0,2 0,3 

65,0 133,8 

Föredra-
ganden 

10,0 

61,0 
7,7 
2,0 
0,3 

81,0 

Betydande insatser har under senare år gjorts när det gäller upprust
ning av vägverkets driftanläggningar. Jag anser det angeläget att väg

verket ges möjlighet att även fortsättningsvis genom om- och nybygg
nad av vägstationer successivt förbättra såväl de driftsmässiga som ar
betsmiljömässiga förhållandena. Jag vill i detta sammanhang också 
erinra om att regeringen den 23 oktober 1975 beslutat att 25 milj. kr. 

·får anvlindas för arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom bl. a. vägverket. 
Den föreslagna medelstilldelningen bör möjliggöra nödvändiga er-
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sättningsanskaffningar och moderniseringar inom gruppen motorfordon 
och vägmaskiner. Vidare bör bl. a. två nya färjor kunna beställas. 

Jag har vidare under objektgruppen lagertillgångar räknat medel för 
viss utökning av vägverkets grustag och materielförråd. 

Anslaget Vägmaskiner m. m. bör beräknas med hänsyn till att en 
marginal utöver investeringsramen bör finnas för att möjliggöra en av 
konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av medelsförbruk

ningen under nästa budgetår. 
Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag att medel 

anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgetåret 1976/77 
I O ~~ marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1976-07-01 

Erforderligt anslag budgetåret 1976/77 

milj. kr. 

81,0 
8,1 

-6,5 

82,6 

Vägverket har under senare år fått beställningsbemyndiganden gäl
lande leveranser av vägmaskiner m. m. om 30 milj. kr. för vartdera av 
de tre budgetår som följer efter det budgetår för vilket investerings
medel anvisas. Fr. o. m. budgetåret 1975/76 har beloppet höjts till 40 
milj. kr. avseende leveranser t. o. m. budgetåret 1978179. 

Jag förordar, att verket erhåller ett beställningsbemyndigande om 
högst 40 milj. kr. även för budgetåret 1979/80. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att statens vägverk lämnas det beställningsbemyndigan

de gällande leveranser av vägmaskiner m. m. som jag har 
förordat i det föregående; 

2. till Vägmaskiner m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett in
vesteringsanslag av 82 600 000 kr. 
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B. SJöFARTSVERKETS FOND 

Balansräkningen per den 30 juni 1975 för sjöfartsverkets fond visar 

att bruttoanskaffningsvärdet för tillgångarna uppgick till sammanlagt 

616. 7 milj. kr., varav 117 milj. kr. avsåg fastigheter, 395,2 milj. kr. 

fartyg m. m. och 104,5 milj. kr. inventarier. 

Kapitalbehållningen, dvs. bruttovärdet av tillgängarna minus gjorda 

avskrivningar, uppgick till 371 ,8 milj. kr. Under budgetåret 1974/75 öka
de behållningen med 121,8 milj. kr. 

I enlighet med för fonden gällande bestämmelser beräknas avkastning 
på fondens kapital efter stntens normalränta, vilken för budgetåret 

1974/75 fastställts till 7,25 % . Överskottet uppgick för budgetåret 1974/ 

75 till 21,8 milj. kr. som tillgodoförts driftbudgetens inkomstsida under 

posten övriga diverse kapitalfonder. 

Sjöfartsverket 

I skrivelse den l september 1975 och i anslutning därtill lämnad 

komplettering har sjöfartsverket hemställt om bl. a. investeringsanslag 
för budgetåret 1976/77 under sjöfartsverkets fond. 

Sjöfartsmateriel m. m. 

1974/75 
1975/76 
I <)76/77 verket 

föredraganden 

Ingående 
behållning 

3 600 000 
3 600 000 

100 000 
100000 

' Varav 55 000 000 på tilläggsbudget. 
• Preliminärt belopp. 

Anslag 

69 200 000 
1 128 400000 
125 300 000 
88 200000 

Medelsförbrukning under budgeråren 1974175-1976/77 

Utgift 

69 200 000 
"131 900 000 
114 000 000 

80 300000 

För budgetåret 1 9 7 4 ! 7 5 fastställdes investeringsramen ge

nom regeringens beslut den 15 maj 1975 slutligen till 69,4 milj. kr. 

I ramen ingick 1,2 milj. kr. för påbörjande av den bottenfasta fyren 

Hätteberget. Medelsförbrukningen uppgick till 69,2 milj. kr. 
För budget är e t 1975!7 6 beräknades investeringsramcn i 

prop. 1975: 1 till 66,8 milj. kr. För fortsatta arbeten med fyren Hätte

berget har regeringen höjt investeringsramen med 1,6 milj. kr. till 68.4 

milj. kr. Genom beslut den 18 december 1975 har investeringsramcn 

höjts till 125,2 milj. kr., sedan riksdagen anvisat 55 milj. kr. på tilläggs-
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budget I (prop. 1975176: 25 bil. 4, TU 1975176: 8, rskr 1975176: 56) för 

delbetalning av ny isbrytare och sedan regeringen i samma beslut för del

betalning av det byggnadsfartyg som sjöfartsverket nu beställt medgett 

att investeringsramen för detta ändamål höjs med 1,8 milj. kr. Kost
nader för vissa beslutade investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte, 

m. m. medför att ramen behöver höjas ytterligare. Den utgående balan

sen beräknas därför till 100 000 kr. 

För budgetåret I 9 7 6 I 7 7 föreslår verket en rnedelsförbruk

ning av 114 milj. kr. 

J 11 vesteringsplan 

Av sammanställningen framgår faktisk resp. beräknad medelsför

brukning för budgetåren 1974/75-1976!77. 

Sjösäkerhet 
Sjökartläggning 
Isbrytarfartyg 
Farleder 
Utrustning för fartygsvcrksamhet 

Faktisk utgift 
1974/75 

21 872 
2 646 

43 899 
727 

50 

69194 

Beräknad utgift Förslag 
1975/76 1976/77 

tusental kr. 

16 200 
3 300 

105 600 
50 
50 

1125 200 

46 730 
JO 705 
56 200 

240 
100 

113975 

1 Enligt beslut den 18 december 1975 fastställd investeringsram. 

Utöver vad som framgår av verksamhetsplanen i den allmänna sio

fartsöversikten anför verket följande beträffande sin långtidsbedömning 

av invcsteringsbehoven inom de olika objektgruppema. 

Sjösäkerhet 

Sjöfartsverket räknar med att det årliga medelsbehovet under objekt

gruppcn Sjösäkerhet under perioden 1976/77-1980/81 kommer att gå 

ned från knappt 47 milj. kr. till ca 23 milj. kr. Det är framför allt de 

föreslagna nya arbetsfartygen som leder till det stora medelsbehovet un

der periodens två första år. 

Medelsbehovet under objektgruppen Sjösäkerhet redovisas av sjö

fartsverket under följande poster. 

- Fyrar, nybyggen 

- Automatisering av fyrar 

- Fyr- och telematcriel 

- Hamnar och tjänstelokaler 

- Lotsb{1tar och distriktsfartyg 

- Sjörliddning 

- Bojar 

- Radionavigeringsstationer 
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Investeringarna under posten F yra r, n y .b y g ge n beräknas för 
budgetåret 1976/77 till 8 milj. kr. och omfattar huvudsakligen inrät
tande av farledsutmärkningar som motiveras av ändrade trafikförhål
landen. Antalet planerade objekt har skurits ned i jämförelse med 
förra årets långtidsplan. 

Ett belopp av 600 000 kr. per år har undi;r denna post 'tagits upp för 

åtgärder i syfte att rationalisera fyrarnas drift genom att bl. a. installe
ra större gasmagasin så att antalet gasningsresor kan minskas, ersätta 
gasfyrar med batterier på sådana ställen, där gasning ställer sig särskilt 

tidsödande och säkerhetsmässigt besvärlig och ersätta äldre fyrkurar 
med mera underhållsbesparande sådana. Sådana investeringar är en av 
förutsättningarna för att minska antalet arbetsfartyg. 

Enligt sjöfartsverkets reviderade plan skall fyrautomatiseringsprogram
met avslutas under budgetåret 1980/81. Automatiseringen av 

fyra r visar god lönsamhet. l\kd andra verk har träffats överens
kommelse om fortsatt bemanning av vissa fyrar för att tillgodose dessa 
verks intressen. Sjöfartsverke't bidrar med belopp som svarar mot 
verkets behov av insatser för fyrunderhållet. Kostnaderna för fyrauto
matisering beräknas för budgetåret 1976/77 till 750 000 kr. 

Fjärrkontroll av obemannade fyrar har hittills skett från Iotsplats 
i närheten av fyren. Utvecklingen pekar emellertid numera mot att man 
vid åtskilliga lotsplatser kommer att begränsa passningen.· En beman
ning dygnet runt enbart för fyrövervakning blir för dyrbar. Härtill 
kommer att på en del lotsplatser personalen måste lämna uppassningen 
under förhållandevis långa tider för att betjäna lotssökande fartyg. 
Verket planerar 'därför att all fyrövervakning skall ske från Norrköping. 
Samma fjärrövervakningscentral avses att användas också för decca
stationerna. Med en central fyrövervakning kan en personalförstärk
ning undvikas samtidigt ~m viss <leccapersonal kan frigöras för fyr
service. Systemet bör enligt verket på sikt· kunna ge en .personalbespa
ring i storleksordningen W tjänster. Den centrala fjärrövervakningsan
läggningen (centralmonitor) avses bestå av en centraldator med fjärr

avläsning och fjärrkontrollutrustning. I programmet för automatisering 
av fyrar och modernisering av deccasta'tionerna ingår anknytning till 

den centrala övervakningen. 
Posten Fyr - o c h t e 1 e m a t e r i e I är beräknad till 6,3 milj. kr. 

för budgetåret 1976!77 och är till 80 % avsedd för återanskaffning. 

Systemet med automatiserade fyrar, tclckommunikationsmedel och 
navigeringshjälpmedel förutsätter hög driftsäkerhct eftersom avbrott 
innebär en säkerhetsrisk. De nyin.vesteringar planen förutsätter avser 
anskaffning av racon - vilken kan beskrivas som en aktiv radarreflektor 

som ger ett förstärkt och särskiljbart eko på ett fartygs radarskärm -
och d'årjämte anläggningar för trafikövervakning och trafikinformation. 
I planen ingår medel för tio raconanläggningar per år till en sammanlagd 

kostnad av 250 000 kr. 
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Planen för anskaffning av utrustning för trafikinformation i vissa 

tätt trafikerade leder innefattar fem anläggningar, kostnadsberäknade 

till vardera 700 000 kr. Härtill kommer ombyggnader av utkikslokaler. 

Dessa kostnader är inriiknade i posten Ha m n a r o c h t j ä n st e

l ok a 1 er. Under denna post har tagits upp 1,3 milj. kr. för budget

året 1976177. Kostnaderna avser - utom nämnda ombyggnader av 

utkikslokaler - huvudsakligen arbetsmiljöförbättrande åtgärder. 

Investeringarna under posten Lots båtar och dis t rik t s

f art y g beräknas till 27 milj. kr. under budgetåret 1976/77. Verket 

har 100 lotsbåtar, 32 transportbätar för prickningsarbeten och för per

sonaltransporter till och från lotspassningsställen belägna på öar, fyra 

sjöräddningsbåtar och sex hydrokoptrar. Lotsbåtarna är delvis gamla 

och omoderna. En modernisering av båtbeståndet syftar till dels att fä 

säkrare och mera driftsekonomiska enheter, .dels att förse lotsplatserna 

med snabbare båtar. Därmed intjänas arbe'tstid inte bara vid utsättning 

och avtagning av lots utan även vid transportresor och prickkontroll. 

Verkets undersökningar visar att kostnaden för en snabbåt är bara hälf

ten av kostnaden för en tung lotsbåt i de fall tidsbesparingen för perso

nalen ombord helt gar att tillgodogöra. Arbetstidsförkortningar och 

höjda löner ökar viirdet av snabba båtar. I planen ingår anskaffning av 

nya lotsbåtar och förbättring av befintliga lotsbåtar med sammanlagt 

8 milj. kr. per år. Detta ger utrymme för fem snabba lotsbåtar av olika· 

storlek och en hydrokopter samt två tunga, deplacerande båtar, vilka 

behövs vid mycket dåligt väder samt under isförhållanden. Totalt bör 

det vara möjligt att minska antalet lotsbåtar vid tillgång till ett bättre 

och säkrare båtbestånd. 

Kostnaderna för en modernisering av befintliga distriktsfartyg och 

andra arbetsfartyg beräknas till sammanlagt 20 milj. kr. Distriktsfar

tygen Malmö och Stockholm är de båda äldsta fartygen. De bör ersättas 

med nya fartyg. Investeringsmedel för ett nybygge har därför upptagits 

i planen med 13 milj. kr. fördelat mellan budgetaren 1976;77 och 1977/ 

78. Tidpunkten för nyaiiskaffning av ytterligare ett e1~siittningsfartyg 
får övervägas ytterligare. Distriktsfartygen Virgo och Vega bör behållas 

och rustas upp. Även fortsättningsvis kommer två fartyg att behövas 

för gasning av fyrar. Gasningsfartyget Tändaren är i tämligen gott skick 

men bör moderniseras. Sefyr är <liiremot så gammal och i så dåligt skick 

att den sa snart som möjligt bör ersättas. 

I och med leveransen av det nya arbetsfartyget ·år 1976 får bygg: 

nadsverksamheten ett sedan länge erforderligt tillskott. övriga bygg

nadsfartyg - Byggaren, Niord och Måsen - är i och för sig i mindre 

gott skick. Verket anser att det bör gå att använda fartygen ännu en 

tid, men räknar med att en viss ytterligare förnyelse av fartygsmaterielen 

för byggnadsverksamheten blir nödvändig i slutet av femårsperioden. 

Sammanlagt innehiir detta stora investeringar i fartyg, som dock fär 
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ses mot bakgrund av att någon egentlig förnyelse inte har skett under 
den senaste tioårsperioden. 

För posten Sjö räddning riiknar verket med ett investerings

behov av drygt 400 000 kr. per år under perioden. De föreslagna an

skaffningarna utgörs av uppblåsbara livflottar, ett antal mindre riidd

ningshåtar, VHF-pejl och hjiilpradiosändare. 

För en begränsad anskaffning av boj ar och lysprickar bcg~ir ver

ket 280 000 kr. för budgetåret l 976i77. 

Sjökartläggning 

Det totala årliga investeringsbeloppet under objektgruppen Sjökan

läggning beräknar verket skall gå ned från 10,7 milj. kr. under budgct

årt:t 1976/77 till 3,5 milj. kr. under budgetåret 1980/81. Det stora mc

dclsbehovet under den första delen av perioden beror på den i verk

samhetsplanen redovisade planerade anskaffningen av ett nytt sjömlit

ningsfartyg. 

Isbrytarfartyg 

Mcdelsbehovet för isbrytarfartyg hänför sig till dellikvider för isbry

tarna Frej och I samt kompletteringsinvesteringar på befintliga isbry

tare. För budgetåret 1976177 uppgår medclsbehovet till 56,2 milj. kr. · 

Farleder 

I vissa farleder finns eller upptäcks successivt smärre grund som 

utgör en säkerhetsrisk och lir av sådan natur, att det är fördelaktigare 

att avlägsna dem än att utföra farlcdsutmärkningar. Verket har därför 

tagit upp ett årligt belopp av 240 000 kr. för detta ändamål. 

Remissyttrande 

A rhe1smark11ads.1·1yre/se11 har avgivit det yttrande som redovisas under 

rubriken Vägväsendet (s. 66). 

Föredraganden 

Sjöfartsverket har beräknat medelsförbrukningen under anslaget Sjö

fartsmateriel m. m. för budgetåret 1976177 till 114 milj. kr. Som fram

går av investeringsplanen för kommunikationsverken har jag tillstyrkt en 

investcringsram av 80,3 milj. kr. vilket innebär en ökning med 13.5 

milj. kr. i förhållande till det i prop. 1975: l beräknade beloppet för 

innevarande budgetår. Investeringsramen för budgetåret 1975176 har 

till följd av anskaffningen av nytt isbrytarfartyg och nytt byggnadsfartyg 

höjts till 125,2 milj. kr. 
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l sammanhanget kan nämnas att regeringen i beslut den 23 oktober 
1975 om tidigareläggning av statliga industribeställningar m. m. bemyn
digat arbetsmarknadsstyrelscn att i samråd med sjöfartsverket upphand
la gasbehållare för fyrar inom en ram av 2 milj. kr. Vidare får ett gas
ningsfartyg upphandlas för högst 5 milj. kr. efter särskilt beslut av re
geringen. Beställningsbemyndigande avses lämnas så snart resultatet av 

anbudsförfarandet redovisats. Vid leveransen kommer dessa investerings
objckt att invärderas direkt på sjöfartsverkets fond . utan att anslags
medcl under fonden tas i anspråk. 

Av följande sammanst~illning framgår hur investeringarna i stort be

räknas bli fördelade under budgetåret 1976/77. Sammanställningen vi
sar också utfallet för budgetåret 1974/75 samt beräknad medelsförbruk-
ning innevarande budgetår enligt prop. 1975: 1. 

1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Beräknat Verket Föredra-

i prop. · ganden· 
1975: 1 

tusental kr. 

Sjösäkerhet 21 872 12 800 46 730 21 000 
Sjökartläggning 2 646 3 300 10 705 3 000 
Jsbrytarfartyg 43 899 50 600 56 200 56 200 
Farleder 727 50 240 50 
Utrustning för fartygs-
verksamhet 50 50 100 50 

69194 66800 113 975 80300 

För objektgruppen Sjösäkerhet beräknar jag en medclsförbrukning 
av 21 milj. kr. 

Den beräknade mcdelsförbrukningen möjliggör fortsatta arbeten med 
farlcdsutmärkning i leder där trafikförhållandena ändras. Det är i 
första hand fråga om fortsatta åtgärder för att anpassa farleden till Sö
dertälje och i Mätaren till den standard som betingas av Södertälje ka
nals utbyggnad, vilken beräknas slutföras under första halvåret 1976. 
Arbetena med den bottenfasta fyren Hättcberget i Göteborgs och Bo
hus län bör kunna slutföras under budgetåret. 

För olika angelägna rationaliseringsobjekt när det gäller fyrdriften -

utbyte till större gasmagasin, automatisering och fjärrövervakning -

beräknar jag 2 milj. kr. 
För investeringar i radionavigcringsstationer beräknar jag vidare 2,6 

milj. kr., bl. a. för modernisering av deccakedjan i norra Östersjön. 

Sjöfartsverkets nuvarande fartygsbestånd uppvisar vissa brister i 

fråga om såväl effektivitet som arbetsmiljö. Genom dels det nya fartyg, 
i första hand avsett för byggnadsverksamheten, som levereras hösten 

1976, dels det tidigare nämnda fartyg, främst avsett för gasning av 
fyrar, vilket beräknas beställas i början av år 1976, förbättras fartygs-
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beståndet påtagligt. Det senare ·fartyget avs~s ersätta gasningsfadyget 

Sefyr. För slutbetalning av det förstnämnda fartyget, för vilket den to

tala kostnaden uppgår till 8,4 milj. kr., beräknar jag 3,8 milj. kr. 

I avvaktan på sjöfartsverkets redovisning . av regeringens uppdrag 

angående den framtida organisatoriska och operativa· uppläggningen av 

verkets insatser när det gäller nybyggnad, reparation och tillsyn in. m. 

av farleder och farledsanordningar är jag inte nu beredd att förorda an

skaffning av ytterligare arbetsfartyg. Den beräknade mcdelsförbruk

ningen möjliggör en fortsatt upprustning av befintliga arbetsfartyg och 

lotsbåtar samt anskaffning av nya lotsbåtar.-

För det ordinarie anskaffningsprogrammet inom objektgruppcn Sjö

kartläggning beräknar jag 3 milj. kr. Som närmare redovisats i sam

band med vissa ställningstaganden till verksamheten under delprogram

met Sjökartläggning (s. 138) är jag inte beredd att f. n. räkna medel 

för ett nytt sjömätningsfartyg. 

Under objektgruppen Isbrytarfartyg beräknar jag 56,2 milj. kr. för i 

första hand fortsatta delbetalningar av det under våren 1975 bestiillda 

isbrytarfartyget I till en beräknad totalkostnad av 153 milj. kr. 
Med hänvisning till vad jag sålunda anfört förordar jag attmedel an

visas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medelsförbrukning budgctaret 1976/77 
10 °;, marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1976-07-01 

Erforderligt anslag budgetåret 1976/77 

milj.kr. 

80,3 
8,0 
0,1 

ss.2· 

Med hänsyn till omfattningen och karaktären av sjöfartsverkcts in

vcsteringsverksamhet förordar jag att verket på motsvarande sätt som· 

tidigare år ges ett beställningsbemyndigande om S. milj. kr. gällande leve

ranser av sjöfartsmateriel under budgetåret .1978179. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

L medge att sjöfartsverket lämnas det beställningsbemyndigandc 

gällande leveranser av sjöfartsmateriel som jag förordat i det 

föregående; 

2. till Sjöjartsmatericl m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett in

vesteringsanslag av 88 200 000 kr. 
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C. FONDEN FÖR SöDERTÅLJE KANALVERK 

Sjöfartsverket 

I skrivelse den 1 september 1975 har sjöfartsverket hemställt om bl. a. 

investeringsanslag för budgetåret 1976i77 under Fonden för Södertälje 

kanalverk. 

Södertälje kanalverk 

1974175 
1975/76 
1976/77 verket 

föredraganden 

lng. 
behållning 

6 500000 
5 600000 

1 Varav 8 000 000 kr. pa tilläggsbudget I. 
• Preliminärt belopp. 

Föredraganden 

Anslag 

8 700000 
116 000000 

3 000000 
3 000 000 

Utgift 

9 600000 
•21600000 

2 3 000 000 
'3 000 000 

I skrivelse den 15 mars 1972 (rskr 1972: 44) har riksdagen bl. a. g·od

känt förslag om utbyggnad av Södertälje kanal, som kostnadsberäknats 

till 23,5 milj. kr. i 1971 års prisnivå. I prop. 1975/76: 25 med anmälan 

till tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 beräknades 

kostnaderna till totalt 38,7 milj. kr. Den höjda totalkostnaden beror 

dels på prisökningarna mellan åren 1971 och 1975, dels på kostnader 

för tillkommande arbeten, bl. a. invallning av muddermassor enligt vat

tendom och vissa säkerhetsanordningar. I skrivelse den 3 december 

1975 (TU 1975/76: 8, rskr 1975176: 56) har riksdagen - utöver tidi

gare anvisat investeringsanslag om 8 milj. kr. - beviljat ett ytterligare 

mcdclstillskott av 8 milj. kr. för budgetåret 1975/76. Medelsförbruk

ningen beräknas - efter ianspråktagande även av ingående reservation 

om 5,6 milj. kr. - till 21,6 milj. kr. 

För budgetåret 1976177 beräknar jag anslaget till 3 milj. kr. 

Med hänvisning 'till det anförda hemställer jag att regeringen föresh'.tr 

riksdagen 

att till Fonden för Si.idertäljc kanalverk för budgelaret 1976!77 

anvisa ett investeringsanslag av 3 000 000 kr. 
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Register 

Sid. 

Ö\·ersikt 

DRIFTBUDGETEN 

Sjätte huvudtite/11 

A. Kommunikationsdepartementet m. m. 

31 Kommunikationsdepartementet 
32 Kommitteer m. m., därav hälften att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
32 Extra utgifter 

B. Vägväsendet 

33 Allmän översikt över utvecklingen 
72 Statens vägverk: Ämbetsverksuppgifter, att avräknas 

Anslag kr. 

JO 185 000 

6 100 000 
430 000 

16 715 000 

mot automobilskattemedlen 7 465 000 
73 Drift av statliga vägar, att avräknas mot automobil-

skattemedlen I 510 000 000 
74 Byggande av statliga vägar, att avräknas mol automobil-

skattemedlen 765 000 000 
75 Särskilda byggnads- och förbättringsåtgärder avseende 

statliga vägar, att avräknas mot automobilskattemedlen 200 000 000 
76 Bidrag till drift av kommunala vägar och gator, 

att avräknas mot automobilskattemedlen 235 700 000 
77 Bidrag till byggande av kommunala vägar och gator, 

att avräknas mot automobilskattemedlen· 350 000 000 
78 Bidrag till drift av enskilda vägar m. m., att avräknas mot 

automobilskattemedlen l08 000 000 
79 .Bidrag till byggande av enskilda vägar, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 26 800 000 
80 Tjänster till utomstående, att avräknas mot automobil-

skattemedlen 14 207 000 
80 Avsättning till statens automobilskattemedelsfond I 000 

C. Trafiksäkerhet 

Statens trafiksäkerhetsverk: 
82 Förvaltningskostnader, att avräknas mot automobil

skattemedlen 
85 Uppdragsverksamhet, att avräknas mot automobil

skattemedlen 
89 Bil- och körkortsregister m. m. 
94 13idrag till trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder vid 

järnvägskorsningar, att avräknas mot automobil
skattemedlen 

96 Bidrag till nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, att avräknas mot automobilskattemedlen 

3 217 173 000 

22 336 000 

29 574 000 
58 381 000 

8 200 000 

3 250 000 

121 741 000 
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D. Sjöfart 

Sjöfartsverket 
100 Allmiin översikt över utvecklingen 
144 Farledsverksamhet, exkl. isbrytning 
145 Isbrytning 
146 Fartygsverksamhet 
.147 Övrig verksamhet 

Övriga sjöfartsiindanui/ 
148 Handelsflottans pensionsanstalt 
149 Bidrag till vissa resor av sjöfolk 
149 Avsättning till handelsflottans kultur- och fritidsfond 
152 Understöd åt skärgårdsrcderier m. m. 

E. Institut m. m. 

153 Transportnämnden, därav tre fjärdedelar att avräknas 
mot automobilskattemedlen 
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut: 

156 Förvaltningskostnader 
162 Utrustning m. m. 
163 Uppdragsverksamhct 
164 Vädcrlekstjänst för luftfarten 
165 Bidrag till väderlcksstationer i Nordatlanten och på 

Grönland m. m. 
167 Statens väg- och trafikinstitut 
173 Bidrag till statens väg- och trafikinstitut, att avräknas 

mot automobilskattemedlen 
174 Statens väg- och trafikinstitut: Utrustning, att avräknas 

mot a utomobi lskattemed len 
Statens geotekniska institut: 

174 Förvaltningskostnadcr 
177 Uppdragsvcrksamhct 
177 Utrustning 
178 Fraktbidragsnämndcn 
179 Transportstöd för Norrland m. m. 
180 Transportstöd för Gotland 
181 Transportforskningsdelcgationen, att avräknas mot 

automobilskattemedlen 
187 Bussbidragsnämndcn, att avräknas mot automobil

skattemedlen 
188 Statligt stöd till icke lönsam busstrafik, att avräknas 

mot automobilskattemedlen 

F. Diverse 

195 Ersättning till statens järnvägar för drift av icke lön
samma järnvägslinjer m. m. 

207 Ersättning till postverket för befordran av tjänste
försändelser, därav 4 400 000 kr. att avräknas mot 
automobilskattemedlen 

208 Bidrag till vissa internationella sammanslutningar rn. m. 
210 Beredskap för civil luftfart 
210 Kostnader för visst värderingsförfarandc 

165 572 000 
81 519 000 
16 464 000 

l 994 000 

1 000 
100 ()()() 

.1 000 
825 000 

266 476 000 

2 162 000 

44 602 000 
2 865 000 

1 I 332 000 
18 320 000 

2 500 000 
l 000 

10 887 000 

400 000 

4 440 000 
4 828 000 

150 000 
705 000 

115000000 
20 800 000 

10 345 000 

693 000 

59 200 000 

309 230 000 

600 000 000 

274 720 000 
3 082 000 
2 200 000 

40000 
211 Kostnader för riskgaranti till Scandinavian Airlincs 

System 
211 Ersättning till Linjeflyg AB för siirskilda rabatter vid 

flygtrafik pil Gotland 

1 000 

7 800 000 

887 843 000 

Summa för driftbudgeten 4 819 178 000 
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KAPITALBUDGETEN 

213 Jnvestcringsplan för kommunikationsverken m. m. 

I. Statens affärs\•erksfonder 

A. Postverket 

218 Posthus m. m. 
230 Föredraganden 

B. Televerket 

234 Teleanläggningar m. m. 
250 Föredraganden 

C. Statens järnvägar 

255 Järnvägar m. m. 
278 Föredraganden 

D. Luftfartsverket 

282 Flygplatser m. m. 
293 Föredraganden 

IV. Statens utlåningsfonder 

296 Statens lanefond för den mindre skeppsfarten 
296 Föredraganden 

V. Fonden för låneunderstöd 

297 Garanti till Aktiebolaget Aerotransport för 1975/76 

IX. Diverse kapitalfonder 

298 Statens vägverks förrådsfond: Vägmaskiner m. m. 
305 Föredraganden 
308 Sjöfartsverkets fond: Sjöfartsmateriel m. m. 
312 Föredraganden 
315 Fonden för Södertälje kanalverk 
315 Föredraganden 

54 000 000 

827 100 000 

524 700 000 

266 700 000' 

I 000 

30 000 000 

82 600 000 

88 200 000 

3 000 000 

Summa för kapitalbudgeten 1 876 301 000 

Totalt för kommunikationsdepartementet 6 695 479 000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1975 750508 



Bilaga 9 till budgetpropositionen 1976 

Finansdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 9 

Finansdepartementets verksamhet avser främst beredning av frågor 

om ekonomisk politik och skattepolitik samt samordning av frågor som 

rör statens budget. Vidare omfattar verksamheten frågor om arbets

och anställningsvillkor i allmän tjänst samt personaladministrativa 

och personalpolitiska frågor för statligt anställda. Till finansdepartemen

tet hör ett antal förvaltningsmyndigheter med uppgifter som omfattar 
hl. a. rationalisering och revision, statistikproduktion, skatteadministra

tion samt lokalförsörjning. Till departementets verksamhetsområde hör 

även fr[1gor om skatteutjämningsbidrag till kommunerna och andra 

kommunalekonomiska frågor samt frågor om presstöd och samhälls
information. 

De förslag till utgifter inom finansdepartementets verksamhetsom

råde som läggs fram för budgetåret 1976177 omfattar 7 489 milj. kr. 

Detta innebär en minskning med 616 milj. kr. i förhållande till inne

varande budgetår. Minskningen orsakas främst av ett minskat medelsbe

hov för täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. som 

följd av löneavtal. 

För nästa budgetår utgör bidragen till kommunerna liksom under de 
senaste åren den största utgiftsposten. Utgifterna för bidragen ökar 
med 970 milj. kr. till sammanlagt 5 294 milj. kr. ökningen samman
hlingcr främst med att kommunerna fr. o. m. nästa budgetår kompen
seras för minskat skatteunderlag i anledning av de sänkningar av in
komstskatten som beslutades vid 1974 års riksdag. Vidare ges under 
budgetåret 1976/77 ett fullt årligt bidrag till kommunerna i enlighet 
med överenskommelsen i februari 1975 om begränsning av kommunal

skattehöjningar under åren 1976 och 1977. Dessa båda utgiftsändamål 

medför en ökning av utgifterna under sjunde huvudtiteln med ca 1 050 

milj. kr. Skatteutjämningsbidragen ökar med 70 milj. kr. till samman

lagt 2 870 milj. kr. Skattebortfallsbidragen uppgår för innevarande bud

getår till 1 100 milj. kr. Bidragen, som avtrappas successivt, minskar 
med 150 milj. kr. till nästa budgetår. 

Riksskatteverket får ökade resurser för förberedande av den vid 

1975 års riksmöte beslutade omläggningen av skatteadministrationen 

och taxeringen i första instans och förberedelserna för ett nytt ADB-

Rihdage11 1975176. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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system för folkbokföring och beskattning. Verket får dessutom kraftigt 

ökade utbildningsresurser i anslutning härtill. Vidare får riksskattc
verket väsentliga förstärkningar för . anvisnings-, kontroll- och revi

sionsverksamhet. 
Förslag om förändringar i det statliga stödet till dagspressen kommer 

att föreläggas riksdagen i särskild proposition. 

Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 

Den l januari 1974 trädde en ny Jag om skatteutjämningsbidrag i 

kraft. Den nya lagstiftningen medförde en betydande ökning av bidra

gen från staten till kommunerna. 

Skatteutjämningsbidrag utgår till kommuner, landstingskommuner 

och kyrkliga kommunenheter. Syftet med bidragen är att neutralisera 

skattekrafts- och kostnadsskillnader för olika kommuner öch därmed 

utjämna skillnaderna· i den kommunala skatteutdebiteringen i olika 
delar av landet. Skatteutjämningssystemet är ett av de främsta medlen 

för att skapa en i möjligaste mån likvärdig kommunal serviCe i olika 

delar av landet. Den största betydelsen har skatteutjämningsbidragen 

för Gotland, för norrlandskommunerna och för glesbygdskcimmuner i 

andra delar av landet. 
Det skatteutjämningssystem som nu har tillämpats under två år var 

avsett att vara ett provisorium i avvaktan på resultaten av den kom
munalekonomiska utredningens arbete. Det har emellertid ansetts ange

läget att se över systemet redan dessförinnan. Mot den bakgrunden har 
särskilda sakkunniga tillkallats i december l 975 för att göra en översyn 
av rcgh:rna för skatteutjämningsbidragen. 

Det sammanlagda beloppet för skattcutjiimningsbidrag under vart 
och ett av rtren 1969-1976 framgår av följande sarirnrnnställning. 

Skatteutjämningsbidrag till kommunerna åren 1969-1976 (milj. kr.) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

1 460 l 608 I 781 I 938 2 047 2 553 2 658 2 662 

Av bidragsbeloppct för år 1976 faller l 638 milj. kr. på konimuner, 

I 08 milj. kr på församlingar och 916 milj. kr. på landstingskommuncr. 

Skattcutjämningsbi<lragen för åren 1975 och 1976 fördelar sig på län 

enligt följande. Bidragen redovisas förutom i milj. kr. även fördelade 

på invånare samt omräknade till samma mått som den kcimmunala ut

debiteringen, dvs. kronor per skattekrona (kr./skr.). 

De relativt sett största beloppen för skatteutjämningsbidrag, räknat 

både per invånare och i kronor per skattekrona, utgår som framgår av 

tabellen till de fyra nordligaste länen och Gotlands län. Skatteutjäm

ningsbidragen räknat i kronor per invånare uppgår för hela· landet till 
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Skatteutjämningsbidrag åren 1975 och 1976 . 

1975 1976 

Län Milj. kr. Kr./inv. Kr./skr. Milj. kr. Kr./inv. Kr./skr. 

AB 28.5 19 0: 10 30,l 20 0: 10 
c 47,6 208 ~j I: 61 47,9 208 I: 42 
D 27,7 111 0: 84 36,3 144 0:98 
E 72,9 189 1: 46 66,7 172 l: 17 
F 62,4 207 .] : 6.4 59,0 195 · I: 35 
G 56,1 332 2:75 54,4 320 2: 31 
H 115,4 480 4: 15 I 18,3 491 3: 70 
I 86,4 I 594 15: 99 91,9 I 684 14:46 
K 54,3 350 2:92 58,3 375 2:74 
L 90,4 i 335 2: 81 97,7 358 2: 64 
M 69,0 94 0: 65 66,7 90 0: 56 
N 69,l 320 2: 67 76,7 350 2:57 
0 84,8 119 0: 78 65,5 92 0:54 
p 112,7 271 2: 20 I 10,9· . 265 I: 88 
R 108,2 413 3: 51 110,7 . 419 3: 12 
s 147,2 519 4: 32 126,1 443 3: 14 
T 64,7 237 1: 81 47,4 173 I: 15 
u 33,2 128 0: 95 30,l 116 0: 76 
w 109,4 392 3; 14 104,2 371 2:60 
X 150,7 515 4: 17 147,6 501 3: 51 
y 227,5 850 6: 84 230,4 857 5: 95 
z 212,5 I 597 14: 24 229,5 I 715 13:25 
AC 269,8 1 149 9:48 278,7 l 177 8: 38 
BD 358,0 I 369 10: 50 376,4 I 421 9:37 

Riket 2 658,5 325 2:32 2 661,5 324 2: 04 

324 kr. för år l 976. För Jämtlands och Gotlands Hin uppgår bidragen 

till 1 715 resp. l 684 kr. per invånare. Närmast följer Norrbottens och 

Vä~terbottens län, där bidragen uppgår till 1 421 _resp. 1 l 77 kr. per in-

vänare. För Hinen i övrigt varierar beloppen mellan 20 och 857 kr. per 

invånare. 

Niir man mäter bidragen i samma mått som kommunalskatten, dvs. 

i kronor per skattekrona, redovisas för år 1976 den högsta siffran, 

J 4: 46 kr./skr., för Gotlands län och därefter följer Jämtlands län med 

13: 25 kr./skr. Motsvarande tal för Norrbottens och Västerbottens län 

iir 9: 37 resp. 8: 38 kr./skr. Det kan vara av intresse att no,t_era att med 

hj;ilp av skatteutjämningsbidragen uppnår vissa norrlandskommuner en 

skattekraft som ligger i nivå med några av de kommuner som har den 

högsta skattekraften i landet. Således få~ Pajala för år 1976 en skatte

kraft av 240 skr. per invånare. Endast fyra kommuner i landet, nämligen 

Danderyd, Lidingö, Solna och Stockholm, har en högre skattekraft per 

invånare. Samtliga kommuner i Norrbottens län och ytterligare 15 

norrlandskommuner uppnår en skattekraft, som överstiger 200 skr. per 

invånare. Motsvarande .tal är för Malmö och Götebor·g 191 resp. 188 

skr. För landet som helhet har bidragen räknat i kr. per skattekrona 

genomsnittligt minskat från 2: 32 till 2: 04 mellan åren 1975 och 1976. 

Detta förklaras av att skatteunderlagstillväxten varit snabbare i de bi-
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dragsmottagande kommunerna än i riket som helhet. Medelutdebitering
en i riket uppgick år 1975 till 25: 23 kr. per skattekrona och beräknas 
för år 1976 till 26: 15 kr. per skattekrona. Sett som ett genomsnitt för 
landet svarar skatteutjämningsbidragen alltså de båda senaste åren för 
9 resp. 8 ':-'(, av kommunernas inkomster angivna som medelutdebitering. 

Rationalisering och revision 

Verksamheten inom området rationalisering och revision beräknas 
fortsätta med samma ambitionsnivå som de senaste åren. Genom stats
kontorets nya organisation och ett ökat samarbete mellan statskontoret 
och riksrevisionsverket förutses en ökad satsning på myndighetsinrikta
de insatser. 

Riksrevisionsverket bedriver revision huvudsakligen i form av för
valtningsrevision. Tyngdpunkten häri skall ligga på myndighetsinriktad, 
löpande revision med granskande och främjande syfte. 

Statistikproduktion 

Statistiska centralbyrån svarar för den offentliga statistiken och har 
en allmänt samordnande funktion inom statistikområdet. Efterfrågan 
på statistisk information bl. a. som beslutsunderlag och för prognos
iindamål har under senare år fortsatt att öka. 

Centralbyrån har ca l 950 anställda, varav ungefär 850 arbetar vid 
produktionsfilialen i Örebro. Anslagen till centralbyrån tas upp med 185 
milj. kr. ( ..L 32 milj. kr.). 

För n~ista budgetår föreslås att den offentliga statistiken byggs ut yt
terligare. En resursförstärkning på 1,5 milj. kr. avser utökad och för
bättrad energistatistik. Även regionalstatistiken föreslås bli utbyggd 
samtidigt som samverkan mellan statistiska centralbyrån och samhälls
planerande organ inom Hinen och kommunerna görs mer effektiv. Cen
tralbyrån får medel för att påbörja undersökningar av hushållens spa
rande. Vidare föreslås förbättringar av lagerstatistiken, en ny moder
niseringsstatistik för flerfamiljshus, en omläggning och utökning av 

fastighetspris- och lagfartsstatistiken och en utvidgning av arbetskrafts
undersökningarna vad gäller utländska medborgare. Under nästa bud
getår får centralbyrån dessutom medel för att utföra en undersökning 

av närvaro och frånvaro vid förskola. Arbetet med 1975 års folk- och 
bostadsräkning förutses fortgå planenligt. 

Skatte- och tullväsen m. m. 

Ett väl fungerande skattesystem är av stor betydelse för samhällets 
verksamhet. Organisationen för beskattning och uppbörd förbättras suc
cessivt. Åtgärder för att hindra skatteundandragande i olika former är 
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därvid ett väsentligt inslag. Inom skattelagstiftningen har riksdagen ny
ligen antagit bestämmelser om bevissäkring i skatteprocessen och be
gränsning av avdragsrätten för pensionsförsäkringar. Innevarande riks
möte kommer att få ta ställning till förslag om skärpta regler för be
skattning av fåmansbolag, en allmän regel mot skatteflykt och änd
rade regler för beskattning av realisationsvinster. Taxerings- och kon
trollorganisationen ges ökade resurser. Taxeringsorganisationen i första 

instans byggs ut kraftigt genom att länsstyrelserna och de lokala skatte
myndigheterna får väsentliga personalförstärkningar. 

Riksskatteverket svarar för den centrala ledningen av beskattnings-, 

uppbörds- och folkbokföringsväsendet. Huvuduppgiften för verket inom 
skatteområdet är att verka för en effektiv, rättvis och likformig be
skattning. Denna uppgift fullgör verket genom kontroller, genom råd, 
anvisningar och information till myndigheter och allmänhet samt genom 

en kontinuerlig anpassning av organisation och arbetsformer inom skat
teväsendet till utvecklingens krav. I årets budgetförslag får riksskatte
verket en ökning med 47 tjänster. Den största satsningen görs härvid 
på verkets kontrollavdelning, som får 20 av de nya tjänsterna. Därige
nom ökar verkets möjligheter att bedriva kvalificerad ADB-revision, 

egen revision och landsomfattande kontrollaktioner. Distriktskontoren 
får mer personal för att komma till rätta med fusk med bl. a. vägtrafik

skatt. 
Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad 

skatteadministration och taxering i första instans, m. m. (prop. 1975: 
87, SkU 1975: 31, rskr 1975: 229), dels ett nytt system för automatisk 
databehandling inom folkbokförings- och uppbördsväsendct (prop. 1975: 
57, SkU 1975: 32, rskr 1975: 230). Besluten innebär bl. a. att alla dekla
rationer skall granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av tjänste
män vid länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. Skatteadministrationen 
effektiviseras bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd som underlag för 
granskningen och taxeringen. Den nya taxeringsorganisationen skall i 
huvudsak genomföras till 1978 års taxering. Under tiden fram till över
gången skall ett fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete bedrivas. 
Ansvaret för detta ligger på riksskattev.erket och statskontoret. Till 
nästa budgetår föreslås riksskatt!!verket få kraftiga förstärkningar för 
förberedelsearbetet och den i anslutning härtill bedrivna utbildningsvcrk
samheten. Förslag avges om ett ökat antal regionala datorer. 

Tullverkets arbete har under de senaste åren ändrats dels som följd 

av den nya tullprocedur och nya distriktsorganisation, som infördes den 
1 januari 1974, dels genom frihandelsavtalen med bl. a. EG och den 

därav följande successiva avtrappningen av industritullarna med be

rörda länder. Den nya tullproceduren innebär bl. a. att de flesta företag 
med mera regelbunden import kan genom s. k. hemtagning förfoga 
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över sina införda varor redan innan dessa har förtullats. En annan · 

väsentlig nyhet är att tulltaxering av införda varor sker med ledning 

av deklarationer som importörerna upprättar. 

Samtidigt med den nya tullproceduren infördes en ny distriktsorga

nisation för tullverket. Den nya organisationen innebär bl. a. att led

ningsorgan på regional nivå har tillkommit under generaltullstyrelsen. 

Verksamheten för bekämpande av smuggling ·har gjorts mera slag

kraftig genom att bevakningsarbetet samordnas inom betydligt större 

områden än tidigare tulldistrikt. Den nya organisationen medför efter-

hand personalbesparingar. . ; 

För nästa budgetår möjliggör den nya organisationen och den för- · 

lindrade tullproceduren en minskning av personalen med drygt 30 

tjänster. Samtidigt förstärks bevakningspersonalen för nytillkommande 

arbetsuppgifter och ändringar i trafikstrukturen samt för intensivare 

spanings- o<.:h kontrollverksam het. ökade satsningar görs även på. en 

förbättrad underhållstjänst avseende tullverkets fartygs-, fordons- och 

telekommunikationsmatcriel. Sammanlagt innebär personalförändringar- · 

na inom tullverket till nästa budgetår en minskning med tre tjänster. 

Utrikeshandelsstatistikutrcdningen har föreslagit åtgärder för för

bättringar av statistiken över utrikeshandeln. Regeringen kommer· att 

inom kort ta ställning till dessa förslag. 

Stöd till dagspressen 

Ett direkt stöd till tidningsföretagens löpande verksamhet utgår i form 
av produktionsbidrag för s. k. andratidningar. För innevarande budgetår 
har 97 milj. kr. anvisats .. Vidare finns för innevarande budgea1r' 25 

milj. kr. anvisade till samdistributionsrabatt för dagstidningar. Detta 

stöd syftar till att sänka distributionskostnaderna för tidning(\rna :och 
samtidigt ge andratidningar blittre ekonomiska villkor då de distribue
ras tillsammans med en större tidning. Dagstidningsföretag kan också 

erhålla statliga lån på fördelaktiga villkor från pressens lånefond, i första 

hand till investeringar. 
1972 års pressutredning överlämnade i oktober 1975 -sitt betänkande 

Svensk press. Statlig presspolitik (SOU 1975: 79). I betänkandet föreslås 

vissa förändringar i formerna för det statliga 'stödet till d!i~spressen. 
Proposition i denna fråga kommer att föreläggas riksdagen under våren 

1976. 

Personalpolitiska och personaladministrativa frågo.r 

Förslag framläggs orn uppbyggnad av statlig företagshälsovår4 med 

i stort samma inriktning som den företagshälsovård som utvecklas. inom 

vissa delar av den övriga arbetsmarknaden. 

Vidare föreslås att de anställda får ett direkt inflytande över verk-
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samh.:tcns utformning genom att särskilda partssammansatta organ in

rättas med uppgift att planera och leda uppbyggnad och drift av den. 
statliga företagshälsovården. Dessa _organ svarar också för att uppbygg- ·· 

naden av den statliga företagshälsovården samordnas på regional nivå .. 
Regeringen har beslutat om lagrådsremiss med förslag till lagstiftning 

om medbesfämmande i arbetslivet m. m. Denna lagstiftning [ir avsedd 

att i det väsentliga gälla också för de offentligt anställda. Arbetet med 

ti!Eimpningsregler för den offentliga sektorn pågår i nära kontakt med 

de anställdas organisationer. Proposition i frågan beräknas komma att 

föreläggas riksdagen samtidigt med propositionen om mcdbesfämmande

Jagen i mars 1976. 

Under ledning av delegationen för förvaltningsdcmokrati har för

söken med medbestämmande för de anställda vidgats till att omfatta 

ett 20-tal myndigheter. Medbestämmandet omfattar frågor av väs~nt

lig betydelse för de anställda. Verksamheten innebär att företrädare för 

de anst:illda, utsedda av deras organisationer, och företrädare för 

myndigheter ingår i försöksvis inrättade organ. I dessa organ fattas 

beslut i lirenden av personaladministrativ karaktär. Vid dessa ärendens 

handläggning tillämpas i övrigt de regler som generellt gäller för hand

läggning av ärenden inom myndigheterna. 

Delegationen har påbörjat en granskning av den genomförda försöks

vcrksamhetcn och kommer att under budgetåret l 976/77 lägga fram 

en sammanfattande redogörelse rörande erfarenheterna ·av försöks

verksamheten. 

Förslag läggs fram om att företrädare för de anställda vid statlig 

myndighet, som enligt särskild föreskrift får ingå i styrelsen eller an
nat organ vid myndigheten, fftr utses och entledigas av den eller de 

arbetstagarorganisationer som finns hos myndigheten. 
Regeringen har fattat principiellt beslut om genomförande av ett gec 

nerellt löneuträkningssystcm. Genomförandet berör tills vidare inte 
affärsverken och myndigheter tillhörande försvarsdepartementet. Stats
kontorct skall tills vidare svara för att systemet införs successivt. Rege
ringen har vidare updragit åt statskontoret att i samråd med statens 

personalpensionsverk och statens pcrsonatn;imnd tills vidare bedriva ett 
fortsatt utvecklingsarbete med system för automatiserad matrikelföring 

och pensionsuträkning. 

Utredningen angående kvinnornas situation inom den statligt lörn:

rcglcrade offentliga förvaltningen har lämnat betänkandet Kvinnor i 

statlig tjänst (SOU 1975: 43). Betänkandet har remissbehandlats. En 

s~irskild proposition i ämnet kommer att föreläggas riksdagen under 

pågående riksmöte. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 9 Finansdepartementet 8 

Sammanfattning 

Förändringarna inom finansdepartementets verksamhetsområde i för

h[1llandc till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 framgår av följande 

sammanställning. Beloppen anges i milj. kr. 

DRIFTBU DGETEN 
A. Finansdepartementet m. m. 
B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 
C. Skatte- och kontrollväsen 
D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 
E. Diverse 

Summa driftbudgeten 

KAPITALBUDGETEN 
Il. Statens allmänna fastighetsfond 
V. Fonden för låneunderstöd 
VII. Fonden för förlag till statsverket 
IX. Diverse kapitalfonder 

Summa kapitalbudgeten 

Totalt för finansdepartementet 

Anvisat 
1975/76 

67,2 
340,6 
545,4 

4 323,5 
2 494,5 

7 771,2 

210,6 
0,1 

60,0 
63,0 

333,7 

8104,9 

Förslag Foränd-
1976/77 · ring 

81,8 14,6 
388,5 + 47,9 
646,8 ' 101,4 ' 5 293,4 _j_ 969,9 
603,4 -] 891,l 

7 013,9 757,3 

340,2 ·;- 129,6 
0,1 

20,0 40,0 
115,0 + 52,0 

475,2 141,5 

7 489,l 615,8 

De totala utgifterna beräknas minska med ca 616 milj. kr. Anslagen 

på driftbudgeten minskar därvid med ca 757 milj. kr. under det att an

slagen på kapitalbudgeten ökar med ca 141 milj. kr. På driftbudgeten 

ökar främst bidrag och ersättningar till kommunerna med ca 970 milj. 

kr. Det under sjunde huvudtiteln redovisade anslaget till täckande av 

merkostnader för löner och. pensioner är - i avvaktan på avtal om 

1977 års löner för de statsanställda - schablonmässigt beräknat till 

400 milj. kr., vilket innebär en minskning med 1 900 milj. kr. På kapital

budgeten ökar anslaget till byggnadsarbctcn för statlig förvaltning med 

J 00 milj. kr. Större delen av kostnaderna under anslaget avser upp

förande av lokaler för omlokaliserade statliga myndigheter. 
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FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssarnmanträde 
1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Sträng såvitt avser frågorna under littcra A, B 

punkterna 1-15, C, D, E punkterna 1-12 på driftbudgeten samt kapi

tal budgeten; 

statsrådet Feldt såvitt avser frågor under littera B punkterna 16-20 och 

E punkterna 13-20. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser finansde

partementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Sjunde huvudtiteln 

A. FINANSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Finansdepartementet 

l 974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

Personal 

17 674 665 

18 696 000 

23 533 000 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar (även utri kcs resor) 
Expenser 

1975/76 

132 
66 

198 

17 396 000 
200 000 

I 100 000 

18 696 000 

Beräknad 
ändring 
1976/77 

-i-2 
+s 
+7 

+4 237 000 

+ 600 000 

-1-4 837 000 

Pris- och löncomräkning uppgår till 3 860 000 kr., varav 466 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

I samband med den i november 1975 genomförda ändrade ärendeför
delningen inom regeringen har i finansdepartementet inrättats en extra 
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kanslirådstjänst och två biträdestjänster. Medel härför bör beräknas för 

nästa budgetar. I övrigt beräknar jag medel för ytterligare en kanslist

tjänst och tre biträdestjänster. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanställningen hemställer jag att re

geringen föreslår riksdagen 

att till Fi11ansdeparteme11tet för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 23 533 000 kr. 

A 2. Gemensamma ändamål för departementen 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

35 688 745 

38 250 000 

45 290 000 

Från anslaget bestrids kostnader för departementens organisationsav~ 

delning och andra för departementen gemensamma anordningar. Från 

anslaget bestrids vidare departementens och kommittcernas sjukvårds

och lokalkostnader, utgifter för expenser avseende inredning och utrust

ning av lokaler, telefon m. m. samt kostnader för tjänstebilar, allt i den 

mån medel inte anvisas i annan ordning. Sjukvårds- och lokalkostna

derna för utrikesdepartementet samt hyreskostnaderna för försvarsde

partementet bestrids dock från vederbörande departementsanslag. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resecrsättningar (även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Kostnader för tjänstebilar 
Expenser 

Därav engfogsutgifter 

1975/76 

21 
112 

133 

7717000 
325 000 

50 000 
23 918 000 

180 000 
6 060 000 
(845 000) 

38 250 000 

Beräknad 
ändring 
1976/77 . 

+I 973 000 
+ 25 000 
+ 15 000 
-1-4 202000 
+ 35 000 
-+- 790000 

(- 303 000) 

+7 040 000 

För pris- och löneomräkning beräknar jag 5 553 000 kr., varav 

287 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg och 3 085 000 kr. ökade 

kostnader för befintliga lokaler. 

Enligt riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte skall en för riksdagen . 

och departementen gemensam tidning_ges ut fr. o. m. år 1976 (frams~äll

ning 1975: 15 till riksdagen, KU 1975: 21, rskr 1975: 22~). Utgivningel'! 
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;.w tidningen Departementsnytt, som har ombesörjts av departementens 

organisationsavdelning, upphör därvid i oc.h med utgången av år 1975 . 

.Jag har vid beräkningen av detta anslag tagit hänsyn härtill. Jag har vi

<.lare berliknat medel för förstärkning av organisationsavdelningen med 

två handläggare och ett biträde för personaladministrativa och kamerala 

frågor samt en bilförarc .. 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen för

ordar jag att anslaget tas upp: ined 45 290 000 kr. för nästa budgetår. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Gemensamma ändamål för departementen .för budgetåret 

1976,117 anvisa ett förslagsanslag av 45 290 000 kr. 

A 3. Ekonomiska attacheer 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

890 086 

l 146 000 

1298000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för ekonomiska attachcer. Tjäns

ter för sådana attacheer finns inrättade i Bryssel, Paris, Tokyo och 

Washington. 

För nästa budgetår räknar jag inte med andra ökningar än pris- och 

löneomrlikning. Anslagsbehovet beräknar jag till 1 298 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lkonomiska attacheer för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 298 000 kr. 

A 4. Kommittcer m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

9 316 206 

8 500 000 

11000000 

Reservation 2 054 840 

Belastningen pa anslaget under innevarande budgetår beräknar jag till 

ca 9,5 milj. kr. Med hänsyn till den förväntade omfattningen av kom

mitteverksamhe.ten under nästa budgetår och med beaktande av den an

slagsbehåll ning som väntas uppkomma förordar jag att anslaget förs 

upp med 11 milj. kr. för nästa budgetår. 

fag hcmställe.r att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommirteer m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett rcser

vationsanslag av 11 000 000 kr. 
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A 5. Extra utgifter 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

557 695 

600 000 

675 000 

Reservation 

12 

49 919 

Med hänsyn till den hittillsvarande belastningen bör anslaget föras 
upp med 675 000 kr. för nästa budgetår. Jag har därvid räknat med att 
fortsatt bidrag till utgivningen av statskalcndern skall bestridas från an
slaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra utgifter för budgetåret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av 675 000 kr. 
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B. ALLMÄNNA CENTRALA ÄMBETSVERK M. M . 

.B 1. Kammarkollegiet 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

8 620 444 
9 174 000 

11082000 

Kammarkollegiet är central förvaltningsmyndighct med uppgift att 
handlägga frågor rörande statlig och kyrklig egendom, rikets indelning 
-0ch den prästerliga organisationen, handha medels- och fondförvaltning 
samt i vissa ärenden bevaka statens rätt och allmänna intressen. 

Chef för kollegiet är en generaldirektör. Inom kollegiet finns sju en
heter, nämligen en allmän avdelning, ett advokatfiskalskontor, en fond
byrå, en redovisningscentral, ett revisionskontor, ett arkivkontor och en 
administrativ sektion. 

1975/76 Beräknad ändring till 1976/77 

Kammar- Före-
kollegiet draganden 

Personal 
Handläggande personal 56 +3 +1 
Övrig personal 65 -J-4 -j- 3 

121 +7 -H 
Anslag 
Lönekostnader 9113000 +2 336 000 +2 165 000 
Sjuk värd 33 000 3 000 -i- 3 000 
Reseersättningar 73 000 7 000 + 7000 

Därav utrikes resor (I 000) (--:-- 9 000) (+ 4000) 
Lokalkostnader 963 000 163 000 -1- 163 000 
Kostnad för datamaskintid 900 000 + 70000 
Expenser 550 000 -;- 53 000 -r· 53 000 

Summa utgifter 11632000 ·' 2 562 000 ·[-2 461 000 

A vgär ersiittningar för redo-
visningscentralens tjänster 2 458 000 ' 483 000 + 553 000 

Summa anslag 9 174 000 ·!-2 079 000 +1908 000 

Kammarkollegiet 

1. Löne- och prisomräkning 2 milj. kr., varav 242 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. Till följd av omlokaliseringen av statens lantmäteriverk bör kolle
giet förstärkas med en tjänst avsedd för i första hand utredningsarbete 
i fastighetsrättsliga frågor ( + 83 464 kr.). 

3. Fondbyrån bör erhålla förstärkta resurser för att ta hand om för-
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valtningsuppdrag. Härför erfordras en handläggar- och en biträdes

tjänst ( + 161 868 kr.). 
4. De administrativa arbetsuppgifter som hittills varit utspridda på 

enheter kommer att sammanföras till administrativa sektionen. I sam
band därmed erfordras en förstärkning av sektionen med en handläg~ 
gare ( + 103 946 kr.). 

5. För granskning av redovisning av statsbidrag till institutioner, för
eningar och enskilda personer erfordras en tjänst som assistent 
( +67 519 kr.). 

6. Granskning m. m. av reseräkningar överflyttas alltmer till kam
markollegiets redovisningscentral från de anslutna myndigheterna. f!är
för erfordras en förstärkning med en assistent. För att möjliggöra en 
kortare genomloppstid av utbetalningarna och ökad internutbildning be

höver redovisningscentralen dessutom förstärkas med en biträdestjänst 
för granskning och dataregistrering. ( + 132 753 kr.). 

7. Inom ramen för 0-alternativet kan kollegiets processvcrksamhet i 
bl. a. vattenmål, ersättningsmål enligt naturvårdslagen och fiske~rsätt
ningsmål inte inskränkas genom någon åtgärd från kollegiets sida. Per-.. 
sonalinskränkningar måste därför belasta den övriga verksamheten. 
Följden skulle bli förlängd handläggningstid och allmänt försämrad ser
vice samt reducerad granskningsverksamhet beträffande arvs- och gåvo
beskattningen. Även revisionskontorets verksamhet skulle drabbas och 
få effekter på revisionen hos de myndigheter kontoret har att revidera. 

Föredraganden 

Till nästa budgetår beräknar jag medel för en handläggartjänst och 
en assistenttjänst vid administrativa sektionen (4, 5) samt en assistent
tjänst och en biträdestjänst vid redovisningscentralen (6l. Härutöver bör 
medel ber~iknas för försfärkning av kollegiets resurser för fastighets
rättsliga utredningar (2). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för 
nästa budgetår till 11 082 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Kammarkollegiet för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 11 082 000 kr. 

Statistiska centralbyrån 

St::ltistiska centralbyrån (SCB) är central förvaltningsmyndighet 
för den statliga statistikproduktionen och handhar huvuddelen av 

denna. Centralbyrån har dessutom en allmänt samordnande funktion 
inom statistikområdet. Det åligger vidare centralbyrån att utföra vissa 
intermittenta undersökningar och att göra långsiktiga utbildnings- och 
yrkesprognoser. Hos centralbyrån handhas äktenskapsregistret samt förs. 

centralt företagsregister, lantbrukets företagsregistcr och i övrigt de re-



Prop. 1975/76: 100 :Bilaga 9 Finansdepartementet 

gistcr som behövs för verksamheten. SCB skall inom sitt kompetensom
råde i mån av resurser åtaga sig uppdrag från statliga och kommunala 
myndigheter. SCB får även åtaga sig sådana uppdrag från ·enskilda upp~ 
dragsgivare. Denna verksamhet skall vara ekonomiskt självbärande. 

SCB leds av en styrelse. Chef för centralbyrån är en 'generaldirektör. 
Centralbyrån är organiserad på sju avdelningar, nämligen avdelningen 
för areell statistik, avdelningen för förctagsstatistik, avdelningen för in
dividstatistik, avdelningen för planering och samordning, avdelningen 
för administration och information, uppdragsavdelningen samt driftav
delningen. Avdelningarna är i sin tur organiserade på enheter. Till cent
ralhyrån är också knutet ett vetenskapligt råd samt ett antal ·nämnder. 
Vissa ändringar föreslås ske i organisationen fr. o. m. den I juli I 976. 

Verksamheten vid SCB bedrivs dels i Stockholm, dels i Örebro där 
centralbyrån har en produktionsfilial. Till filialen i Örebro är bl. a. hu
vudparten av driftavdelningen förlagd (datamaskincentralcn och cen
tralen för manuell databehandling); Den 1 juli 1975 fanns vid centralby

rån som helhet 1 954 anställda, varav 861 personer i Örebro. Därutöver 
fanns vid denna tidpunkt 348 intervjuare inom avdelningen för upp
dragsverksamhet. 

SCB har de senaste åren fått anslag i programtermer. Följande pro-
gramindelning gäller fr. o. m. den J juli 1974. 

l. Statistik, register och prognoser 
2. Uppdragsverksamhet 
Programmet Statistik, register och prognoser indelas följande del-

program. 

1. Extern samordning 
2. Jordbruk och skördeskadeskydd m. m. 
3. Industri- och byggnadsverksamhet 
4. Handel, servicenäringar och priser 
.5. Bostäder, andra byggnader och fastigheter 
6. Samhällsekonomi och· offentlig förvaltning 
7. Arbetsmarknad 
8. Befolkning och hushåll 
9. Rätts- och socialväsende 

JO. Utbildning, forskning och kultur 
11. Befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoscr 

12. Bibliotek och information m. m. 
13. Arkiv 
14. Standardisering, gemensam metodutveckling och projektbundet 

utvecklingsarbete. 

Medel för statistiska centralbyråns verksamhet anvisas för budgetåret 
1975/76 under följande anslag. 

1. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 
2. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 
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3. Statistiska centralbyrån: Utrustning 

4. Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkning 1975. 

För budgetåret 1976/77 bör medel för centralbyråns verksamhet anvi-

sas under följande anslag. 

1. Statistiska centralbyrån: Statistik, register och prognoser 

2. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

3. Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkning 1975. 

Anslag 1 är ett förslagsanslag för finansiering av program 1 med un

dantag för de delar av programmet som finansieras av anslag från IX:e 

huvudtiteln resp. anslag 3. 

Anslag 2 är ett förslagsanslag och bör tas upp med ett formellt belopp 

på 1 000 kr. Under anslaget redovisas intäkter och kostnader för SCB:s 

uppdragsverksamhet (program 2). Anslaget får i princip inte belastas. 

För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga likviditetsproblem för upp

dragsverksamhetcn samt för att t.v. tillgodose behov av rörelsekapital 

disponerar centralbyrån en rörlig kredit i riksgäldskontoret på högst 7,5 

milj. kr. 

Anslag 3 är ett förslagsanslag för finansiering av den del av program 

I som berör 1975 års folk- och bostadsräkning. 

B 2. Statistiska centralbJrån: Statistik, register och prognoser 

I 974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

.1976/77 Förslag 

126 125 427 

125 584 000 
] 58 611 000 

Programmet Statistik, register och prognoser avser statistikproduk

tion, samordning av den statliga statistiken, förande av vissa centralare
gister, prognos- och utvecklingsarbete inom statistikens område, m. m. 

Statistiska centralbyrån har i sin anslagsframställning delat in verk

samheten undc.r programmet, förutom enligt delprograniindelningen, i 
löpande verksamhet, intermittenta undersökningar och utvecklingsar

bete. 

Under de olika delprogrammen redovisas den löpande verksamhet 

och de intermittenta undersökningar som hör till delprogrammet i fråga. 

Utvccklingsarbetet är samlat under delprogram 14. Den löpande verk

samheten omfattar löpande statistikproduktion, registerarbete och pro

gnosarbete. Till intermittenta undersökningar räknar SCB större, som 

regel med viss periodicitet återkommande undersökningar. Till utveck

lingsarbcte hänförs dels projekt som syftar till att planera utformningen 

av ny statistik och nya metoder, dels projekt som avser mera omfat

tande förändringar och anpassningar av den existerande statistikproduk

tionen. Utvecklingen inom programmet dels enligt denna indelning, dels 

enligt dclprogramindelningen framgår av följande sammanställningar. 
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(l 000-tal kr.) 

Delprogram 1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Anslag Beräknar 

SCB Föredra-
ganden 

I) Extern samordning I 272 I 271 2 736 1 680 
2) Jordbruk och skördeskadeskydd 

m.m. 24 495 23 339 33 871 30 822 
Därav under IX:e.huvudtiteln (17 490) (17 334) (24 739) (22 696) 

3) Industri och byggnadsverksamhet 8 940 9 579 14 297 12 674 
4) Handel, servicenäringar och priser 10 273 11 295 I 5 595 14 190 
5) Bostäder, andra byggnader 

och fastigheter 7 098 7 271 12 240 10 633 
6) Samhällsekonomi och 

offentlig förvaltning 17 784 .13 647 20 281 17 720 
7) Arbetsmarknad 13 981 15 796 21 065 19 600 
8) Befolkning och hushåll 15 521 38 080 46 699 42 964 

Därav 1975 års folk- och 
bostadsräkning (4 280) (26 500) (26 367) (26 367) 

9) Rätts- och socialväsende 7 617 8 078 10 958 9 935 
10) Utbildning, forskning och kultur 9 738 10 364 15 815 12 545 
11) Befolknings-, yrkes- och 

utbildningsprognoser 3 471 4 485 6 883 5 245 
.12) Bibliotek och information m. m. 4 770 4 911 7 543 6 718 
13) Arkiv 5 129 4 186 7 434 4 598 
14) Standardisering, gemensam me-

todutveckling och projektbundet 
utvecklingsarbete 17 806 17 116 28 769 18 150 

Därav utvecklingsarbete (I I 666) (I I 425) (21 480) ( 12 083) 
Ofördelade kostnader som 

motsvaras av intäkter I 638 I 411 1 767 1 767 

Summa kostnader 149 533 170 829 245 953 209 241 

Avgar intäkter 23 408 45 245 52 873 '50 830 
Tillkommer div. gemensamma kost-

nader -- -- I 890 200 

Summa 126 125 .125 584 194 970 158 611 

1 Härav utgör 26 367 000 kr. medel frän anslaget B 4. under Vll:e huvudtiteln 
och 22 696 000 kr. medel från anslaget C 8. under IX:e huvudtiteln. Vidare utgör 
I 404 000 kr. ersättning till statistiska centralhyran från socialstyrelsen, byggnads
styrelsen och skolöverstyrelsen för vissa kostnader för det gemensamma biblio
teket i kvarteret Garnisonen och 363 000 kr. intäkter frän försäljning av publika
tioner. 
2 De gemensamma kostnaderna avseende budgetåren 1974/75 och 1975/76 har 
fördelats på delprogrammen. 

(I 000-tal kr.) 

1974/75 1975176 1976/77 
Utfall Anslag Beräknar 

SCB Föredra-
ganden 

Löpande verksamhet 108 843 I 12 856 167 044 142 943 
Intermittenta undersökningar 5 616 ·I 303 6 446 3 585 
Utvecklingsarbetc 11 666 11 425 21 480 12083 

Summa 126 125 125 584 194 970 158 611 

2 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 9 Finansdepartementet 18 

Statistiska centra/byrån 

SCB framhåller att dess verksamhet under senare tid har komplicerats 
avsevärt genom att statistikens villkor har förändrats på både använd
nings- och produktionssidan. 

Under det senaste budgetåret har en fortsatt utbyggnad och förbätt
ring av statistiken skett på många områden. Detta gliller bl. a. den eko
nomiska statistiken för konjunkturbedömning, energist~tistiken, national
räkenskaperna, transportstatistiken, statistiken över offentligt anställda, 

undersökningarna rörande levnadsförhållandena i samhället, utbild~ 

ningsstatistiken, de allmänna intäkts- och driftkostnadsundcrsökning

arna, havsfiskestatistiken samt den regionala redovisningen inom vissa 
statistikgrenar. 

Efterfrågan på ny och förbättrad statistik är dock alltjämt mycket 
stor. Samhällsutvccklingen leder till nya behov av statistik för planering, 
beslut, uppföljning och allmän information på en mtingd nya områden. 
r:ör att anpassa statistiken till konsumenternas behov har SCB sedan 
år många haft etablerade former för konsumentkontakter. 

Bland dc statistikområden som för närvarande är i s[irskilt behov av 
utveckling kan nämnas regionalstatistik, energistatistik, miljöstatistik, 
arbctsmarknadsstatistik, statistik som belyser invandrarnas situation, na
tionalriikenskaper, undersökningar av hushållens sparande och under
sökningar rörande levnadsförhållandena i samhället. 

Uppgiftslämnarfrågoma måste enligt SCB ägnas ökad uppmärksam
het. SCB har observerat växande svårigheter att insamla primäruppgif
ter till statistiken. På det individstatistiska området har svårigheterna ac
centuerats genom den debatt i integritets- och sekretessfrågor som pågår 
i samhället och som har påverkat allmänhetens attityder när det gäller 
att lämna uppgifter till myndigheter. Tillkomsten av datalagen har inne
burit skärpta föreskrifter beträffande insamling och bearbetning av sta
tistiska data liksom även då det gäller möjligheten att anv1inda vissa sta
tistiska metoder. Ett ökat bortfall har konstaterats i flera av centralby· 
dns intervjuundersökningar. Bortfallsproblemet kan angripas på olika 

s~itt. I första hand bör åtgärder vidtas för att hålla bortfallet på en låg 
nivå. Vidare gäller att metoder finns eller kan utvecklas för att elimine
ra eller reducera effekterna av det bortfall som regelmässigt likväl upp
står. Dessutom behöver enligt SCB studier göras för att kartlägga ef

fekterna av och orsakerna till bortfallet. 
Uppgiftslämnarna inom företagssektorn har också utsatts för allt 

större krav. Indikationerna på en allmänt utbredd uppgiftslämnartrött
het har varit påtagliga. Det är därför angeläget att förenkla och under
lätta uppgiftslämnandet för företagen. SCB undersöker sålunda konti

nuerligt möjligheterna att utnyttja administrativt material i den löpande 
statistikproduktionen. Den försöksverksamhet som har inletts med åter-
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rapportering till industriföretag av ekonomiska nyckeltal baserade på fi
nansstatistiken har mött ett starkt gensvar från företagen. 

Vad beträffar SCB:s säkerhets- och sekretessbevakning har under se
nare år aktualiserats ett starkt behov av metodutveckling och åtgärds
system. Detta beror dels på den ökande omfattningen av ADB-baserad 
statistikproduktion, dels på den uppmärksamhet som frågor rörande den 
personliga integriteten har tilldragit sig bland allmänheten och på de 
krav datalagen ställer. SCB uppfattar det som utomordentligt angeläget 
att ha ett fullgott skydd för individuella uppgifter. 

SCB:s insatser för samordning av statistikproduktionen har skett 
främst genom vissa större samordningsprojekt. Dit hör främst verksam
heten för samordning och samarbete med regionala organ, som har be
drivits i anslutning till SCB:s utredning om samordning och samarbete 
inom regionalstatistiken. 

På det personaladministrativa området har SCB för närvarande en 
mycket intensiv verksamhet. Samarbetet och partsarbetct med personal
organisationerna har utvecklats och fördjupats. Ett omfattande projekt 
för utredning och utveckling av SCB:s personaladministration har på
börjats. 

Centralbyrån har i sin anslagsframställning och i särskilda skrivelser i 
anslutning till denna redovisat förslag som skulle innebära en anslagsök
ning med 69 386 000 kr. För pris- och löneomräkning beräknar central
byrån för hela anslaget 29 844 000 kr., varav 2 732 000 kr. avser förhöjt 
lönekostnadspåfägg. 

Det projektbundna utvecklingsarbetet redovisas anslagsmässigt under 
delprogram 14 (Standardisering, gemensam metodutveckling och pro
jektbundet utvecklingsarbete). I följande redogörelse för SCB:s förslag 

presenteras det projektbundna utvecklingsarbctet däremot ämnesvis un
der resp. delprogram i syfte att öka överskådligheten. I samma syfte 
presenteras i det följande SCB:s i särskilda skrivelser framlagda förslag 
att bygga ut energistatistiken resp. rcgicnalstatistiken i ett sammanhang, 
trots att förslagen kan hänföras till olika delprogram. 

Datainspektionens yttrande har inhämtats i fråga om SCB:s förslag 
om att inrätta nya och ändra befintliga personregister under budget
året 1976177. 

Under de olika delprogrammen begär centralbyrån utöver pris- och 
löneomräkning medel för bl. a. följande ändamål. 

lJ Extern samordning 

Centralbyrån föreslår att 204 000 kr. anvisas för samordning av ex
terna statistikproducenters uppgiftsinsamling inom företagssektorn. För 
samordning av administrativa system och statistik som underlag i plane
ringssystem behövs 152 000 kr. Centralbyrån föreslår vidare att 232 000 
kr. anvisas för användarorienterad extern samordning och att ytterligare 
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67 000 kr. anvisas för samordning av den officiella statistikens publice
ring m. m. 

2) Jordbruk och skördeskadeskydd m. m. 

För att avsluta en översyn av deklarationsundersökningen för jord

brukare beglir SCB ett medelstillskott på 38 000 kr. För den fortsatta 

omläggningen av havsfiskestatistiken behövs ytterligare 69 000 kr. SCB 

föreslår vidare att 361 000 kr. anvisas för utgivning av en miljöstatistisk 

årsbok. 

SCB föreslår att en växtföljdsinventering genomförs till en totalkost

nad av 390 000 kr., varav 190 000 kr. behövs för budgetåret 1976/77. 

SCB begär dessutom 428 000 kr. för att utföra en fiskeriinventering. 

För utvecklingsarbete begärs totalt 1 085 000 kr., dvs. en ökning med 

490 000 kr., avseende bl. a. planering av markanvändningsstatistik, 

översyn av arbetskraftsstatistiken för lantbruket och utredning om beho

vet m. m. av statistik över naturresurser. 

Utöver de medel som föreslås under förevarande anslag begär SCB 

totalt 24,7 milj. kr. för statistik m. m. under jordbruksdepartementets 
huvudtitel. 

3) Industri oclz bygg11adsverksamlzet 

Centralbyrån föreslår att industri- och bergvcrksstatistiken utvidgas 

till en kostnad av ytterligare 162 000 kr. SCB föreslår vidare att produk

tionsvolymindex för industrin byggs ut, vilket skulle medföra en kost

nadsökning om 45 000 kr. vad avser den månatliga redovisningen och 
en kostnadsökning om 71 000 kr. vad avser den årliga redovisningen. 

Centralbyrån önskar utföra fastprisberäkningar dels inom leverans- och 

orderstatistiken för industrin till en kostnad av l 9 000 kr., dels inom la

gertypsstatistiken för industrin till en kostnad av 49 000 kr. För att 

bygga ut exportenkäterna erfordras ytterligare 58 000 kr. Centralbyrån 
begär dessutom ett medelstillskott på 64 000 kr. för att utöka varustati

stiken med kemikalier och plaster. Vidare föreslår centralbyrån att 

788 000 kr. anvisas för att upprätta en inputstatistik för byggnadssek

torn. 
För utvecklingsarbetc begärs sammanlagt 325 000 kr. - dvs. en 

minskning med 295 000 kr. - innefattande bl. a. utbyggnad av indust

ristatistiken till att omfatta småföretag med anställd arbetskraft. 

4) Handel, serviceniiringar och priser 

I syfte att förbättra konsumentprisindex begärs en bruttoökning med 

441 000 kr. Denna motvägs till en del av att ett engångsbelopp om 

85 000 kr. bortfaller. Bl. a. föreslås att kvalitetshöjande åtgärder på fäl

tet skall vidtas och att ett ökat antal varor skall bli föremål för månat

lig registrering. För producentprisindex för inhemsk tillgång erford-
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ras ett medelstillskott på 41 000 kr. Medelsbehovet för sjöfartsstati
stiken nedgår med 27 000 kr. För bilstatistiken enligt bilregistret behövs 

ytterligare 80 000 kr. SCB föreslår att lagerstatistiken för varuhandeln 
utvidgas med en engångsundersökning till en kostnad av 62 000 kr. SCB 
begär dessutom att statistiken över omsättningen inom vissa tjänstenä
ringar byggs ut med producenttjänster, vilket medför en kostnadsökning 
på 86 000 kr. För inkvarteringsstatistik behövs 369 000 kr. 

SCB föreslår att en egnahemsundersökning genomförs till en total
kostnad av 370 000 kr., varay 277 000 kr. behövs under budgetåret 
1976/77. 

För utvecklingsarbete begärs 665 000 kr., vilket motsvarar en ökning 
om 225 000 kr. Till de föreslagna projekten hör bl. a. utveckling av pris
indexar i producent-, export- och importlcden och utveckling av sam
färdsclstatistiken. 

5) Bostäder, andra byggnader och fastigheter 

För att upprätta en moderniseringsstatistik för flerfamiljshus begärs 
331 000 kr. För att utföra statistiska bearbetningar i anslutning till sär
skild fastighetstaxering erfordras 163 000 kr. SCB begär vidare att en in
termittent utvidgning av bostads- och hyresundcrsökningarna skall göras 
till en total merkostnad av 1 903 000 kr., varav l 110 000 kr. skulle be
lasta budgetåret 1976177. 

SCB har i särskild skrivelse hemställt att 748 000 kr. anvisas för om
läggning och utvidgning av den officiella fastighets-, pris- och lagfarts
statistiken, varav 600 000 kr. avser ersättning till lantmäteriverket. 

För statistik i samband med 1975 års allmänna fastighetstaxering be
hövs 196 000 kr., vilket innebär en kostnadsminskning med 262 000 kr. 

För utvecklingsarbete begärs 725 000 kr., vilket innebär en netto
minskning med 180 000 kr. Medlen avser bl. a. utredning av koordinat
metodens användningsmöjlighcter inom SCB:s statistik. 

6) Sa111hiil/sekonomi och offentlig förvaltning 

Centralbyrån föreslår att ytterligare sammanlagt l 103 000 kr. får an
vändas för det centrala företagsregistrct avseende bl. a. årliga enkäter 
för uppdatering av arbctsställebcståndet och regional anknytning av re
gistret. Vidare begärs 129 000 kr. för att framställa en publikation be

nämnd Ekonomiska indikatorer. I syfte ·att på olika sätt förbättra natio
nalräkenskaperna begärs ett medelstillskott på sammanlagt 558 000 ~r. 

Bl. a. föreslås att ett integrerat system av årsvisa prisindexar skall in

föras, att de preliminära årsräkenskapcrna skall förbättras med hjälp av 
input-output-tcknik och att medel skall beräknas för tidigareläggning av 
leverans av ekonomisk statistik för nationalbudgetarbetet.. SCB föreslår 
:.itt finansstatistiken för företag utvidgas till en kostnad av ytterligare 
544 000 kr., bl. a. för att bygga ut. redovisningen och för att utvidga 
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återrapporteringen till uppgiftslämnarna. För utökning av statistiken 
över internationella företag erfordras ett medclstillskott på 107 000 kr. 
Vidare begär SCB en resursförstärkning med 94 000 kr. för finansrä
kenskaperna och med 126 000 kr. för att upprätta en finansstatistik för 
intresseorganisationer och förvaltningsbolag. 

SCB föreslår att en uppgiftslämnarstudie genomförs till en totalkost
nad av 450 000 kr., varav 339 000 kr. behövs under budgetåret 1976/77. 

För utvecklingsarbetc erfordras sammanlagt 3 970 000 kr., innebä

rande en kostnadsökning om 975 000 kr. Till de föreslagna projekten 
hör bl. a. utveeklingsarbctcn avseende årsräkenskaper och input-output
tabeller. utveckling av finansstatistiken för företag och utarbetande av 
metoder för samhällsekonomiska cost-benefit-kalkyler. 

7) Arbetsmarknad 

f"ör alt Hicka kostnader i samband med ersättning för statistiksamar
bete behövs ytterligare 105 000 kr. För att upprätta statistik över arbets
kraftens åldersfördelning erfordras 149 000 kr. SCB begär ett medelstill
skott på 32 000 kr. för att bygga ut statistiken över sysselsättning och lö

ner för arbetare inom industri. För att basera statistiken över löner för 
arbetare inom industri på individuppgifter i stället för summa upp

gifter behövs en resursförstärkning på 590 000 kr. SCB begär vidare 
medclstillskott på 15 000 kr. för statistiken över statstjänstemän, 54 000 
kr. till följd av omläggningskoslnader för statistiken över landstingsper
sonal. primärkommunal personal och kyrkokommunal personal samt 
I 52 000 kr. för utbyggnad av statistiken över sysselsättning och löne
summor för personal inom den offentliga sektorn. Arbetskraftsunder
sökningarna föreslås bli utbyggda med en sammanlagd kostnadsökning 
på 560 000 kr. som följd. Detta skulle bl. a. möjliggöra en undersökning 
av befolkningen som ej tillhör arbetskraften och ett ökat urval av ut
ländska medborgare. För ökade insatser i samband med samordnings
frågor inom arbetsmarknadsstatistiken behövs ytterligare 140 000 kr. 

För olika utvccklingsarbcten inom arbetsmarknadsstatistikcn begär 
SCB totalt 900 000 kr., vilket innebär en ökning med 300 000 kr. 

8) Befolkning oclz hushåll 

Centralbyrån begär medelstillskott på 91 000 kr. för att bygga ut den 
årliga befolkningsstatistiken, 151 000 kr. för ny statistik över befolk
ningen och dess utveckling i olika kommuntyper m. m. samt 581 000 kr. 

för ny årlig befolkningsstatistik för tätorter och glesbygder. Vidare före
slår centralbyrån att ytterligare 328 000 kr. anvisas för inkomst- och 
förmögenhetsstatistiken, bl. a. för utbyggnad med bostadstillägg. För in
komstfördelningsundersökningarna erfordras en medelsförstärkning med 

200 000 kr. Medelsbehovet för partisympatiundersökningarna beräknas 
minska med 308 000 kr. under budgetåret 1976177, huvudsakligen till 
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följd av att antalet undersökningar minskar från tre under valåret 1976 
till två under år 1977. För de löpande undersökningarna rörande lev
nadsförhållandena i samhället behövs ytterligare 450 000 kr. SCB har 
i särskild skrivelse föreslagit att innehållet i de löpande undersökningar
na under år 1976 delvis skall förnyas genom att två nya komponenter 
- sociala relationer och fritid -, som under våren ] 975 har varit 
föremål för en provundersökning, får ingå. 

Centralbyrån föreslår att en rad intermittenta undersökningar utförs. 
För en tidsanvändningsundersökning erfordras totalt 3 160 000 kr., 
varav 284 000 kr. under budgetåret 1976/77. För 1976 års valstatistik 

beräknas totalkostnaden uppgå till 2 020 000 kr., varav 1 366 000 kr. un
der budgetåret 1976/77. Centralbyrån begär vidare att en undersökning 
om hushållens sparande genomförs till en totalkostnad av 2 950 000 kr., 
varav 572 000 kr. skulle belasta budgetåret 1976177. För fortsatta förbe
redelser inför en hushållsbudgetundersökning år 1978 behövs 574 000 
kr. Förberedelsearbetet beräknas totalt kosta 1 520 000 kr. SCB föreslår 
dessutom att nya provundersökningar rörande levnadsförhållandena i 
samhället genomförs under budgetåret ] 976/77 till en kostnad av 

440 000 kr. 
I särskild skrivelse har SCB hemställt att 741 000 kr. ställs till verkets 

förfogande under budgetåret 1976/77 för valstatistik i samband med 
kommunal rösträtt för invandrare. 

För utvecklingsarbcte behövs totalt 2 660 000 kr., vilket innebär en 
ökning med 1 030 000 kr. Till de föreslagna projekten hör bl. a. utred
ning rörande levnadsförhållandena i samhället, utveckling av inkomststa
tistiken och planering av individstatistik enligt det arkivstatistiska syste

met. 

9) Riilts- och socialviisende 

Centralbyrån begär ökade resurser för riillsstatistiken med tillhopa 
262 000 kr. Häri ingår bl. a. utökningar av domstols- och åklagarstatisti
ken och av kriminalstatistiken, en engångsundersökning av brottslighe
ten i tiitorter samt en kostnadsminskning till följd av rationaliseringsar
bctcn inom inteckningsstatistiken. För socialvårdsstatistiken erfordras en 
rnedclsökning på totalt 4 72 000 kr. avseende bl. a. fortsatt utbyggnad 

med bakgrundsdata och statistik över fritidsverksamhet för barn och 
ungdom. Vidare föreslår SCB att dödsorsaksstatistiken byggs ut, bl. a. 
med regional redovisning, till en merkostnad av 120 000 kr. 

ramiljcdaghemsundersökningcn beräknas bli slutförd under budget
året 1976/77 och medelsbehovet nedgår därvid med 345 000 kr. SCB 
[Öreslår att en undersökning om hur allmänheten upplever förekomsten 
av vålds-, tillgrepps- och skadegörelsebrott utförs till en totalkostnad av 
J 80 000 kr., varvid 61 000 kr. behövs under budgetåret 1976/77. För en 
undersökning om närvaro-frånvaro vid förskola erfordras 139 000 kr. 
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För utvecklingsarbete begärs totalt 1 150 000 kr., vilket motsvarar en 
ökning med 230 000 kr. Bland de föreslagna projekten kan nämnas ut

veckling och översyn av socialvårdsstatistikcn samt utveckling och 

översyn av rättsstatistiken. 

JO) Utbild11i11g, forskning och kultur 

SCB begär mcdelstillskott på 33 000 kr. för statistiken över gymna

sieskolan, 53 000 kr. för statistiken över folkhögskolan, 9 000 kr. för sta

tistiken över sjuksköterskeskolan och 67 000 kr. för statistiken över ar

betsmarknadsutbildning. Medelsbehovet beräknas minska med 148 000 

kr. för statistiken över studerandes ålder och med 569 000 kr. för lärar

registret, vilket till en del motvägs av en kostnadsökning på 78 000 kr. 

till följd av att antalet lärare ökat. För utvidgning av statistiken över in

vandrarelevcr i skolväsendet behövs ett medelstillskott på 23 000 kr. För 

högskolestatistiken erfordras en resursförstärkning på sammanlagt 

1 481 000 kr. för att bygga ut högskoleregistret, inskrivningsstatistiken, 

registrerings- och resultatstatistiken och för alt göra en översyn i sam

band med högskolereformen. SCB begär vidare sammanlagt 584 000 kr. 

för att på olika sätt utvidga elevundersökningarna. För att framställa 

statistik över högskolestuderandes studieaktivitet erfordras 244 000 kr. 

För att utvidga bibliotcksstatistiken till full årsproduktion behövs 64 000 

kr. SCB begär 222 000 kr. för en kulturstatistisk inventering och pub
licering. För forskningsstatistiken behövs ett medelstillskott på totalt 

581 000 kr., bl. a. för en intermittent utvidgning av befintlig statistik och 
för utbyggrn1d med resursstatistik över universitet och högskolor. 

SCR har i särskild skrivelse hemställt att sammanlagt 678 000 kr. 
st~-ills till verkets förfogande för utvidgad lärarprognosverksamhct. varav 
38 000 kr. under delprogrammet utbildning, forskning och kultur och 
(140 000 kr. under delprogrammet befolknings-, yrkes- och utbildnings

prognoser. 
För utve.cklingsarbetc behövs sammanlagt 675 000 kr., vilket innebär 

en ökning med 50 000 kr. Bl. a. begärs medel för utveckling av ett infor

maticnssystcm för skolväsendet. 

11) llefolk11i11gs-, yrkes- och 11tbild11ingsprog11oser 

Centralbyrån föreslår att ytterligare 114 000 kr. ställs till dess förfo

gande för regionala analyser och prognoser. För en vidareutvecklad 

clevflödestm'dell behövs ett tillskott på 174 000 kr. Vidare föreslås en 

mcdelsförstarkning med 432 000 kr. för studier av anpassningsmeka

nismerna på arbetsmarknaden. Dessutom begärs - som har nämnts -

6-W 000 kr. under delprogrammet för utvidgad lärarprognosverksainhet. 

För utvecklingsarbete med framtidsstudier begärs l 35 000 kr. 
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12) Bibliotek och information 

För biblioteket behövs en medelsförstärkning med 23 000 kr. För 

SCB:s resultatstatistiska publikationer begärs ett nettotillskott på 93 000 
kr. Centralbyrån föreslår vidare att ytterligare 357 000 kr. ställs till ver
kets förfogande för extern PR-verksamhet och att 48 000 kr. anvisas för 
framställning av en ny publikation, SCB-indikatorer. För ökad utbild

ning behövs ett medelstillskott på 152 000 kr. 

Centralbyrån begär att totalt 350 000 kr., varav 151 000 kr. under 
budgetåret 1976177, anvisas för utarbetande av historiska översiktsta
bcllcr. 

För utvccklingsarbete, innebärande utarbetande av personalpolitiska 
riktlinjer för SCB, begärs 465 000 kr. 

13) Arkiv 

För mikrofilmning av primäruppgifter till 1960 års folk- och bostads
rlikning begärs 673 000 kr. För magnetbandsarkivering nedgår medclsbc

hovct med 60 000 kr. Centralbyrån föreslår att 1 381 000 kr. beviljas för 

den regionalstatistiska databasen. Beloppet avser bl. a. underhåll av da

tabashanterare, användaranpassad service och en engångsinsats för att 

Higga in befolkningsstatistik. SCB begär vidare ett tillskott på 158 000 

kr. för vård av databashanteringssystemet ARKDABA. För att mot

verka kvalitetsförsämringar föranledda av växande svårigheter i sam

band med uppgiftsinsamlingcn föreslår SCB att 600 000 kr. stiills till 

verkets förfogande för att möjliggöra ökade insatser i olika undersök
ningar diir s[1 .::rfordras. 

Vad beträffar kostnader för åtgärder enligt datalagen föreslår SCB att 

den sammanlagda medclstilldclningen för verkets direkta kostnader i 
samband med datalagen upptas till oförändrat belopp, dvs. 2,2 milj. kr., 

och att verket får återkomma med förnyad redovisning av medclsbeho

vct då detta bättre kan överblickas. SCB har vidare i särskild skrivelse 
gjort en genomgång av sådana åtgärder som, inom ramen för nuvarande 
legala system, kan åstadkommas i rationaliseringssyfte vid fullgörande 
av underrättelseskyldigheten enligt 10 § datalagen. SCB har därvid fun

nit att de nu tillämpade rutinerna fungerar med hög grad av rationalitet. 

De åtgärder som skulle kunna förbilliga hanteringen anser verket av 

lämplighctsskäl icke bör genomföras. SCB anser exempelvis att service

nivån gentemot allmänheten inte skall försämras. Verket har också fun

nit att större kostnadsbesparingar inte kan erhållas utan ändringar i da

talagen. 
För utvccklingsarbete begärs totalt 2 565 000 kr., vilket innebär en 

ökning med 1,1 milj. kr. Bland de föreslagna projekten kan nämnas ut

veckling av databashanteringssystemet ARKDABA och utveckling av 

det regionalstatistiska databassystemet. 
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14) Standardisering, gemensam metodutveckling och projektbundet 11t-

1·eckli11gsarbete 

Vad gäller den löpande verksamheten begär centralbyrån ökningar 

med 211 000 kr. för löpande vård, service, information och utbildning 

i anslutning till färdiga standarder, 193 000 kr. för metodarbete avseen

de kvalitetskontroll, 232 000 kr. för analysanpassad presentation, 31 000 

kr. för kontakter med externa forskningsinstitutioncr, 68 000 kr. för in

formation om statistiska metoder och 176 000 kr. för centralt program

bibliotek. SCB föreslår vidare att 204 000 kr. ställs till verkets förfogan

de för att utveckla metoder för projektarbete m. m. och att 200 000 kr. 

anvisas för statistiskt metodarbete avseende uppgiftslämnar- och bort

f allsproblcm i statistikproduktionen. 

För det projektbundna utvccklingsarbetet som anslagsmässigt hör 

hemma under delprogram 14 har en redogörelse fämnats ovan under de 

13 första delprogrammen. För det övriga utvecklingsarbetet, som avser 

standardisering och gemensam metodutveckling, begär SCB totah 

5 345 000 kr., vilket innebär en ökning med 2 420 000 kr. Bl. a. begärs 

medel för utredning av uppgiftslämnar- och bortfallsproblem i stati

stikproduktionen, utveckling och utbyggnad av standarder samt utveck

ling av databasmetoder och direktminncstcknik. 

Centralbyrån begär i sin anslagsframställning dessutom medel för 

vissa gemensamma funktioner. Härav avser 244 000 kr. stigande kost

nader för central administration m. m., 12 000 kr. ökade utrikesresor, 

225 000 kr. ökade kommunikationskostnadcr till följd av att en stigan
de andel av centralbyråns verksamhet förläggs till Örebro, 560 000 kr. 

stigande kostnader för företagsnämndsverksamhet och ökade medel för 

att bekosta fackligt arbete på betald arbetstid och 849 000 kr. kapital

kostnader. 
Vcrkschcfsgöromålen har under de senaste åren enligt SCB blivit allt

mer tidskrävande. Som följd härav har plancringschefen - som för

utom att han är chef för planerings- och samordningsavdclningcn är 

generaldirektörens ställföreträdare - under budgetåret 1975/76 bevil

jats tjänstebefrielse från de med avdclningschefsskapet sammanhäng

ande uppgifterna för att biträda generaldirektören med verkschefsgöro-

Pl'l'sonal 

1974/75 1975/76 1976/77 
Beräknar 

SCB Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 645 753 847 753 
Övrig personal 904 867 I 091 1 018 

1549 1620 1938 1 771 
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mål. SCB förordar att planeringschefen permanent kan frikopplas från 

sin uppgift som avdelningschef och föreslår därför att det inrättas ytter

ligare en avdelningschefstjänst vid verket. Tjänsten föreslås bli finansie

rad inom ramen för befintliga anslag. 

SCB beräknar att ett genomförande av dess förslag under program

met Statistik register och prognoser leder till en ökning av den handläg

.gande pcrsonnlen med 94 och en ökning av biträdespersonalcn med 224. 

Energistatistik 

Regeringen uppdrog den 18 juni 1975 åt SCB att utarbeta förslag till 

i1tg1irdcr för att vidareutveckla energistatistiken. SCB har i särskild skri

velse redovisat förslag till förbättringar av den nuvarande energistatisti

ken. Medelsbehovet för de åtgärder som föreslås beräknas uppgå till 

197 000 kr. under budgetåret 1975/76, 3 431 000 kr. under budgetåret 

1976/77 och 3 314 000 kr. under budgetåret 1977 i78. 

För budgcti'!rct 1976/77 begär SCB 268 000 kr. för energistatistik för 

bostäder på fastigheter taxerade som jordbruksfastigheter. SCB begär 

J 49 000 kr. för utbyggd el statistik, 125 000 kr. för utbyggd bränsle

statistik, 100 000 kr. för utbyggd industri- och bergverksstatistik och 

277 000 kr. för översiktlig energistatistik i form av kvartalsvisa energi

balanser. SCB begär vidare medelstillskott på 308 000 kr. för årlig 

energistatistik för småhus, 107 000 kr. för utbyggnad av de årliga in

tiikts- och kostnadsundersökningarna för flerfamiljshus med energifrå

gor och 268 000 kr. för årlig energistatistik för lokaler. För att bygga 

upp statistik över hushållens energiutnyttjande föreslår SCB att 955 000 

kr. ställs till verkets förfogande. 

För en intermittent undersökning över energiförbrukningen inom 

jordbruket behövs 391 000 kr. 
r-ör utvccklingsarbete erfordras 483 000 kr. Bland de projekt som 

föreslås kan nämnas kartläggning av storförbrukare av bränslen inom 

näringar utanför industrin, planering av samlad redovisning av energi

statistiken och uppbyggnad av statistik över motorfordons körsträckor 

m.m. 

R egio11alstat ist i k 

SCB tillsatte i juli 1973 en arbetsgrupp för att utreda samordning och 

samarbete inom regionalstatistiken (SSRS). Arbetsgruppen skulle söka få 

till stånd effektivare former för samverkan i statistikfrågor mellan SCB 

och samhällsplanerande organ inom länen och kommunerna. Avsikten 

med sådan samverkan skulle vara att bättre tillgodose statistikbehov 

inom länsstyrelsernas och kommunernas arbetsområden, att finna for

mer för att undvika onödigt dubbelarbcte vid statistikframställningen 

och att skapa gynnsammare förutsättningar för samordning av den re

gionala statistik.:n. SCB har låtit remissbehandla utredningens rapport, 
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som ingår som bilaga i SCB:s anslagsframställning. SCB har i särskild 
skrivelse med beaktande av remissyttrandena framlagt en rad förslag 
avseende regionalstatistiken, vilka i huvudsak ansluter sig till de förslag 
som tidigare framförts av SSRS. 

1. Principer för arbetsfördelning och samråd 

Ett rationellt utformat system för statistikproduktion föreslås som hit
tills i v~iscntliga hänseenden bygga på att statistiken produceras vid SCB. 
I vissa fall kan emellertid en lämplig lösning vara att utföra statistikpro
duktion i närmare anslutning till de planerande organen. Väsentligt är 
då att produktionen samordnas i relevanta avseenden med ann~n stati
stikproduktion och att hänsyn tas till de totala samhällsekonomiska kon
sekvenserna av att sådan produktion bedrivs. Nuvarande arbetsfördelning 
föreslf1s i stort sett vara oförändrad. 

Pör att verka för att den regionala och den kommunala planeringens 
inforrnationsbehov tillgodoses på ett samordnat sätt avser SCB att till
sätta dels en samrådsgrupp för samarbete i statistikfrågor mellan SCB 
och länsstyrelserna (SSRO), dels en samråclsgrupp för samarbete i sta

tistikfrågor mellan SCB och kommunerna (SSKO). Vidare bör enligt 
SCB länsstyrelser och kommuner utse kontaktmän gentemot SCB för 
att i övrigt under!iitta samordnings- och kontaktvcrksamheten. 

2. Regionalstatistiskt kansli 

SCB föreslår att ett regionalstatistiskt kansli skall inrättas och förläg
gas till en av SCB föreslagen ny avdelning för system och information. 
SCB ansluter sig till SSRS uppfattning att kansliets uppgifter bl. a. bör 
vara att utgöra sekretariat till de föreslagna samrådsgrupperna, att svara 
för dokumentation av behov, produktionsplancr och produktionsmöjlig
hetcr inom regionalstatistiken och att ge regionalstatistisk information. 

3. Regionalstatistisk databas 

RSDB är ett projekt i SCB:s nuvarande utvecklingsprogram. RSDB

systcmet avses bli ett system av s. k. databaser för lagring, bearbetning 
och uttag av regionalt fördelad, tidsserieorganiserad statistisk informa
tion om det svenska samhället. Avsikten är att användare på regional 

och lokal nivå via terminal skall kunna kommunicera med en central 
dator hos SCB. SCB föreslår att RSDB-systcmet utvecklas i form av pro
jektarbete och förverkligas genom samarbete mellan SCB och regional

statistikens användare. 

4. Regionalriikenskapcr 

SCB föreslår att verket genom projektarbete fortsätter att kartlägga 
möjligheter att erhålla data och att utveckla ett system för regionalrä
kenskaper. Särskilt bör därvid utredning av möjligheter att utveckla en 
bättre sysselsättningsstatistik prioriteras högt. 
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5. Företagsregister 

SCB föreslår att samarbetsformer skapas mellan det centrala företags
registret vid SCB och förekommande företagsrcgister hos länsstyrelserna 
och kommunerna med det centrala företagsrcgistret som bas. 

6. Sekretessfrågor 

SCB hemställer att regeringen i en förordning reglerar formerna för 

fortlöpande stati~tiskt informationsutbyte mellan SCB och de regionala 
myndigheterna. 

7. Särskilt anslag för regionalstatistiska ändamål 

SCB föreslår att ett belopp om 500 000 kr. ställs till SCB:s förfogande 
för regionalstatistiskt projektarbete och för det föreslagna regionalsta
tistiska kansliet. 

Viss orga11i.1arionsli11dring vid statistiska centralbyrån 

SCB har i särskild skrivelse föreslagit vissa förändringar i verkets or
ganisation fr. o. m. den 1 juli 1976. Organisationsförslaget innebär inte 
några förändringar i de principer för SCB:s organisation som fastställ
des i samband med omorganisationen år 1971. Enligt dessa principer 
består basorganisationen av sju avdelningar - tre ämnesorienterade 

och fyra funktionsorienterade. Avdelningarna är i sin tur uppdelade på 
enheter. Dessutom finns en i förhållande till basorganisationen tvär
gående, flexibel projektorganisation, som framför allt används för pla

nerings- och utvecklingsarbeten. Kostnaderna för SCB:s verksamhet 
påverkas inte av de föreslagna organisationsförändringarna. 

SCB:s förslag innebär två sammanslagningar av enheter samt vissa 
överflyttningar av enheter mellan avdelningarna. Till följd av dessa för
iindringar förcslas att avdelningen för uppdragsverksamhet skall upp
höra och att en ny avdelning benämnd avdelningen för system och in
formation skall inrättas. Avdelningen för administration och informa
tion föreslås i fortsättningen benämnas avdelningen för central administ
r:i.tion. SCB har vidare hemställt att erforderliga förutsättningar skapas 
Jör att verket vid ett genomförande av de föreslagna förändringarna 
skall få föra personal på övcrgångsstat eller vidta andra övergångs
[1tgärder. 

SCB har dcssu:om i särskild skrivelse föreslagit vissa organisatoriska 
för~indringar av centralen för manuell databehandling som är förlagd till 
driftavdelningen. 

Statskontorci och riksrevisionsverket (RRV) har i huvudsak tillstyrkt 
SCB:s förslag. Statskontoret understryker dock att förslagen bör ses som 
en tillfällig lösning och att en mer genomgripande organisationsöversyn 

av SCB bör göras. RRV stöder SCB:s i anslagsframställningen fram
förda yrkande att få inrätta en permanent tjänst som generaldirektörens 
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ställföreträdare. Därvid betonar RRV vikten av att det till denna sam
lade lcdningsfunktion även knyts dels viss stabspersonal, dels en intern

revisionsfunktion som bör få kontrollerande och stödjande uppgifter. 

Föredraganden 

För budgetåret 1976/77 föreslår statistiska centralbyrån (SCB) en ök

ning av anslaget med 69,4 milj. kr. Härav avser 29,8 milj. kr. pris- och 

löneomräkning. Samtidigt redovisar SCB inom· ramen för det s. k. 0-al

ternativet förslag till besparingar på sammanlagt 6,5 milj. kr. De be

sparingar som enligt min mening kan genomföras redovisas under resp. 

delprogram. 

SCB har under de senaste åren expanderat kraftigt. Jag förordar lik

som i 1975 års budgetproposition en begränsad mcdelsökning. Strävan 

bör enligt min mening vara att SCB konsoliderar och ser över sin 

verksamhet inom ramen för ett måttligt ökat anslag. Förslag till ny 

eller utbyggd statistik bör framdeles i större utstriickning än hittills vä

gas mot möjligheten att i vissa delar ompröva omfattningen av den be

fintliga statistikproduktionen. Jag vill vidare i likhet med SCB betona 

vikten av att statistikens innehåll och utformning så långt som möjligt 

anpassas efter rimliga användarönskemål. Det kan därvid ibland vara 

nödvändigt att inom en given medelsram göra en avvägning mellan 

olika kvalitetsaspektcr. Det kan exempelvis gälla att väga de hos stati

stikanvändarna ofta förekommande önskemålen om snabb bearbetning 

och publicering av statistiken mot en förståelig strävan hos statistik

producenterna att framställa statistik som kännetecknas av hög tillför
litlighet och en detaljerad redovisning. 

Datainspektionen har avgett yttrande över SCB:s förslag om att in

r[itta nya och ändra befintliga personregister i datalagens mening. I 

flertalet fall har datainspektionen på föreliggande material inget att 

erinra mot förslagen, av vilka jag har beaktat en del vid medclsberäk

ningen. 
I en rad fall har dock datainspektionen ansetl att underlaget inte har 

varit tillriickligt för att möjliggöra ett slutligt yttrande över SCB:s för

slag. Jag har vid medelsberäkningcn beaktat några av dessa förslag. 

Det gliller följande register, varav ett föreslås bli inrättat och de övriga. 

är befintliga register som föreslås bli utvidgade eller ändrade: 

- Valbeteendeundersökningen 1976 (nytt register som berörs av 1976 

års valstatistik) 

Registret över fångstmottagare (berörs av omläggningen av havs

fiskcstatistiken) 
Ekonomisk korttidsstatistik (berörs av utbyggnaden av exporten

kföerna) 
Inkomst- och förmögenhctsregistret (berörs av utbyggnaden med 

bostadstillägg) 
Jag förordar att riksdagen dessa fall tar ställning till den av mig 
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gjorda medelsberäkningen. Det får sedan ankomma på regeringen att 
besluta om att inrätta nytt eller att ändra befintliga personregister n~ir 
ett fullständigt underlag har presenterats och datainspektionen har av

gett slutligt yttrande. 
Jag (Örordar en anslagsökning med 33 milj. kr. Av denna avser 29,3 

milj. kr. pris- och föneomräkning, varav 2,5 milj. kr. höjt lönekostnads
pålägg. 

Under de olika delprogrammen har jag utöver pris- och Iöncomr~ik

ning beräknat medel för följande ändamål. 
Under delprogrammet extern samordning beräknar jag 100 000 kr. 

för regionalstatistiska· ändamål. Jag återkommer senare till denna fråga. 
övriga förslag till ökningar har jag inte beaktat vid mcdelsbcräkningen. 

Under delprogrammet jordbruk och skördeskadeskydd m. m. har jag 
räknat med att mcdclsbchovct för att avsluta översynen av deklarations
undcrsökningen för jordbrukare ncdgår ·med 22 000 kr. För omlägg

ningen av havsfiskestatistiken har jag beräknat medel enligt SCB:s för
slag. Frågan om en miljöstatisti_sk årsbok tas upp i annat sammanhang. 
Jag har inte beräknat medel för den föreslagna v~ixtföljdsinventeringen. 

Däremot har jag beräknat medel för en fiskeriinventering i enlighet med 

SCB:s förslag. 
I fråga om delprogrammet industri och byggnadsverksamhet har jag 

beräknat ytterligare 24 000 kr. för att möjliggöra en näringsgrensfördc
lad redovisning av den årliga produktionsvolymindcxen för industrin, 
49 000 kr. för Iagertypsstatistik för industrin och 58 000 kr. för utbygg
da exportenkäter. Jag har vidare beräknat 100 000 kr. för fortsatt ut
vccklingsarbetc med en inputstatistik för byggnadsscktorn. SCB:s öv
riga i)kningsförslag har jag inte beaktat vid mcdclsbcdikningen. 

Under delprogrammet handel, servicenäringar och priser har jag räk
nat med ett oförändrat medelsbchov för konsumentprisindex. Den be
sparing som möjliggörs genom att ett engångsbelopp på 85 000 kr. bort
faller bör diirvid användas för kvalitetshöjande åtgärder på fältet och 
för övergång till månatlig registrering för i första hand livsmedel. För 
sji.ifartsstatistiken räknar jag enligt SCB:s förslag med ett minskat me
delsbehov. Jag förutsätter att ifrågavarande statistik kommer att pro
duceras fortlöpande. Jag beräknar vidare i likhet med SCB 62 000 kr. för 
lagerstatistik för varuhandcl. Frågan om en inkvarteringsstatistik tas upp 
i annat sammanhang. Övriga förslag under delprogrammet har jag inte 

beaktat vid medelsbcräkningen. 
Vad gäller delprogrammet bostäder, andra byggnader och fastigheter 

har jag beräknat medel enligt SCB:s förslag beträffande dels en moder

niseringsstatistik för flerfamiljshus, dels omläggning och utvidgning av 
den officiella fastighets-, pris- och Jagfartsstatistiken. Jag har vidare be

räknat 134 000 kr., varav 34 000 kr. är en engångskostnad, för statistiska 
bearbetningar i anslutning till särskild fastighetstaxering. Jag har inte 
beaktat SCB:s förslag till en intermittent utvidgning av bostads- och hy-
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resundersökningarna. För statistik i samband med 1975 års allmänna 
fastighetstaxering har jag beräknat medel enligt SCB:s förslag. 

Under delprogrammet samhällsekonomi och offentlig förvaltning har 
jag beräknat 119 000 kr. för regional anknytning av det centrala före
tagsregistret. För tidigareläggning av leverans av ekoriomisk statistik för 
nationalbudgctarbetet har jag beräknat 25 000 kr. Jag har vidare beräk
nat 69 000 kr. för utvidgning av återrapporteringen till uppgiftsläm
narna inom finansstatistiken för företag. För att bygga ut statistiken 
över internationella företag och för att upprätta en finansstatistik för in
tresseorganisationer och förvaltningsbolag har jag beräknat medel enligt 
SCB:s förslag. De övriga ökningsförslagen under löpande verksamhet 
lrnr jag inte beaktat vid medelsberäkningen. Jag har heller inte beräknat 
medel för den föreslagna uppgiftslämnarstudien. 

I fråga om delprogrammet arbetsmarknad har jag beräknat 30 000 kr. 
för att täcka kostnader i samband med ersättning för statistiksamarbete. 
Jag har vidare beräknat 30 000 kr. för utbyggnad av statistiken över sys
sclslittning och lönesummor för personal· inom den offentliga sektorn. 

f'ör att möjliggöra en utökning av urvalet av utländska medborgare i ar
hctskraftsundersökningarna har jag beräknat 282 000 kr. Beträffande 
förslaget att genomföra en individbaserad undersökning avseende löner 
för industriarbetare anser jag att en sådan bör komma till stånd i någon 
form. Jag är dock inte nu beredd att ta slutlig ställning till hur och till 
vilken kostnad undersökningen bör genomföras. Övriga förslag till ök
ningar under löpande verksamhet inom dclprograrnmet har jag inte be

aktat vid medelsberlikningen. 
Under delprogrammet befolkning och hushåll beräknar jag 66 000 kr. 

för inkomst- och förmögenhetsstatistiken. Beloppet avses tillsammans 
med ett bortfallande engångsanslag på 56 000 kr. täcka kostnaden för en 
utbyggnad med bostadstillägg. För partisympatiundersökningarna räk
nar jag med ett minskat medelsbehov enligt SCB:s förslag. Regeringen 
har den 18 december 1975 beslutat att de av SCB föreslagna fortsatta 
löpande undersökningarna rörande levnadsförhållandena i samhället 
för genomföras under år 1976. Frågan om det fortsatta arbetet med de 
löpande undersökningarna får tas upp till bedömning när ytterligare 
underlag från utvecklingsarbetet har erhållits. Jag har räknat med ett 
oförändrat mcdclsbehov för dessa undersökningar. För övriga av SCB 
föreslagna ökningar under löpande verksamhet har jag inte beräknat 
medel. Jag har beräknat 1 366 000 kr. för J 976 års valstatistik och 
500 000 kr. för en undersökning om hushållens sparande. Vad beträf
far de planerade provundersökningarna rörande levnadsförhållandena 
i samhället har jag visserligen beräknat 350 000 kr. för sådana under
sökningar, men de bör komma till utförande först sedan ytterligare 
underlag har redovisats och regeringen har tagit ställning till vilka kom
ponenter som bör ingå. För fortsatta förberedelser inför en hushålls-
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budgetundersökning riiknar jag med oför~indrat mcdclsbehov, dvs. 
250 000 kr. För valstatistik i samband med kommunal rösträtt för in
vandrare har jag beräknat 121 000 kr. I övrigt har jag inte beräknat me
del för av SCB föreslagna intermittenta undersökningar under delpro
grammet. 

Vad gäller SCB:s förslag under delprogrammet rätts- och socialvä
sende har jag dels beräknat 23 000 kr. för en engångsundersökning av 
brottsligheten i tätorter, dels räknat med minskat mcdelsbehov på 
120 000 kr. som följd av rationaliscringsarbeten inom inteckningsstatisti
ken. För avslutande av familjedaghemsundersökningen och för en under
sökning om närvaro-frånvaro vid förskola har jag beräknat medel en
ligt SCB:s förslag. övriga förslag till ökningar under delprogrammet har 
jag inte beaktat vid mcdelsberäkningen. 

I fråga om delprogrammet utbildning, forskning och kultur har jag i 
likhet med SCB räknat med ett minskat medelsbehov om 148 000 kr. för 
statisitiken över studerandes ålder och om 569 000 kr. för lärarregistret. 

För att utvidga biblioteksstatistiken till full årsproduktion har jag beräk
nat 64 000 kr. Jag har beräknat 153 000 kr. för en intermittent utvidg
ning av befintlig forskningsstatistik. För att framdeles möjliggöra ut
byggnad av forskningsstatistikcn med resursstatistik för universitet och 
högskolor har jag beräknat medel för utvecklingsarbete. SCB:s övriga 
förslag till ökningar under löpande verksamhet har jag inte beaktat vid 
medelsberlikningen. 

Under delprogrammet befolknings-, yrkes- och utbildningsprognoscr 
har jag inte beaktat SCB:s förslag till ökningar under löpande verksam
het. Däremot har jag räknat ned medlen med 271 000 kr. enligt SCB:s 
förslag inom ramen för 0-alternativet. 

I fråga om delprogrammet bibliotek och information har jag räknat 
med ett minskat medelsbehov om 66 000 kr. för SCB:s resultatstatistiska 
publikationer. Jag har beräknat 40 000 kr. för extern PR-verksamhet 
och 26 000 kr. för ökad utbildning. De övriga förslagen till ökningar un
der löpande verksamhet har jag inte beaktat vid medelsberäkningcn. 

Under delprogrammet arkiv har jag räknat med att medelsbehovet 
nedgår med 60 000 kr. för magnetbandsarkivering. Jag har inte beaktat 
något av förslagen till ökningar under löpande verksamhet. När det 
gäller den av SCB gjorda genomgången av åtgärder som kan åstadkom
mas i rationaliseringssyfte vid fullgörande av underrättelseskyldigheten 
enligt l 0 § datalagen är jag f. n. inte beredd att ta ställning. Jag åter

kommer i annat sammanhang till frågan. 
Under den del av delprogrammet standardisering, gemensam metod

utveckling och projektbundet utvccklingsarbcte som avser löpande verk
samhet har jag inte beaktat SCB:s förslag till ökningar. Däremot har 
jag räknat ned medlen med 319 000 kr. enligt SCB:s förslag inom ra
mP.n för 0-alternativct. 

3 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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För det under programmet bedrivna utvecklingsarbetet har jag räknat 
ned medlen med 968 000 kr. Om pris- och löncomräkning inkluderas 

innebär detta totalt ett medelstillskott ·om 658 000 kr. Regeringen bör 

som hittills efter förslag från SCB fastställa dispositionsplan för verk
sa;,-,hetcn beträffande utvecklingsarbetet. 

Vad gäller SCB:s förslag till ny eller utbyggd energistatistik har jag 

beräknat en ökning på sammanlagt l ,5 milj. kr. Häri ingår 125 000 kr. 

för utbyggd bränslestatistik, 100 000 kr. för utbyggd industri- och berg

verksstatistik och 250 000 kr. för översiktlig energistatistik i form av 

kvartalsvisa energibalanser. Jag har vidare beräknat 150 000 kr. för årlig 

energistatistik för småhus, l 00 000 kr. för utbyggnad med energifrågor 

av de årliga intäkts- och kostnadsundersökningarna för flerfamiljshus 

och 250 000 kr. för årlig energistatistik för lokaler. För att bygga upp 

statistik över hushållens energiutnyttjande har jag beräknat 400 000 kr. 

Löpande produktion av sådan statistik bör dock komma till utförande 

först sedan ytterligare underlag har redovisats och regeringen har tagit 

ställning till hur denna statistik skall utformas. Jag har vidare beräknat 
159 000 kr. för fortsatt utvecklingsarbete inom energistatistiken. Härutö

ver har jag enligt SCB:s förslag inom ramen för 0-alternativct räknat 

ned medlen med 34 000 kr. avseende nedsklirning av personalredovis
ningen i den årliga elstatistiken. 

Den av SCB tillsatta arbetsgruppen för att utreda samordning och 

samarbete inom regionalstatistiken (SSRS) har undersökt möjligheterna 

att få till st&nd effektivare former för samverkan i statistikfrågor mellan 

SCB och samhällsplanerande organ inom länen och kommunerna. SCB 
har lagt fram en rad förslag avseende regionalstatistiken, vilka baserar 

sig på den av SSRS framlagda slutrapporten. 
Jag ansluter mig i stort ·sett till de av SCB föreslagna och nu gällande 

principerna för arbetsfördelning. Vad beträffar det planerade samråds
förfarandet med samrådsgrupper och kontaktmän anser jag att det bör 
ankomma på SCB och intresserade regionala och kommunala organ att 
finna lämpliga former härför. Jag delar SCB:s uppfattning att ett regio

nalstatistiskt kansli bör inrättas vid verket. Som har nämnts i det före

gående under delprogram l har jag ber~iknat 100 000 kr. för ett sådant 

kansli. Jag återkommer till frågan om kansliets verksamhctscmråde i 

samband med att jag behandlar förslaget till vissa organisatoriska för

ändrin6ar av SCB. 
Den regionalstatistiska databasen (RSDB) bör enligt min mening ut

vecklas etappvis i form av projektarbete inom SCil. Regeringen har den 

I 8 december 1975 uppdragit åt SCB att efter samråd med den till kom
mundepartementet knutna ADB-beredningsgruppen före den 1 okto

ber J 976 redovisa det pågående utvecklingsarbetet. Jag har under del

programmet standardisering, gemensam metodutveckling och projekt
bundet utvcckli:Jgsarbcte beräknat 1,1 milj. kr. för det fortsatta ut

vecklingsarbetct av RSDB. Beträffande SCB:s förslag ,att utveckla ett 
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system av regionalräkenskaper har -jag inte beräknat några medel för 
fortsatt utvecklingsarbete. Jag delar SCB:s uppfattning att. en sam
ordning bör komma till stånd mellan det centrala företagsregistret 
(CFR) vid SCB och .förekommande företagsrcgistcr hos länsstyrelser 
och kommuner med CFR som bas. Hur denna samordning närmare 
skall utformas kan dock inte nu fastställas. Bl. a. måste sekretessfrå
gorna i samband med det föreslagna statistiska informationsutbytet 

mellan SCB och de regionala myndigheterna klarläggas. Det är vidare 
angeläget att CFR:s ställning gentemot andra centrala företagsregister 

preciseras. 
Som jag har nämnt i det föregående har jag beräknat l 19 000 kr. för 

regional anknytning av CFR. I övrigt har jag beräknat 300 000 kr. un
der delprogram 14 för regionalstatistiskt utvecklingsarbete. Det medels
tillskott som jag totalt har beräknat för olika i det föregående om
nämnda regionalstatistiska ändamål uppgår till 909 000 kr. 

SCB har föreslagit vissa förändringar i verkets organisation. Statskon
toret och riksrcvisionsverket (RRV) har i huvudsak tillstyrkt organisa
cionsförslagct. Jag anser att detta i stort sett är väl avvägt och förordar 
att det i sina huvuddrag genomförs den 1 juli 1976. Med tanke på att 
den nuvarande avdelningen för uppdragsverksamhet föreslås bli ersatt 
med en avdelning för system och information vill jag understryka att 
uppdragsverksamheten även framdeles måste ges en stark ställning i 

SCB:s verksamhet. 
Jag anser vidare - som har berörts i det föregående - att ett re

gionalstatistiskt kansli i form av en självständig enhet bör inrättas vid 
SCB med uppgift att utgöra sekretariat till de av SCB föreslagna sam
rådsgrupperna, att ge regionalstatistisk information och att internt ha 

en sc:mordnande funktion inom regionalstatistiken. Regeringen har den 
18 december 1975 uppdragit åt SCB att ytterligare utreda frågorna om 
vilken avdelning kansliet bör tillhöra och hur dess verksamhetsområde 
skall avgränsas gentemot andra enheter inom verket. 

Vad beträffar de föreslagna organisatoriska förändringarna av cen
tralen för manuell databehandling bör dessa ske under förutsättning att 
verksamhetens krav på en flexibel arbetsorganisation ej cfterslitts och 
inom ramen för befintlig tjänstestruktur vid SCB. 

FörEndringarna av SCB:s organisation bör ske utan att antalet cn
hetschefstjänster ökar. I samband med de organisatoriska förändringar

na kan det bli nödvändigt att vidta vissa övergångsåtgärder. Riksdagens 
bemyndigande att vidta sådana åtgärder bör inhämtas. 

Vad gäller SCB:s hemställan .att få inrätta ytterligare en avdclnings

chefstFinst vid verket är jag inte beredd alt tillstyrka förslaget. Där

emot anser jag att det är angeläget att den nuvarande verkslednings
funktionen stärks genom att det till denna knyts dels viss stabspcrsonal, 
dels en internrevisionsfunktion med kontrollerande och stödjande upp
gifter. För dessa ändamål beräknar jag 200 000 kr. De ytterligare kost-
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nader som kan komma att uppstå för dessa ändamål bör täckas med 
tillgängliga medel. I övrigt har jag inte beräknat särskilda medel för 
att täcka gemensamma kostnader. Sådana kostnader bör enligt min me
ning täckas av de medel som jag har räknat med under resp. delpro
gram. 

I fråga om fördelningen av programmet på löpande verksamhet, in
termittenta undersökningar och utvecklingsarbete hänvisar jag till den 
särskilda sammanställningen enligt denna indelning. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de föreslagna organisatoriska förändringarna av 
statistiska centralbyrån, 

2. bemyndiga regeringen att vidta de övergångsåtgärder som be
hövs med anledning av de organisatoriska förändringarna, 

3. till Statistiska ce11tralbyrå11: Statistik, register och prog11oser 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 158 611 000 
kr. 

U 3. Statistiska centralbyrån: Uppdragsverksamhet 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

l_ 

1 000 
1 000 

1 Anslagen Statistiska centralbyrån: Statistisk uppdragsvcrksamhct och Statis
tiska centralbyrån: Teknisk uppdragsverksamhet. 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för programmet Upp

dragsverksamhet. 
Omslutningen beräknas under budgetåret 1974/75 ha uppgått till 14,2 

milj. kr. Omslutningen beräknas komma att uppgå till ca 15 milj. kr. un~ 
dcr budgetåret 1975/76 och ca 16 milj. kr. under budgetåret 1976/77. 

Statistiska centralbyrån har ökat sina kontakter med statistikkonsu

menterna. Detta har mottagits positivt bland de konsumentgrupper som 

hittills har berörts. Inom den löpande statistikproduktionen kan inte alla 
nya och speciella krav mötas, men det omfattande primärmaterial som 
insamlas ger ofta goda förutsättningar för särskilda engångsbearbet
ningar som är anpassade till konsumenternas behov. Kontaktarbetet 

har gett konsumenterna större möjlighet att utnyttja verkets löpande 
statistikprodukter och har innefattat hjälp att få statistiskt beslutsunder

lag sammanställt. 
En betydande del av uppdragsvcrksamhcten består av standardiserade 

produkter i form av s. k. regionalstatistiska paket eller bearbetningar med 

hjälp av standardprogram. Under budgetåret 1974/75 har ytterligare 
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kommuner anslutit sig till det s. k. nyckelkodsystemet, dvs. det produk
tionssystem som ger konsumenten möjlighet att själv fritt utforma (ge

nom fastighetsgrupperingar) de geografiska områden för vilka statistik 
skall produceras. De regionalstatistiska standardprodukter som uppdrags
centralcn tillhandahåller och som kan redovisas i nyckelkodsystemet 

kan således förväntas få en ökad efterfrågan. Två nyutvecklade statistik
paket för lokal och regional planering kommer att erbjudas konsumen
terna under budgetåret 1975176, nämligen dels ett paket utifrån bilregis
terinformationcn, dels ett paket utifrån 1975 års allmänna fastighets
taxeringsmaterial. 

Under budgetåret 1976/77 kommer kommunerna att erbjudas ett spe

cialprogram för kommu!ler i anslutning till 1975 års folk- och bostads
räkning. 

Lagring av primärmaterial och delsammanställningar utifrån dessa ut
vecklas successivt mot en ökad beredskap för snabba och billiga special
uttag. I och med det pågående databasbyggandet som bl. a. innefattar 
den regionalstatistiska databasen och tidsseriedatabasen ges också efter 

hand ökade möjligheter att producera nya integrerade statistiska sam
manställningar. 

För budgetåren 1975176 och 1976/77 förutser SCB en fortsatt ökning 
av efterfrågan på uppdragstjänster. 

Behovet av rörlig kredit för uppdragsverksamheten beräknas till oför
ändrat 7,5 milj. kr. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett formellt belopp av 
1 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statistiska centralbyrän: Uppdragsverksamhet för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 4. Statistiska centralbyrån: Folk- och bostadsräkning 1975 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

4 279 912 

26 500 000 
26 367 000 

Från anslaget bestrids utgifter för 1975 års folk- och bostadsräkning 
- (prop. 1975: 5, CU 1975: 1, rskr 1975: 13). Totalkostnaden, som tidigare 

har beräknats till 63 milj. kr., bör .enligt statistiska centralbyrån beräk
nas till ca 70,7 milj. kr. efter pris- och löneomräkning. Anslagsbehovct 
för budgetåret 1976177 uppgår enligt statistiska centralbyrån till 
26 367 000 kr. 

Jag biträder statistiska centralbyråns förslag till anslag för nästa bud~ 
getår. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

act till Statistiska celllralbyrän: Folk- och bostadffäkning 1975 

anvisa ett förslagsanslag av 26 367 000 kr. 
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B 5. Konjunkturinstitutet 

1974/75 Utgift 
1975(76 Anslag 

1976/77 Förslag 

13916625 

4 365 000 
5 334 000 

1 Anslagen Konjunkturinstitutet: Verksamheten i allmänhet och Korijunktur
institutet: Särskilda undersökningar. 

Konjunkturinstitutet är ett vetenskapligt forsknings- och utrcdnings
organ med uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen 
inom och utom landet, utarbeta prognoser för den svenska ekonomin 
och bedriva forskning i anslutning härtill. 

Chef för konjunkturinstitutet är en överdircktör. Institutets uppgifter 
är fördelade på tre verksamhetsområden: forskning, löpande verksamhet 
och administration. 

1975/76 

Personal 
Handläggande personal 30 
Övrig personal 17 

47 
Anslag 
Lönekostnader 3 347 000 
Sjukvård 7 000 
Reseersättningar (även utrikes 

resor) 12 000 
Lokalkostnader 181 000 
Expenser 523 000 
Särskilda undersökningar 295 000 

4 365 000 

Konjunkturinstitutet 

Beräknad ändring 1976/77 

Konjunktur
institutet 

-1-1 

+1 

+855 000 

+ J 000 
15 000 

+llIOOO 
5 000 

+987 000 

Föredra
ganden 

+ 71Q 000 

+ 1 000 
+ 15 000 
+ 93 000 
-i-150 000 

+969 000 

1. Pris- och Iöneomräkning 835 000 kr., varav 95 000 kr. avser .för
höjt Jönekostnadspålägg. 

2. I 0-altcrnativet förordar institutet i första hand upphörande med 
publiceringen av den engelska versionen av skriften Konjunkturläget -

The Swedish Economy. Konsekvensen av detta skulle vara en betydande 
minskning av möjligheterna att utomlands och för de utländska repre
sentationerna i Sverige erhålla aktuell ekonomisk information· om Sve

rige. 
3. För att biträda chefen för konjunkturinstitutet med handledning av 

forskare och med vissa andra arbetsuppgifter behövs en avdelnings

direktör ( + 145 000 kr.). 
4. För särskilda undersökningar begär institutet totalt 300 000 kr. 

Härav avser 100 000 kr. konjunkturbarometerområdet, 60 000 kr. sy-
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stemarbete och maskinella bearbetningar och 140 000 kr. övriga under

sökningar. 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget förs upp med 5 334 000 kr. för nästa bud
getår. Jag har därvid - förutom pris- och löneomräkning - beräknat 
ytterligare 150 000 kr. till särskilda undersökningar. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
5 334 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Konjunkturinstitutet för budgetåret 1976/77 anvisa ett för. 

slagsanslag av 5 334 000 kr. 

B 6. Statskontoret 

] 974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

30 481 904 
35 150 000 
40 000 000 

Statskontorct är central förvaltningsmyndighet för rationaliserings
vcrksamheten inom statsförvaltningen i den mån denna uppgift inte an
kommer på annan myndighet. I uppgifterna ingår bl. a. att ta initiativ 
till, utföra och medverka vid rationaliseringsundersökningar, att svara 

för erforderlig samordning av rationaliseringsverksamheten, att utbilda 
personal för rationalisering och att även i övrigt, såsom genom upplys
ning och rådgivning,· verka för förenklingar och kostnadsbesparingar 
inom statsförvaltningen. Verket svarar vidare för att samordna anskaff
ning och utnyttjande av datamaskiner inom statsförvaltningen samt för
valtar statens datamaskinfond. 

Statskontoret leds av en styrelse. Chef för statskontoret är en general
direktör, som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under 
sig en överdirektör. Verket är fr. o. m. budgetåret 1975/76 organiserat 
på tre sektorinriktade utredningsavdelningar, en teknisk avdelning, en 
planerings- och utbildningsavdelning samt en administrativ byrå. Vid 
stalskontoret fanns den I juli 1975 274 anställda, uttryckt i årsarbets
krafter. Statskontoret tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag 
i programtermer. Följande programindelning gäller för statskontoret. 

1. Rationalisering 
2. Förvaltning av statens datamaskinfond 

Statskontorets verksamhet under program 1 och 2 finansieras från ett 
förslagsanslag benämnt Statskontoret. Av de avgifter som inflyter till 
statens datamaskinfond skall anslaget tillgodoföras ett belopp som sva
rar mot kostnaderna för program 2. Beloppet skall redovisas som upp
bördsmedel under anslaget. 
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(l 000-tal kr.) 

Program/verksamhet 1974/75 1975/76 1976/77 
Utgift Budget Beräknar 

Stats- Föredra-
kontoret gandcn 

Rationalisering 35 157 36 666 40422 39 646 
Förvaltning av statens data-

maskinfond 3 155 3 542 4 204 4 204 
Ej programbundna utgifter 359 496 354 354 

Summa kostnader 38 671 40 704 . 44 980 44 204 

Avgår: 
Intäkter under anslaget 3 535 3 802 4 204 4 204 
Bidrag från andra myndigheter 4 654 2 422 

30 482 34480 40 776 40 000 

Statskontoret 

Statskonlorets verksamhet är i hög grad styrd av efterfrågan och kom
mer sannolikt att bli så alltmer i framtiden. Regeringens uppdrag och 
myndigheternas önskemål bestämmer väsentligen inriktningen. 

I den nya organisationen kommer - främst genom de sektorinriktade 
utredningsavdelningarna - kontakter med omvärlden att tillmätas ökad 
vikt. Särskilt utsedda kontaktmän skall fortlöpande hålla kontakt med 
myndigheterna inom sina områden. Genom att förbättrade kanaler 
därmed etableras till avnämarna av statskontorets tjänster - myn
digheterna - kommer sannolikt dessas behov och önskemål att få en 
stark genomslagskraft vid inriktningen av statskontorets rationaliserings
verksamhet. 

Att myndigheternas önskemål kommer att vara en styrande faktor i 
statskontorets verksamhet framgår. av innehållet i den nyligen utfärdade 
förordningen (1975: 567) om rationaliseringsverksamhet inom den civila 
statsförvaltningen. 

Programmet Ratio11aliseri11g 

Programmet Rationalisering utgör den dominerande delen av stats
kontorcts verksamhet. Programmet syftar till att öka effektiviteten i 
statsförvaltningen. De olika mål som verksamheten primärt inriktas på 
är kostnadssänkningar, intäktsökningar och prestationsförbättringar. 
Programmet indelas i delprogrammen Samordning, Utbildning; infor
mation och rådgivning, Rationaliseringsutredningar och Administration. 

Delprogrammet Samordning avser planering och samordning som 
skall leda till övergripande och långsiktiga planer och riktlinjer, i första 
hand för statskontorets verksamhet men på längre sikt även för rationa-
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liseringen inom hela den civila statsförvaltningen. I delprogrammet in
går även samordning av den statliga datamaskindriftens olika funktio
ner, organisation, kapacitet m. m. 

Delprogrammet Utbildning, information och rådgivning omfattar så
dan kunskapsöverföring som framför allt syftar mot målet att höja myn
digheternas intresse för och förmåga till administrativ och organisato
risk utveckling. 

Delprogrammet Ratio11aliseri11g.rntred11i11gar omfattar sådana utred

ningar som skall ge bestämda slutproduktcr vid bestämda tidpunkter 
och som på grund av sin omfattning och med hänsyn till kostnaderna 
bör ges formen av särskilda projekt. Till delprogrammet förs också så
dant utvecklingsarbete som avser bestiimda metod- eller ämnesområden 
och som organiseras i s. k. funktioner. 

Under budgetåret 1974/75 har liksom under tidigare år centrala kur
ser inom rationaliseringsområdet anordnats varvid en viss ökning av an

talet deltagardagar har skett. Statskontoret genomförde inom ramen för 
nio kurser 30 utbildningsomgångar med totalt 831 deltagare. Utöver 
detta anordnades tre myndighetsorientcrade kurser i administrativ ratio
nalisering varvid sammanlagt 72 personer deltog. 

Under budgetåret 1974/75 bedrevs 94 utredningsprojekt. De största 
projekten avsåg den allmänna försäkringen, informationssystem för de 
vetenskapliga biblioteken, miljövårdens informationssystem och ett ge

nerellt löneutbetalningssystem. Kostnaderna för rationaliseringsutred
ningar, fördelade på samhällssektorer m. m., framgår av följande sam
manställning. 

Rationaliseringsutredningar (1000-tal kr.) 

Sektor/funktion Statskontoret be-
räknar för 

1973/74 1974/75 1975/76' 1976/771 

Rättsväsende och kriminalvård 812 261 11 
Skatteväsende 763 863 2 287 2 661 
Riksdagen och dess verk 308 225 87 
Socialförsäkring m. m. I 590 1 432 263 274 
Utbildning, forskning 2 708 3 798 I 440 810 
Miljövård 2 204 3 189 3 195 I 004 
Statlig personaladministration 5 444 2 970 586 
Statlig ekonomiadministration 621 586 713 375 
Samordning av informations-

system 1 356 2 452 2 058 
Utveckling av rationaliserings-

teknik 244 349 501 582 
Övrigt 2422 3 625 2464 I 278 

Summa 18472 19 750 13 605 6 984 

' Planerade projekt 
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Under budgetåret 1974/75 tillkom 36 projekt, varav 17 efter beslut av 
regeringen. Antalet avslutade projekt utgjorde 31. 

Liksom tidigare år har konsulter anlitats i projektarbetet. Konsultar
vodena inom programmet Rationalisering uppgick under 1974/75 till ca 
6.4 milj. kr. Av statskontorets sammanlagda kostnader för konsultarvo
den om ca 6,7 milj. kr. har ca 3,5 milj. kr. utbetalats till Statskonsult AB. 

För utredningsverksamhetens del förutser statskontoret en ökad sats

ning på myndighetsinriktade insatser. Det hänger samman med de inten
sifierade myndighetskontakterna genom de sektorinriktade utrednings
avdelningarna och med de vidgade kontakter som strävandena till ökad 
samverkan mellan de centrala effcktivitetsorganen kan förväntas leda 
till. Statskontorets förslag innefattar inte något nytt större projekt. För 
budgetåret 1976/77 tillhör rationalisering av skatteadministrationen, ut
veckling av det nya ADB-systemet inom folkbokföring och beskattning, 
informationssystem för de vetenskapliga biblioteken samt miljövårdens 

informationssystem de största projekten. 
Förslaget under programmet innefattar en odisponerad kapacitet på 

totalt J 2 702 000 kr., som föreslås stå till verksledningcns förfogande. 
Denna kapacitet bör tas i anspråk för bl. a. projekt som preliminärt 

studerats och som beräknas bli aktuella under budgetåret 1976/77 ocli 

utgöra en reserv för oförutsedda arbetsuppgifter. 
Statskontorets utåtriktade utbildning, främst centrala kurser inom 

rationaliseringsområdet, föreslås fortsätta i oförändrad omfattning. Re
sultaten av den pågående utredningen om den statliga personalutbild
ningens fortsatta inriktning och organisation kan komma att påverka 
vcrk~amheten. 

Programmet Förvaltning av statens datamaskin/ond 

Programmet Förvaltning av statens datamaskinfond svarar för en 
knapp tiondel av statskontorets anvisade medel. Enligt den nya pro
gramindelningen omfattar programmet den ekonomiska förvaltningen av 
fonden. anskaffning och avyttring av ADB-utrustning samt driftuppfölj-
11 ing vid befintliga installationer. 

Tyngdpunkten i verksamheten inom programmet kommer under bud
getåret 1976177 att avse upphandling av datamaskinutrustning och för
valtning av statens datamaskinfond. Statskontoret planerar att inom om
rådet driftuppföljning mer systematiskt och fördjupat gå igenom data

centralernas driftsituation. 

Ett genomförande av statskontorets förslag rörande verksamhetens 
omfattning budgetåret 1976/77 medför ingen förändring i antalet hcl

årsbcfattningar. 
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P crsonalf rågor 

1974/75 1975/76 1976/77 
Beräknar 

Stats- Föredra-
kontoret ganden 

Personal' 
Handläggande personal 197 198 198 198 
Övrig personal 70 76 76 76 

267 •274 '274 '274 

1 Omräknat till hclårsbefattningar. 
' Tillkommer sex befattningar för personer under utbildning. 

Föredraganden 

Min beräkning av det totala medelsbehovet under anslaget framgår av 
programsammanställningen för statskontoret. Jag godtar i huvudsak 
statskontorets förslag beträffande verksamhetens inriktning. Statskonto
rets förslag under programmet Rationalisering innebär att andelen re

serverade medel för oförutsedda arbetsuppgifter ökar väsentligt i för
hållande till tidigare budgetår. Denna ökning bör i första hand utnytt
jas för sådana rationaliseringsutrcdningar i kostnadssänkande syfte som 
statskontoret eller annat organ initierar. 

Statskontoret är svenskt kontaktorgan i frågor rörande Internationella 

institutet för administrativ forskning, som Sverige har varit anslutet till 
sedan år 1956. Sveriges årsbidrag till institutet har under senare år beta
lats från sjunde huvudtitelns förslagsanslag Bidrag till vissa internatio
nella byråer och organisationer m. m. Detta bidrag, som beräknas uppgå 
till ca 20 000 kr., bör fr. o. m. nästa budgetår betalas från förslagsansla
get Statskontorct. Jag har vid beräkningen av medelsbehovet under de 
båda anslagen tagit hänsyn till detta. Härutöver bör anslaget till stats
kontoret räknas upp med medel motsvarande pris- och löncomräkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sratskontoret för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags

anslag av 40 000 000 kr. 

B 7. Datamaskincentralen för administrativ databehandling 

j 974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1000 
1000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter vid datamaskinccn
tralen för administrativ databehandling (DAF A). 

DAF A har till uppgift att inom det statliga området, främst för myn
.digheter som ej hör till försvarsdepartementet, på uppdrag utföra admi-
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nislrativ databehandling samt metod- och utvccklingsarbete i samband 

därmed. I mån av resurser får DAF A även åtaga sig uppdrag från an

nan än statlig uppdragsgivare. 

DAFA leds av en styrelse. Chef för DAFA är en överdirektör. DAFA 

är organiserat på en kundserviceenhet, en driftenhet, en teknisk enhet 

och en administrativ enhet samt hämtöver en stabsenhet för planering 

och samordning. DAFA:s verksamhet bedrivs vid en datacentral i Stock

holm, en dataregistreringsenhet i Hallstavik, en datacentral i Gävle samt 

fr. o. m. våren l 976 en mindre filialverksamhet i Norrköping. Vid 

DAFA fanns den 1 juli 1975. 331 anställda, uttryckt i årsarbetskrafter. 

DAF A skall vara ekonomiskt självbärande. För dess drift har endast 

ett formellt anslag om 1 000 kr. anvisats. För att lösa tillfälliga eller sä

songsmässiga likviditetsproblcm samt för att t.v. tillgodose behov av rö

relsekapital disponerar DAFA en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 

högst 12 milj. kr. 

Den totala omslutningen för DAFA:s verksamhet uppgick under bud

getåret 1974/75 till 51,2 milj. kr. Nettoresultatet blev ett överskott på · 

100 000 kr. I resultatet ingår' ett överskott i verksamhetsgrenen ma

skindrift om ca 1,9 milj. kr., ett underskott i vcrksamhetsgrenen databe

redning om ca 1,9 milj. kr. samt ett överskott i .verksamhetsgrenen sy

stemarbete/programmering. De balanserade förlusterna från tidigare år 

har reglerats med det engångsanslag som riksdagen anvisade för budget

året 1975/76. För budgetåret 1975/76 har DAFA beräknat att verksam

heten skall balansera ekonomiskt. Bokslutet för det första kvartalet bud

geti'1ret 1975/76 uppvisar dock en markerad positiv avvikelse från bud

get. DAFA räknar, enligt vad jag har inhämtat, med att denna utveck

ling fortsiitter, varför ett ekonomiskt överskott bör uppstå för budget

året 1975/76. 
En utredningsman har tillkallats med uppdrag att se över DAFA:s 

ekonomiska situation m. m. Uti:edningsuppdraget kan beräknas vara 

slutfört under våren 1976 och torde även komma att innehålla förslag 

till organisationsförändringar. 

DAFA föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med ett for

mellt belopp av 1 000 kr. och att den av DAFA disponerade rörliga kre

diten i riksglildskontoret tas upp med oförändrat ] 2 milj. kr. Jag biträ

der DAFA:s förslag och hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Datamaskincentralen för administrativ databehandling för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 8. Viss rationaliserings- och utvecklingsverksamhct 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

740 600 

4 000 000 

4 000 000 
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Från anslaget bestrids utgifter för rationaliseringsprojckt, administra
tivt utvccklingsarbcte eller försöksverksamhet som bedrivs i rationalise
ringssyfte. Anslaget tas i anspråk efter beslut av regeringen i varje sär
skilt fall. Anslaget står i första hand till förfogande för myndigheter som 
inte själva disponerar erforderliga resurser för rationaliseringsprojekt. 
Medclsbchovet kan t. ex. avse sådana konsulttjänster som Statskonsult 
AB tillhandahåller statliga myndigheter. 

Under de senaste budgetåren har medel bl. a. disponerats för utveck

lingsarbete inför genomförande av programbudgetering och system S, 
översyn av journalföringsrutincrna vid statens veterinärmedicinska an
stalt, utvecklingsarbetc inför datorbasering av arbetarskyddsstyrelsens 
pneumokoniosregister, systcmutvcckling för registrering av naturvårds

objekt vid naturvårdsverket samt för översyn av centrala studiestöds
nämndens kansliorganisation. 

~·fcd hänsyn till anslagets karaktär kan någon säker bedömning av 
medelsbehovct för nästa budgetår inte göras. Jag förordar att anslaget 
förs upp med oförlindrat 4 milj. kr. 

.lag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss rationaliserings- och utvccklingsverksamhct för bud

getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 4 000 000 kr. 

B 9. Riksrcvisionsvcrkct 

1974/75 Utgift 
I 975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

30 255 110 
33 930 000 
38 500 000 

Riksrcvisionsverket är central förvaltningsmyndighet för revision och 
redovisning samt därmed sammanhängande frågor inom statsverksamhe
ten. 

I fråga om revision åligger det verket att bedriva förvaltningsrcvision 
och därvid särskilt att granska den statliga verksamheten och tillse att 
den bedrivs effektivt. Verket skall 1iven granska taxor och avgifter i stat
lig verksamhet samt granska hur den statliga upphandlingen bedrivs och 
verka för samordning av denna. Vidare skall verket utöva tillsyn över 
revisionskontor och meddela föreskrifter och anvisningar för revisionens 
utförande samt över den revisionsverksamhet som bedrivs inom andra 
enheter för intern revision inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att 
rcdovisningsrevision bedrivs ändamålsenligt och i betryggande former 

och även självt bedriva redovisningsrcvision i den mån detta är särskilt 
föreskrivet eller verket eljest finner det behövligt. 

I fråga om redovisnin~ och därmed sammanhängande frågor åligger 
det verket särskilt att utveckla metoder för verksamhetsplanering, bud
getering och redovisning inom statsförvaltningen. Verket skall tillse att 
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redovisningssystemen är ändamålsenliga samt meddela föreskrifter och 
anvisningar för den statliga redovisningen. Verket handhar den löpande 

riksbokföringen och skall för varje budgetår upprätta budgetredovisning 

och rikshuvudbok. Det åligger även verket att kontrollera statsvcrkets 

checkräkning i riksbanken och att utarbeta statistik över statens finan
ser. 

Vidare skall verket anordna och medverka vid utbildning av personal 

för redovisnings- och revisionsverksamhet samt d[irmed sammanhängan

de uppgifter inom statsförvaltningen. 

Riksrcvisionsvcrket leds av en styrelse. Chef för verket är en general

direktör. som även är styrelsens ordförande. Inom verket finns fem av

delningar, nämligen tre revisionsavdclningar, en prognosavdelning samt 

en ekonomiadministrativ avdelning. 

Vid riksrcvisionsverket fanns under budgetåret 1974175 i genomsnitt 

265 anställda, varav 166 utgjorde handläggande personal. 

Riksrevisionsverket tillämpar programbudgetering och tilldelas anslag 

i programtermer. Följande programindelning gäller för verket. 

l. Revision 

2. Prognoser, budget, redovisning 

Riksrevisionsverkcts verksamhet under programmen finansieras från 

ett förslagsanslag benämnt Riksrcvisionsverket. 

Av grundläggande betydelse för riksrcvisionsverkets verksamhet är de 

beslut som statsmakterna fattade år 1967 angående organisationen av 

den statliga redovisnings- och revisionsvcrksamhctcn (prop. 1967: 79, 

SU 1967: 82, rskr 1967: 194). 

I enlighet med detta beslut förs statsförvaltningens myndigheter sam

man i redovisningsgrupper med en redovisningscentral inom varje 

grupp. Rcdovisningscentralerna ger myndigheterna kameral service. Re-

(I 000-tal kr.) 

Program 1974;75 1975 ;76 1976/77 
Utgift Anslag Beräknar 

Riksrevi- Före-
sions- dragan-
verket den 

Revision 17 590 20166 23 064 22 958 
Prognoser, budget, redovisning 12 973 14 135 15 716 15 482 

Summa kostnader 30 563 34 301 38 780 38 440 

Avgår: 
Resurser som tillhandahällcs 

av statskontoret 609 713 340 340 
Tillkommer: 

Blanketter m. m. för andra 
myndigheters behov 299 342 400 400 

30 253 33 930 38 840 38 500 
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dovisningcn utnyttjar ett system byggt på ADB, system S. I huvudsaklig 
anslutning till redovisningsccntralcrna organiseras rcvisionskontor som i 
första hand bedriver redovisningsrevision. Planerade omläggningar inom 
förvaltningen i enlighet med 1967 års beslut beräknas vara genomförda 
den 1 juli 1976. Den centrala revisionen genom riksrcvisionsvcrkct har 
samtidigt lagts om till en cffcktivitetsinriktad förvaltningsrcvision. 

Riksrcvisionsverkct 

Programmet Revision 

Programmet Revision indelas i delprogrammen Myndighctsinriktad 
förvaltningsrcvision, Specialfunktioner, Extern utbildning, Gemen
samma funktioner samt Särskilda uppdrag. Tyngdpunkten i verksamhe
ten under programmet ligger under delprogrammet Myndighctsinriktad 
förvaltningsrcvision. Under delprogrammet är verksamheten indelad i 
sektorer för olika delar av statsvcrksamheten såsom försvar, rättsviisen 
osv. Omfattningen av insatserna inom olika områden bedöms mot bak
grund av bl. a. det bidrag som revisionen kan ge till en effektivitetshöj

ning. 
Delprogrammet Specialfunktioner inrymmer bl. a. rcvisionsuppgiftcr 

inom områdena taxor och avgifter samt statlig upphandling och ADB
verksamhct. De övriga delprogrammen har karaktär av stödfunktioner. 

Målet för programmet är främst att ge ökad kunskap om cffektivitets
läget i statsförvaltningen och at~ stimulera myndigheterna till effektivi
tetshöjande åtgärder. 

Under budgetåret 1974/75 har tyngdpunkten i förvaltningsrevisioncn 
legat inom sektorerna upphandling, affärsverk, högre utbildning och 
forskning och kultur, samhällsplanering, skolväsen, försvar samt social 
verksamhet. 

Under innevarande budgetår görs de största resursinsatserna inom 
sektorerna högre utbildning och forskning och kultur, social verksam
het, affärsverk samt upphandling. 

Under budgetåret 1976/77 avser verket att fortsätta den förvaltnings
rcvision som syftar till att alla statsmyndigheter och utgiftsområden av 
någorlunda storlek vid utgången av budgetåret 1977 /78 skall ha grans
kats genom s. k. analysprojekt. Härvid beaktas även möjligheterna att 
uppnå besparingar i statlig och av staten finansierad verksamhet. Totalt 
inneblir verkets förslag en ökning av rcs.urserna under programmet med 
2,5 milj. kr., varav ca 2,3 milj. kr. utgör pris- och löneomräkning. 
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Programmet Prognoser, budget, redovisning 

Programmet Prognoser, budget, redovisning omfattar dels uppgifter 
som avser ekonomiadministrativ information på riksnivå, bl. a. progno
ser för statens inkomster och utgifter, redovisning av budgetutfall och 
den löpande riksbokföringen, dels att utveckla och sprida kunskap om 
metoder och rutiner för statens ekonomiadministration - SEA - och 
att tillse att statens redovisningssystem är ändamålsenliga. Programmet 
indelas i delprogrammen Ekonomiadministrativ information riksnivå, 
Produktutveckling myndighetsnivå, Tillsyn och drift av system S samt -
liksom program 1 - Extern utbildning, Gemensamma funktioner och 
Särskilda uppdrag. 

Målet för programmet är att skapa förutsättningar för bättre beslut 
inom det ekonomiadministrativa området på alla nivåer inom den stat
liga verksamheten för att på så sätt höja effektiviteten i statsförvalt
ningen. 

För budgetåret 1976/77 föreslår verket en höjning av ambitionsnivån 
vad avser inkomst- och andra prognoser. Riksrevisionsverket föreslår en 
ökning av anslaget med 300 000 kr. för detta ändamål. Moderniseringen 
av riksredovisningen föreslås fortsätta oavsett om en budgetteknisk re
form kommer till stånd eller inte. Verket avser vidare att fortsätta att 
utveckla och sprida kännedom om metoder för planering, budgetering, 
redovisning och resultatanalys. ökad tonvikt läggs vid normer och an
visningar för statens redovisning samt vid dokumentation och extern ut
bildning. Totalt innebär verkets förslag en ökning av resurserna under 
programmet med 1,4 milj. kr. Pris- och löneomräkningen utgör 1,5 milj. 
kr. 

Under innevarande budgetår avslutas genomförandet av ett informa
tions- och utbildningsprojckt (INFO-ES) som riksrevisionsverket bedri
vit i samarbete med statskontoret, statens personalutbildningsnämnd och 
statens personalnämnd. Riksrevisionsverket föreslår för budgetåret 
1976/77 150 000 kr. för att tillsammans med nämnda myndigheter ut-
v;irdcra projektet. 

Personalfrågor 

1974/75 1975/76 1976/77 
Beräknar 

Riksrevi- Före-
sions- dragan-
verket den 

Personal 
Handläggande personal 179 184 184 184 
Övrig personal 86 87 87 87 

265 271 271 271 
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Föredraganden 

Jag delar i huvudsak riksrevisionsverkets bedömning avseende föresla
gen verksamhetsinriktning. Jag har utöver medel för pris- och Iöneom
räkning bl. a. beräknat 140 000 kr. för förbättrad dokumentation av me
toder vid inkomstberäkningar och 150 000 kr. för utvärdering av in for-. 
mations- och utbildningsprojektet INFO-ES. 

Min beräkning av det totala medelsbehovet framgår av,programsam
manställningen för riksrevisionsverket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksrevisio11sv_erket för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 38 500 000 kr. 

B 10. Byggnadsstyrelsen 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 1000 
1976/77 Förslag 1 000 

Byggnadsstyrelsen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 
byggande för statens räkning och förvaltning av statliga fastigheter . 

.l styrelsens uppgifter. ingår främst att anskaffa lokaler för statsmyn
digheterna och utreda behovet av statliga byggnadsföretag, allt i den 
mån dessa uppgifter inte ankommer på annan myndighet, att efter upp
drag projektera och utföra byggnadsföretag för statens räkning samt att 

genom utvecklings- och normeringsarbete verka för rationaliseringar 
och besparingar i fråga om byggande och fastighetsförvaltning för sta
kns räkning. Styrelsen förvaltar vidare de delfonder av statens allmänna· 
fastighetsfond som är ställda under styrelsen. 

Chef för byggnadsstyrelsen är en generaldirektör. Denne har närmast 
under sig en teknisk direktör, en planeringsdirektör och en ekonomidi
rektör. Styrelsen är organiserad på nio byråer. Dessa är administrativa 
byrån, utredningsbyrån, intendentsbyrån, utrikesbyrån, ekonomibyrån, 
utvecklingsbyrån, två projekteringsbyråcr och byggnadsbyrån. Vidare 
finns fem regionala byggnadsförvaltningar, nämligen i Lund, Göteborg, 
Stockholm, Uppsala och Umeå. 

Kostnaderna för byggnadsstyrelscns administration regleras över en 
stat som fastställs av regeringen. I bokslutet för budgetåret fördelas de 

kostnader som har bestridits från staten mellan dels delposterna till för
valtningskostnader under posterna Reparations- och underhållskostnader 

m. m. för slottsbyggnadernas, beskickningsfastigheternas och byggnads
styrelscns delfonder av statens allmänna fastighetsfond, dels tillgängliga 
byggnadsanslag eller, om byggnadsanslag ännu ej har anvisats för visst 

byggnadsobjekt, de särskilda projekteringsmedel som har ställts till 
byggnadsstyrelsens förfogande, dels också medel som har ställts till sty
relsens förfogande för inredning av lokaler. I statsbudgeten förs upp en
dast ett formellt anslag av 1 000 kr. 

4 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Bidrag till kontorsdrift m. m. 

i kv. Garnisonen 

1975/76 

625 
281 
906 

74 610 000 
280 000 

3 450 000 
(120 000) 

6 850 000 
4 655 000 

2 512 000 

Summa utgifter 92 357 000 

Inkomster 
Ersättning från statens 

allmänna fastighetsfond och 
byggnadsanslag m. fl. anslag 92 356 000 

Nettoutgift 1 000 

Byggnadsstyrelsen 

Beräknad ändring 1976/77 

Byggnads
styrelsen 

-i-12 

+12 

+ 14 091 000 
+ 20000 
+ 515 000 

(-) 
+ 575 000 
+ 1205000 

+ 377 000 

+16 783 000 

+ 16 783 000 

Föredra
ganden 

+6 

+6 

+13 201000 

' 
20000 

+ 310000 
(-) 

+ 565 000 
+ 1 195 000 

+ 351 000 

+15 642 000 

+15 642 000 

I enlighet med av regeringen utfärdade särskilda anvisningar har sty

relsen i sitt förslag till anslagsframställning för budgetåret 1976/77 redo
visat sin verksamhet fördelad på de fyra verksamhetsområdena Förvalt

ning av fastigheter och lokaler, Anskaffning av fastigheter och lokaler, 

Inredning samt övrig verksamhet. Styrelsen har härutöver valt att redo

visa den utrikes verksamheten skild från annan verksamhet. För vart 

och ett av verksamhetsområdena redovisas i det följande liven styrelsens 

administrationskostnader, vilka bestrids från den inledningsvis redovi

sade staten för byggnadsstyrelsen. 

Pris- och löneomräkning m. m. inom staten beräknas till sammanlagt 

17 934 000 kr., varav 1 840 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg .. Av 

löneomräkningen avser 11,4 milj. kr. lönekostnader som till följd av 

träffade avtal kommer att belasta staten redan innevarande budgetår. I 

den följande redovisningen ingår dessa 11,4 milj. kr. - fördelade på 

verksamhetsområden - i de siffror som anges för innevarande bud

getår. 

1. Fön,altning av fastigheter och lokaler omfattar fastighetsförvalt· 

ning samt frågor som rör disposition av lokaler, uthyrning samt vidare 

utredningar om myndigheternas lokalbehov. För tiden t. o. m. budget

året 1976/77 redovisas även verksamheten med inhyrning av lokaler i 
sin helhet under programmet. Kostnaderna belastar slutligt statens all-
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männa fastighetsfond, delposterna till reparations- och underhållskost
nader m. m. och hyres- och arrendeutgifter m. m., samt försvarets fas
tighetsfond. 

De av byggnadsstyrelsen disponerade lokalerna omfattade 5 924 000 
m2 vid utgången av budgetåret 1974/75. Lokalbeståndet beräknas de 

närmaste åren öka med ca 3,5 % i genomsnitt per år. ·Planering och ge
nomförande av omdispositioner sker kontinuerligt för att möta föränd
ringar i myndigheternas lokalbehov. 

Hyresintäktema var under budgetåret 1974/75 totalt 934 milj. kr., 
varav 895 milj. kr. från statliga brukare. För budgetåret 1975/76 beräk
nas totalt 1 075 milj. kr. och för budgetåret 1976/77 totalt 1160 milj. kr. 

Fastighetsförvaltningen omfattar fastigheter inom slottsbyggnademas 
och byggnadsstyrelsens delfonder av statens allmänna fastighetsfond 
samt försvarets forskningsanstalts delfond av försvarets fastighetsfond. 
Styrelsen förvaltar dessutom akademiska sjukhusets delfond. Inom bygg
nadsstyrelsens delfond förvaltar styrelsen statsägda lokaler om samman

lagt ca 4 400 000 m2, vilka under budgetåret 1976/77 beräknas öka till 
4 650 000 m2• Styrelsen räknar med att svara för fastighetsdriften inom 
ca 3 milj. m2 av detta lokalbestånd. Utanför styrels~ns fastighetsdrift lig
ger bl. a. huvuddelen av den del av universitets- och högskolesektorn 
där universitetskanslcrsämbetet är huvudman. Styrelsen svarar vidare 

för fastighetsunderhåll och ombyggnad i de förvaltade statsägda loka
lerna. 

Det inhyrda lokalbeståndet omfattade vid utgången av budgetåret 

1974/75 lokaler om ca 1 650 000 m2, vilket beräknas minska med sam
manlagt ca 70 000 m2 under budgetåren 1975/76 och 1976/77. 

Styrelsens direkta kostnader för fastighetsförvaltning beräknas inne
varande budgetår uppgå till ca 200 milj. kr. för statsägda lokaler och till 
ca 350 milj. kr. för inhyrda lokaler. Styrelsens administrationskostnader 
beräknas till ca 35 milj. kr. För nästa budgetår beräknar styrelsen dessa 
kostnader till resp. 220, 360 och 40 milj. kr. Av den föreslagna änd
ringen inom administrationskostnaderna avser 2,4 milj. kr. pris- och lö
neomräkning, därav 0,7 milj. kr. höjt lönekostnadspålägg. Den ökade 
verksamhetsvolymen motiverar en förstärkning med sammanlagt nio 
tjänster. Av dessa beräknas fyra för den regionala fastighetsförvalt
ningen, två för centrala uppgifter inom fastighCtsdrift, en för tekniskt 
fastighetsundcrhåll med särskild inriktning på kulturhistorisk byggnads
vård och två tjänster för planering m. m. till följd av styrelsens lokalför
sörjningsuppgifter ( +847 000 kr.). 

2. Anskaffning av fastigheter och lokaler omfattar delprogrammen 

byggproduktion och fastighetsköp. Delprogrammet byggproduktion om
fattar projektering och projektledning samt utförande och kontroll av 
ny- och ombyggnader ävensom kalkylering, upphandling och besiktning. 
För projektering anlitas utomstående konsulter. De regionala byggnads-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 9 Finansdepartementet 52 

förvaltningarna svarar för utförande, kontroll och besiktning. För utfö
rande anlitas entreprenörer eller byggnadsstyrelsens tre egen-regiavdel

ningar i Stockholm, Uppsala och Lund. De senare omsätter sammanlag~ 

ca 120 milj. kr. 
Styrelsens byggproduktion beräknas innevarande budgetår uppgå till 

ca 990 milj. kr. Härav ·avser ca ~00 milj. kr. förvaltriingssektorn, ca 85 

milj. kr. polis- och åklagarväsendet, ca 300 milj. kr. högre utbildning 

och forskning, ca 40 milj. kr. kultursektorn och ca 230 milj. kr. uppdrag· 
för affärsverken. I beloppen ingår kostnader även för sådana ombyggna
der av värdehöjande karaktär som firiansieras med reparations- och 
underhållsmedel. Byggproduktionen beräknas · av styrelsen totalt få 
samma omfattning under nästa budgetår. Styrelsen har under perioden 

. . 

1971/72-1975/76 kunnat sänka sina relativa administrationskostnader 
med ca 30 %, från 7,9 % till 5,8 %. ; 

För fastighetsköp uppgick förbrukningen budgetåret 1974/75 till 31 
milj. kr. För budgetåren 1975/76 och 1976/77 beräknar styrelsen me
delsförbrukningen till resp; ca 83 milj. kr. och ca 55 milj. kr: · 

Kostnaderna för byggprodukti?nen och för fastighetsköp bestrids 
slutligt från investcringsanslåg på kapitalbudgeten, från· posten till · 
reparations- och underhållskostnader m. m. inom statens allmänna·fas

tighetsfond samt av uppdr~gsmedcl. Styrelsens administrationskost~ader 
beräknas för såväl innevarande som nästa budgetår till ca 59 milj. kr. 
Medelsbehovet ökar budgetåret 1976/77 med 3.6 milj. kr. till följd av 

pris- och Jöneomräkning m. m., varav 1 milj: kr. avser höjt lönekost
nadspålägg. Styrelsen föreslår emellertid samtidigt att lönekostnaderna 
för arbetsledare vid styrelsens egen-regiavdelningar (3 192 000 kr.) fort
sättningsvis inte skall bestridas över staten för styrelsens administra
tionskostnader utan belasta projekten direkt. Eftersom verksamheten är 
beroende av investeringsvolymen kan resursbehovet dock ännu inte be
dömas med säkerhet. 

3. Inredning omfattar planering och upphandling av inredning av lo
kaler inom sektorn högre utbildning och forskning samt inom övriga 
sektorer enligt regeringens särskilda beslut. Sålunda har styrelsen fått 
ansvaret för planering och anskaffning av inredning för de myndigheter 
som omlokaliseras från Storstockholmsområdet. I likhet med vad som 
gäller för byggproduktionen anlitas utomstående konsulter för projekte

ringen. 
Styrelsens inredningsproduktion beräknas innevarande budgetår 

uppgå till ca 105 milj. kr. och budgetåret 1976/77 till ca 75 milj. kr. Sty

relsens administrationskostnader beräknas innevarande budgetår till 4,1 
milj. kr. För nästa budgetår beräknar styrelsen dessa kostnader till 45 
milj. kr. Av den föreslagna ändringen avser 270 000 kr. pris- och lö
neomräkning m. m., varav 80 000 kr. höjt lönekostnadspålägg. 

4. Utrikes verksamhet omfattar förvaltning och anskaffning - inkl. 
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byggproduktion - av kontorslokalcr och personalbostäder för främst 
utrikesrepresentation samt inredning för dessa lokaler. 

Styrelsen förvaltar f. n. statsägda lokaler om sammanlagt ca 66 000 
m2• De inhyrda loka!erna omfattar sammanlagt ca 125 000 m2• ök
ningen under budgetåret 1976/77 beräknar styrelsen för statsägda loka
ler till 1 000 m2 och för inhyrda lokaler till 6 000 m:.!. 

Kostnaderna bestrids slutligt från beskickningsfastigheternas och 
byggnadsstyrelsens delfonder av statens allmänna fastighetsfond samt 
investerings- och driftbudgctanslag under främst tredje huvudtiteln. De 
direkta kostnaderna för förvaltning av statsägda lokaler under budget
året 1976/77 beräknas öka med 1,5 mil{ kr. till 11 milj. kr. För inhyrda 
lokaler ökas mcdelsbehovet med 4,5 milj. kr. till 40 milj. kr. under bud

getåret 1976/77. 
Totalt - inkl. investeringar - beräknas kostnaderna för sektorn in

nevarande budgetår till ca 70 milj. kr., varav för administration 4,1 milj. 

kr. Styrelsen beräknar motsvarande kostnader nästa budgetår till resp. 
81 och 4,7 milj. kr. Av ökningen för administrationskostnader avser 

280 000 kr. pris- och Iöneomräkning, därav 80 000 kr. höjt lönekost
nadspålägg. Styrelsen föreslår att en tjänst inrättas för bl. a. marknads

undersökningar för inhyrningsvcrksamheten ( + 78 000 kr.). 
5. Övrig verksamhet omfattar den gemensamma kontorsdriften och 

reprocentralen för myndigheterna inom kv. Garnisonen i Stockholm -
vilken finansieras genom ersättningar från berörda myndigheter - drift 
av parkeringsanläggningar samt verksamheten med effektivisering och 
rationalisering inom städområdet. Kostnaderna för kontorsdriften be

räknas för budgetåret 1976/77 till 12,2 milj. kr. Därvid har styrelsen för
utsatt att fyra tjänster överförs till organisationen för kontorsdriften 
från socialstyrelsen i samband med att denna flyttar in i ombyggda loka
ler i kv. Garnisonen. Omslutningen vid reprocentralen nästa budgetår 
beräknas till ca 4,2 milj. kr. Styrelsen föreslår att ytterligare två tjänster 
inrättas vid centralen. Kostnaderna för drift av parkeringsanläggningar 
budgetåret 1976/77 beräknas till ca 700 000 kr., vilka helt täcks av par
keringsavgifter. 

Byggnadsstyrelsens andel av kostnaderna för den gemensamma kon
torsdriften budgetåret 1976/77 beräknas till 2,4 milj. kr. och av kostna
derna för det av statistiska centralbyrån förvaltade gemensamma biblio

teket till 468 000 kr. 

6. Inom staten för styrelsens administration bestrids kostnader för 
viss intern service som är gemensam för de nu redovisade verksamhets
områdena - bl. a. lokalförsörjningsplanering, kalkylering, upphandling 

och besiktning, gemensam ekonomiadministration samt utvecklingsar

betc. Kostnaderna för dessa internprogram fördelas på övriga verksam
hetsområden och ingår i de tidigare redovisade kostnaderna. 

Styrelsen föreslår att den personaladministrativa verksamheten för-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 9 Finansdepartementet 54 

stärks med en tjänst. Styrelsen föreslår vidare att särskilda medel beräk
nas för att kompensera produktionsbortfall i samband med personalens 
ökade medverkan i överläggningar m. m. inom styrelsen. Slutligen före

slår styrelsen att den år 1975 inrättade internrevisionsenheten förstärks 
med en tjänst ( + 559 000 kr.). 

Enligt instruktionen för byggnadsstyrelsen beslutar generaldirektören 
ensam i huvuddelen av de ärenden i vilka han deltar i prövningen. 
Byggnadsstyrelsen har en omfattande och skiftande verksamhet som di
rekt berör den civila statsförvaltningen och påverkar förutsättningarna 
för dennas effektivitet och personalens arbetsmiljö. Styrelsen framhåller 
att allt fler ämbetsverk under senare år har erhållit lekmannastyrelser, 
eftersom det har ansetts värdefullt att tillföra verken erfarenhet, sak
kunskap och stöd utifrån och att ge sådana intressenter som berörs av 
myndigheternas verksamhet möjlighet till insyn i och påverkan på myn
digheternas arbete. Styrelsen föreslår att en lekmannastyrelse inrättas 
även för byggnadsstyrelsen. Den föreslagna lekmannastyrelsen skulle 

komma att behandla främst viktigare frågor om planläggning och ge
nomförande av åtgärder inom byggnadsstyrelsens verksamhetsområde, 
viktigare organisationsfrågor, byggnadsstyrclsens förslag till anslags
framställning och andra frågor av större ekonomisk betydelse. 

Föredraganden 

Jag delar byggnadsstyrelscns uppfattning att det är lämpligt att bygg

nadsstyrelsen i fortsättningen leds av en lekmannastyrelse, i likhet med 
vad som efter beslut under senare år är fallet med ett stort antal andra 
statliga myndigheter. Jag förordar därför att' en lekmannastyrelse inrät
tas vid byggnadsstyrelsen vid ingången ·av budgetåret 1976/77. Det an
kommer på regeringen att besluta om styrelsens sammansättning, 

Kostnaderna för byggnadsstyrelsens administration bestrids, inom ra
men för en av regeringen fastställd stat, slutligt över de ansfag m, m. 
som står till förfogande för förvaltning och anskaffning av fastigheter 
och lokaler och för inredning samt av uppdragsmedeL I statsbudgeten 
tas upp endast ett formellt belopp 1 000 kr. under detta anslag. 

Jag har i det föregående redovisat den av styrelsen beräknade omslut
ningen inom de olika verksamhetsområdena innevarande och nästa bud

getår. Med hänsyn till de ökade uppgifter som nu kan förutses har jag 
godtagit den föreslagna förstärkningen av de lokala fastighetsförvaltning

arna. Jag anser vidare att de centrala resurserna inom området förvalt
ning av fastigheter och lokaler bör förstärkas med dels en tjänst med in- · · 
riktning på fastighetsdrift, dels en tjänst för samordnande uppgifter · 
inom utredningsbyrån. Jag har därutöver beräknat medel under posten 
till expenser för kostnader för ett förbättrat lokalregister samt för vissa 
engångsanskaffningar - bL a. en telefonväxel - för styrelsens lokala 
byggnadsförvaltningar (1). 
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I likhet med byggnadsstyrelsen räknar jag f. n. inte med något behov 
av förstärkningar inom ·området anskaffning av fastigheter och lokaler 
(2). 

Jag godtar styrelsens förslag att lönekostnaderna för arbetsledare vid 
styrelsens egenregi-avdelningar fortsättningsvis inte skall bestridas över 
den stat som fastställs för styrelsens administrationskostnader (2). Jag 
liar vidare godtagit de föreslagna förstärkningarna för den gemensamma 
kontorsdriftcn och för reprocentralen inom kv. Garnisonen (5). 

På grundval av en bl. a. av riksdagens revisorer föreslagen översyn av 
verksamheten vid det till försvarets materielverk knutna statens trans
portkontor har chefen för försvarsdepartementet efter samråd med mig 
förordat att den verksamhet med rådgivning i transportfrågor som har 
bedrivits av transportkontoret förs över till byggnadsstyrelsen. Kostna
derna för denna verksamhet bör - i den mån de inte täcks av intäkter 
- bestridas från reservationsanslaget Inredning av byggnader för 
statlig förvaltning. Jag återkommer i det följande till denna fråga. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag nu omslutningen 
av staten för styrelsens administrationskostnader för nästa budgetår till 
ca 108 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår rihdagen att 
1. godkänna vad jag har förordat i det föregående om inrättande: 

av en styrelse för byggnadsstyrclsen, 
2. till Byggnadsstyrelsen för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 1 000 kr. 

B 11. Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. 

1974/75 Inkomst 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

314 075 
] 000 

1000 

Reservation 12 663 462 

Från anslaget bestrids· konsultkostnader m. m. för dels utredningar 
som leder fram till byggnadsprogram, dels utredningar i inredningsfrå
gor och inredningsprojektering. Till större delen gäller det kostnader 
som förskotteras från anslaget. Förskotterade belopp återbetalas seder
mera fran anslag som anvisats för berörda byggnads- och inrednings
objekt. Till en mindre del avser anslaget kostnader för Iokalförsörjnings

planering, normerings- och utvecklingsarbete m. m., vilka belastar ansla
get slutligt. Om verkställda utredningar inte leder till realiserade projekt 

stannar kostnaderna också slutligt på anslaget. 

il yggnadss ty re Isen 

Beräkningen av medelsåtgången för budgetåret 1976/77 baseras till 
största delen på erfarenhetsmässiga grunder. MedelSbehovet beräknas 
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till 11 milj. kr. Härav avser 6 milj. kr. byggnadsutredningar m. m. och 
4,5 milj. kr. inredningsärenden. Vidare ingår en medelsreserv om 

500 000 kr. i det beräknade beloppet. Av mcdelsbchovet beräknas ca 6,7 
milj. kr. kunna täckas ·genom återföringar till anslaget. Med hänsyn ta
gen till beräknad reservation föreslår styrelsen att anslaget för nästa 
budgetår förs upp med 1 000 kr. 

Föredraganden 

Jag har inte något att erinra mot byggnadsstyrelsens beräkning av 
mcdclsbchovet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utredningar rörande byggnadsföretag m. 111. för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 12. Inredning av byggnader för statlig förvaltning 

1974/i5 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

30 937 781 

32 000 000 
22 000 000 

Reservation 18 455 690 

Från anslaget bestrids utgifter för inredning och viss utrustning av 
byggnader för statlig förvaltning eller annan statlig verksamhet. Bl. a. 

bekostas från anslaget inredning och till lokalerna knuten, generell ut
rustning som behöver nyanskaffas i samband med omlokaliseringen av 
statlig verksamhet. För planering m. m. av denna inredning och utrust
ning svarar huvudsakligen resp. byggnadsstyrclsen och utrustningsnämn
den för universitet och högskolor. Formerna för planeringen har redovi
sats i prop. 1972: 130 (bil. 5 s. 21 ). 

Efter medgivande av regeringen i beslut den 5 juni 1975 har anslaget 
budgetåret 1974/75 tillfälligt belastats med 7 441 303 kr. för kostnader 
som slutligt skall bestridas från resetvationsanslagct Inredning och ut
rustning av lokaler vid universiteten m. m. Beloppet har numera återförts 

till anslaget. Behållningen under anslaget från tidigare budgetår uppgår 
således till ca (18,5+7,4 =) 25,9 milj. kr. 

Byggnadsstyrelsen och utrustningsnämnden har redovisat förslag till 
nya eller ändrade kostnadsramar för ett flertal inrednings- och utrust
ningsobjckt, främst sådana som hänger samman med omlokaliseringen 
av statlig verksamhet. Huvuddelen av de föreslagna ändringarna i inred
ningsplanen har nyligen redovisats för riksdagen (prop. 1975/76: 25, 
FiU 1975176: 13, rskr 1975176: 92). Regeringen har därvid bemyndigats 
att höja kostnadsramarna för vissa angivna inredningsobjekt inom en 

sammanlagd ram av 2,2 milj. kr. För de övriga förslag som bör behandlas 
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i detta sammanhang kommer jag att lämna en kortfattad redogörelse i 
det följande. Redovisningen är ortsvis uppställd. 

Uppsala 

Sveriges geologiska undersökning: Telefonväxel. Sveriges geologiska 

undersökning skall enligt beslut vid 1971 års riksdag omlokaliseras till 

Uppsala och Luleå (prop. 1971: 29, JnU 1971: 15, rskr 1971: 196). Om
lokaliseringen till Uppsala - som berör ca 200 anställda - skall enligt 
gällande tidplan ske under december 1978. Verksamheten i Uppsala 
kommer att förläggas till en nybyggnad i kv. Blåsenhus. 

Utrustningsnämnden föreslår att en delram av 515 000 kr. förs upp i 
utrustningsplanen för anskaffning av en telefonväxel med tillhörande 
kringutrustning med en begynnelsekapacitet av 200 anknytningar. 

Linköping 

Försvarets forskningsanstalt: Telefonväxel. I gällande utrustningsplan 
finns uppförd en delram av 550 000 kr. för anskaffning av telefonväxel 
för nybyggnaderna för försvarets forskningsanstalts huvudenhet 3 på 
Vallaområdct i Linköping (jfr. prop. 1975: l bil. 9 s. 68). Utrustnings
nämnden beräknar nu kostnaderna för en växel med 400 anknytningar 
exkl. kringutrustning till 785 000 kr. och föreslår att delramen höjs med 
235 000 kr. 

Statens rättskemiska laboratorium: övrig 11trusmi11g. Den vid :1971 
års riksdag (prop. 1971: 29) beslutade omlokaliseringen av statens rätts
kemiska laboratorium kommer enligt gällande tidplaner att genomföras 

i två etapper. I den första etappen----' som genomförs sommaren 1977 -
kommer laboratoriets blodgruppsserologiska avdelning att flytta in i lo

kaler som upplåts av Östergötlands läns landstingskommun inom en ny
byggnad vid regionsjukhuset i Linköping (jfr. prop. 1974: 93). Loka
lerna omfattar en avdelningsyta av ca 2 000 m~. I avvaktan på att den 
närn1are fördelningen av ansvaret för inredning och utrustning av loka
lerna skall klarläggas genom avtal med landstingskommunen föreslår ut
rustningsnämnden att en delram av 15 000 kr. förs upp i utrustningspla
nen för anskaffning av bl. a. utrustning för lunch- och pausrum. 

Jönköping 

Lam bru kss ty ref sen/sko gssty relsen/ doms t olsve rk et I siat ens jordbruks-

nämnd: Telefonväxel och Övrig utrustning. Den första etappen av ny

byggnaden i kv. Göta i Jönköping innehåller lokaler för lantbruksstyrel
sen, skogsstyrelsen och domstolsverket. För anskaffning av telefonväxel 

och övrig utrustning - främst snabbtelefonanläggning och utrustning 
för gemensamma lokaler - finns i gällande utrustningsplan uppförda 
kostnadsramar om resp. 870 000 kr. och 925 000 kr. (jfr. prop. 
1974: 170 bil. 5). En andra etapp av nybyggnaden, som beräknas stå fär-
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dig sommaren 1977, kommer att rymma lokaler för statens jordbruks-· 

nämnd (jfr. prop. 1975/76: 25 bil. 5). Utrustningsnämnden föreslår att 

den befintliga telefonväxeln i kv. Göta byggs ut med 200 anknytningar 

med tillhörande kringutrustning för att svara mot jordbruksnämndens 

behov. Delramen för telefonväxel bör därvid höjas med 460 000 kr. till 
1 340 000 kr. Den befintliga kostnadsramen för övrig utrustning bör 

samtidigt höjas med 255 000 kr. för utrustning av återstående lokaler 

inom kvarteret. Därav avser 241 000 kr. teleteknisk utrustning, främst 
snabbtelefonanläggning. 

Borliinge 

Statens viigrerk/statens trafiksiikerhetsverk: Telefonriixel. Den av 

1973 års riksdag (prop. 1973: 55, lnU 1973: 22, rskr 1973: 220) beslutade 

omlokaliseringen av statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk 
kommer enligt gällande tidplaner att genomföras i tre etapper under 

tiren 1978-1980. Nybyggnaderna - för vilka jag kommer att lämna en 

närmare redogörelse i det följande i samband med min anmälan av in
vesteringsanslaget Byggnadsarbeten för statlig förvaltning - kommer 

att rymma sammanlagt ca 1 000 arbetsplatser. Utrustningsnämnden 
föreslår att en delram av 1 350 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för 

anskaffning av telefonv~ixcl för nybyggnaderna. I beloppet ingår inte 

kostnader för kringutrustning. 

Luleå 

Sveriges geologiska undersökning: Telefonviixel. För den del av SGU 

som skall omlokaliseras till Luleå projekteras f. n. en nybyggnad inom 
Porsöområdet. Jag återkommer i det följande med en närmare redogö
relse även för denna nybyggnad. Enligt gällande tidplan kommer omlo
kaliseringen att genomföras under januari 1978. Utrustningsnämnden 

föreslår att en delram av 455 000 kr. förs upp i utrustningsplanen för 
anskaffning av en telefonväxel med 190 anknytningar. 

Övrigt 

Inredning av omlokaliseringsobjekt. I gällande inredningsplan är en· 

delram av 13 milj. kr. uppförd för de övriga omlokaliseringsobjekt för 

vilka särskilda kostnadsramar ännu inte har beräknats. Byggnadsstyrel

sen föreslår att denna delram höjs till 25 milj. kr. 

Diverse objekt. Investeringsobjekt för vilka kostnaderna i det sär

skilda fallet inte överstiger 2 milj. kr. enligt det prisläge som gäller då 
arbetena påbörjas bekostas numera generellt med anlitande av den kost

nadsram till diverse objekt som finns uppförd i investeringsplanen 

under investcringsanslaget Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 

(prop. 1975: 1 bil. 9 s. 143, FiU 1975: 12, rskr 1975: 64). Byggnadssty
relsen föreslår att en motsvarande kostnadsram förs upp i inredningspla-
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ncn för anskaffning av inredning till sådana investeringsobjekt. Kost
nadsramen, som enligt styrelsen bör stå till regeringens disposition, 

bör i inredningsplanen för nästa budgetår föras upp med 2 milj. kr. 
Kostnadsramen bör enligt styrelsen härutöver kunna användas i avvak
tan på att medel blir disponibla till följd av riksdagens beslut över redovi
sade förslag om kostnadsramar· för enskilda objekt. 

Som redovisades i prop. 1975: 1 (bil. 9 s. 72) anpassas kostnadsramar 
för inredning och utrustning inte fortlöpande till förändringar i prisläget 
genom uppräkning med index. Byggnadsstyrelsen föreslår att regeringer 
inhämtar bemyndigande från riksdagen att besluta om sådana ramhöj 
ningar för inredning som föranleds av den allmänna kostnadsstegringen. 

Föredraganden 

Inom investeringsanslag har regeringen sedan länge möjlighet att fö1 

enskilda objekt medge sådana avvikelser från fastställda kostnadsramai 
som betingas av bl. a. marknadsmässiga förhållanden (prop. 1966: 1 bil 
2 s. 32, SU 1966: 14, rskr 1966: 14). Härutöver har byggmyndigheterna 
rätt att fortlöpande räkna om kostnadsramarna med den index som 
följer av den allmänna byggnadskostnadsstegringen. Som jag har re
dovisat bl. a. i prop. 1975: l (bil. 9 s. 72) har myndigheterna inte fått rätt 
att fortlöpande anpassa kostnadsramar för inredning och utrustning 

till förändringar i prisläget. Inte heller har regeringen bemyndigats att 
för enskilda objekt medge sådana avvikelser som i samband med upp
handlingen visat sig nödvändiga för att den avsedda anskaffningen skall 
kunna genomföras. Enligt min mening ligger det emellertid inom ramen 

för regeringens befogenheter att efter prövning av de föreliggande om
st:indigheterna i särskilda fall medge sådana ramjusteringar när beslut 
härom inte kan anstå. Det är självfallet att denna möjlighet utnyttjas 
restriktivt i det begränsade antal fall där den över huvud taget blir 
aktuell och att det således inte är fråga om att företa t. ex. generella 
indexmässiga uppräkningar. Mot bakgrund av den möjlighet myndig
heterna har att själva göra omprioriteringar inom de fastställda kost
nadsramarna är dock denna begränsade möjlighet enligt min mening till
räcklig. 

Från delta ai1slag bestrids f. n. kostnader bl. a. för inredning och ut
rustning för arbetarskyddsstyrelsens arbetsmedicinska filial i Umeå och 
för viss utnistning för statens provningsanstalt i Borås. Efter samråd 
med cheferna för arbetsmarknads- och industridepartementen har jag 

funnit att dessa kostnader bör bestridas från anslag under dessa departe
ments huvudtitlar. Hittills gjorda utgifter för dessa ändamål bör därvid 
för överskådlighetens skull belasta de nya anslagen. Motsvarande belopp 
kommer dnrvid att återföras till detta anslag. 

l enlighet med vad byggnadsstyrelsen har föreslagit har jag i mitt för-
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slag till inredningsplan fört upp en kostnadsram av 2 milj. kr. benämnd 
Diverse objekt. Kostnadsramen bör få användas på det sätt som fram-

går av styrelsens förslag. .· 
Jag har i det föregående vid min anmälan av anslaget till byggnads

styrelsen redovisat att den verksamhet med rådgivning i transportfrågor 
som hittills har bedrivits av det till försvarets materielverk knutna sta
tens transportkontor bör föras över till byggnadsstyrelsen. Fyra tjänster 
vid transportkontoret kommer därvid att föras över till byggnadsstyrel
sen. Byggnadsstyrclscn har vidare fått i uppdrag att för statens räkning 
sluta avtal om sådana transporter av bohag för statsanställda som be
kostas av arbetsgivaren. 

Styrelsens kostnader för rådgivning m. m. inom dessa områden bör -

i den mån de inte täcks av intäkter - bestridas av medel inom den 

föreslagna kostnadsramen Divserse objekt. 
Med utgångspunkt i de förslag som har redovisats av byggnadsstyrel

sen, vilka - som har framgått av det föregående - till den övervä
gande delen redan har prövats av riksdagen, förordar jag att följande 

inredningsplan läggs till grund för medelsberäkningen för nästa budget

år. 

Jnredningsp/an (1000-tal kr.) 

Inredningsobjekt 

Stockholm 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Garnisonen 
Utrustning av nybyggnad 

i kv. Garnisonen 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Loen 
Inredning och utrustning 

av kasern i kv. Gar
nisonen 

Inredning och utrustning 
av till- och ombyggnad 
i kv. Primus 

Uppsala 
Inredning av nybyggnad i 

kv:en Hugin och 
Munin 

Eskilstuna 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Värjan 

Linköping 
Inredning av nybyggna· 

der på Vallaområdet 

Norrköping 
Inredning av nybyggnad 

i Källtorp 

Förordad Kostnadsram 
ram eller 
ändring av definitiv delram 
tidigare ram 

19 500 

8 900 

3 500 

5 850• 

5 200• 

6 575 1 

375 

7 750 

5 850' 

Medelsför
brukning 

art' t. o. m. 
1975-06--30 

18 520 

8 482 

2 960 

3 382 

340 

3 351 

333 

5 402 

1 1645 
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Jnredningsobjekt 

lnredning av nybyggnad 
i Saltängen 

'Inredning av nybyggnad 
i Oxelbergen 

.Jönköping 
Jnredning av nybyggnad 

i kv. Göta 

.Borås 
1nredning av nybygg· 

nader inom Västcr
åsenomrädct 

·Gävle 

Inredning av nybyggna
der i kv. Vasen och 
i Mårtsbo 

Inredning för central-
nämnden för 
fastighetsdata 

lnredning av nybyggnad 
i kv:en Låsman och 
Vulcanus 

.Sundsvall 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Måsen 
Inredning av nybyggnad 

i kv. Målaren 

<'.ivrigt 
Till byggnadsstyrelscns 

disposition 
Inredning av omlokali

seringsobjekt 
Diverse objekt 

Förordad Kostnadsram 
ram eller 
ändring av definitiv delram 
tidigare ram 

+12 000 
+ 2000 

+14000 

7900• 

5 800• 

13 200 

550 

2150' 

2 850 1 

1 700 1 

4 200• 

6000 

1 000 

25000 
2000 

97 650• 38 200' 

138 050 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt: 
1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 

Medelsför· 
brukning 

art' t. o. m. 
1975-06-30 

836 

453 

683 

397 

4 909 

482 

61 

I 240 

1 513 

2b 989 
3 

55978 

2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställ.i som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

• Kostnadsramarna för de angivna inredningsobjekten får höjas av regeringen 
inom en sammanlagd ram av 2 200 000 kr. efter förslag av byggnadsstyrelscn 
{prop. 1975j76: 25 bil. 5, FiU 1975/76: 13, rskr 1975/76: 92). 

De förslag till nya eller ändrade kostnadsramar för utrustning som har 

redovisats i det föregående har jag funnit mig böra godta. Med utgångs
punkt i de förslag som har redovisats av utrustningsnämnden för uni

versitet och högskolor förordar jag att följande utrustningsplan läggs till 
grund för medelsberäkningen för nästa budgetår. 
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Utrustningsp/an (1 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram Medels-
ram eller för bruk-
ändring defini- delram art' ning 
av tidiga- tiv t. o. m. 
re ram 1975-06-30 

Uppsala 
Statens livsmedelsverk: 

telefonväxel 960 
övrig utrustning 7 600 113 

Sveriges geologiska 
undersökning: 

telefonväxel + 515 515 3 

Eskilstuna 
Myntverket: 

telefonväxel 27 26 

Linköping 
Statens geotekniska insti-
tut/statens väg- och trafik-
institut: 

telefonväxel 406 304 
Statens geotekniska insti-
tut/statens väg- och trafik-
institut/statens kriminal-
tekniska laboratorium: 

gemensam utrustning 190 20 
Statens geotekniska institut: 

övrig utrustning 295• 31 
Statens väg- och trafik-
institut: 

övrig utrustning 3 075 512 
Statens kriminaltekniska 
laboratorium: 

telefonväxel 25• 
övrig utrustning 715 

Försvarets forsknings-
anstalt: 

telefonväxel + 235 785 2b 
Statens rättskemiska 
laboratorium: 

övrig utrustning + 15 15 3 

Norrköping 
Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut: 

telefonväxel 550 1 382 
övrig utrustning 735 1 211 

Kriminalvårdsstyrelsen/ 
sjöfarts verket: 

telefonväxel 1 005 
gemensam utrustning 950 229 

Krimina\vårdsstyrelsen: 
övrig utrustning 195 

Sjöfartsverket: 
övrig utrustning 85 1 

Statens invandrarverk/ 
luftfartsverket: 

telefonväxel 955 
övrig utrustning 110 

Statens invandrarverk: 
övrig utrustning 365 
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Utrustningsobjekt Förordad Kostnadsram 
ram eller 
ändring defini- delram art' 

Medels
förbruk
ning 

63 

av tidiga- tiv 
re ram 

t. o. m. 
1975-06-30 

Luftfartsverket: 
övrig utrustning 

Jönköping 
Lantbruksstyrelsen/skogs
styrelsen/domstolsverket/ 
statens jordbruksnämnd: 

telefonväxel + 470 
övrig utrustning + 255 

Karlstad 
Nybyggnader i Klaraområdet: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Borlänge 
Statens vägverk/statens 
trafiksäkerhetsvcrk: 

telefonväxel + 1 350 

Gävle 
Statens lantmäteriverk: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Centralnämnden för fastig-
hetsdata: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Statens institut för bygg-

585 

I 180 

1 450 

100 

1 340 

1315 
1900 

1 350 

730 

100 

2b 
2a 

3 

nadsforskning: 
telefonväxel 
övrig utrustning 2 500 

235• 1 
1 

Sundsvall 
Centrala studiestöds
nämnden: 

övrig utrustning 
Riksförsäkringsverket/ 
statens personalpensions
verk: 

telefonväxel 
övrig utrustning 

Lule1f 
Sveriges geologiska 
undersökning: 

telefonväxel 

15 

830' 
460 

+ 455 455 
+ 3 295 20 505 13 598 

34103 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt: 
1 Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 

3 

650 
188 

629 
361 

95 
94 

11 

200 
168 

4225 

2a Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv) 
2b Förslag till ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram) 
3 Förslag till ny kostnadsram 

• Jfr prop. 1975/76: 25 (bil. 5 s. 20) 

Jag beräknar att medelsförbrukningen under innevarande och nästa 
budgetår kommer att uppgå till ca 54 milj. kr. för inredning och ca 26 
milj. kr. för utrustning. För innevarande budgetår har anvisats 32 
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milj. kr. Med beaktande av reservationen på ca 26 milj. kr. uppgår ari
slagsbchovct för nästa budgetår till ca 22 milj. kr. Jag hemställer att re
geringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 
och utrustning för byggnader för statlig förvaltning inom de 

kostnadsramar som jag har förordat i det föregående, 
2. till Inredning av byggnader för statlig förvaltning för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsans!ag av 22 000 000 kr. 

B 13. Statens förhandlingsnämnd 

197 417 5 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

1 407 306 

1727000 
2 053 000 

Statens förhandlingsnämnd har till uppgift att efter uppdrag av rege
ringen eller departementschef föra förhandlingar med kommun eller an
nan icke-statlig huvudman, främst om villkor för samverkan mellan sta

ten och huvudmannen inom sjukvård, utbildning eller forskning. över
enskommelse, som träffas av nämnden, skall i regel underställas rege

ringens prövning. Nämnden skall vidare efter uppdrag av markförval
tande myndighet föra förhandlingar om överlåtelse av staten tillhörig 
mark till kommun för samhällsbyggnadsändamål. Nämnden svarar även 
för samordning i ärenden om förvärv av mark från kommun och över
låtelse av statlig eller kyrklig mark till kommun. 

Förhandlingsnämnden består av en överdirektör och vissa särskilt för
ordnade ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statens för- Föredra-
handlings- ganden 
nämnd 

Personal 
Handläggande personal 9 
Övrig personal 6 

15 
Anslag 
Lönekostnader 1 485 000 +314000 +314 000 
Sjukvård 3 000 
Reseersättningar 50 000 
Lokalkostnader 123 000 + 9 000 + 9000 
Expenser 66 000 + 3 000 + 3 000 

1727000 +326000 +326000 
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Statens förlza11d/i11grnämnd 

1. Löne- och prisomräkning 326 000 kr., varav 40 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. Eftersom nämndens resursbehov praktiskt taget helt bestäms av i 

vilken utsträckning regeringen eller departementschef anförtror nämn
den förhandlingsuppdrag, får en beräkning av anslaget enligt 0-alternati
vet endast en formell innebörd. Inget tyder på att nämndens förhand

lingsverksamhet under budgetåret 1976/77 skulle bli av mindre omfatt

ning än tidigare. 

Fihedraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till S1Me11s förha11dli11gs11ä11111d för budgetåret 1976177 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 053 000 kr. 

8 14. Nämnden för samhällsinformation: Förvaltningskostnader 

J975i76 Anslag 
1976/77 Förslag 

11 598 000 
2 032 000 

'Anslaget Nämnden för samhällsinformation 

Nämnden för samhällsinformation (NSJ) inrättades budgetåret 

1971 /72 i samband med att åtgärder vidtogs för att få till stånd en vid
gad samhällsinformation (prop. 1971: 56, FiU 1971: 23, rskr 1971: 182). 

Nämnden har i uppgift att verka för samordning av de offentliga orga
nens informationsinsatser med utgångspunkt i medborgarnas samlade 
informationsbehov och i syfte att samhällets resurser för samhällsinfor
mationsverksamhet utnyttjas effektivt. Nämnden skall d1irvid fortlö
pande hålla sig underrättad om myndigheters och andra offentliga 
organs informationsplaner och ta de initiativ som nämnden finner nöd
vändiga med hänsyn till sin samordningsuppgift. Vidare skall nämnden 
yttra sig över framställningar till regeringen om medel för informations
.ändamål samt insamla och bearbeta erfarenheter på samhällsinformatio
nens område och förmedla resultaten till dem som kan antas ha nytta av 

.Jem. Nämnden skall även lämna rekommendationer rörande omfatt
ningen av och metoderna för annonsering. I mån av resurser skall 
nämnden på begäran ge myndigheter och andra offentliga organ 'råd 'i 

frågor om informationsverksamhet. Nämnden skall vidare fungera som 

administrativ huvudman för en för departementen och riksdagen ge
mensam tidning. 

Nämnden består av tio ledamöter. Hos nämnden finns ett kansli, som 
förestås av en informationschef. 

5 Riksdagrn 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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1975}76 

Personal 

Handläggande personal 8' 
Övrig personal 4 

12 

Anslag 

Lönekostnader 1098000 
Sjukvård 7 000 
Reseersättningar 57 000 

Därav utrikes resor (20 000) 
Lokalkostnader 179 000 
Expenser 257 000 

1598 000 

Niimnden för samhällsinformation 

Beräknad ändring 1976/77 

Nämnden 
för samhälls
information 

+7 
+5 

+12 

+I 238 000 
+ 9 000 
-;- 71 000 

(+ 20 000) 
+ 153 000 
+ 218 000 

+1689000 

Föredra
ganden 

+l 
: +l 
+2 

-1-364 000 
--'-- 2 000 
+ 16 000 

(+ 2 000) 
+ 21 000 
+ 31 000 

+434 000 

66 

1. Pris- och löneomräkning 265 000 kr., varav höjt lönekostnads
pålägg 26 000 kr. 

2. Efterfrågan på nämndens tjänster när det gäller rådgivning till 
andra myndigheter ökar i takt med att samhällsinformationens omfatt
ning växer. Strävanden att beakta informationsaspekten redan vid utar
betandet av propositioner och direktiv till kommittecr och kraven på 

nämndens medverkan i dessa sammanhang liksom det ökade behovet av 
samordning av statliga informationsaktiviteter har under lång tid inne
burit att nämndens kansli haft .en arbetsmässigt mycket pressad situa
tion. Då denna verksamhet snarast kan förväntas växa ytterligare begär 
n~imnden en förstärkning med fyra handläggande tjänstemän och ett bi

träde ( + 414 000 kr.). 
3. Nämnden har inte haft möjlighet att genomföra egna projekt vad 

avser metod- och medievalsfrågor i den utsträckning som planerats. 
Medverkan från nämndens sida krävs i allt högre grad när det gäller 
bl. a. planering och genomförande av undersökningar. 

För att kunna möta denna ökade efterfrågan på nämndens tjänster 

och intensifiera arbetet med sammansHHlningar av erfarenheterna av in
formationsverksamheten begär nämnden två handläggande tjänstemän 

och ett biträde ( + 239 000 kr.). 
4. För interna utredningar, nämndens administration och passning av 

telefonväxel fordras ytterligare fyra tjänster, varav en handläggande 

tjänsteman ( + 274 000 kr.). 
5. För ökade konsultinsatser, resor m. m. fordras 497 000 kr. 

Föredraganden 

Nämnden för samhällsinformation bedriver f. n. ett utvecklingsarbete 

där bl. a. nämndens funktion och dess organisatoriska och administrativa 
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utveckling skall behandlas. Mot bakgrund här~v är jag inte beredd att 
förorda någon mera omfattande utökning av nämndens kansli. Det 
ökade behovet av kvalificerad rådgivning i informationsfrågor från 
nämndens sida motiverar dock att kansliet förstärks med en handläggan
de tjänsteman (2). Jag återkommer till frågan om nämndens utvecklings

arbete vid min anmälan av anslaget E 9 Viss informationsverksamhet. 
Kansliets utökning med· redaktionen för en för departementen och 

riksdagen gemensam tidning har krävt anskaffning av en telefonväxel 
varför jag beräknar medel för ytterligare ett biträde vid nämnden (4). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Nämnden för samhällsinformation: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 2 032 000 
kr. 

B 15. Nämnden för samhällsinformation: Tidningsutgivning 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 
1 241 000 
1 241 000 

Vid 1975 års riksmöte beslutade riksdagen att en för departementen 
och riksdagen gemensam tidning skulle ·utges fr. o.·m. januari. 1976 
(framställning 1975: 15 till riksdagen, KU 1975: 21, rskr 1975: 228). 

Tidningens syfte är att underlätta för personal i stat och kommun, 
företag och organisationer samt för förtroendevalda och övriga politiskt 
intresserade att följa verksamheten i riksdagen och regeringens kansli. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Nämnden för Föredra-
samhälls- ganden 
information 

Personal 

Handläggande personal 5 -t-1 
Övrig personal 3 +I 

8 -t-2 

Anslag 

Utgifter 

Tryckteknisk produktion 412 000 + 360 000 -t-360000 
Distributionskostnader 91 000 -1- 62000 + 62 000 
Lönekostnader 524 000 ' 367 000 +186 000 
Lokalkostnader 108 000 ' 7 000 + 7 000 ' Övriga kostnader 596 000 + 298 000 -195 000 

1 731 000 ·t-1094000 +420 000 

UppbUrdm1edel 

Prenumerationsavgifter 490 000 -/- 594 000 -t-420 000 

Nettoutgift 1241 000 + 500 000 
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Som huvudman i administrativ mening fungerar nämnden för sam
hällsinformation. Ansvaret för tidningens innehåll och utformning åvilar 

helt redaktionen som utgör en erihet inom nämndens kansli och leds· av 

en chefredaktör. 

Niimndrn för samhällsi11formation 

1. Pris- och löneomräkning inkl. uppräkning av kostnaderna till att 
avse helt budgetår 744 000 kr., varav höjt lönekostnadspålägg 16 000 kr; 

2. För i första hand marknadsföringsåtgärder fordras en handläg
gande tjänsteman ( + 95 000 kr.). 

3. En förstärkning av biträdespersonalen inom redaktionen erfordras 

( +64 000 kr.). 

4. För undersökningar, bildinköp, utrikes resor m. m. begärs 191 000 

kr. 

5. Prenumerationsavgiften föreslås höjd från 70 till 77 kr. inkl. mer

värdeskatt. 

F öredraga11de11 

För innevarande budgetår ligger informationskostnaderna på en myc
ket hög nivå, vilket sammanhänger med behovet av insatser för att in

troducera den för riksdagen och departementen gemensamma tidningen. 

Dessa medel bör kunna räknas ner till nästa budgetår. I anslaget för in

nevarande budgetår finns vidare inräknad en reserv på 100 000 kr., be

roende på att den kalkyl som låg till grund för riksdagens beslut natur

ligen var något osäker. Även denna reserv bör kunna reduceras väsent
ligt. 

Eftersom någon erfarenhet ännu ej vunnits av utgivningen av tid
ningen är jag inte beredd all förorda någon personalförstärkning. 

Jag biträder nämndens förslag att prenumerationspriset för år 1977 
bör sättas vid 77 kr. inkl. mervärdeskatt. Nämnden räknar med en ök
ning av upplagan med ca 5 500 exemplar till 20 000 exemplar. Med en 
något försiktigare bedömning av upplageutvecklingen än nämndens be

räknar jag inkomsterna för nästa budgetår till 910 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Nämnden för sa111hiillsinfornzatio11: Tidning.rntgivning för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 241 000 kr. 

B 16. Statens avtalsverk 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

13 334 697 

13 390 000 

15 610 000 
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Statens avtalsverk är central förvaltningsmyndighet med uppgift att 

förhandla om anställnings- eller arbetsvillkor för arbetstagare hos staten 

med undantag av riksdagen och dess verk samt för övriga arbetstagare, 

vilkas anställnings- och arbetsvillkor fastställes under medverkan av re

geringen eller myndighet som regeringen bestämmer. 

Avtalsverket leds av en styrelse. Inom styrelsen finns ett arbetsutskott. 

Chef för avtalsverket är en generaldirektör. Verket har en projektorga

nisation. 

1975/76 

Personal 

Handläggande personal 77 
Övrig personal 33 

110 

Anslag 

Lönekostnader JO 142 000 
Sjukvård 24 000 
Reseersättningar 116 000 
Lokalkostnader l 549 000 
Expenser I 559 000 

_13 390 000 

Statens avlalsverk 

Beräknad ändring 1976/77 

A vtalsvcrkct 

5 
+ 7 

--;-12 

+3 260000 
--;- 5 000 

' 26 000 
+ . 50 000 
-l- 721 000 

_:_4 062 000 

Föredra
ganden 

+3 
+4 

+1 

+2 848 000 

' 5 000 
+ JO 000 
' 12 000 

655 000 

-I 2 220 000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 2 657 000 kr., varay 274 ÖOO kr. 

avser höjt lönckostnadspålägg. 

2. För förhandlingsverksamhet behövs ytterligare en direktörsassis

tent, två lönesckreterare, tre kvalificerade _biträden och två biträden 
( I 680 000 kr.). 

3. För handläggning av frågor rörande anstälh1ingstrygghet och frå
gor om arbetsmiljö behövs ytterligare två löncsekreterare och ett biträde 

( +278 000 kr.). 

4. För handläggning av frågor om statlig tjänstepension behövs ytter
ligare ett kvalificerat biträde ( + 62 000 kr.). 

5. Omfattningen av verkets puölikationsverksamhet bör ökas 

( + 385 000 kr.). 

F öredragandel! 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

J 5 610 000 kr. Jag har därvid beräknat 551 000 kr. för tre handläggare 

och fyra biträden. Denna personalförstärkning är avsedd för att _verket 

skall kunna möta ökade krav på förhandlingar bl. a. till följd av den år 

1973 beslutade vidgningen av det avtalsbara området (prop. 1973: 177, 

JnU 1973: 37, rskr 1973: 352) (2). Under innevarande budgetår har ver

kets organisation vidare förstärkts med två handläggare för frågor om -
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statlig tjänstepension samtidigt som organisationen har minskats med en 
personlig tjänst för byrådirektör. Medel för denna personal har medräk
nats i pris- och löncomräkningen. 

Det är angeläget att inkomsterna från den verksamhet med försälj
ning av avtalstryck m. m. som verket bedriver anpassas till kostnaderna 

för framställningen m. m. av trycket. Verket bör därför få disponera de 
inkomster som inflyter från försäljningen av verkets publikationer för att 

bestrida kostnaderna för framställningen m. m. Jag har beaktat detta vid 
beräkningen av verkets medelsbehov för e~penser. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens avtalsverk för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 15 610 000 kr. 

B 17. Statens personalpensionsverk 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

20 840 511 
19 311 000 
30 939 000 

Statens pcrsonalpensionsverk är central förvaltningsmyndighet för 
ärenden rörande den statliga personalpensioneringen och därmed sam
manhängande frågor samt för ärenden rörande statens grupplivförsäk
ring. 

Personalpensionsverket leds av en styrelse. Chef för personalpensions

verket är en generaldirektör. Inom verket finns fyra byråer, nämligen 
kanslibyrån, första pensionsbyrån, andra pensionsbyrån och utbetal
ningsbyrån. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcsecrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1975/76 

124 
116 

240 

15 292 000 
68 000 

165 000 
1749000 
2 037 000 

19 311 000 

Statens personalpensionsverk 

Beräknad ändring 1976/77 

Pensions
verket 

+36 
+14 

+so 

+ 7 038 000 

+ 662000 
+ 650 000 
+ 4 785 000 

-/ · 13 135 000 

Föredra
ganden 

} +30 

+30 

+ 5 701 000 

+ 662000 
+ 525000 
+ 4 740 000 

+11628 000 

I. Löne- och prisomräkning m. m. 3 280 000 kr., varav 394 000 kr. 

avser höjt Iönekostnadspålägg. 
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2. Verket omlokaliseras till Sundsvall den 1 juli 1976. Samtidigt skall 
enligt statsmakternas beslut (prop. 1974: 1 bil. 9 s. 57, InU 1974: 5, rskr 
1974: 134) övergångsvis en särskild enhet tillskapas inom verket för ak
tualisering av de statsanställdas m. fl. tjänstematriklar. Arbetet med ak
tualisering skall enligt samma beslut övergångsvis vara förlagt till Stock
holmsområdet med hänsyn till att kunnig och erfaren personal vid ver
ket kommer att finnas kvar i Stockholm efter verkets flyttning till Sunds
vall. För det ändamålet bör vid verket inrättas 50 personliga tjänster 
med stationeringsort Stockholm för den personal vid verket som av 

nämnden för vissa omplaceringsfrågor undantagits från flyttning till 
Sundsvall. Då denna personal övervägande utgörs av handläggande per
sonal behövs ytterligare 10 biträden i Stockholm ( -H 750 000 kr.). 

3. Kostnaderna för reseersättningar beräknas öka till följd av omlo
kaliseringen ( +807 000 kr.). 

4. Kostnaderna för expenser beräknas öka ( +95 000 kr.). 
5. Avgifter till bank för utbetalning av löner till verkets personal 

samt för utbetalning av personalpensionsförmåner ( +4 203 000 kr.). 

Föredraganden 

I samband med att statens personalpensionsverk flyttar till Sundsvall 
den 1 juli 1976 organiseras inom verket den särskilda enheten för aktua
lisering av de statsanställdas m. fl. tjänstematriklar. Aktualiseringsarbe
tet förläggs övergångsvis till Stockholmsområdet och avses utföras av 
sådan personal som av nämnden för vissa omplaceringsfrågor befunnits 
ha så vägande skäl att den bör undantas från flyttning. Jag beräknar för 
aktualiseringsenheten medel för 60 tjänster. 

Regeringen har den 27 november 1975 föreskrivit att statskontoret i 
samråd med statens personalpensionsverk och statens personalnämnd 
tills vidare skall bedriva fortsatt utvecklingsarbete med system för auto
matisk matrikelföring och pensionsuträkning. Med hänsyn till de fram
tida rationaliseringseffekterna för pcrsonalpensionsverket har statskon
torct samtidigt fått regeringens uppdrag att i samråd med statens perso
nalpensionsverk och statens personalnämnd utreda frågan om de organi
satoriska och resursmässiga konsekvenserna av aktualiscringsarbetct och 
av ett införande av system för automatiserad matrikelföring och pen
sionsberäkning. För att möjligheterna till senare personalinbesparingar 

till följd av rationaliseringsarbetct skall kunna tas tillvara bör aktualise
ringsenhcten övergångsvis till viss del kunna utföra även reguljära 
uppgifter, dock utan att detta ges sådana organisatoriska uttryck att 
vissa reguljära ärendetyper förbehålls aktualiseringsenheten. För per
sonalpensionsverkets reguljära verksamhet beräknar jag medel för 210 

tjänster. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens perso11alpe11siomverk för budgetåret 1976/77 an

visa ett förslagsanslag av 30 939 000 kr. 

B 18. Statens personalbostadsdclcgation 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

778 422 

706 000 

656 000 

Statens persomilbostadsdelegation är rådgivande organ åt de myndig

heter som beslutar om hyror för eller förvaltar tjänstebostäder för stats

tjiinstemän och andra tjänste.män, vilkas avlöningsförmåner fastställs 

under medverkan av regeringen eller myndighet som regeringen bestäm

mer, eller i andra bostäder som mot hyra upplåts av statlig myndighet. 

Delegationen består av fem ledamöter. Den har ett kansli, som före

stås av en byrådirektör. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1975/76 

5 
3 

8 

556 000 
I 000 

50 000 
73 000 
26 000 

706 000 

Stale11s personalbostadsdelegatinn 

Beräknad ändring 1976/77 

Delegationen 

-I 
--1 

-2 

-22 000 

-20 000 
- 6 000 

-·48 000 

Föredra
ganden 

-I 
-I 

-2 

-22 000 

-20000 
- 6 000 
- 2000 

-50 000 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 87 000 kr., varav 14 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. Sedan den hyresöversyn avslutats som delegationen till följd av 

statsmakternas beslut (prop. 1971: l bil. 9 s. 47, InU 1971: 5, rskr 

1971: 57) genomfört kan organisationen minskas med en handläggare 

och ett biträde (-135 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens personalbostadsdelegation för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 656 000 kr. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 9 Finansdepartementet 73 

B 19. Statens personalutbildningsnänmd 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
J 976/77 Förslag 

5 591 316 
5 388 000. 

6 391 000 

Statens pcrsonalutbildningsnämnd är centralt ·organ för statlig perso

nalutbildning, i den mån sådan utbildning inte ankommer på annan 

myndighet. I nämndens uppgifter ingår bl. a. att undersöka behovet av 
personalutbildning, att planera och genomföra personalutbildning som 

är gemensam för flera myndigheter, att bistå statliga myndigheter i ut
bildningsfrågor och att främja samordning av statlig personalutbildning. 

Nämnden utgörs av en utbildningsehef och åtta andra ledan'töter. Ut

bildningschefen är chef för nämnden. Nämnden är organiserad på två 

sektioner. Dessa är kursadministrativa sektionen och utredningssektio

nen. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Resccrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Därav engångsutgifter 

1975/76 

26 
27 

53 

3 893 000 
14000 
15 000 

1 325 000 
141 000 

(-) 
s 388 000 

Sr af c11s perso1w1utbildningsnämnd 

Beräknad ändring 1976/77 

Nämnden 

+5 
-l-1 

-[ 6 

+l 502 000 
' I 000 T 

+ I 000 
-,... 198 000 
·I· 95 000 

(I- 15 000) 

-1-1 797 000 

Föredra
ganden 

+ 852 000 

' I 000 
+ I 000 
-1- 128 000 
-i- 21 000 

(-) 
-:-1003000 

l. Lönc- och prisomräkning m. m. 1 010 000 kr., varav 97 000. kr. av
ser höjt Jönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar nämnden att· ingen utbildning liger rum· 
inom områdena upphandling och arbetsmiljö. Utbildningen av regist

ratorer, materialförvaltare, ekonomipersonal ·och köksföreståndare 

minskas med vardera en kurs. Vidare reduceras chefs- och ledarutbild

ningen och utbildningen för utbildningsadministratörer. En konsulent-' 
tjänst indras till följd av minskad kursverksamhet och internatkapacitet 

vid Sjudarhöjden utnyttjas ej. .., 

3. För att genomföra utbildning inom det arbetsrättsliga omrädet be

gär PUN två byrådirektörstjänster ( +242 000 kr.). 
4. För att utveckla och genomföra en ny chefs- och· ledarutbildning 

behöver nämnden en byrådirektörstjänst (+ 121 000 kr.). · 
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5. För utveckling av kurspaket "förvaltningskurs för kontorsperso
nal" begär PUN en byrådirektörstjänst ( + 121 000 kr.). 

6. För ökat stöd för att förbättra myndigheternas utbildningsfunktion 
krävs en byrådirektörstjänst ( + 121 000 kr.). 

7. En utbyggnad av Sjudarhöjden medför ökade driftsutgifter 
( +90 000 kr.) och behov av en bitr. husmorstjänst ( +64 000 kr.). 

8. Nämnden begär medel för nya skrivmaskirier ( + 12 000 kr.) samt 
för publikationstryck ( + 16 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänsyn till att den statliga personalutbildningens fortsatta inrikt
ning och organisation f. n. ses över av en särskild tillkallad utrednings
man (Fi 1974: 05) är jag inte beredd att nu föreslå förstärkningar av 

nämndens organisation. Jag har däremot beaktat att driftutgifterna för 
statens kursgård Sjudarhöjden i Sigtuna kommer att öka i samband med 
att den av regeringen beslutade utbyggnaden av kursgården tas i bruk 

våren 1977. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6 391 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens personalutbildningsniimnd för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av 6 391 000 kr. 

B 20. Statens personalnämnd 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

16 477 004 
19217000 
23 675 000 

Statens personalnämnd är central förvaltningsmyndighet för den per

sonaladministrativa verksamheten inom statsförvaltningen och, enligt 
särskilt beslut av regeringen, inom statsunderstödd verksamhet, allt i 
den mån sådan uppgift ej ankommer på annan myndighet. 

Nämnden är centralt organ inom tillämpningsområdet för den statliga 
personalpensioneringen i frågor som rör anställda med nedsatt arbets
förmåga och åtgärder för att förebygga sjukpensioncring. 

Nämnden leds av en styrelse. Chef för nämnden är en generaldirek
tör. Inom nämnden finns en avdelning för utvecklings- och planerings

vcrksamhet, en avdelning för drift och genomförande samt en enhet för 

intern administration. Nämnden har sex regionkontor. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Nämnden Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 111 +31 +5 
Övrig personal 40 +22 +4 

151 +53 +9 
Anslag 

Lönekostnader 13 621 000 + 7 861 000 +3 2l7 000 
Sjukvård 30 000 + 9 000 + 2000 
Reseersättningar 353 000 + 208 000 
Lokalkostnader 1 853 000 . + 571 000 + 277 000 
Expenser 1594000 + 1496000 + 90 000 

Därav engångsutgifter (70 000) (+ 564 000) (+ 5 000) 
Viss försöksverksamhet 

med bl.a. hälsokontroll 1643000 + 2 231 000 + 860 000 
Försöksverksamhet med 

personaladm. informa-
tionssystem1 + 1992000 

Utbildning 123 000 + 75 000 + 12 000 
19 217 000 +14 443 000. +4458 000 

1 Inom anslaget E 18 Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 
1975/76. 

Statens personalnämnd 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 3 045 000 kr., varav 343 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar nämnden i första hand indragning av åtta 
tjänster för personalintendenter, vilket bl. a. medför minskning av 
nämndens personaladministrativa utbildningsverksamhet samt minskade 
insatser för omplacering i samband med omlokalisering och övertalighet 
(-970 000 kr.). 

3. Avdelningen för utvecklings- och planeringsverksamhet behöver 
förstärkas med två personalintendenter för frågor rörande personalad
ministrativ planering, en personalintendent, en byråsekreterare och en 
assistent för frågor rörande personaladministrativ utbildning, en perso
nalintendent och en assistent för frågor rörande utveckling av arbetar
skydd och ergonomi samt en avdelningsdirektör och en personalinten
dent för handläggning av arbetsmarknadsfrågor ( +961 000 kr.). 

4. Den regionala organisationen behöver byggas ut med ytterligare två 

regionkontor. Därigenom kommer nämndens regionala organisation att 
omfatta hela landet. För detta ändamål behövs ytterligare två avdel

ningsdirektörer, fyra personalintendenter och två biträden ( + 1 200 000 
kr.). 

5. För att erhålla basorganisation vid regionkontoret i Karlstad behö
ver kontoret förstärkas med en personaliritendent ( + 119 000 kr.). 

6. För informations- och utbildningsinsatser inom ramen för den re-
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gionala organisationen behöver den förstärkas med åtta personalinten-
denter ( +948 000 kr.). · . . · -- . 

7. Den centrala driftenhet_en behöver förstärkas med en avdelningsdi
rcktör, en personalintendent, en assistent och ett bitriide bl. a. för att 
möta ökad efterfrågan på insatser i samband med övertalighet 

( +414 000 kr.). 
8. För att tillgodose behovet av insatser i samband med omlokalise

ringen av viss statlig verksamhet behöver omplaceringsenheten förstär
kas med sex personalintendenter, två byråsekreterare, fyra assi,stenter 
och tre biträden ( + 1 421 000 kr.). -

9. Enheten för intern administration behöver förstärkas med en per
sonalintendent, en byråsekreterare, en kamrer, en bibliotekarie, två as
sistenter, en expeditionsvakt och ett biträde till följd av· nämndens ut

ökade verksamhet ( + 743 000 kr.). 
10. Drift och utveckling av befintligt personaladministrativt informa

tionssystcm för omlokaliscringsverksamheten (OP AI-systemet) medför 
ökat behov av medel för expenser ( + 1 992 000 kr.). 

l 1. Försöksverksamheten med bl. a. pe1:sonalhälsovård behöver byg

gas ut med ytterligare en hälsocentral för att vinna erfarenheter från 
personalhälsovård i glesbygd ( + 2 231 000 kr.). 

12. Kostnaderna för expenser i övrigt beräknas öka, bl. a. på grund 
av utökad brandförsvarsutbildning, ökad publikationsverksamhet och -

ökat behov av kopieringsutrustning ( + 758 000 kr.). 
13. Behovet av konsultinsatser, bl. a. för medverkan vid utarbetande 

av förslag till teknisk_ samordning mellan vissa centrala personaladmi
nistrativa informationssystem samt för expertmedverkan i samband med 
personaladministrativ planering, beräknas öka ( + l l 5 000 kr.). 

14. För att även utanför Sverige följa utvecklingen på det personal-
administrativa området behövs medel för utrikes resor ( + 25 000 kr.). 

15. Kostnaderna för representation beräknas öka ( + 3 000 kr.). 
16. Medel för extra personal ( +453 000 kr.). 

17. Kostnader för utbildning beräknas öka ( + 15 000 kr.). 

Fiireciraganden 

Me-<l hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
23 675 000 kr. Jag har därvid beräknat 408 000 kr. för personal för_ yt" -

terligare ett regionkontor (4). Jag har vidare _beräknat 397 000 kr. för 
handläggande personal samt ytterligare biträdespersonal för uppgifter i 

samband med omplacering av personal som inte önskar medfölja myn

digheter som omlokaliseras (8). 
Statens personalnämnd har till regeringen överlämnat en skrivelse med 

rapport angående utvärdering av de personaladministrativa informa- · 
tionssystem som används i samband med omlokaliseringen av viss statlig 
verksamhet. Rapporten är f. n. föremål för remissbchandling. Tills vi-
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dare bör kostnaderna för driften av informationssystemet bestridas från 
det under denna huvudtitel upptagna förslagsanslaget Förberedelser för 
omlokalisering av statlig verksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens personalnämnd för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 23 675 000 kr. 

:-:'. 
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C. SKATTE- OCH KONTROLLVÄSEN 

C 1. Tullverket: Förvaltningskostnader 

1974175 Utgift 299 939 696 
1975/76 Anslag 310 970 000 

1976177 Förslag 383 735 000 

Tullverket har till uppgift att debitera, uppbära och redovisa tull samt 
vissa skatter och andra avgifter. Verket övervakar vidare efterlevnaden 
av särskilda bestämmelser om införsel och utförsel av varor och utövar i 
övrigt uppsikt över trafiken till och från utlandet samt fullgör kontroll
uppgifter, som sammanhänger därmed, och vissa andra övervaknings
uppgifter. Verket svarar dessutom för åtgärder till havs och i kustvatt
nen, Vänern och Mälaren för att avvärja eller begränsa skada till följd 
av utflöde av olja eller annat, som är skadligt. 

Den centrala ledningen av tullverket utövas av generaltullstyrelsen. 
Chef för verket är en generaltulldirektör. Inom styrelsen finns två avdel· 
ningar, en driftavdelning och en tulltaxeringsavdelning. Inom driftavdel. 
ningen finns ett planeringssekretariat samt två byråer, personal- och 
driftbyrån och bevakningsbyrån. Tulltaxeringsavdelningen omfattar två 
byråer, tariffbyrån och revisionsbyrån. Inom styrelsen finns ytterligare 
två byråer, kanslibyrån och ekonomibyrån, samt ett revisionskontor. 

En ny organisation för tullverkets lokala och regionala förvaltning in
fördes den 1 januari 1974 (prop. 1973: 1 bil. 9, SkU 1973: 11, rskr 
1973: 83). Landet indelas i fyra tullregioner och tre gräns tulldistrikt. 
Tullregionerna kallas norra, östra, södra och västra tullregionen. Chefs· 
myndighet för tullregionerna är tulldirektionerna i resp. Sundsvall, 
Stockholm, Malmö och Göteborg. Tullregionerna indelas för annan 
verksamhet än kustbevakning i sammanlagt 19 tulldistrikt. Ledningsor
gan för tulldistrikten är distriktstullkammare. Förutom distriktstullkam

rarna finns f. n. 18 tullkammare och därutöver tullstationer och tullex
peditioner. I fråga om sex av tullkamrarna skall frågan om deras bibe
hållande efter den 1 januari 1977 ånyo prövas. Under omorganisations
fasen har övcrgångsvis bibehållits ytterligare två tullkammare, vilka 
båda kommer att vara ersatta med tullstationer före utgången av budget

året 1975/76. För kustbevakning är tullregionerna indelade i kustbevak

ningsområden. 
Gränstulldistrikten leds av gränstullkammare i Haparanda, Östersund 

och Karlstad. Gränstulldistrikten är indelade i gränsbevakningsområ

den. 
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1975/76 

Personal 
Generaltu!lstyrelsen 

Handläggande personal . 140 
Övrig personal 201 

Tullstaten 
Tulltaxeringsutbildad 
personal 829 
Bevakningspersonal 2 595 
Övrig personal 505 

4 270 

Anslag 
Lönekostnader för tjänstemän 
hos generaltullstyrelsen 21663000 
Lönekostnader för tjänstemän 
inom tullstaten 236 984 000 
Sjukvård 450 000 
Reseersättningar (även 

utrikes resor) 4 695 000 
Lokalkostnader 18520000 
Publikationstryck 1992000 
Information 200 000 
Automatisk databehandling 1545000 
Särskilda utgifter 15 000 
Expenser 8 571 000 

Därav engångsutgifter (551 000) 
Drift och underhåll av 
fortskaffningsmatericl 11 150 000 
Utbildning i tulltjänsten 3 750 000 
Beklädnad och beväpning 850 000 
Skadeersättningar 60000 
Diverse utgifter 525 000 

310 970 000 

G eneraltullstyrelsen 

Beräknad ändring 1976/77 . 

Generaltull-. 
styrelsen 

+2 
-!-3 

-31 
+38 
-3 

+9 

+ 5 680 000 

+62 705 000 
+ 10000 

+ 705 000 
+ 643 000 
+ 577 000 
+ 20 000 
-i- '543 000 

+ 1 819 000 
<+· 485 000) 

-;- 1 455 000 
+ 615 000 
+ . ' 20 000 

- .. 15 000 

+74 777000 

Föredra- ·
ganden 

+l 
+3 

-30 
+28 

5 

- 3 

+ 5 527 000 

+62 016 000 
+ 10000 

+ 705 000 
-;- 643 000 
+ 577 000 
+ 20000 
+ 490 000 . 

+ 1577000 
(+ 351 000) 

+ 580000 
+ 615 000 
+ 20000 

15 000 

+72765000 

Under perioden 1970-1974 har importvolymen ökat med i genom
snitt 6,1 % per år och exportvolymen med i genomsnitt 7,5 % pet år. 
Vid bedömning av resursbehovet för tullklarering och tullkontroll räk
nar styrelsen med att den volymmässiga ökningen av importen och ex
porten skall fortsätta i en takt som i stort sett motsvarar den genomsnitt
liga ökningen under perioden 1970-1974. Beträffande resandetrafikens 
utveckling räknar styrelsen med en liknande tendens. Förbättrade tull

deklarationer och effektivare arbetsrutiner bör dock göra det möjligt att 
möta den väntade import- och exportökningeri utan någon nämnvärd 
ändring av tidigare i samband med verkets omorganisation redovisade 
personalkalkyler. 

Avvecklingen av tullarna på i!1dustrivaror mellan Sverige och EG
ländcrna sker i fem steg om vartdera 20 %. Det fjärde steget tas den 1 
januari 1976 och det femte och sista den 1 juli 1977. Under budgetåret 
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1976i77 sker således inte någon avtrappning, bortsett från vissa speciella 
varuområden. Tulltaxeringsverksamheten torde därför inte i riämnvärd 
grad förändras under nästa budgetår till följd av EG-avtalen. 

Den organiserade och yrkesmässiga smugglingen har påkallat en allt 
större uppmärksamhet, ehuru smugglingsobjekten delvis skiftat från de 
traditionella varorna sprit- och tobaksvaror till kapitalvaror och annat 
affärsgods (t. ex. bilar, fritidsfartyg i lyxklass, levande växter och snitt
blommor, hästar och andra levande djur). Den smugglingsbekämpande 
verksamheten under de närmaste åren bör bedrivas efter i huvudsak 

samma linjer som nu, men med en viss omfördelning av resurserna mot 
den typ av tullbrott som benämnes tullbedrägerier och som oftast medför 

betydande inkomstbortfall° för statsverket. Bekämpningen av narkotika
smugglingen kommer att kräva minst samma resursinsatser som hittills 
och alltjämt ges hög prioritet. 

Den vid tullverkets om.organisation avsedda anpassningen av distrikts
bevakningens verksamhet till en mer rörlig bevakningsorganisation med 
stor förmåga till kraftsamling och samordning av verksamheten inom 
större områden har i allt väsentligt kunnat genomföras som planerat. 
Generaltullstyre\sen har tillsatt en arbetsgrupp bestående av represen

tanter för styrelsen och Svenska tullmannaförbundet för att närmare pe
netrera och utvärdera erfarenheterna av den nya organisationen. Styrel

sen r~iknar dock med att verksamheten under de närmaste åren kommer 
att bedrivas efter i huvudsak samma riktlinjer som f. n. Detsamma gäl
ler i fråga om gr~insbevakningen. 

1 samband med Östersjökonventionens ikraftträdande och utvidg-· 
ningen av den svenska fiskezonen i Östersjön från fyra till tolv nautiska 
mil fr. o. m. år 1976 kan en avsevärd ökning av kustbevakningens över
vakningsuppgiftcr förutses. Då dessa uppgifter kommer att fullgöras i 
huvudsak utanför svenskt territorialhav och långt från svenska kusten 
kommer detta att ställa ökade krav såväl på personalen som på båtmate
rielen. För att kustbevakningen ändå på ett godtagbart sätt skall kunna 
lösa sina arbetsuppgifter är det enligt styrelsens mening· av betydelse att 

kustbevakningsflygct kan utvecklas. 
Gencraltullstyrelscns centrala verksamhet under budgetåret 1976/77 

kommer att, vid sidan av den ordinarie löpande verksamheten, i stor ut
sträckning avse fortsatt uppföljning av den nya· distriktsorganisationen 
och den nya tullproceduren samt vidareutveckling av hemtagnings- och 
<leklarationssystemen. Styrelsen räknar·. också med att handläggningen 
av frågor på det personaladministrativa området, såsom arbetsrätt, löne
frågor samt frågor som rör förvaltningsdemokrati och arbetarskydd, 

kommer att ta allt större resurser i anspråk. 

1. Lönc- och prisomräkning 72 008 000 .. kr., varav 7 286 000 kr. avser 

höjt lönckostnadspålägg. 
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2 . .!\fot bakgrund av att tullverkets fartygsbestånd har ökat och blivit 
tekniskt allt mer kvalificerat behöver bevakningsbyråns fartygsscktion 
förstärkas med en ingenjör för vissa konstruktionsuppgifter och för 
handläggning av arbetarskyddsfrågor ( + 77 605 kr.). 

3. ökningen av mängden telcmatericl i tullverket och skärpta tek
niska krav på denna materiel har medfört att bevakningsbyråns telesek
tion behöver förstärkas med en ingenjör ( + 83 464 kr.). 

4. Behovet att anlita experter utanför tullverket för konstruktion och 
utveckling av teknisk materiel för i första hand kustbevakningens fartyg 
har ökat behovet av medel för konsultarvoden ( + 100 000 kr.). Vidare 
behöver sakkunnig expertis anlitas för att biträda styrelsen med frågor 
rörande flygverksamhet, vilket ökar behovet av medel för konsultarvo
den ( -:- 70 000 kr.). 

5. Tre telefonister, som betjänar styrelsens telefonväxel, är placerade 

vid tulldirektionen i Stockholm. För att få en riktigare kostnadsredovis
ning bör de omplaceras till styrelsen. Medel (173 766 kr.) motsvarande 
lönekostnaderna för dessa telefonister bör därför omföras från tullsta
tens till generaltullstyrelsens avlöningspost. 

6. I anslagsframställningen för budgetåret 1975/76 beräknade styrel
sen behovet av personalfQ!stärkning till följd av ändrad trafikstruktur, 
nya arbetsuppgifter och arbctstidsförkortningen för skiftestjänstgörande 
personal till sammanlagt 79 man (prop. 1975: 1 bil. 9 s. 93-94). Med 
hänsyn till att arbetstidsförkortningen för tullverkets del genomförs den 

1 januari 1976 togs dock medelsbehovet för budgetåret 1975/76 endast 
upp till ett belopp motsvarande helårskostnaden för 52 man. För bud
getåret 1976/77 behövs därför ytterligare medel motsvarande kostna
derna för sju kusttullmästare, en gränstullmästare, elva tulluppsynings

män och åtta kustuppsyningsmän, dvs. sammanlagt 27 man 
( + l 677 286 kr.). 

7. Styrelsen har i annat sammanhang föreslagit att tullkamrarna i 
Falkenberg, Kristinehamn, Motala, Oskarshamn, Skellefteå och Örn
sköldsvik skall dras in vid utgången av år 1976. I samband med indrag
ningen avser styrelsen att inrätta en tullavdelning med fullständig för· 
tullningsrätt i Kristinehamn och tullstationer på de övriga orterna utom 
Motala. Genom dessa organisationsändringar kan 5 1/2 biträdestjänster 
disponeras för andra ändamål. Vidare kan fem tullförvaltartjänster dras 

in och en tullförvaltartjärist bytas ut mot en avdelningsföreståndartjänst. 
(-495 580 kr.). 

8. Den nya distriktsorganisationen och den nya tullproceduren möj
liggör under budgetåret 1976/77 en minskning av personalen inom tull
staten med 30 kammarskrivare, utöver den minskning med fem tullför
valtartjänster som föreslås enligt punkten 7 (-2 126 814 kr.). 

9. Med hänsyn till ökade krav på den regionala underhållstjänsten 
ifråga om tullverkets tekniska materiel bör de vid tulldirektionernas be-

6 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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vakningskontor inrättade underhållsenheterna omvandlas till sektioner . 
och tillföras var sin tjänst som sektionschef ( + 396 464 kr.). Undcrhålls
sektionerna bör vidare förstärkas med vardera en kusttullmästare, som 
skall svara för den direkta tillsynen av underhållet av den fartygstek
niska materielen inom resp. region ( +288 484 kr.). 

10. Jnom var och en av de fyra tullregionerna har inrättats ett region

basförråd för i första hand den mer kvalificerade utrustningen för olje
och kemikalicbckämpning. För tillsyn av materielen och andra uppgifter 
i samband med förrådshållningen behövs en förrådsman vid varje rc
gionhasförråd ( + 231 688 kr.). 

1 l. Genom tillkomsten av en ny stationsbyggnad vid Arlanda flyg
plats kan tullkontrollverksamheten, som nu är förlagd till två ankomst
hallar, koncentreras. Detta möjliggör en minskning av bevakningssektio
ncn vid distriktstullkammaren i Arlanda med 20 tulluppsyningsmän. Ef
tersom stationsbyggnaden beräknas bli färdig först omkring årsskiftet 

1976-1977 bör för budgetåret 1976/77 avlöningsanslagct minskas med 
lönekostnaderna för tio tulluppsyningsmän ( - 579 220 kr.). 

J 2. Vid distriktstullkammarcn i Stockholm har två expeditionsbud 
dragits in (-74 978 kr.). 

13. En utökning av personalresurserna vid distriktsbevakningen be
hövs för att möjliggöra en skärpt kontroll av inkommande vagnslaster. 
Dessutom behövs en viss förstärkning på grund av trafikutvecklingen. 
Styrelsen räknar därför med att distriktsbevakningen nästa budgetår be
höver tillföras sammanlagt två tullmästare och åtta tulluppsyningsmän 
( +607 618 kr.). 

14. På grund av smugglingssituationen behöver tullkriminalsektio
nerna vid tulldirektionen i Malmö och distriktstullkammaren i Helsing
borg förstärkas med en resp. två tulluppsyningsmän ( + 173 766 kr.). 

15. För kontroll av brevförsändelser m. m. behöver posttullavdel
ningen i Göteborg tillföras en tullassistent ( -i-67 519 kr.). 

l 6. Utrikestrafiken vid tullstationen i Strömstad har minskat i sådan 
omfattning att personalstyrkan kan reduceras med en tulluppsynings
man (-57 922 kr.). 

17. Den under kustposteringen i Göteborg lydande kustposteringsav
delningen i Vänern bör omvandlas till en självständig kustpostering och 
personalstyrkan utökas med en kustuppsyningsman ( +57 922 kr.). 

18. Gränspostcringsavdelningen i Arjeplog, som svarar för tullkontroll 
genom rörlig bevakning på mellanriksvägen Lulcå-Graddis-Bodö, 

behöver utökas med en gränstullmästare ( -1- 72 121 kr.). 
l 9. ökad användning av flyg för spaningsverksamhet vid kustbevak

ningen medför att kostnaderna för flygtillägg stiger ( + 69 000 kr.). 
20. Den ändring av företagsnämndsvcrksamheten, som föranletts av 

tullverkets nya distriktsorganisation, medför ökade kostnader för arvo
den till nämndledamöterna ( + 22 900 kr.). 
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21. Till drift och underhåll av fortskaffningsmateriel begärs, utöver 
prisomräkning, en ökning av 700 000 kr. för driftkostnader och 225 000 

kr. för underhållskostnader. Bland driftkostnaderna ingår medel för ut
vidgade försök med flygövervakning till sjöss ( +650 000 kr.) samt bland 
underhållskostnaderna medel för skrovreparationer på äldre tulljakter 

( +200 000 kr.) och av arbetarskyddshänsyn betingade ljudisoleringar på 
fartyg ( + 200 000 kr.). Vidare behöver serviceföretag anlitas i ökad ut
sträckning för underhåll av tullverkets alltmer omfattande radio- och te
lematcriel ( + 100 000 kr.). 

22. Mcdelsbehovet i övrigt under anslaget beräknas öka med ca 
1183 000 kr. 

23. Den år 1974 inledda omorganisationen - ny tullprocedur och ny 
distriktsorganisation - medför att tullverkets effektivitet bibehålls och i 

vissa avseenden ökar inom en lägre koslnadsram. Fullt genomförda in
nebär förändringarna en kostnadsminskning med drygt 5 % av tullver
kets nuvarande kostnadsram. En minskning av resursinsatserna till 0-al
tcrnativnivån redan under budgetåret 1976/77 skulle innebära stora på
frestningar för verket och dess personal och är enligt styrelsens mening 

inte möjlig att genomföra utan att sänka ambitionsnivån på ett sätt som 
inte kan anses godtagbart. 

Det är inte möjligt att i nämnvärd utsträckning reducera den personal 
som används för trafikexpcdierande uppgifter. Personalminskningen 

kommer därför i huvudsak att gå ut över kontroll- och tullkriminalgrup
pcrna, vilka har att svara för smuggelbekämpning, samt över den över
vakande verksamhet som bedrivs av kust- och gränsbevakningen. Vidare 
medför ett uppskjutande av materielbeställningar ett ackumulerat mc
delsbehov till kommande år. 

Åtgärderna kommer att nödvändiggöra omfattande personalomflytt
ningar mellan olika orter för att de mest angelägna personalbehoven 
skall kunna tillgodoses. Man kan enligt styrelsen inte räkna med att de 
berörda tjänstemännen i allmänhet kommer att flytta frivilligt. Det 
skulle därför i stor utsträckning bli fråga om tvångsförflyttningar, vilka 
leder till en s;inkning av arbetseffektiviteten i verket. 

Föredraganden 

Omfattningen av tullverkets verksamhet bestäms i huvudsak av yttre 
faktorer, som sammanhänger med internationell handel och transport
vcrksamhct, och med den av statsmakterna fastsfällda tull- och avgifts
politikcn samt i fråga öm sjöövervakning och miljöskyddsåtgärder till 
sjöss med gällande nationella och internationella bestämmelser, kon
ventioner m. m. 

Tullverkets arbete har under de senaste åren ändrats dels som följd av 
den nya tullprocedur och nya distriktsorganisation, som infördes den 
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l januari 1974, dels genom frihandelsavtalen med bl. a. EG och den 
därav följande successiva avtrappningen av industritullarna med be
rörda länder. Den nya tullproceduren inneb~ir bl. a. att de flesta före
tag med mera regelbunden import kan genom s. k. hemtagning förfoga 
över sina införda varor redan innan dessa har förtullats. En annan vä
sentlig nyhet är att tulltaxering av införda varor sker med ledning av 
deklarationer som importörerna upprättar. 

Samtidigt med den nya tullproceduren infördes en ny distriktsorga
nisation för tullverket. Organisationsförändringarna sker på sådant sätt 
att näringslivet ges tid att anpassa sig till den nya tullproceduren· och 

skälig hänsyn tas till den berörda personalens intressen i samband med 
nödvändiga omflyttningar. Den 1 januari 1974 drogs tullkamrarna in 
på elva orter (Hudiksvall, Härnösand, Karlskrona, Köping, Lund, Lyse
kil, Ronneby, Simrishamn, Strömstad, Söderhamn och Västervik). På 
samtliga dessa orter utom Lund inrättades i stället tullstationer. Av de 
tullkammare som enligt de fastställda organisationsplanerna skulle 
dras in bibehölls Piteå och Sölvesborg i avvaktan på förestående pen
sionsavgångar. Dessa tullkammare dras emellertid in under budgetåret 

1975176. 
Tullkamrarna i Falkenberg, Kristinehamn, Motala, Oskarshamn, 

Skellefteå och Örnsköldsvik, som enligt tullverkets ursprungliga förslag 
sk"U!le dras in, bibehålls i första hand till den 1 januari 1977. General
tullstyrelsen har beträffande dessa föreslagit att tullkammaren i Motala 
helt dras in, att tullkamrarna i Oskarshamn, Falkenberg, Örnsköldsvik 
och Skellefteå ersätts av tullstationer på resp. ort samt att tullkammaren 
i Kristinehamn ombildas till en tullavdelning under gränstullkammaren 
i Karlstad. Det ankommer på regeringen att besluta om på vilka orter 
tullkammare skall finnas. Regcringsbcslut i frågan kommer att föreligga 
före ingången av budgetåret 1976/77. 

Som följd av den nya distriktsorganisationen har t. o. m. innevarande 
budgetår antalet tjänstemlin kunnat minskas med 150, varav hälften 
utgör tulltaxeringsutbildad personal. Fullt genomförd beräknas den nya 
organisationen komma att innebära en minskning med ca 345 personer. 
För nästa budgetår förutses - vid sidan av de organisationsföränd
ringar jag nyss har berört - en minskning av antalet tulltaxerare med 
30. Jag beräknar en minskning av lönekostnaderna i enlighet med tull

verkets förslag (8). 
För tullverkets del genomförs den 1 januari 1976 arbetstidsförkort

ning för skiftestjänstgörande personal. Samtidigt förändras trafikstruk
turen och tillkommer nya arbetsuppgifter. Med hänsyn härtill och mot 
bakgrund av att tullverket successivt har dragit in tjänster i samband med 
genomförandet av den nya distriktsorganisationen anvisade riksdagen 
medel för förstärkning av bevakningsorganisationcn för innevarande 

budgetår. I enlighet med tullverkets förslag beräknar jag nu medel för 
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kostnaderna för dessa ökningar avseende ett helt budgetår (6). Jag anser 

det angeläget att en intensifiering kan ske av kontrollen av inkommande 
vagns- och fordonslaster och beräknar medel för en tullmästare och fy
ra tulluppsyningsmän för ändamålet (13). Likaså bör tullkriminalens 
spaningsresurser inom öresundsområdet förstärkas med två tulluppsy
ningsmän (14). Jag förordar vidare att bevakningsorganisationen på mel
lanriksvägen Luleå-Graddis-Bodö utökas med en gränstullmästare 
(18). Vid medclsberäkningen beaktar jag också de av tullverket före

slagna minskningarna med tio tulluppsyningsmän vid distriktstullkam
maren på Arlanda (11), med en tulluppsyningsman vid tullstationen 

Strömstad (16) och två expeditionsbud vid distriktstullkammaren i 
Stockholm (12). 

Under senare år har tullverkets utrustning i fråga om fartyg, motor
fordon, telemateriel och bekämpningsmedel mot löskomna skadliga 
ämnen ökat och blivit alltmer komplicerad. Jag anser det angeläget 
att kostnaderna för underhåll och vård av materielen kan begränsas. 
Mot denna bakgrund kan jag biträda tullverkets förslag om inrättande 
av chefsbefattningar för underhållssektionerna vid de fyra tullregioner
nas bevakningskontor och om försHirkning av underhållssektionerna 
med en kusttullmästartjänst som skall svara för en samordnande tillsyn 
av fartygsunderhållet inom varje tullregion (9). Samtidigt bör bevak
ningsbyrån inom generaltullstyrelsen förstärkas med en ingenjörstjänst 

Jag beräknar härutöver medel för konsulter för konstruktions- och ut
vecklingsuppgifter rörande tullverkets tekniska materid (4). 

Genom de av mig förordade utbyggnaderna av tullverkets under
hållstjänst bör det vara möjligt att på sikt göra vissa inbesparingar un
der anslagsposten till drift och underhåll av fortskaffningsmateriel. Me
del bör för nästa budgetår anvisas för nödvändiga skrovreparationer på 
tulljakter och för ljudisolering på fartyg och för extern service på tclc
materiel (21). Jag beräknar vidare medel för fortsatta försök med flyg
patrullering inom kustbevakningen. I avvaktan på en samlad utvärde
ring av försöken beräknar jag i detta sammanhang inga medel för yt
terligare utbyggnad av flygverksamheten. Det bör dock ankomma på 
regeringen att besluta om erforderliga omdispositioner som kan föranle
das av inrättande av flygposteringar i utbyte mot fartygs- eller bilposte
ringar. 

Regeringen har i oktober 1975 beslutat om en begränsning av impor
ten i fråga om skor av läder och plast samt gummistövlar. Begräns
ningen, som avser importen från alla länder gentemot vilka begräns
ningar inte redan tidigare föreligger, gäller från början av november 
1975. Vidare införs från årsskiftet 1975-1976 licenstvång på impor

ten av vissa textil- och konfektionsvaror. Dessa handelspolitiska åtgär
der innebär en ökad arbetsbelastning för tullverket, främst i form av 
kontroll av licenser och därmed sammanhängande göromål. Härigenom 
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behövs vissa förstärkningar av i första hand biträdes- och bcvaknings
personalen. Tullverkets förvaltningskostnadsanslag kan därvid komma 
att behöva överskridas för ändamålet även om jag räknar med att ar
betsuppgifterna i huvudsak skall kunna utföras inom ramen för befint

liga medel. 
Jag vill avslutningsvis anmäla att den av mig tillkallade utrikcsh:m

delsstatistikutredningen har i betänkandet Tidslokaliseringen i utrikes
handclsstatistiken (Ds Fi 1975: 11) föreslagit åtgärder för att utrikes
handelsstatistikcn skall förbättras. Beredningen av detta ärende pågår. 

Jag i'tterkommer härtill i annat sammanhang, varvid jag även kommer 
att redovisa eventuella resursfrågor. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört och till sammansfällningen 
hemsfäller jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Tullverket: Förvaltningskostnader för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 383 735 000 kr. 

C 2. Tullverket: Anskaffning av viss materiel 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 924 474 
3 250 000 
1282000 

Reservation 1258453 

Från ::inslaget bestrids utgifter för anskaffning av fortskaffnings- samt 
radio- och telemateriel m.m. 

Fördelningsplan 

1. Större motorb[1tar 
2. Mindre motorbittar, 

motorfordon m. m. 
3. Telematericl 

Ge 11eralt11 l lsty rel sen 

1975/76 

2 565 000 

335 000 
350 000 

3 250 000 

l. Prisomräkning 842 000 kr. 

Beräknad ändring 1976/77 

General tull
styrelsen 

+I 235 000 

+ 295 000 
+ 212 000 

+I 742 000 

Föredra
ganden 

-I 765 000 

65 000 
- 138 000 

-1968 000 

2. För kustbevakningens behov av större motorbåtar bör medel anvi
sas för anskaffning av två tulljakter (3 milj. kr.) Dessa bör utrustas med 
starkare motorer och göras något längre än f. n. för att uppnå högre fart 
och därmed kunna göra de längre och snabbare förflyttningar till havs 
som numera behövs, bl. a. på grund av utvidgningen av fiskegränsen. 

3. Styrelsen beräknar 150 000 kr. för ersättningsanskaffning av en 
medelstor racerbåt. För ersättning av mindre båtar beräknas 75 000 kr. 
För att Hicka behovet av tjänstebilar inom kustbevakningen och distrikts

bevakningen samt den tulltaxeringskontrollerande verksamheten behö-
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Yer under budgetåret 1976i77 anskaffas ytterligare åtta tjänstebilar 
(280 000 kr.). Vidare behövs en isbåt, en snöskoter och fyra släpvagnar 

(95 000 kr.). Sammanlagt beräknas 600 000 kr. för anskaffning av mind

re motorbåtar och motorfordon. 

4. Medelsbehovet för fortlöpande ersättning och komplettering av te
lematericl m. m. beräknas till 550 000 kr. 

F ()redraga11de11 

Regeringen har i oktober 1975 i sysselsättningsfrämjandc syfte beslu

tat om tidigareläggning av statliga industribeställningar m. m. Därvid har 

för tullverkets del medgivits anskaffning av motorbåtar och viss telc

matericl m. m. intill ett belopp av 4,2 milj. kr. 

Mot denna bakgrund beräknar jag inte några medel under detta an

slag för beställningar av större motorbåtar eller någon racerbåt under 

nästa budgetar. Jag beräknar däremot medel för bl. a. nyanskaffning 

av fyra tjänstebilar och fortlöpande ersättning av radiomateriel. Med 
hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslagsbehovet för näs

ta budgetår till 1 282 000 kr. Det ankommer på regeringen att fastställa 

den slutliga fördelningsplanen för anslaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tullverket: Anskaffning av viss materiel för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 1 282 000 kr. 

Myntverket 

Myntverket är central förvaltningsmyndighet för myntväsendct med 

uppgift att tillverka mynt. I mån av resurser får verket ge ut medaljer 
och mot ersättning utföra även andra arbeten. 

Myntverket har under sommaren 1974 omlokaliserats till Eskilstuna. 

Chef för myntverket är en myntdirektör. Inom verket finns tre enhe
ter. nämligen en för administrativa ärenden, en för tillverkning av mynt 
och medaljer samt en för materialkontroll. 

Kostnaderna för myntverkets verksamhet bestrids fr. o. m. budgetåret 
1975/76 från tre anslag, nämligen förslagsanslagen Myntverket: Förvalt

ningskostnader och Myntverket: Uppdragsverksamhet samt reservations

anslaget Myntverket: Utrustning. På driftbudgetens inkomstsida är un

der rubriken Uppbörd i statens verksamhet upptagen en inkomsttitel be

nämnd Inkomst av myntning m. m., vilken innevarande budgetår är be

räknad till 65 milj. kr. Detta belopp avser värdet av vid myntverket pro

ducerade mynt med avdrag för materialkostnader. Värdet av produce· 

rnde mynt sätts därvid till det nominella värdet av de utväxlade mynten. 

De formella besluten om myntpräglingens storlek meddelas i de mynt· 
ningslov som regeringen beviljar efter förslag av myntverket. 
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C 3. Myntverket: Förvaltningskostnader 

197 4/7 5 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Rescersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 

4163 206 

3 854 000 

4 801 000 

1975/76 

6 
46 

52 

2 739 000 
Il 000 
21 000 

(14 000) 
669 000 

Underhalls- och förbruknings-
materiel 162 000 

Omkostnader för 
inyntutväxling 168 000 

Expenser 84000 

3 854 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Mynt
verket 

-i-779 000 

+ 3 000 
(-'- 2 000) 

--!-116 000 

+ 19 000 

+ 20 000 
-- JO 000 

--'-947 000 

Föredra
ganden 

+779000 

' 3 000 T 

( -:- 2 000) 
-:--116 000 

+ 19000 

--;- 20 000 
+ 10000 

+947 000 

88 

Inkomst av myntning, som redovisas på driftbudgetens inkomstsida 

under Uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 120 milj. kr. för nästa 

budgetår. 

l.Jy11tverket 

Budgetåret 1974/75 var det första hela verksamhetsår som myntverket 
arbetade i sin nya byggnad i Eskilstuna. Arbetet har med hiinsyn till fö

religgande omständigheter kunnat bedrivas på ett tillfredsställande sätt, 

men den kalkylerade produktionen under budgetåret av 220 miljoner 

stycken mynt kunde inte uppnås. Produktionsresultatct blev 195 miljoner 

stycken mynt. Avvikelsen är dock koncentrerad till produktionen av 

femöresmynt där efterfrågan varit betydligt mindre än beräknat. Under 

budgetåret 1974/75 har verket begärt och fått anvisade medel på till

Jiiggsstat för anskaffning av ytterligare tre myntpressar med erforderlig 

övrig utrustning (prop. 1975: 2 bil. 4, FiU 1975:7, rskr 1975: 36; prop. 

1975: 85 bil. 6, FiU 1975: 19, rskr 1975: 131). De nya pressarna tas i 

drift under hösten 1975. 

Myntverket planerar för budgetåret 1976/77 en myntproduktion på 

280 miljoner stycken mynt, dvs. 35 stycken per innevånare i landet, vil

ket vid en internationell jämförelse är en mycket bög produktion. 

:I. Löne- och prisomräkning 947 000 kr., varav 78 000 kr. avser höjt 

lönckostnadspålägg. 

2. Ett genomförande av 0-alternativet skulle leda till att mynttillverk

ningen minskas med ca 5 % eller 14 miljoner stycken mynt. 
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Föredraganden 

Under budgetåret 1974/75 anvisades sammanlagt 1 042 000 kr. på till
Higgsstat till riksstaten för anskaffning av ytterligare tre myntpräglings
pressar. Pressarna tas i drift under innevarande budgetår och mynt
produktionen beräknas härigenom kunna ökas avsevärt i förhållande 
till produktionen under budgetåret 1974/75. Myntverket. beräknar att 
till nästa budgetår kunna höja produktionen ytterligare till 280 miljoner 
stycken mynt. Jag finner det angeläget att så kan ske. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Myntverket: Fön,allllingskostnader för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 4 801 000 kr. 

C 4. Myntverket: Uppdragsverksamhet 

1975/76 Anslag 1 OÖO 
1976/77 Förslag 1 000 

Under anslaget redovisas inkomster och utgifter för av myntverket 
bedriven uppdragsverksamhet, främst i form av medaljtillverkning. 

Myntverkets uppdragsverksamhet skall inte belasta statsbudgeten med 
några nettoutgifter. För redovisningen av verksamheten finns endast ett 
formellt anslag av 1 000 kr. anvisat. För att lösa tillfälliga eller säsong
mässiga likviditetsproblem och för att tillgodose eventuella behov av 
ökat rörelsekapital disponerar myntverket en rörlig kredit i riksgälds
kontorct intill 500 000 kr. Verksamheten sysselsätter f. n. fem anställda. 

Under budgetåret 1975/76 beräknas verksamhetens omslutning 
komma att uppgå till ca 1,9 milj. kr. Medaljtillverkningen beräknas om
fatta ca 28 000 medaljer, varav 18 000 egna utgåvor och 10 000 beställ
ningsmedaljcr inkl. statliga belöningsmedaljer. 

För budgetåret 1976/77 beräknas en omslutning av ca 2,3 milj. kr. 
Tillverkningen beräknas öka till ca 36 000 medaljer. ökningen är hänför
lig till verkets egna utgåvor. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med ett formellt belopp av 
l 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Myntverket: Uppdragsverksamhet för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

C 5. Myntverket: Utrustning 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

11 653 230 

100 000 
500 000 

Reservation 

1 Anslaget Myntverket: Nyanskaffning av vissa maskiner. 

1893 218 
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Från anslaget bestrids utgifter för anskaffning av mera kostnadskrä
vande maskiner och apparater till myntverket. 

1'11.rntrerket 

Under anslaget har för budgetåret 1974/75 anvisats sammanlagt 
1 I 92 000 kr. Härav anvisades på tilläggsstat 1 042 000 kr. för anskaff
ning av tre myntpdiglingsmaskiner och därmed sammanhängande ut

rustning för materialhantering m. m. för att tillgodose en ökad efterfrå

gan på mynt. 
Myntverket förfogar därmed under budgetåret 1975/76 över 18 mynt

präglingsmaskiner till ett beräknat nyanskaffningsvärde av ca 7 milj. kr. 
Två av myntpräglingsmaskinerna är tillverkade år 1964 och en år 1965. 
För att undvika produktionsstörningar på grund av maskinhaverier står 
en av dessa maskiner i tur att ersättas med en modern maskin till en 
kostnad av 350 000 kr. Därigenom ökas också produktionskapaciteten 
med ca 10 miljoner stycken mynt årligen. 

Myntverket hemställer att 500 000 kr. anvisas för budgetåret 1976/77 
för ersättnings-, kompletterings- och nyanskaffningar av utrustning. 

F öredraga11den 

Jag bitrl-ider myntverkets förslag och hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Myntverket: Utrustning för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

reservationsanslag av 500 000 kr. 

C 6. Riksskattel-·erket 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

95 008 440 
95 340 000 

136 845 000 

Riksskatteverket är dels central förvaltningsmyndighet i fråga om be

skattning, uppbörd av skatt, folkbokföring och val, för tillverkning och 
försäljning av alkoholhaltiga varor samt alkoholfrågor, dels centralmyn
dighet för administration av exekutionsväsendet, allt i den mån uppgif
terna ej ankommer på annan myndighet. Verket är dessutom beskatt
ningsmyndighet för sjömansskatt, kupongskatt och punktskatter. 

Riksskatteverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi
rektör som även är styrelsens ordförande. Denne har närmast under sig 
en överdirektör. Verket är organiserat på nio huvudenheter, nämligen en 
avdelning för verkets administration, en för rättsärcnden, en för direkt 
skatt. en för indirekt skatt, en för kontroll och revision, en för adminis
tration av exekutionsväsen<let, en för folkbokföring och val, en för drift
teknik samt en byrå för alkoholärenden. Dessutom finns en enhet för 
allmänna ombud och ett sekretariat för verksledningen. 
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Inom riksskatteverket finns en nämnd för rättsärenden och sjömans

skattenämnden. Till verket är energiskattenämnden och reklamskatte

nämnden knutna. 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om dels riktlinjer för en ändrad 

skatteadministration och taxering i första instans, m. m. (prop. 1975: 
.87, SkU 1975: 31, rskr 1975: 229), dels ett nytt system för automatisk 

databehandling inom folkbokförings- och beskattningsområdet (prop. 

1975: 57, SkU 1975: 32, rskr 1975: 230). Besluten innebär bl. a. att alla 

·deklarationer skall granskas och föredras inför taxeringsnämnderna av 

tjänstemän vid länsstyrelse eller lokal skattemyndighet. Skatteadministra

tionen effektiviseras bl. a. genom ett väl utbyggt ADB-stöd som underlag 

för granskningen och taxeringe!l. Den nya taxeringsorganisationen skall i 

huvudsak genomföras till 1978 års taxering. Under tiden fram till över

gången skall ett fortsatt utrednings- och utvecklingsarbetc bedrivas. Sam

tidigt sker en successiv uppbyggnad av den nya granskningsorganisatio

ncn fr. o. m. innevarande budgetår. Kostnaderna för uppbyggnaden un

·dcr budgetåret 1975/76 skall bestridas genom att förslagsanslaget Riks

skattcverket merbelastas. Principbeslutet om det nya databehandlings

systemet innebär tillkomsten av en systemstruktur med en blandad re

gional och central registerföring. Fortsatt utrednings- och utvecklings

arbete skall bedrivas med sikte på ett successivt genomförande av det 

nya ADB-systemet fr. o. m. år 1978. 

Fullföljandet av de nämnda riksdagsbesluten förutsätter en mycket 

omfattande fortsatt utredningsvcrksamhet. Regeringen har uppdragit åt 
riksskatteverket och statskontoret att svara härför. De båda myndighe

terna bedriver den fortsatta utredningsverksamhcten inom ramen för 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Ersättningar till kyrkobokfö

ringsinspektörer 
Sjukvård 
Rescersättningar 

Därav utrikes resor 
J_okalkostnader 
Expenser för eget behov 

Därav eng:lngsutgifter 
Expenser för annat än eget. 

behov · 
Utbildning och information 

1975/76 

407 
323 

730 

53519000 

195 000 
140000 

2 121 000 
(100 000) 

7 912 000 
3 078 000 

(92 000) 

15 000 000 
.13 375 000 

95 340 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Riksskatte- Före-
verket draganden 

+50 -i-29 
+27 +18 

-'c-77 +47 

+25 530000 -!-22 086 000 

..,- 6 000 .+ 6 000 

1225000 + 942 000 
(-) (-) 

+ 2 004 000 + 1 924000 
1 815 000 -·[- 1 595 000 

( -:- 839 000) (+ 564 000) 

·!· 1500000 + 1 500000 
+ 15 242 000 +13 452 000 . 

+47 322000 +41505000 
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ett projekt, RS-projcktet. För projektet finns en ledningsgrupp i vilken 
de båda myndigheternas verkslcdningar ingår..För att bredda underlaget 
för ledningsgruppens ställningstagande finns en referensgrupp med re
presentanter för berörda myndigheter och personalorganisationer. 

RS-projektet bedrivs i form av två utredningar, RS/ORG-utredningcn 
för den organisatoriska utformningen m. m. av den nya skatteadministra
tionen och RS/AFB-utredningen för uppbyggnaden av det nya databe

handlingssystemet och administrativa rutiner i övrigt. 

Riksskattevcrket 

Verksamheten under nästa budgetår kommer i hög grad att präglas av 
den satsning på att förbättra skatteadministrationen i första instans, som 
riksskatteverket anser ytterst angelägen och där ett principbeslut har fat
tats av riksdagen, samt av infasning och stabilisering av nytillkomna re
lativt svåradministrerade punktskatter. Den satsning på ökade resurser 
för taxerings- och skatterevision som skett, särskilt under de senaste 

åren, medför krav på ledning och på utveckling av revisionsrnctoder. 
Vidare kommer riksskattcvcrkets uppgift att vara centralmyndighet för 
administration av exekutionsväsendet att kräva stora insatser såväl un
der nästa budgetår som därefter med hänsyn till att kronofogdemyndig
heternas sätt att utföra sina uppgifter har stor betydelse för den en
skilde och är av ekonomisk vikt för samhället. Kronofogdemyndig
heternas organisation, arbetsuppgifter och arbetsformer kan förutses 
komma att avsevärt förändras under senare delen av 1970-talet. 

Beträffande effekterna av 0-alternativet framhåller riksskatteverkct att 
en sådan reducering av anslaget skulle öka arbetsbelastningen hos myn
digheterna inom verkets . tillsynsområde och hos dessa myndigheter 
~iventyra verksamhetens behöriga gång. Vidare skulle reduceringen med
föra att den offensiva verksamheten inom skatteområdet starkt skulle 
minskas med därmed uppkommande intäktsbortfall för statsverket, 
detta i en utsträckning som inte står i rimlig proportion till de kostnader 
som skulle kunna inbesparas. 

l. Lönc- och prisomräkning 17 796 000 kr., varav l 469 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. Vid enheten för allmänna ombud har antalet besvär som anförts 

av skattskyldiga ökat i sådan omfattning att detta inverkat menligt på 
förutsättningarna för handläggarna vid enheten att bedriva egen initia
tivverksamhct och väcka fiskalt inriktade processer. Enheten bör därför 
tillföras en byrådirektörstjänst med huvuduppgift att handlägga internt 

initierade ärenden ( +94 627 kr.). 
För omhändertagande av det alltmer ökande deklarationsmaterialet 

och för bevakning av förfallotider o. d. behöver enheten för allmänna 
ombud tillföras en byråassistenttjänst ( + 67 519 kr.). 
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3. ökningen av riksskattevcrkets personal och de alltmer komplice

rade löncavtalen kombinerat med den nya trygghetslagstiftningen m. m. 

har lett till behov att förstärka personalsektionen. För sådana arbetsupp

gifter och liknande till följd av kommande lagstiftning inom arbetsrät

tens område bör en tillfälligt inrättad tjänst som förste byråsekreterare 

föras upp på verkets personalplan ( + 80 298 kr.). 

För de alltmer viktiga och tidskrävande arbetsuppgifterna med om

placcringsverksamhet, arbetsmiljöfrågor och personalsocial verksamhet 

jämte samverkansformer, vari även ingår sekreterararbete o. d. i sam

band med företagsnämndsverksamheten, bör en tillfällig tjänst som 

förste byråsekreterare uppföras på personalplanen ( +74 831 kr.). 

Riksskattcverkct har en omfattande och differentierad rekrytcrings

verksamhct avseende personal till tjänster på förhållandevis hög nivå 

och måste bedriva en aktiv rekrytcringspolitik. För arbetsuppgifter på 

detta område bör personalsektionen tillföras en tjänst som förste byråas

sistent(-+ 72 121 kr.). 

För ökade insatser berörande personalplanering, introduktion och 

framtagande av matrikel underlag för pensionssamordning behöver en 

tillfälligt inrättad tjänst som förste byråassistent föras upp på verkets 

personalplan (-i- 72 121 kr.). 

För arbetsuppgifter avseende arkivläggning, arkivvård, revidering av 

arkivplaner och därmed sammanhängande göromål bör en tillfällig 

tjänst som byråassistent föras upp på personalplanen ( + 69 820 kr.). 

4. För planering, bevakning och uppföljning av de ekonomiska sats

ningarna i samband med den starka ökningen av verkets utbildningsin

satser främst inom skatteområdet bör utbildnings- och informationssek

tioncn förstärkas med en tjiinst som byrådircktör ( + 94 627 kr.). 

För att riksskatteverket skall kunna svara mot de krav på information 
till allmänhet och myndigheter som ställs bör informationsenheten för

stärkas med en tjänst som förste byråsekreterare ( +80 298 kr.) och en 

tjänst för ett kvalificerat biträde ( +63 733 kr.). 
5. För insatser i samband med verksamhetsplanering och budgetkon

troll m. m. behöver en vid ekonomisektionen tillfälligt inrättad tjänst 

som förste byråintendent permanentas (+so 298 kr.). Likaså bör en 

kvalificerad biträdestjänst och en biträdcstjänst, som tillfälligt inrät

tats för under budgetåret 1974/75 tillkomna ekonomiadministrativa 

arbetsuppgifter, permanentas ( + 121 655 kr.). 

Antalet reseräkningar har ökat i sådan omfattning att ekonomisektio

nen behöver utökas med en tjänsteman för främst reseräkningsgransk

ning. En tjänst som byråassistent bör inrättas för ändamålet ( +67 519 

kr.J. 
6. l anslutning till en planerad utbyggnad av verkets telefonväxel bör 

två tillfälligt inrättade tjänster för telefonister föras upp på verkets per

sonalplan ( + 115 844 kr.). 
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På grund av ansvällning av arbetsuppgifterna inom intendentursektio
nen genom verkets tillväxt bör två tjänster som expeditionsvakt inrättas 
( + 115 844 kr.). 

7. Den 1 juli 1975 organiserades en särskild sektion för utrednings
verksamhet vid rättsavdelningen. Vid den nya utredningssektionen finns 

ingen personal för skrivgöromål. En tjänst som kontorsbiträde bör 
därför inrättas vid sektionen. En biträdcstjänst bör även inrättas vid 
nämndens för rättsärenden kansli ( + 115 844 kr.). 

8. Antalet besvär hos mellankommunala skatterätten ökar, vilket för
anleder behov av förstärkning av rättens kansli. Förstärkningen motive
ras vidare av att förberedelserna inför föredragning i rätten och arbetet 
med att utforma rättens beslut kräver allt större insats från föredragan
dens sida genom att målens svårighetsgrad och antalet muntliga för
handlingar ökar. En tjänst som förste byråsekreterare behöver därför in
rättas ( + 80 298 kr.). Vidare fordras förstärkning av kansliets personal 
med ett kvalificerat biträde för arbetsuppgifter i samband med expedie
ring av skatterättens beslut ( +63 733 kr.). 

9. Taxeringssektionens arbetsuppgifter med att utfärda anvisningar 
för taxering, genomföra och föra ut ny lagstiftning, rationalisera fastig
hetstaxeringen samt att på olika sätt följa upp verksamheten ökar och 
blir a!lt mer komplicerade. För att detta arbete skall kunna fullgöras 
på ett tillfredsställande sätt behöver sektionen förstärkas. En tjänst som 
avdelningsdirektör bör diirför inrättas ( + 138 488 kr.). 

En avlastning av enklare upplysnings- och serviceärenden från hand
läggarna vid taxeringsscktionen skulle markant öka effektiviteten hos 
dessa. Två för ändamålet tillfälliga amanuenstjänster bör därför föras 
upp på verkets personalplan ( + 149 662 kr.). 

10. För åtgärder mot s. k. grå arbetskraft, kringgående av arbetsta
garbegreppet och vissa entreprenadförhållanden krävs vidgade insatser 
av verkets uppbördssektion. De beslutade skatteomfäggningarna kräver 
likaså stora insatser, som inte kan skjutas på framtiden. För dessa ända
mål behöver sektionen tillföras en tjänst för byrådirektör (-i- 94 627 kr.). 

11. På grund av nytillkomna arbetsuppgifter behöver sjömansskatte
kontorcts granskningsgrupp erhålla permanent förstärkning. Vidare till

kommer fr. o. m. år 1976 en ny grupp sjömansskattebetalare, nämligen 

entrcprcnöranställda på fartyg. En tillfälligt inrättad biträdestjänst bör 
därför föras upp på personalplanen ( + 57 922 kr.). 

12. För att mervärdeskattesektionen skall kunna genomföra och fort
sättningsvis följa upp planerat utvccklingsarbetc i fråga om ADB-system 

och arbetsrutiner samt förbättra anvisningar och information till de 
skattskyldiga jämsides med att löpande arbetsuppgifter fullgörs med 
oförändrad ambitionsnivå behöver sektionen förstärkas med en tjänst 

som byrådirektör ( + 94 627 kr.). 
13. Riksskatteverkets uppgift som central förvaltningsmyndighet i 
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fråga om vägtrafikskatt och överlastavgift har visat sig kräva betydligt 

större insats än som tidigare har kunnat förutses. En inom vägtrafikskat

tegruppen hos punktskattesektion I tillfälligt indittad tjänst som byrådi

rektör bör därför permanentas ( + 114 212 kr.). Dessutom krävs att yt

terligare två handläggare på kvalificerad nivå tillförs sektionen för des

sa arbetsuppgifter ( + 160 596 kr.). 

14. En kartläggning av ADB-problem från redovisningsteknisk syn

punkt har påbörjats inom kontrollsektionen. Vidare skall man inom sek

tionen undersöka möjligheterna att i samarbete med ADB-teknisk ex

pertis utarbeta särskilda program som skall användas vid taxerings- och 

skatterevisioner hos företag med ADB-redovisning. För ADB-arbetet 

fordras en kvalificerad dataexpert. En tjänst som avdelningsdirektör bör 

för detta ändamål inrättas ( + 138 488 kr.). 

Huvuddelen av arbetet i samband med kontroll av inkomstskatt och 

mervärdeskatt utförs regionalt. För att full effektivitet skall kunna upp

nås inom regionerna fordras centrala resurser för samordning. Det kan 

också ibland bli nödvändigt att centralmyndigheten i viss utsträckning 

arbetsmässigt biträder de regionala och lokala skattemyndigheterna. För 

utökade arbetsuppgifter i detta sammanhang behöver kontrollsektionen 

förstärkas med en förste byråsekreterartjänst för vartdera av inkomst

skatte- och mervärdeskatteområdena (+:I 60 596 kr.). 

15. Vid landsomfattande kontrollaktioner har det visat sig lämpligt 

att arbetet bedrivs i projektgrupper, som bör bestå av projektledare och 

åtminstone två handläggare. Med hänsyn till den relativt korta genom

förandetiden för aktionerna bör två projektgrupper arbeta samtidigt. 

För att riksskatteverket skall kunna bygga upp två sådana grupper behö

ver antalet handläggare vid kontrollsektionen utökas med en förste by

råsekreterare ( + 80 298 kr.). 
För att underlätta arbetet för länsstyrelserna och rationalisera hante

ringen av kontrolluppgifter i samband med landsomfattande kontrollak

tioner behöver två tjänster som kontorsbiträde inrättas vid kontrollsek

tionen ( + 115 844 kr.). 

16. Den revisionsverksamhet som bedrivs centralt av riksskattever

kets revisionssektion - delvis i samarbete med allmänna ombudet för 

direkt skatt - har på senare tid ökat i relativt sett liigre takt än tidigare. 

Detta beror bl. a. på en kraftig ökning av antalet nytillkommande revi

sionsobjekt och att revisionerna kräver en allt större arbetsinsats. För att 

ett mera tillfredsställande utfall skall kunna erhållas bör revisionssektio

ncn förstärkas med en tjänst som avdelningsdirektör, en tjänst som förste 

byråsekreterare och en tjänst som förste byråassistent ( + 290 907 kr.). 

17. Sedan nya regler för uttag av vägtrafikskatt har tillämpats en tid 

har riksskattcverkct kunnat konstatera att ett betydande skattefusk före

kommer. För att verkets distriktskontor skall kunna m~ta detta genom 

aktiv revisionsverksamhet behöver distriktskontorens resurser väsentligt 
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förstärkas både på handläggar- och kvalificerad biträdcsnivå. För ända
målet bör fem tjänster som byråinspektör ( +401 490 kr.) och fem tjäns
ter som byråassistent ( + 318 665 kr.) inrättas för fördelning på verkets 
fyra distriktskontor. 

För utökade arbetsuppgifter i övrigt bör norra distriktskontoret till
föras en biträdestjänst ( + 57 922 kr.). 

18. På grund av ökningen av antalet kronomål behöver exekutionsju

ridiska sektionen få förstärkning för registrering, komplettering, bevak
ning, gallring och ;irkivläggning av dessa mål. För arbetsuppgifterna be
höver en tjänst som byråassistent inrättas ( +67 519 kr.). 

19. För att riksskatteverket skall kunna fullgöra centralmyndighets
funktionerna behöver exekutionsadministrativa sektionen tiJlföras en av
delningsdirektörstjänst ( + 131 737 kr.). Härigenom minskar behovet av 
förstärkning av sektionen med personal från kronofogdeorganisationen. 

En ökning av de personaladministrativa arbetsuppgifterna medför att 
sektionen behöver förstärkas med en tjänst som byrådirektör ( +94 627 
kr.). 

20. Folkbokföringssektioncn för verkets personnummerrcgistcr bl. a. 
över in- och utvandrade samt utlänningar som skatteregistrerats här i ri
ket. För utjämning av arbetstoppar har tidigare anlitats tillfällig arbets

kraft motsvarande tre årsarbetskrafter. Registerarbetet är numera jämnt 
fördelat under hela året varför det är nödvändigt att sektionen förfogar 
över fast registerpersonal. Tre tillfälligt inrättade biträdestjänster bör 
cfarför föras upp på verkets personalplan ( + 173 766 kr.). 

För skrivgöromål och vissa kvalificerade göromål avseende handböc
ker m. m. behöver folkbokföringssektionen förstärkas med ett kvalifice
rat biträde ( + 63 733 kr.). 

21. För att avlasta projektledare inom större utvecklingsprojekt vissa 
tidskrävande administrativa uppgifter har två handläggare för projekt
administration anställts som tillfällig personal inom drifttekniska avdel
ningens utvecklingsscktion. Behovet av denna projektadministrativa 
kompetens iir bestående, varför två tjänster som byråintendent bör upp
föras på verkets personalplan ( + 149 662 kr.). 

22. Systcmdriftsektionen har successivt tillförts nya arbetsuppgifter, 
samtidigt som befintliga datasystem och rutiner utvecklats och blivit 
mer omfattande. Detta har medfört en väsentlig utökning av personalen. 
För att bereda sektionschefen nödvändig avlastning från vissa adminis

trativa arbetsuppgifter bör en tjänst som byråintendent inrättas för pro
jektadministration ( +74 831 kr.). 

Vid årsskiftet 1974-1975 togs ett ADB-system för omräkning av 
slutlig skatt i drift. För att säkerställa fortsatt drift och den kontinuer
liga omarbetning ;iv detta systemområde som måste göras till följd av 
ändrad lagstiftning bör en tjänst som avdelningsdirektör inrättas samt en 
tillfällig tjänst som byrådircktör och en tillfällig tjänst som förste by
råintendent föras upp på verkets personalplan ( + 300 559 kr.). 
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Den 1 juli 1975 togs ett centralt organisationsnummerregister i drifi. 

För fortsatt underhåll och nyutveckling av system och rutiner för detta 

arbetsområde bör en tjänst som avdelningsdirektlir och en tjänst som 

byrådirektör inrättas vid systemdriftsektionen ( +220 261 kr.). 

l början av år 1975 har ett nytt ADB-systern för uppbörd och debi

tering av arbetsgivaravgifter tagits i bruk. Ar 1976 kommer hela 

systemet att vara i full drift. Därefter inriktas arbetet på att dels 

underhålla systemet och införa lagstadgade förändringar, dels se över 

systemet. För dessa arbetsuppgifter bör två tillfälliga tjänster som 

förste byråintendent permanentas ( + 160 596 kr.). 

ADB-systemet för folkbokföring och beskattning har byggts ut med 

ett stort antal nya systemavsnitt. Dessa förändringar har medfört ökade 

kontakter med myndigheter, mer komplicerade systemlösningar och 

större arbetsinsats för att hålla systemet i drift. För dessa arbetsuppgif

ter inom systemdriftsektionen bör två tillfälligt inrättade tjänster som 

byrådirektör och tre tjänster som förste byråintendenter föras upp på 

verkets personalplan ( +430 148 kr.). 

23. För ökat stöd åt de lokala skattemyndigheterna beträffande lo

kalplanering, resursutnyttjande och därmed sammanhängande frågor 

behöver organisationssektionen en tjänst som byrådirektör ( + 94 627 

kr.). 

24. Inom byrån för alkoholärenden har ärendem~ingden ökat kraftigt, 

särskilt vad gäller ärenden inom den tekniska sektorn avseende tillverk

ning av alkohol och drycker samt handel med tekniska alkoholproduk

ter. Dessutom har bl. a. ärenden om handel med samt tillverkning och 

innehav av destillationsapparater tillkommit. För att tillriicklig tid skall 

kunna ägnas åt uppföljning av dryckesförsäljning och av länsstyrelsernas 

kontrollverksamhet inom utskänkningsområdet föreslfts att två tillfälligt 
inr~ittade förste byråsekreterartjänster och en biträdestjänst förs upp på 

verkets personalplan ( + 218 518 kr.). 

25. För att vidga möjligheterna till tjänstgöring för notariemeritcring 

föreslår riksskattcverket att medel beräknas för fem årsarbetskraftcr 

{ +374 155 kr.). 

26. För budgetåret 1975/76 disponerar verket J ,5 milj. kr. för tillfäl

lig arbetskraft. Verket har dessutom erhållit medel för tillfälliga utred

ningsprojekt m. m. som i de flesta fall behöver fortsätta under budget

året 1976177. 

För nästa budgetår begärs i fråga om sådana projekt medel för hand

läggning av ärenden rörande kompensation för mervärdeskatt på bo

stadsbyggande samt utbetalning htirav (1 056 000 kr.), för omarbetning 

av vissa taxcringshandkdningar (100 000 kr.), för utarbetande av en in

furmationsbroschyr om det svenska skattesystemet (25 000 kr.), för hand

boksarbete inom folkbokföringen (33 000 kr.), för juridisk expertis inom 

punktskattesektionerna (100 000 kr.), för insatser i samband med refor-

7 RiksdagC'n 1975/76. l sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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mering av konkurslagstiftningen (100 000 kr.), för utredningsverksamhet 

inom exekutionsadministrativa sektionen (300 000 kr.), för viss utbild

ningsverksamhet inom exekutionsväsendet (92 000 kr.) och för rcstitu

tionsärendcn hos sjömansskattekontoret (52 000 kr.). Vidare begärs me

del för förstärkningar i samband med 1976 års val (150 000 kr.), för drift 

av organisationsnummerregistret ( 113 000 kr.) samt för omarbetning av 

systemlösningar och rutiner för fastighetsregistrering och särskild fastig

hetstaxering (92 000 kr.). 

27. För konsulthjälp utifrån begär riksskatteverket sammanlagt 

705 000 kr. för budgetåret 1976/77. Verket begär bl. a. medel för analys 

och systematisering av anvisningar på mervärdeskatteområdet (150 000 

kr.), för konstruktionsfrågor avseende räknarapparatur inom kilometer

beskattningen (120 000 kr.), för medverkan vid utredningsarbcte inom 

utvccklingssektionen (I 00 000 kr.), för översyn av kronofogdemyndig

heterna (75 000 kr.) och för medverkan vid upphandling av regional 

datautrustning (50 000 kr.). För diverse övriga ändamål begärs samman

lagt 210 000 kr. 
28. Till nästa budgetår föreslår riksskatteverket en kraftig utökning 

av medlen till utbildning och information. Utökade utbildningsinsatser 

behövs friimst genom den fortsatta uppbyggnaden av taxeringsorgani

sationen i första instans, som skall vara genomförd till 1978 års taxe

ring. Härför beräknar verket 7 073 000 kr. Vidare beräknas ett nytt ut

bildningssystem för handläggare inom skatteförvaltningen vara helt ge

nomfört budgetåret 1976/77 (2 037 000 kr.). Medel begärs även för ge

nomförande av specialutbildning i bl. a. taxerings- och skatterevision 
(750 000 kr.), i taxering av fåmansbolag och dessas deliigare (300 000 

kr.) och i processföringsteknik (300 000 kr.). Utbildning rörande kon

troll av arbetsgivarnas källskatteredovisningar föreslås komma till stånd 
under ni"lsta budgetår (300 000 kr.). Sammanlagt begärs 23 167 000 kr. 

för utbildningsverksamheten under niista budgetår. 

För information begärs 5 450 000 kr. Informationen omfattar bl. a. 

sedvanlig allmän deklarationshandlcdning (2 500 000 kr.), deklarations

anvisningar för hantverkare och småföretagare (400 000 kr.), selckterad 

information till olika grupper cm mervärdeskatten (400 000 kr.) samt 

information om beskattning av ideella föreningar (400 000 kr.). 

29. Riksskattevcrket har i särskild ordning begärt medel för dels ver · 

kets andel av utredningsverksamheten inom RS-projektet under budget

året 1975176 och for uppbyggnaden under detta budgetår av den första 

etappen av den nya granskningsorganisationen i första instans, dels fort

satt utredningsverksamhet under budgetåret 1976/77. 

En del av utredningsverksamheten k<.n bekostas genom orndispos1tio

ner inom ramen för ordinarie anslag. Till övriga delar har riksskattever

ket for budgetåret 1975/76 bcglirt att verkets anslag får överskridas med 

6 116 000 kr., varav 2 764 000 kr. till lönekostnader, 2 191 000 kr. tilt 
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utbildningsåtgärder och 1161 000 kr. till rcscersättningar och expenser. 

För genomförandet av den första utbyggnadsctappcn behöver anslaget 

dessutom överskridas med 17 690 000 kr. Häri ingår löne- och utbild

ningskostnaderna för bl. a. 76 tFinstcr vid olika länsstyrelser och 87 

tjänster vid olika lokala skattemyndigheter samt rcscersättningar och ex

penser i dessas verksamhet. 

För det fortsatta utredningsarbctct inom RS-projcktct under budget

året 1976177 begär riksskatteverkct att medel beräknas för tillfällig ar

betskraft dels för de båda utredningarnas behov, dels för förstärkning av 

verkets ordinarie organisation i den utsträckning tjänstemän hos verket 

har tagits i ansprak för utrcdningsarbetct. För RS/ORG-utrcdningcn be

hövs sålunda 1 218 000 kr., för RS/ AFB-utrcdningcn 3 102 000 kr., för 

RS-projektadministration 95 000 kr. och för förstärkningar av intenden

tursektionen och drifttekniska avdelningen 1 325 000 kr. f'ör konsult

hjälp beräknas 1165 000 kr. Samm::!nlagt begärs under anslagsposten 

Lönekostnader ett belopp av 6 905 000 kr. för tillfällig personal m. m. 

inom RS-projektct. Till rcsccrslittningar och expenser beräknas för RS

projektets del 1 013 000 kr. resp. 267 000 kr. Slutligen begärs 3 028 000 

kr. för seminarie- och konfcrcnsvcrksamhct i samband med det fortsatta 

utvecklingsarbetet samt för viss utbildning av projektpersonalen, m. m. 

30. Mcdelsbchovet i övrigt under anslaget ökar med ca 1 655 000 kr. 

F ijred ragande11 

Under de närmaste åren kommer riksskatteverkets verksamhet att till 

stor del präglas av de omfattande förberedelserna för genomförandet 

fr. o. m. år 1978 av en ny skatteadministration och taxering i första 

instans samt ett nytt system för automatisk databehandiing inom folk

bokförings- och beskattningsområdet (prop. 1975: 87, SkU 1975: 31, 
rskr 229 resp. prop. 1975: 57, SkU 1975: 32, rskr 1975: 230). Förbere

delsarbetet åvilar riksskatteverket och statskontoret och bedrivs inom 

ramen för det s. k. RS-projektet med personal från dessa myndigheter 

och från Hinsstyrelse och lokala skattemyndigheter. RS-projektet om

fattar två utredningar, n~imligen en för den organisatoriska utform

ningen (RS/ORG) och en för uppbyggnad av det nya ADB-systemet 

och administrativa rutiner i övrigt (RSIAFBl. 

De utrcdningskostnader som faller på riksskatteverket kan till vissa 

delar bestridas med verkets ordinarie resurser. Stora delar av arbetet 

måste dock utföras med anlitande av tillfälligt anställd personal. För 

detta ändamttl bcriiknar jag 5 470 000 kr. för nästa budgetår och för 

anlitl!nde av externa konsulter inom RS-projektct bör beräknas 

1 ·165 OC!O kr. (29). Jag har liven vid min beräkning av anslagsbehovet 

till resc:::rs~itlningar och expenser för verkets behov tagit hänsyn till ut

redningarnas medelsbehov under nlista budgetår. 

Riksskaltevcrket föresl:1r till nästa budgetår en kraftig ökning av ut-
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bildningsresurserna. ökningen är till övervägande del hänförlig till RS

projektet och till utbildningen av den nytillkommande personalen på 

länsstyrelser och lokala skattemyndigheter vid den successiva uppbygg

naden av skatteadministrationen i första instans. För dessa ändamål 

beräknar jag en anslagsökning med 9 565 000 kr. För övriga utbild

ningsändamål beräknar jag 12 412 000 kr. och för information 4 850 000 

kr. Jag har därvid inte beräknat medel för den föreslagna broschyren 

om beskattning av ideella föreningar. Sammanlagt förordar jag alltså 

en ökning av anslagsposten Utbildning och information med 13 452 000 

kr. (28). Mot bakgrund av denna kraftiga satsning på utbildning av 

personalen inom skatteadministrationen förordar jag att verkets utbild

nings- och informationssektion förstärks med en handläggartjänst och 

en biträdestjänst (4). Jag beräknar medel härför. 

Jag anser det värdefullt att riksskatteverket kan utöka sin anvisnings

oeh uppfÖljningsverksamhet avseende såväl den direkta som den indi

rekta beskattningen. Jag beräknar därför medel enligt verkets förslag 

till förstärkningar inom taxcringssektioncn (9), uppbördsscktionen (10) 

och mervärdeskattcsektionen (12). Jag förordar vidare att två hand

l~iggartjänstcr tillkommer för arbetet med vägtrafikbeskattningen (13) 

och en bitriidcstjänst för arbetet inom sjömansskattekontorct (11). Jag 

beräknar medel för dessa ändamål. 

Jag delar riksskatteverkcts uppfattning att det är angeläget att ver

kets centrala rcvisionsvcrksamhet kan bedrivas i minst samma omfatt

ning som hittills även om antalet revisionsobjckt växer och svårighcts

graden ökar. Jag beräknar därför medel för förstärkning av rcvisions
sektionen i enlighet med verkets förslag (16). Jag biträder även försla

gen om ökade resurser för ADB-revision och för arbetet med landsom

fattande kontrollaktioner (14, 15). Det är vidare - mot bakgrund av 

angelägenheten av att sfavja skattefosk - motiverat att resurserna för 

den revisionsverksamhet avseende den indirekta beskattning som bedrivs 

av verkets distriktskontor förstärks. Även här bitr~ider jag vad riksskattc

verket har föreslagit (17 ). 

för att öka möjligheterna till egen initiativverksamhet hos allmänna 

ombudet för direkt skatt beräknar jag medel för en handläggartjänst 

och en övrig tjänst enligt verkets förslag (2). Med hänsyn till det ökan

de antalet bcsvärsmål till mellankommunala skatterätten och målens 

större svårighctsgrad är jag också beredd att tillstyrka att ytterligare 

en handläggartjänst tillförs rättens kansli inom rättsavdclningen (8). 

Jag beräknar medel för detta ändamål. 

Jag anser att en förstärkning av systcmdriftsektionen inom den drift

tekniska avdelningen bör ske för systemunderhåll och vidareutveckling 

av vissa i bruk varande ADB-system på skatte- och folkbokföringsom

radct l22l. För detta ändamål beräknar jag medel för fem handläggar

tj~instcr. Vidare beräknar jag medel för tre biträdestjänstcr på folkbok-
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föringssektionen (29) och en handläggartjänst på alkoholbyrån (24). 
Riksskatteverkets verksamhetsområde och verkets personal har ökat 

kraftigt under de fem år som verket har funnits. Jag anser därför att 
en viss förstärkning av personalsektionen är motiverad och beräknar 
medel för två handläggartjänster (3). Likaså bör verkets serviceresurser 
ökas med en expcditionsvaktstjänst och två telefonisttjänster. 

I övrigt är jag inte beredd att förorda riksskatteverkets förslag till 
nya tjänster. Pris- och löneomräkning beräknar jag till 15 932 000 kr. 

För tillfällig arbetskraft beräknar jag 1 milj. kr. under nästa budgetår. 
För utredningsprojekt m. m. beräknar jag härutöver 2 188 000 kr. (26) 
och för ersättning för konsultuppdrag 535 000 kr. (27). För notarie
meritering inom riksskatteverket beräknar jag medel enligt verkets för
slag (25). 

Med hänvisning till vad jag har anfört och till sammanställningen 
beräknar jag anslaget till 136 845 000 kr. för nästa budgetår. Jag hem
ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksskatteverket för budgetåret ] 976/77 anvisa ett för
s lagsanslag av 136 845 000 kr. 

Det nya ADB-systemet för folkbokföring och beskattning, m. m. 

Riksdagen har beslutat (prop. 1975: 57, SkU 1975: 32, rskr 1975: 230) 
om inriktning av det fortsatta utveeklingsarbetet med ett ADB-system 
för folkbokföring och för beskattning. Den systemstruktur som därvid 
beslutades innebär en blandad regional och central registerföring. I det 
fortsatta utrcdningsarbetet skulle särskilt belysas möjligheterna att varie
ra de regionala anläggningarnas kapacitet och antal. 

Riksskatteverket och statskontoret har gemensamt utrett frågan om 
antalet och placeringen av de regionala ADB-anläggningarna. Utred
ningsarbetet har redovisats i rapporten Regionala ADB-anläggningar på 
länsstyrelserna för folkbokföring och beskattning m. m. Riksskatteverket 
och statskontorct har vid överlämnandet av den gemensamma utred
ningsrapporten till regeringen i skilda skrivelser redovisat olika förslag 
till ställningstagande. Efter remiss har yttranden avgetts av datainspek
tionen, försvarets rationaliscringsinstitut, riksförsäkringsverket, statens 
trafiksäkerhetsvcrk, statistiska centralbyrån, riksrevisionsverket, länssty
relserna i samtliga län - efter hörande av vissa lokala skattemyndig
heter -, länsstyrelsernas organisationsnämnd, datasamordningskom
mitten, beredningsgruppen för ADB-frågor inom länsstyrelserna m. m. 
(ADB-bercdningsgruppcn), Svenska kommunförbundet, Landstingsför
bundet, Föreningen Sveriges fögderichefer, Föreningen Sveriges läns
dataehcfer och Länsplancrarnas förening. 
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Ut redningsrapporten 

F. n. är 14 regionala anläggningar i drift på länsstyrelserna. De län 

som förfogar över dator benämns datorlän, medan övriga län benämns 
satellitlän. 

l utrednin.gsrapporten konstateras att det nuvarande systemet dfö· 

mindre län fått repliera på större läns ADB-anläggningar i stort synes 

fungera relativt bra. En driftorganisation där varje länsstyrelse har en 

egen dator lir dock från funktionell synpunkt överlägsen en organisation 
med satellitlän. 

I rapporten redovisas ett stort antal nackdelar ur funktionell synpunkt 
med systemet med satellitlän. Dessa nackdelar bedöms snarare bli stör

re fö1 mindre i ett nytt ADB-system med hänsyn till den kraftigt ökade 
satsningen pft användande av ADB i skatteadministrationen. 

U\nen utgör olika stora produktionsenheter. Dtirför måste den tek

niska utrustningen kapacitctsmässigt graderas. Alternativet att använda 
skilda datatekniska lösningar beroende på länens storlek skulle med

föra betydande svårigheter att styra verksamheten och stor risk för att 
s~ikerhetcn äventyras. 

Förutsättningarna att differentiera kapaciteten mellan de olika länens 

framtida anfäggningar på ett sådant sätt att det sänker kostnaderna för 
utrustningen, har f. n. visat sig vara ganska begränsade för den typ och 

st0rlek av databehandling det här är fråga om. I huvudsak har endast 

datorer med två olika kapacitetsnivåer varit tillgängliga. Den ena mot

svarar kapacitetsmässigt dagens länsanläggningar, den andra har dubbelt 
su hög kapacitet. Såväl minidatorer som små generella datorer kan ifrå
gakomma. Minidatorerna är betydligt billigare än de generella datorerna. 
De båda typerna är funktionellt inte helt jämförbara. Bl. a. är pro
gramvarorna mera utvecklade på de generella datorerna. Vidare är 

dessa datorer mera utbyggbara. Det kan dock bedömas, med nu kända 
utbyggnadskrav, att båda datortyperna uppfyller de ställda kraven. Viss 

oklarhet d1der vad gäller minidatorerna eftersom det rör sig om relativt 

nya och ännu förhållandevis oprövade produkter. Statskontorct avser 

att om möjligt genom testkörningar pröva minidatorernas användbarhet 

under senhösten 1975. 
l.)trcdningcn har studerat alternativ med 14, 18, 21 och 24 datorre

gioner. I alternativet med 14 datorregioner får Stockholms län dels en 

dator med dubbla kapaciteten hos dagens Jänsanläggningar, dels en med 

nuvarande kapacitet. Malmöhus län och Göteborgs och Bohus län får 

anläggningar med en kapacitet som är dubbelt så stor som den nuvaran
de. övriga elva län får en dator med samma kapacitet som på befintliga 

15nsanHiggningar. I alternativet med 18 regioner får dessutom Södcr

manlands. Skaraborgs, Värmlands och Gävleborgs län anläggningar 

motsvarande dagens länsdatorer. Vid 21 regioner placeras datorer av 
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denna storlek även i Kronobergs, Hallands och Uppsala län. Om samt

liga 24 län får egen anläggning får härutöver Blekinge, Jämtlands och 

Gotlands län en dator motsvarande dagens länsanläggningar. 

Jnvesteringskostnad och total driftkostnad per år inkl. avskrivningar, 
vid olika antal regioner och olika typ av datorutrustning framgår av 

följande sammanställning. uttryckt i milj. kr. 

Antal regioner 

14 
18 
21 
24 

lnvlsteringskostnad 

minidator generell dator 

20,7 33,8 
25,5 41,8 
28,8 47,5 
32,4 53,5 

Total itrlig driftkostnad 

minidator generell dator 

12,5 14,7 
13,9 16,7 
15,0 18,1 
15,9 19,4 

Utredningen konstaterar att såväl tillämpningsvisa skäl som behovet 

av enhetliga arbetsrutiner i samtliga fän talar för att alla län i princip 

bör förses med datorer. De tre minsta länen avviker dock storleksm1ls

sigt så mycket från huvuddelen av länen att deras behov av datorkapa

citet bör kunna tillgodoses på angränsande anläggningar. Kostnaderna 

vägda mot kraven på smidighet och säkerhet visar att dessa krav i de 

minsta länen bör stå tillbaka för de ökade kostnaderna. Ett alternativ 

med 21 datorlän får anses väl tillgodose informationssystemcts krav på 

siikerhet och smidighet. Med f. n. kända kapacitetsbehov och antagna 

prestanda hos minidatorer föreslås anskaffning av sådan utrustning. 

Detta medför för det största länet en dubblering av utrustningen. Förut

slittningarna för att anskaffa minidatorer är att programvaran till upp

handlingstidpunkten förbättras i sådan utsträckning att de väsentliga 

kraven som har ställts på programvaran kan uppfyllas. I den mån förut
sättningarna vid upphandlingstidpunkten vad avser tillämpningsmässiga 

och funktionella krav har ändrats eller prestandafunktionsprov inte ger 

tillfredsställande resultat måste generella datorer komma i fråga. l ett 

sådant fall ökar årskostnaderna i exempelvis alternativen 18 och 21 da

torlän med ca 20 ';( eller med 2,8 resp. 3,1 milj. kr. 

Riksskatteverkct 

Riksskatteverkct framhåller att trots den kraftigt utökade använd

ningen av ADB inom skatteadministrationen utgör kostnaderna för 

ADB-driften en mycket liten del av de totala kostnaderna för skatte

administrationen. ADB-driftens anordnande har trots detta mycket stor 

inverkan på skatteadministrationens sätt att fungera. I skattesystemet 

arbetar man under tryck av ett stort antal fatalietider vars iakttagande 

är av stor betydelse både för den enskilde och för det processuella 

systemet. I jämförelse med de skadeverkningar som kan uppstå vid en 

underskattning av svårigheter och kapacitctsbchov på ADB-sidan är 
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därför kostnaderna för en måttlig överdimensionering av den regionala 
datorkapaciteten i det närmaste försumbar. 

Enligt riksskattevcrkets tidplan krävs ett beslut om upphandling först 
i början av år J 978. Detta innebär enligt verket inte att beslut i fråga om 
hur många län som skall förses med egen dator bör anstå. Enligt tid
planen som syftar till ett successivt genomförande fr. o. m. år 1978 

skall installation av de regionala datorerna ske i två omgångar med le
verans av första omgången i början av år 1979. Detta innebär att avtal 
med datorleverantör måste träffas senast i början av år 1978, vilket i 
sin tur innebär att offertunderlag till olika datorleverantörer måste sän
das ut vid årsskiftet 1976-1977. Frågan om kapacitetskraven på den 
aktuella databehandlingsutrustningen måste vara besvarad när arbetet 
med utformandet av offertunderlaget påbörjas efter sommaren 1976. 

Riksskatteverket anser att varje län i princip bör förses med egen 
datorutrustning men stannar för att förorda att alla län utom de tre 
minsta bör förses med egen anläggning. Verket hemställer därför att an
talet regionala anläggningar bestäms till 21 med placering hos nuvarande 
datorlän samt Uppsala, Södermanlands, Kronobergs, Hallands, Skara
borgs, Värmlands och Gävleborgs län. Datorbearbetningarna för Got

lands län bör utföras i Kalmar, för Blekinge län i Växjö och för Jämt
lands län i Härnösand. 

Om en länsstyrelse skall tillföras en datoranläggning krävs enligt 

riksskatteverket tid för planering. Det gäller här bl. a. lokalfrågor och 
frågan om dataenheternas uppbyggnad och inordnande i skatteavdel
ningarna. Riksskatteverket finner det därför angeläget att statsmakter
na snarast tar sHillning till frågan om det antal län som skalI vara för
sedda med egen datoranläggning. 

Statskontoret 

Statskontoret biträder i huvudsak de redovisningar och de bedöm
ningar som görs i utredningsrapporten. Statskontorct anser dock att 
utredningen avseende antalet länsdatorer bör drivas vidare för att 
via tester erhålla säkrare underlag för kapacitetsberäkningarna. Dess
utom bör under år 1976 en klarare bedömning av samhällsplanering

ens behov av regionala datorbearbetningar kunna erhållas. Statskonto
ret föreslår därför i första hand att ett slutligt ställningstagande om an
talet länsdatorer får anstå till dess säkrare bedömningsunderlag kan 

föreligga. Enligt gällande tidplaner skall de regionala datorerna tas i 
drift under perioden 1979-1980. Ställning i frågan om antalet datorer 
måste tas senast vid vårriksdagen 1978. För att underlätta bl. a. instal
lationsplanering och upphandling är det en fördel om frågan avgörs 

under år 1977. 
Om frågan om antalet länsdatorcr måste avgöras på basis av nu före

liggande material anser statskontoret att en utökning från nuvarande 
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14 till 21 datorlän skulle leda till ett så stort kapacitetstillskott att en 
mycket låg beläggning skulle bli följden på inte mindre än sju länsan
läggningar. Därför förordar statskontoret en försiktigare utbyggnad. 
Statskontoret anser att en rimligare avvägning i dagsfäget pekar på att 
antalet datorlän bör utökas från nuvarande 14 till 18. Utöver nuva
rande datorlän bör enligt statskontorets ståndpunkt tillkomma Gävle
borgs, Värmlands, Skaraborgs och Södermanlands län. Den datortyp 
som på basis av nu kända förhållanden bör komma i fråga är vad som 
i utredningsrapporten benämns minidator. 

R cn1 issy ttrandcn 

När det gäller t i d p u n k t e n f ö r a t t f a t t a b e s 1 u t om an
talet regionala datorer anser flertalet av de länsstyrelser som behandlar 
frågan att ett beslut bör fattas omgående. Sålunda anför liinsstyrelsen i 

V ppsala liin att ett snabbt avgörande av datorfrågan är angeläget för 
det fortsatta utvecklingsarbetet och för planering av framtida rutiner. 
En fortsatt utredning resulterar inte endast i direkta utredningskost

nader utan även indirekta kostnader föranledda av bl. a. länsstyrelsernas 
osäkerhet i lokalfrågan och ofrånkomlig tidspress vid upphandlingen. 
Liknande synpunkter anförs av länsstyrelserna i Södermanlands, Kristi

anstads, Hallands, )flvsborgs, Skaraborgs, Värmlands, Örebro, Viistman

lands, Kopparbergs och Viisterbottens liin samt Föreningen Sveriges 

liinsdatachef er. Länsstyrelsen i Stockholms liin vill för sin del endast 

framhålla, att en låsning vid vissa tidsplaner inte får medföra, att läns
styrelserna inte får ett modernt datorsystem med direktminnesutrustning 
och terminalanslutning. Liinsstyrelscmas organisationsniimnd anser att 

det är befogat att avvakta med beslut om antalet regionala datorer till i 
slutet av år 1976. A DB-beredningsgrnppen anser det vara av stor vikt att 
man avvaktar med beslut om antal datorer och teknisk utrustning tills 
det är klarlagt vad den potentiellt största sekundära användaren (sam
hällsplaneringen) kan komma att ställa för krav på systemet. Försvarets 

rationaliseringsinstitut anser likaledes att ett beslut bör anstå. Denna 
uppfattning stöds även av lokala skattemyndigheten i Stockholm och 
liimstyrelsen i Jönköpings län. Enligt riksrevisionsverket torde stora 

delar av den aktuella omorganisationen och utformningen av nya och 

manuella och maskinella rutiner vara oberoende av antalet datorinne
havare. Verket anser därför att det borde vara möjligt att i stor utsträck
ning bedriva utvecklingsarbetet vidare under den tid de av statskontoret 
föreslagna kompletteringarna genomförs. 

Beträffande typen av dato r bedömer flertalet remissinstanser 
frågan om val mellan s. k. minidatorer och s. k. små generella datorer 

som förhållandevis ointressant, bl. a. till följd av kontinuerligt förbätt
rade prestanda hos minidatorer. Riksrevisionsverket och statens trafik-
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siikerhetsverk anser dock att de datorer som placeras på länsstyrelserna 
bör vara små generella datorer. 

En bred majoritet av remissinstanserna anser att länsanläggningarna 

redan från början böra vara utrustade med skivminnen med s. k. dirckt
minncsteknik. Ett motiv för detta som återfinns i många remissvar är 
samhällsplaneringens krav på att få påverka utrustningsvalet för det 
nya ADB-systemet för folkbokföring och beskattning. Ett annat motiv 
till kravet på direktminncstcknik är att möjligheter till att modernisera 
folkbokföringen och fastighetsredovisningen bör utnyttjas. Det nlimnda 

kravet på direktminnesteknik anförs av samtliga liinsstyrelser, län.uty

rc/semas orga11isatio11s11iimnd, Föreningen Sveriges liinsdatachef er, lo
kala skattemyndigheterna i Stockholm, Norrköping och fl,fotala samt 
state11s trafiksäkerl1etsverk. Datai11spektione11 och statistiska ce11tral

byrcl11 ställer sig dock tveksamma till att samhällsplaneringens krav skall 
vara dimensionerande för länsanläggningarna. 

När det gäller a n ta I e t r e g i o n a I a d a t o r er tillstyrker ma
joriteten av remissinstanserna riksskatteverkets principiella uppfatt
ning att varje fön bör förses med egen dataanläggning. Många remiss

instanser delar även riksskattevcrkets uppfattning att beläggningen på 
de tre minsta länen blir för liten om alla län förses med egen anlägg
ning. Liinsstyrelserna i Stockholms, Malmijhus och Göteborg.i· och Bohus 

flin samt F ure11i11gen Sveriges lii11sdatachefer har anfört att de delar de 

synpunkter som framförs i en till remissvaren bilagd promemoria, vil·· 
ken har utarbetats av en för dessa Uinsstyrelser gemensam arbetsgrupp. 
l promemorian anförs att utredningen övertygande har visat att mycket 
höga krav på smidighet och säkerhet måste ställas på ett ADB-system 
inom folkbokföring och beskattning. Mot denna bakgrund framstår det 
enligt promemorian som en klar brist i utredningsrapporten att nf1gon 
närmare unalys inte lämnas över konsekvenserna för de tre minsta 
länen av att kraven på säkerhet får stå tillbaka för kostnadsaspekter
na. Kostnaderna som uppstår om även de tre minsta länen förses med 
datorer paverkar enligt promemorian i ringa grad skatteadministra

tionens totalkostnader. Med hänsyn till den kända och förväntade pris
utvecklingen på datorer kan antas att kostnadsskillnaderna mellan ut
redningens alternativ vid upphandlingstillfället kommer att vara ännu 
mindre än som redovisas i utredningsrapporten. I promemorian anförs 
vidare att farhågorna för att en inte acceptabel överkapacitet skulle 

skapas om samtliga län förses med datorer sannolikt är överdrivna. Den 
snabba tekniska utvecklingen på minidatorområdet medför att möjlig
heterna säkerligen är bättre än utredningen förutsätter till anpassning 
av den maskinella utrustningen till de skilda kapacitetskraven vid upp
handlingstillfället. Arbetsgruppen bedömer att kraven på säkerhet och 

smidighet v1iger tyngre än de merkostnader som kan uppstå genom att 
samtliga län förses med datorer. Även liinsstyrelserna i Uppsala, Kro-
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nobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Kris1ia11s1ads, Hallands, Alvs

borgs, Viirmlmzds, Kopparbergs, Gävleborgs, Jiimtlands, Västerbottens 

och Norrbottens liin samt lokala skattemyndigheterna i Karlshamn och 

Falköping ansluter sig till uppfattningen att samtliga län bör förses med 

egna datorer. 

Datainspektionen anser att skillnaden från integritetssynpunkt mel

lan alternativen 21 eller 24 länsdataanläggningar är betydelselös, men 

med hiinsyn till att den minsta naturliga och lämpliga avgränsningen 

av personregister för folkbokföring och beskattning är varje läns be

folkning förordar inspektionen att så många länsstyrelser som möjligt 

utrustas med datorer. Även liinsstyrelsema i Örebro och Västmanlands 

liin samt lii11sstyrelsernas organisation.rniimnd anser att så många län 

som möjligt bör förses med datorer. 

Datasamordningskommitthz anför att uppfattningen att de regionala 

datorerna i huvudsak bör vara avsedda och dimensionerade för data

behandlingen inom folkbokföringen och beskattningen leder till slut

satsen att antalet datorer - liksom typen av datorer - bör väljas 

med hänsyn till vad som är mest lämpligt och som samtidigt är eko

nomiskt godtagbart för arbetsuppgifterna inom dessa verksamheter. 

Eftersom merkostnaden för alternativet med 21 regionala anläggningar 

i förhållande till alternativen med 18 resp. 14 regionala anUiggningar i 

det här sammanhanget enligt kommitten måste betraktas som relativt 

måttlig även i det mest ogynnsamma fallet, anser kommitten att man 

bör välja alternativet med 21 anläggningar. Alternativet med 21 anlägg

ningar för stöd även av liinsstyrelsema i Södemzanlands, Östergötlands, 

Skaraborgs och Viistemorrlands län, lokala skallemyndigheterna i Norr

köping, Motala, Oskarshamn, Kalmar, Göteborg. Skövde, Hagfors och 

S1111dsvall, Föreningen Sveriges fögderichefer samt Landstingsförbundet. 

l.iinsstyrelsen i Norrbottens län anser att starka skiil talar för att 

samtliga 24 fän utrustas med minidatorer. Länsstyrelsen förutsätter att 

förcdagna minidatorer har större kapacitet och flexibilitet vid upphand

lingstillfällct än vad förhållandet är i dagsläget. Skulle så inte vara fallet 

förordar länsstyrelsen alternativet med generella datorer. Den kostnads

ökning om 3,5 milj. kr. som därmed skulle uppstå motiverar enligt 

länsstyrelsens uppfattning en reducering av antalet Jänsanliiggningar 

till 18. 

ADB-beredningsgruppen menar att om avgörandet av antalet regio

nala datorer måste träffas under hösten 1975 och om valet står mellan 

ett större antal datorer eller ett mindre antal bättre utrustade datorer, 

är det senare alternativet att föredra. Riksrevisionsrerket anser att kra

ven på smidighet och säkerhet alltför mycket har grundats på crfaren

he1 cr av nuvarande datorsystem med dess i många avseenden föråldrade 

teknik. Kraven är dessutom enligt verket inte tillräckligt specificerade, 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 9 Finansdepartementet 108 

varför de inte kan läggas till grund för en bestämning av antalet da
torer. Dessa skäl gör att verket i rådande läge inte finner det motiverat 
att frångå det nuvarande antalet datorlän. 

i\ ven försvarets rationaliseringsinstitut - som anser att ett beslut 
bör anstå - förordar att enbart nuvarande 14 datorlän förses med ny 

utrustning om beslut måste fattas innan ytterligare underlag föreligger. 

Föredraganden 

Riksdagen har under 1975 års riksmöte beslutat om inriktning av det 
fortsatta utvceklingsarbetet med ett ADB-system för folkbokföring 
och beskattning (prop. 1975: 57, SkU 1975: 32, rskr 1975: 230). Beslutet 
innebär en blandad regional och central registerföring. I det fortsatta 
utredningsarbetet skulle möjligheterna att variera de regionala anlägg
ningarnas kapacitet och antal särskilt belysas. Riksskattcverket och 
statskontoret har gemensamt utrett frågan om antalet regionala ADB
anläggningar och placeringen av dessa anläggningar. 

Riksskatteverket finner det utifrån skatteadministrationens krav ange
läget att statsmakterna snarast möjligt tar ställning till frågan om det 

antal län som skall förses med egen datoranläggning. Verket föreslår 
att alla län utom de tre minsta förses med egen anläggning och hem
ställer därför att antalet regionala anläggningar bestäms till 21. 

Statskontoret föreslår i första hand att ett slutligt ställningstagande 
till antalet länsdatorer får anstå till dess att säkrare bedömningsundcr
lag föreligger. Om frågan om antalet länsdatorer måste avgöras nu anser 
statskontoret att en utökning från nuvarande 14 till 21 län skulle leda 
till ett så stort kapacitetstillskott att en mycket låg beläggning skulle 
bli följden på sju län. Statskontoret förordar därför en försiktigare ut
byggnad och anser att en utökning från nuvarande 14 till 18 län är en 
rimligare dimensionering. 

Bland rcmissinstanscrna anser flertalet av de länsstyrelser som be
handlar frågan att ett beslut bör fattas omgående. Därvid framhålls 
att ett snabbt avgörande av datorfrågan är angeläget för den fortsatta 
planeringen av framtida anläggningar och rutiner. Vissa remissinstan

ser, bl. a. länsstyrelsernas organisationsnämnd, försvarets rationalisc
ringsinstitut och riksrevisionsverkct, anser däremot i likhet med stats
kontorct att det är befogat att avvakta med beslutet om antalet regio

nala datorer. 
När det gäller antalet regionala datorer hävdar många länsstyrelser 

den uppfattningen att varje län bör förfoga över en egen datoranlägg
ning. Av ekonomiska skäl stannar ett flertal remissinstanser, bl. a. da
tasam ordnings kommitten, ett antal länsstyrelser och lokala skattemyn
digheter samt Landstingsförbundet, för att förorda 21 regionala anlägg
ningar. Riksrevisionsverket och försvarets rationaliseringsinstitut anser 
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inte att det finns skäl att öka antalet län med egen dator förhål-

lande till nulliget. 

För egen del anser jag liksom riksskatteverket och majoriteten av 

länsstyrelserna alt det är väsentligt för omorganisationen av skatte

administrationen och utformningen av nya manuella och maskinella 

rutiner att antalet regionala datorer bestäms så snart som möjligt. 

Beslut i frågan bör därför enligt min mening fattas under innevarande 

riksmöte. 

Redan i samband med att frågan om ett nytt system för automatisk 

databehandling inom folkbokförings- och bcskattningsomrftdet behand

lades vid 1975 års riksmöte anförde jag (prop. 1975: 57 s. 54) som min 

mening att det var väsentligt att ifrågavarande ADB-system på grund 

av sin storlek, komplexitet och känslighet från användningssynpunkt 

baserades på en väl beprövad och tillförlitlig teknik. Jag har inte funnit 

anledning att frångå denna ståndpunkt. 

De s. k. minidatorer som tas upp i utredningens rapport kan inte -

intill år 1979 då de nya anläggningarna bör vara i funktion - med 

säkerhet garanteras i alla avseenden tillgodose de krav i fråga om främst 

_programvara och utbyggbarhet, som den aktuella verksamheten sfäller. 

Inte heller har det genom praktiska prov ännu kunnat styrkas att 

kapaciteten i denna typ av datorer är tillräcklig. I fråga om val av da

tortyp har jag därför stannat för att välja typen generell dator. 

Nlir jag har bedömt frågan om hur många län som bör utrustas med 

generella datorer har jag utgått från den förutslittningen att anlägg

ningarna skall användas främst inom folkbokförings- och bcskattnings

områdena. De skall kunna användas för andra ändamål i den mån det 

finns tillgänglig överkapacitet. Med denna utgångspunkt anser jag att 

2 l anläggningar skulle innebära att överskottskapacitctcn på många Hin 
skulle bli alltför stor och inte vara ekonomiskt försvarbar. Å andra sidan 

finner jag att det finns ett utrymme för att utöka det nuvarande antalet 

anläggningar. Jag vill i likhet med statskontorct förorda att antalet 

datorlän utökas med fyra till sammanlagt 18. Därmed skulle, utöver 

befintliga länsanläggningar, datorer placeras i Söderman!ands, Skara

borgs, Värmland:; och Glivleborgs län. 

Jag vill i samband med frågan om utformande av det nya ADB

systemet för folkbokföring och beskattning även ta upp frågan om att 

inrätta ett ceillralr srarligt personregister för adressaktualisering, person-

1111111mersiitr11i11g och 11rvalsdrag11i11g. 

Datainspektionen föreslog i skrivelse till regeringen hösten 1974 att 

ett centralt uppdatcringsrcgister skulle inrättas. På regeringens uppdrag 

har datasamordningskommitten låtit utreda frågan niirmare. Kommit

ten har i skrivelse den 15 september 1975 tillstyrkt att ett statligt ccn-
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tralt personregister - ben1imnt samordnat person- och adressuppdate
ringsregister (SPAR) - inrättas snarast. 

Förslaget har remissbehandlats. Flertalet remissinstanser ställer sig 
positiva till att ett centralt personregister inrättas, men anser bl. a. atL 
registret bör kompletteras dels i fråga om vilka personer som skall ingå, 
dels i fråga om antalet uppgifter som registreras. En sådan komplette
ring bör enligt min mening göras innan statsmakterna tar definitiv ställ

ning till registrets utformning. Mot den bakgrunden har regeringen 
uppdragit åt statskontoret att efter samråd med riksskatteverket och 

datamaskincentralen för administrativ databehandling och i n~ira sam
arbete med datainspektionen - med beaktande av de synpunkter som 
har framkommit vid remissbehandlingen - bedriva fortsatt utrednings
arbete med ett centralt ADB-baserat personregister. 

I det fortsatta utredningsarbetet skall särskilt belysas hur efterfrågan 
på ett centralt personregister bättre skall tillgodoses genom anpassning 
av registret till behoven hos både offentliga och privata kunder. Jag 
vill i detta sammanhang nämna att möjligheterna att begränsa antalet 
personregister kommer att undersökas inom ramen för den planerade 

översynen av datalagen. 
Utredningsarbetet skall bedrivas så skyndsamt att resultatet kan 

redovisas senast den l juli 1976. Jag avser därefter att förel1igga riks

dagen frågan under hösten 1976. 
Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

l. föreslår riksdagen att godkänna vad jag har förordat i det 
föregående beträffande antalet regionala datoranniggningar, 

2. bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört 
i fråga om ett centralt pe.rsonregister. 

C 7. Avsättning till banktillsynens fond 

1974/75 Nettoinkomst 
som tillgodo-

förts 
fonden 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 967 766 
2 900 000 
3100 000 

Nettoutgift som 
bestridits från 
fonden 2 604 627 

Bankinspektioncn har som central förvaltningsmyndighet till huvud
uppgift att utöva tillsyn över bankakticbolag, sparbanker, kreditaktiebo

lag, Sveriges allmänna hypoteksbank, Konungariket Sveriges stadshypo
tekskassa, landshypoteks- och stadshypotcksföreningar, fondkon~missio
närer och fondbörser, värdepappersccntralcn, fondbolag samt jordbru

kets kreditkassor och deras riksorganisation. Bankinspektioncn är vidme 
rcgistreringsmyndighet för bankaktiebolagen, sparbankerna samt jord
brukds kreditkassor och deras riksorganisation. Det åligger även inspek-
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tionen att följa utvecklingen av och främja allmän kännedom om pris

och konkurrensförhållanden inom dess verksamhetsområde, att föra 
kartellregister samt att utöva tillsyn enligt gällande föreskrifter om sär
skild stämpelavgift vid köp och byte av fondpapper samt om regi
strering av aktieinnehav. 

B:rnkinspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en ge

neraldirektör som även är styrelsens ordförande. Inom inspektionen finns 

en allmän avdelning, en kreditavdelning och en redovisningsavdelning. 
Vidare finns en byrå för administrativa ärenden. Vid bankinspektionen 

fanns i maj 1975 61 anställda, varav 38 handläggare. 

Bankinspektioncns verksamhet, med undantag av fondstämpeltillsy
nen, finansieras genom obligatoriska bidrag från dem som är underkas

tade tillsyn av bankinspektionen. Bidragen redovisas under inkomsttiteln 

Bidrag till bankinspektionen. Genom särskilda avsättningsanslag förs bi

dragen över till fyra fonder för bankinspektionens olika tillsynsfunktio
ner. Inkomsterna och utgifterna samt in- och utgående balans på de 

olika fonderna under budgetåret 1974/75 framgår av följande samman

ställning. 

Ingående Inkomster Utgifter 
balans 

Banktillsynens fond 2 494 120 2 967 766 2 604 627 
Fondtillsynens fond 295 336 547 694 435 344 
Jordbrukskassetillsyncns fond 207 491 470 040 421 299 
Sparbankstillsynens fond J 565 782 2 778 663 2 366 257 

4 562 729 6 764163 5 827 527 

Utgifterna fördelade sig på olika poster enligt följande. 

An slagspost 

Löneko;tnadcr 
Sjuk värd 
Reseersättningar 
Kungörelsekostnader 
Lokalkostnader 
Expenser 

Belopp 

4 786 955 
7 687 

190 828 
I 22 825 
518 147 
345 533 

5 971 975 

Avgär stämpelomkostnader -144 448 

5 827 527 

Utgående 
balans 

2 857 259 
407 686 
256 232 

I 978 188 

5 499 365 

Avsättningsanslagen bör för nästa budgetår tas upp med följande be

lopp, nämligen 3,1 milj. kr. till banktillsynens fond, 600 000 kr. till fond

tillsynens fond, 650 000 kr. till jordbrukskassctillsynens fond och 3,'.! 

milj. kr. till sparb:mkstillsyncns fond, dvs. tillhopa med samma belopp 

som har tagits upp på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttiteln 
Bidrag till bankinspektioncn. 
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Beträffande de tre sistnämnda anslagen återkommer jag i det föl
jande. Under denna punkt hemställer jag att regeringen föreslår riksda
gen 

att till Avsättning till banktillsynens fond för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 3 100 000 kr. 

C 8. Avsättning till fondtillsynens fond 

1974/75 Nettoinkomst 
som tillgodo-

förts 
fonden 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

547 694 
500 000 
600 000 

Nettoutgift som 
bestridits från 

fonden 435 344 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget 
C 7 hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsiitflling till fond1illsynens fond för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 600 000 kr. 

C 9. A ''sättning till jordbrukskassetillsyncns fond 

1974/75 Nettoinkomst Nettoutgift som 
som tillgodo- bestridits från 
förts fonden 421 299 
fonden 470 040 

1975/76 Anslag 500 000 
1976/77 Förslag 650 000 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget 
C 7 hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 650 000 kr. 

C 10. Avsättning till sparbankstillsynens fond 

1974/75 Nettoinkomst Nettoutgift som 
som tillgodo- bestridits från 
förts fonden 2 366 257 
fonden 2 778 663 

1975/76 Anslag 3 000 000 
1976/77 Förslag 3 200 000 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget 
C 7 hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Avsiittning till sparbankstillsynens fond för budgetåret 
1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 3 200 000 kr. 
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C l l. Rc\•ision av sparbankernas förvaltning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

l 001340 

975 000 

1 050 000 

113 

Från detta anslag utgår ersättning åt revisor, ombud eller likvida

tionsrevisor, wm har förordnats av bankinspektionen enligt 81 § eller 

82 § 1 mom. lagen (1955: 416) om sparbanker. För sparbankernas bi

drag till dessa kostnader finns på statsbudgetens inkomstsida en in· 

komsttitel, benämnd Bidrag för revision av sparbankerna. Anslaget bör 

för n~ista budgetår föras upp med 1 050 000 kr., dvs. samma belopp som 

har tagits upp under inkomsttiteln. 

Jag hemsfaller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Revision av sparbankernas förvaltning för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 1 050 000 kr. 

C 12. Avsättning till försäkl"ingsinspektioncns fond 

1974/75 Nettoinkomst 

som tillgodo

förts 

fonden 
1975;'76 Anslag 

1976/77 Förslag 

4 209 200 
4 253 000 
4,458 000 

Nettoutgift som 

bestridits från 

fonden 3 757 000 

Försäkringsinspektionen har som central förvaltningsmyndighet att 

utöva tillsyn över försäkringsvlisendet. 

Chef för förslikringsinspektionen är en generaldirektör. Inom inspek

tionen finns tre byråer, nämligen en för livförsäkringsärenden, en för 

försäkringsjuridiska och administrativa ärenden och en för skadeförsäk

ringsärcnden. 

Försiikringsinspektionens verksamhet finansieras genom obligatoriska 

bidrag från försäkringsbolagen och vissa understödsföreningar samt bi

drag från staten. Bidragen från försäkringsbolagen och uncicrstödsfö;

eningarna redovisas på statsbudgeten under inkomsttiteln Bidrag till för

slikringsinspektionens fond. Från detta anslag överförs till försäkrings

inspektionens fond belopp motsvarande influtna bidrag samt härutöver 

statsbidrag med f. n. 500 000 kr. 

8 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar (även utrikes 

resor) 
Lokalko~tnader 
Expenser 

Uppbördsmedel 
Publikationer 

F örsäkri11gsi11spektionen 

30 
16 

46 

3 702 000 
11 000 

40000 
285 000 
287 000 

4 325 000 

2 000 

4 323 000 

Försäkrings
inspektionen 

-:-807 000 

+ 20 000 
17 000 

+ 27 000 

-i-871000 

-1871 000 

Föredra
ganden 

-/-807 000 

+ 20 000 
--'- 17 000 

28 000 

+872000 

+872 000 

I försäkringsinspcktionens fond fanns vid ingången av budgetåret 

1975/76 en behållning av 2 443 325 kr. Med tilfämpning av gällande bi

dragsbestämmelser och oförändrat statsbidrag skulle fonden, vid de av 

inspektionen beräknade inkomsterna och utgifterna, vid utgången av 
budgetåret 1976177 uppvisa ett saldo av 1 232 125 kr. Försäkringsin

spektionen föreslår inte någon förändring av bidragsbestämmelserna eller 
av statsbidragets storlek. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag inspektionens ut
gifter till 5 195 000 kr. Bidragen från försäkringsbolagen och under

stödsföreningarna berliknar jag, i enlighet med inspektionens fi:irslag, till 

3 958 000 kr. och statsbidraget till oförändrat 500 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till A rsiitt11i11g till /iirsiikringsinspektio11c11.1· fond för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 4 458 000 kr. 

C 13. Stiimpelomkostnadcr 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

1646435 

l 93 l 000 

2 251 000 

Från ansla.!!et bestrids kostnader för riksskatteverkcts, postverkets cch 
bankinspektioncns befattning med stämpelväscndet. 

Enligt stämpelskattelagen (1964: 308) och expeditionskungörclsen 
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(1964: 618) är riksskatteverket central myndighet för stämpelväsendet. 

Postverket svarar för tillverkning och försäljning av stämpelmärken. 

Bankinspektionen utövar kontroll över beräkningen av fondstämpel. 

Kostnaderna för stämpelväsendet beräknar jag enligt följande. 

Riksskatteverket 
Postverket 
Bank inspektionen 

1975/76 

45 000 
I 746 000 

140 000 

1931 000 

Beräknad ändring 1976/77 

-!--300 000 
' 20 000 

+320 000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Stämpelomkostnader för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 251 000 kr. 

C 14. Kostnader för årlig taxering m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

59 669 491 

68 000 000 

77 000 000 

Från anslaget betalas bl. a. crsiittningar till ordförande och kronoom

bud i taxeringsnämnder samt bidrag till kommunernas kostnader för 

medverkan i taxeringsarbetet enligt 16 § 2 mom. taxeringslagen (1956: 

623). 

Riksdagen har beslutat om en ändrad organisation av taxeringen i förs

ta instans (prop. 1975: 87, SkU 1975: 31, rskr 1975: 229). Beslutet inne

bär bl. a. att alla deklarationer granskas och föredras inför taxerings

nämnderna av tjänstemän vid länsstyrelse eller lokal skattemyndighet 

och att taxeringsperioden förlängs från den 30 juni till den 30 novem

ber. Reformen är avsedd att i huvudsak genomföras till 1978 års taxe

ring, men personalresurserna byggs successivt ut under tiden dessförin

nan. Under den etappvisa uppbyggnaden av den nya granskningsorgani

sationcn deltar granskningspcrsona!cn i det årliga taxcringsarbctct. 

Den nya taxcringsorganisationen kommer att påverka mcdelsbchovct 

under förevarande anslag, fr~imst i form av minskade kostnader för ar

voden åt ordförande och kronoombud inom taxcringsnliinndsorganisa

tionen. Minskningarna blir emellertid av begränsad omfattning under 

uppbyggnaclspcriodcn. Besparingarna kan för budgeti1rct 1976177 beräk

nas till ca 2,5 milj. kr. Med beaktande härav beräkn<tr jag mcdelsbeho

vct för nästa budgetår, som avser 1976 [trs taxering, till 77 milj. kr. 

Under budget[1ren 1974/75 och 1975176 har anvisats anslag till kost

nader för 1975 års allmänna fastighetstaxering om sammanlagt 50 milj. 

kr. Kostnaderna för fastighetstaxeringen beräknus nu uppgå tiil ca 60 
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milj. kr. Nagot särskilt anslag för detta ändamål bör inte föras upp i 
statsbudgeten för nästa budgetår. Eventuella kvarstående utgifter under 

budgetåret 1976/77 bör få bestridas från anslaget Kostnader för årlig 

taxering m. m. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader f är årlig taxering m. m. för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 77 000 000 kr. 

C 15. Ersättning till posh·erket m. fl. för bcst~nt med skatteuppbörd 

111. 111. 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

19 539 248 

20 750 000 

25 450 000 

Från anslaget betalas ersättningar till postverket, banker och andra 

penninginrättningar för deras medverkan vid skatteuppbörden. Ersätt

ningarna avser bl. a. uppbörd och redovisning av skatt som inbetalas ge

nom post\'erket och vissa penninginrättningar, utbetalning genom post

anstalterna av överskjutande preliminär skatt samt kostnader för post

verkets bestyr med mervärdeskatten och med uppbörden av arvs- och 

gåvoskatt. Från anslaget betalas vidare ersättning till postverket för de 

kostnader som uppstår genom att kyrkobokföringsmyndigheterna under

r~ittas om permanenta adressförändringar som har anmälts till posten. 

Enligt en promemoria, som har upprättats inom postverkct, beräknas 
medclsbchovet för nästa budgetår till 25 438 000 kr. Därav avser 

23 14 7 000 kr. crslittning för post verkets arbete i samband med in- och 

utbetalningar av skatt, befordran av frankeringsfria förs[indelser till 

hl. a. länsstyrelsernas datakontor, bestyret med mervärdeskatt samt upp

börd av arvs- och gåvoskatt, 84 000 kr. ersiittning för övcrsändande av 

adrcssuppgifter till kyrkobokföringsmyndighcterna samt 2 207 000 kr. 

crsiittning till penninginrättningar som medverkar vid skatteuppbörden, 

vilket belopp inkluderar postverkets kostnader för utbetalning av denna 

ersättning. 
Ersättning till postverket för distribution av debetsedlar och för

tryckta dekl<1rationsblanketter bestrids från det under sjätte huvudtiteln 

upptagna förslagsanslaget Ersättning till postverkct för befordran 2,v 

tj~instdörsiindelser. Beräkningarna i promemorian har inte gett mig an

ledning till erinran. Anslaget bör föras upp med avrundat 25 450 000 kr. 

för nästa budgetår. 
hg hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

•1tt till Ersiitflling till postverket m. f !. för bestyret 111cd skat

trnppbörd 111. 111. för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsan

slag av 25 450 000 kr. 
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C 16. Kilometerbeskattning 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

6 108 309 
14 086 000 

1 927 000 

117 

Den 1 januari 1974 infördes beskattning efter körd väglängd (kilome
terskatt) för brännoljedrivna motorfordon (prop. 1971: 153, SkU 
1971: 67, rskr 1971: 339 och prop. 1973: 94, SkU 1973: 41, rskr 
1973: 254). Beträffande släpvagnar skulle enligt 1971 års beslut kilome
terskatt införas senare när den tekniska konstruktionen av kilometerräk

nare för släpvagnar hade lösts. 
En särskild nämnd, kilometerskattenämnden (KSN), har inrättats för 

att förbereda övergången till kilometerbeskattning. Kostnaderna för 
nämndens verksamhet och andra kostnader som kan uppstå som ett led i 

förberedelsearbetet bestrids från detta anslag. 
Uppdraget att ta fram, anskaffa och leverera räknarapparatur lämna

des av KSN åt Svenska Utvecklingsakticbolaget (SU). Uppdraget över
togs sedermera av AB Samefa, som är ett av SU helägt dotterbolag. 
Mellan KSN och SU triiffades avtal att bolaget skulle anskaffa och di
stribuera sammanlagt ca 160 000 räknarsatser (räknare och fördelnings

växel) för de brännoljedrivna motorfordonen. Distributionen av räknar
satserna till ägare av registrerade brännoljedrivna motorfordon påbörja

des i slutet av år 1972 och avslutades hösten 1973. 
Enligt riksdagens beslut (prop. 1972: 115, SkU 1972: 59, rskr 

1972: 273) är fordonsägarna skyldiga dels att utrusta sina brförnolje
drivna fordon med godkända kilometerräknare, dels att svara för kost
naderna för rLiknarapparaturen och dess inmontering. Enligt kungörelse 
(1973: 785) om inbetalning av avgift för kilometerräknare m. m. har av
giften för apparaturen bestämts till 245 kr. 

Räknarsatserna har enligt det system som avtalats mellan KSN och 
SU distribuerats till fordonsägarna utan krav på omedelbar betalning. 
Uppbörd av ersättningen för räknarsatserna skedde i samband med den 
första ordinarie uppbörden av fordonsskatt för år 1974, dvs. i januari
februari 1974. Statsverket har förskottsvis svarat för likvider gentemot 
SU, varvid betalningarna har belastat detta anslag. 

Riksdagen har sedermera beslutat att kilometerskatt för släpvagnar 
över tre tons skattevikt och som dras av kilometerskattepliktigt fordon 
skall införas den l juni 1976 (prop. 1974: 164, SkU 1974: 59, rskr 
1974: 385). Enligt riksdagsbeslutet skall kostnaderna för släpvagnsräk
narna tas ut av de enskilda fordonsägarna efter i huvudsak samma prin
ciper som tillämpades för räknarna till bilar och bussar. Enligt förord
ningen (1975: 283) om kilometcrräknarapparatur till vissa släpvagnar 
har avgift för apparaturen bestämts till 465 kr. Till vissa släpvagnar, som 
uppgår till ett antal mellan 500 och 1 000, kan emellertid komma att 
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krävas en siirskild skyddsanordning som i viss utsträckning får special
tillverkas till varje fordon. Kostnaden härför kan komma att uppgå till 
omkring 1 000 kr. per fordon. Denna kostnad stannar på statsverket när 
anordningen är avsedd för släpvagn som har registrerats första gången 
före den I juni 1976. 

Mellan KSN och AB Samefa har den 10 juni 1974 träffats avtal om 
tillverkning m. m. av utrustning för kilometerbeskattning av släpvag

narna. Antalet sådana har i avtalet angetts till 30 000. Enligt avtalet sva
rar AB Samefa för att följande utrustning för de angivna fordonen finns 
konstruerad och tillverkad i erforderlig omfattning, nämligen stiimp
lande räknare avsedd för navmontering (navräknare), fästanordning för 
navräknare och skyddsanordning för navräknare. Priset för denna ut
rustning skall enligt avtalet vara sammanlagt 370 kr., varav för riiknaren 
250 kr. Priserna, som är angivna utan mervärdeskatt, är underkastade 
viss indexreglering. För det fall AB Samcfa upphandl<:r räknare till ett 
lägre pris än 177 kr. jämte index skall staten tillgodoräknas halva 
mellanskillnaden. Efter avtalets ingående har en reducering av priset 
med 30 kr. skett. Staten har tillgodoräknats hälften därav. Enligt avtalet 
svarar AB Samcfa för att utrustning i erforderlig omfattning är färdig 
för leverans under tiden maj 1975-november 1975. Staten har åtagit 

sig att, om 30 000 räknare inte sålls före utgången av mars 1977, lösa in 
det resterande antalet räknarutrustningar. 

KSN och AB Samefa har vidare den 12 november 1974 träffat ett av
tal om direktdistribution av räknarutrustning för släpvagnar. Enligt avta
let skall adressuppgifter och övriga uppgifter som är nödvändiga för di
stributionen tas fram gemensamt av KSN, bilrcgisternämnden och AB 
Samefa. Distributionen skall äga rum under tiden augusti-december 
1975 och avse kompletta utrustningssatscr omfattande släpvagnsräknare 
med tillhörande fäst- och skyddsanordningar. 

Räknarsatserna skall enligt det system som avtalats mellan KSN och 
AB Samefa distribueras till fordonsägarna utan krav på omedelbar be
talning. Avgifter för diknarsatscrna skall betalas under tredje kalender
månaden efter den under vilken kilometerräknarapparaturen tillställts 
fordonsägaren. Statsverket svarar förskottsvis för likvider till AB Sa

mcfa. Kostnaderna, som bestrids från detta anslag, beräknas till övervä
gamle del belasta budgetåret 1975176. 

Kilometerskatteniimnden 

Genom den av statsmakterna beslutade kilometerbeskattningen av 
tyngre släpvagnar, som träder i kraft den 1 juni 1976, uppkommer be
hov av såväl administrativa insatser som en teknisk uppföljning av den 

nya räknarapparaturen på motsvarande sätt som gällt beträffande de ki
lometerskattepliktiga motorfordonen. Nämndens verksamhet föreslås 
därför pågå i stort sett oförändrad under budgetåret 1976/77. Under se-
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nare delen av nämnda budgetår bör dock en avveckling ske av nämn
dens verksamhet så att denna kan bringas att upphöra vid utgången av 
juni 1977. 

Mot denna bakgrund beräknar nämnden medelsbehovet för verk
samheten under nästa budgetår till 1 927 000 kr. Härav avser 701 000 kr. 
arvoden till ledamöter, ersättning till sekreterare, m. m. och 126 000 kr. 
omkostnader för nämnden, huvudsakligen resekostnader. lnformations
kostnader m. m. i anslutning till införandet av kilometerskatt för släp
vagnar beräknar nlimnden till 100 000 kr. Återstående belopp, 1 milj. kr., 
avser förskottsvis betalning av kostnader för kilometerräknarapparatur 
och återbetalning av kostnader för sådan apparatur för släpvagnar som 
avregistreras före utgången av år 1976. 

Föredraganden 

Kilometerskatt för sllipvagnar som dras av kilometerskattepliktigt 
fordon införs den 1 juni 1976. Verksamheten inom kilometerskatte
niimnden, som inrättades för att förbereda övergången från drivme
delsbeskattning till väglängdsbeskattning av brännoljedrivna fordon, 
kommer därefter att kunna avvecklas successivt. Behov kommer dock 
att finnas av administrativa insatser och teknisk uppföljning av räknar
apparaturen under nästa budgetår. Dessa uppgifter bör åvila kilome
terskattenämnden. Jag räknar med att niimndens verksamhet bör kunna 

upphöra därefter och dess kvarvarande uppgifter övergå till riksskatte
verket. 

Kilometcrskattcnämndens beräkningar av medelsbehovet kan jag 
godta. Jag beräknar således 827 000 kr. för nämndens verksamhet, 
J 00 000 kr. för informations- och provningskostnader m. m. samt 1 
milj. kr. för ersättning för kilometerräknarapparatur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kilometerbeskattning för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 927 000 kr. 
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D. BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR TILL KOMMUNERNA 

D 1. Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

1664 979 
1 510 000 

1 355 000 

Den tolagscrsättning som utgfitt till vissa städer har i enlighet med 
riksdagens beslut avvecklats för samtliga kommuner utom Trelleborgs 
kommun (prop. 1964: 157, SU 1964: 164, rskr 1964: 342). För denna 
kommun är avvecklingstidcn bestämd till tjugo år. Utbetalningarna for 
nästa budgetår uppgår till ca 1,4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ersättning till Trelleborgs kommun f är mist ad tolag för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 355 000 kr. 

D 2. Skatteutjämningsbidrag till komrmmcrna m. m. 

1974/75 Utgift 2 631630 262 
1975176 Anslag 2 800 000 000 
1976/77 Förslag 2 870 000 000 

Från anslaget bestrids skatteutjämningsbidrag till kommunerna enligt 
lagen (1973: 433) om skattcutjämningshidrag. Vidare utbetalas från an
slaget bidrag enligt kungörelsen (1962: 69) om övergångsbidrag vi<l vissa 
ändringar i den kommunala indelningen (ändrad 1965: 536). 

Genom beslut vid 1973 års riksdag (prop. 1973: 44, FiU 1973: 23, 
rskr 1973: 249) genomfördes väsentliga förändringar av skatteutjäm
ningssystemet fr. o. m. år 1974. Besluten innebar såväl en betydande ök
ning av bidragen från staten till kommunerna som nya regler för bi

dragsgivningen. Ändringarna i skatteutjämningssystemet avsågs vara 
provisoriska i avvaktan på en översyn i anslutning till resultaten frän 
den kommunalekonomiska utredningens (Fi l 971: 08) arbete. Efter be
myndigande av regeringen den 20 november l 975 har chefen för finans
departementet tillkallat särskilda sakkunniga (Fi 1975: 09) för att se 

över reglerna för skatteutjämningsbidragen. 
Skatteutjämningsbidrag utgår till kommuner, landstingskommuner 

och kyrkliga kommunenheter. Kommuner och landstingskommuncr ga
ranteras viss skattekraft, som relateras till medelskattekraften i riket. 
Skattckraftsgarantin varierar i huvudsak med den geografiska belägen
heten. Kommunerna och landstingskommunerna tillförsäkras ett skat-
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teunderlag som motsvarar 95, 100, 110, 120 eller 130 % av medelskatte

kraften. Vidare har Gotland garanterats 115 % . 

Särskilda regler har införts för att förbättra bidragen till avfolknings

kommuner och s. k. sommarstugekommuner. 
De kyrkliga kommunerna får samma skatteutjämningsbidrag i kronor 

räknat som under år 1973, men med en årlig femprocentig uppräkning 

av nästförcgåcnde års bidragsbelopp. 

Genom det nya skatteutjämningssystemet kommer vissa kommuner 

och landstingskommuner att få vidkännas bidragsminskningar. För att ge 

dessa möjlighet att anpassa sin verksamhet till den ändrade bidragsgiv

ningen utgår en särskild övcrgångskompensation. övergångsreglerna är 

utformade så att inte någon kommun eller Iandstingskommun har fått 

sänkt ordinarie skatteutjämningsbidrag år 1974. För åren 1975-1978 

utgår övcrgångskompcnsation med 80, 60, 40 resp. 20 'l·c av kompensa

tionen för år 1974. 
Kommunernas möjligheter att få extra skatteutjiimningsbidrag har 

ökat v~isentligt efter omläggningen. 

Extra skatteutjämning,bidrag beslutas av regeringen efter prövning 

fr[m fall till fall av den bidragssökandc kommunens situation. Kommu

nen skall för att få extra bidrag kunna påvisa att något speciellt inträffat, 

varöver kommunen inte kunnat råda och som påtagligt försämrat dess 

ekonomi, eller att dess ekonomiska situation är sådan att det eljest fram

står som skäligt att komplettera den ordinarie bidragsgivningcn. Vidare 

kan ett särskilt skäl för beviljande av extra bidrag vara att kommunen, 

genom att skatteutjämningsbidrag vid hög utJebitcring av~kaffats, får 

minskaJe ordinarie bidrag och därmed kan få svi'lrighctcr att anpassa 

sin verksamhet till tillgtingliga resurser. De s[frskilda kostnader för den 

allmänna förskolans genomförande som kan uppkomma i glcsbygds
kommuner, beroende på att verksamheten måste organiseras i mindre 

grupper och med längre resavstånd, har också motiverat beviljande av 

e:-.tra skatteutjämningsbidrag. 

Ö1wgä11gsbidrag utgår i syfte att begränsa utdcbiteringshöjning för 

delar av kommun i samband med kommunsammanHiggning. Bidraget 

kommer invånarna i sådana delar av den sammanlagda kommunen till 

godo. Bidraget utgår under högst fem år och minskar successivt under 

denna period. 

De ordinarie skatteutjämningsbidragen fastställs av länsstyrelsen un

der året före det år då bidragen betalas ut till kommunerna. Storleken 

av Jessa bidrag är, utom vad gäller de kyrkliga kommunenheterna, be

roende av de utdebiteringssatser som har beslutats för det kommande 

året. övergångsbidrag och extra bidrag fastställs av regeringen efter an

sökan i varje s1irskilt fall. 

De totala skatteutjämningsbidragen för åren 1970-1976 framgår av 

följande tabell. 
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Skatteutjämningsbirlrag 1970-1976 (milj. kr.) 

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 

Kommuner 966 I 108 1 164 1 259 I 594 1 648 1 638 
Församlingar 81 84 89 94 98 103 108 
Landsting 561 589 684 694 861 907 916 

1608 I 781 1 938 2 047 2 553 2 658 2 662 

Jag övergår härefter till beräkningen av anslaget för budgetåret 

1976177. Medclsbehovet under detta budgetår avser bidrag som utbeta

las under andra hälften av år 1976 och första hälften av år 1977. Storle
ken av de beslutade skatteutjämningsbidragen och övcrgångsbidragen 

för år 1976 samt beräknade bidrag för år 1977 framgår av följande ta

bell. 

Skatteutjämningsbidrag m. m. 1976 och 1977 (milj. kr.) 

Skatieutjämningsbidrag 
Fxtra bidrag 
Övcrgilngskompcnsation 
ÖvergCtngsbidrag 

1976 

2 545 
27 
89 

8 

2669 

1977 

2 970 
35 
59 

4 

3 068 

Ordinarie skatteutjLimningsbidrag uppgår under år 1976 till 2 545 

milj. kr. Bidragen under år 1977 är beroende av den fortsatta utveck

lingen av skatteunderlaget och av kommunernas utdebiteringssatscr för 
samma år. De k:m alltså inte nu beräknas med säkerhet. Om man utgår 

från utdebiteringssatserna för år 1976 och antar en viss höjning av skat
teunderlaget leder detta till ett totalt helopp för ordinarie skatteutj[im
ningsbidrag för bidrags{1ret 1977 av ca 2 970 milj. kr. 

Extra skatteutjämningsbidrag för år 1976 har av regeringen beviljats 
40 kommuner. Det sammanlagda beloppet för dessa bidrag uppgår till 

27 milj. kr. Härav avser 19,2 milj. kr. vanliga extra bidrag, 3,2 milj. kr. 

bidrag till kostnader för allmänna förskolans genomförande i glcsbygds

kommuner och 4,6 milj. kr. kompensation för minskat ordinarie skat

teutjämningsbidrag i samband med införandet av den nya Jagen om 

skatteutjämningsbidrag. Behovet av extra skatteutj;imningsbidrag för 

nästa år är svårt att överblicka. Bl. a. kan det föreligga ett ökat behov 

att komplettera den ordinarie bidragsgivningcn till de kommuner som 

fick vidkännas en minskning av skatteutjämningsbidragen då bidraget 

vid hög utdebitering avskaffades. Behovet av ökat stöd i dessa fall sam

manhänger bl. a. med avtrappningen av den iivergångskompensation 

som utgår till dessa kommuner. I avvaktan på resultatet av den nyss 

nämnda översynen av skatteutjämningssystemet kan det uppstå behov 

av att i enskilda fall tilldela extra skatteutjämningsbidrag i större ut-
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sträckning lin f. n. Jag förordar därför att 35 milj. kr. beräknas för extra 

skatteutjämningsbidrag för år 1977. Om det visar sig behövligt bör 

dock sådana bidrag kunna beviljas med ett något högre totalbelopp. 

För åren 1976 och 1977 kan övergångsbidragen med anledning av 

kommunsammanläggningar med biinsyn till gällande avvecklingsreglcr 

bcriiknas till ca 8 milj. kr. resp. 4 milj. kr. 

De sammanlagda utgifterna under anslaget uppgår således till 2 669 

milj. kr. år 1976 och 3 068 milj. kr. år 1977. Hälften av dessa belopp, 

2 868 milj. kr., utbetalas under budgetåret 1976/77. Jag förordar att an

slaget förs upp med avrundat 2 870 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skatteutjiimningsbidrag till kommunerna m. m. för bud

getliret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 2 870 000 000 kr. 

D 3. Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl. 

1974/75 Utgift J 185 599 320 

1975/76 Anslag l HJO 000 000 

1976/77 Förslag 950 000 000 

Från anslaget bestrids skattebortfallsbidrag till kommuner, landstings

kommuner och församlingar som kompensation för att det kommunala 

skatteunderlaget minskade till följd av J 970 års skattereform (prop. 

1972: 60, FiU 1972: 23, rskr 1972: 139 och prop. 1972: 130, FiU 

1972: 39, rskr 1972: 336). Bidragsbestämmelserna återfinns i förord

ningen (1972: 140) om skattebortfallsbidrag (:indrad 1972: 702, 

1975: 284). 
Till grund för bidragsgivningen ligger ett beräknat skattebortfall för 

kommunerna på 1 200 milj. kr. För inkomståret 1971 beräknades dock 

skattcbortfallet bli ca 50 milj. kr. högre eller I 250 milj. kr. Bidragen ut

betalades första gången år 1973 och utgår pä grundval av tillskjutet 

skatteunderlag. Detta skatteundcrlagstillskott fördelas mellan kommu

nerna i relation till skattekraften, ber1iknad som skattekronor per in

komsttagare. Kommunerna får successivt lägre skattcbortfallsbidrag i 

takt med att den till följd av 1970 års skattereform förlorade skattekraf

ten återvinns. 

Mcdclsbchovet under budgetåret 1976/77 avser bidrag som utbetalas 

under andra hälften av år 1976 och första hälften av år 1977, tlå slutligt 

bidrag utgår för halva inkomståret 1974 resp. halva inkomståret 1975. 

För inkomståret 1974 kan skattebortfallsbidragen ber1.!knas utgå med 

omkring 1 050 milj. kr. och för inkomståret l 975 med ca 850 milj. kr. 

Mcdelsbehovet för budgetåret 1976/77 kan med ledning härav ber1iknas 

till ca 950 milj. kr. Jag förordar att anslaget förs upp med detta belopp. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 950 000 000 kr. 

D 4. Särskilt bidrag till kommunerna 

1974175 Utgift 122 000 000 

1975176 Anslag 122 000 000 

1976/77 Förslag 122 000 000 

Från anslaget utbetalas fr. o. m. budgetåret 1973174 det särskilda bi

drag som är avsett att kompensera landstingskommuner och kommuner 

för den skatteomläggning som trädde i kraft den 1 januari 1973 (jfr SkU 

1972:32, rskr 1972: 238). Bidragen utbetalas av kammarkollegiet enligt 

bestämmelserna i kungörelsen (1973: 33 7) om särskilt bidrag till lands

tingskommuner och kommuner. 

Bakgrunden till det särskilda bidraget är följande. I prop. 1972: 95 

föreslogs en sänkning av den direkta inkomstskatten, vilken skulle finan

sieras huvudsakligen genom höjd mervärdeskatt. Delta förslag utgjorde 

grunden för en överenskommelse mellan regeringen och Svenska kom

munförbundet och Svenska landstingsförbundet som innebar att förbun

den skulle utfärda rekommendationer till kommunerna och landstings

kommunerna att under åren 1973-1974 avstå från att höja kommunal

resp. landstingsskatt. Finansieringen av den slinkta inkomstskatten för
ändrades under riksdagsbehandlingcn från höjd mervärdeskatt till en 

med 2 % höjd arbetsgivaravgift. Riksdagen uttalade härvid att i den 

mån en sådan höjning av arbetsgivaravgiften innebar en merkostnad för 

primärkommuner och landstingskommuner i förhållande till den i pro

positionen föreslagna höjningen av rnervärdeskalten borde staten med 

hänsyn till överenskommelsen rörande kommunal- och Jandstingsskat

terna lämna kompensation för detta. 

Bidragen uppgår för kalenderår till sammanlagt 82 milj. kr. för lands

lingskommunerna och 40 milj. kr. för kommunerna. Bidragen fördelas 

i förhållande till antalet invånare i kommunerna. Särskilda regler gäller 

vid fördelningen för Gotlands, Malmö och Göteborgs kommuner. 

Under nästa budgetår utbetalas bidragen som avser år l 976. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilt bidrag till kommunerna för budgetåret 1976/77 

anvi:;a ett anslag av 122 000 000 kr. 
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D 5. Extra bidrag till kommuner och landstingskommuner 

1975176 Anslag 300 000 000 

1976/77 Förslag 600 000 000 

125 

Regeringen träffade i februari 1975 en överenskommelse med Svenska 

kommunförbundet och Landstingsförbundct om begränsning av kom

munalskatternas höjning under åren 1976 och l 977. 

överenskommelsen innebär att de båda förbunden uppmanar sl1ia 

medlemmar att under tvåårsperioden 1976-1977 endast i tvingande fall 

höja sin utdebitering. Skulle i något fall en skattehöjning vara oundvik

lig bör den begränsas till sammanlagt en krona för den sammanlagda ut

debiteringen under tvM1rsperiodcn. För att möjliggöra detta tillskjuter 

staten ett belopp om 600 milj. kr., motsvarande ca 50 öre per skatte· 

krona, under vartdera åren 1976 och J 977. Statsbidraget skall enligt 

överenskommelsen utgå med 60 <;t, till primärkommunerna och med 

40 % till landstingen. Biuragen fördelas i förhållande till antalet invå

nare och betalas ut med en sjättedel av årsbeloppet varannan månad. 

För att pröva om den kommunala ekonomin för år 1977 kan förmo

das komma att påtagligt utvecklas i negativ riktning i förhållande till de 

förutsättningar som låg till grund för överenskommelsen skall en ny 

diskw;sion mellan representanter för regeringen och kommunförbunden 

iiga rum under varcn 1976. 

Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen (1975: 498) om extra 

bidrag till kommuner och landstingskommuncr under åren 1976 och 

1977. Bidragen betalas ut av kammarkollegiet. 

Medeisbehovct för nästa budgetår avser bidrag för andra halvåret 

J 976 och första halv[1ret 1977. Det uppgår till 600 milj. kr. Jag hemstäl

ler alt regeringen föresl~1r riksdagen 

att 1ill Exrra bidrag Till kommuner och /ands1i11gskomm1mcr 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 600 000 UOO kr. 

D 6. Kompcn~;ation till lwmmuner m. fl. i anledning av 1974 års skatte

reform 

Riksdagen beslutaue år l 974 (prop. 1974: 132, SkU 1974: 54, rskr 

1974: 329) om vissa sänkningar av inkomstskatten, m. m. Vid min an

mli!an av cic:ssa frågor förordade jag bl. a. (prop. 1974: 132 s. 78) att 
kommuner och landsting skulle kompenseras för ~indringar i skatteun

derlaget m. m. Jag har för avsikt att senare ta upp frågan om denna 

kompensation. Förslag härom bör föreläggas riksdagen i en siii"skild 

proposition. 

Jag hemsfaller att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan p[i särskild proposition i ämnet, till Kompensation 

till kommuner 111. fl. i anledning av 197.J ärs skallereform för 

buugetåret J 976/77 beräkna ett förslagsanslag av 750 000 000 

kr. 
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E. DIVERSE 

E 1. Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slottsbyggnadernas 
delfond 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

5 418 139 

7 486 000 

7 589 000 

För slottsbyggnadernas delfond av statens allmänna fastighclsfond 

har, med tanke på arten av det fastighetsbestånd som där redovisas, nå

got förräntningskrav inte ansetts böra uppställas. Av redovisningstek

niska skäl upptas emellertid i staten för fonden en formell överskotts

post om 1 000 kr. Eftersom inkomsterna under delfonden inte är till

räckliga för att täcka utgifterna för reparations- och undcrhållsåtgärder 

behövs ett tillskott till inkomstsidan för att balans i staten skall uppnås. 

Detta tillskott utgår från detta anslag. 

Jag kommer senare denna dag att anmäla förslag till stat för statens 

allmänna fastigheMond för budgetåret 1976177. Därvid kommer jag att 

redovisa utgifter om sammanlagt 9 801 000 kr. för de byggnader som är 

upptagna under slottsbyggnadcrnas delfontl. Av detta belopp beräknas 

2 212 000 kr. kunna täckas genom hyror och andra inkomster. Ater

stäende belopp uppgar alltså till 7 589 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersiittni11g till statens allmiinna fastighets! ond: Slotts

bygg11ademas delfond för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 7 589 000 kr. 

E 2. Bidrag till ,.·issa internationella byråer och organisationer m. m. 

1974175 Utgift 

l 975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 661 095 

l 755 000 

2 205 000 

Från anslaget bestrids f. n. utgifter för Sveriges bidrag till internatio

ncila radct för samarbete på tullområdet, GATT-organisationen, inter-· 

nationella statistiska institutets permanenta byrå, internationella tullta-· 

riffbyrån, internationella institutet för administrativ forskning, nordiska 

statistiska sekretariatet, nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet 

och IARIW, som är en internationell beredning för forskning rörande 

inkomster och kapilalförsörjning. 

Som jag har anfört vid min anmälan av anslaget till statskontorct för 
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nästa budgetår bör Sveriges bidrag till internationella institutet för ad

ministrativ forskning fr. o. m. nästa budgetår betalas från sjunde huvud
titelns förslagsanslag Statskontoret. Med beaktande av detta beräknar 

jag medelsbehovet under förevarande anslag till 2 205 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa i11ternatio11ella byråer och organisationer 

m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

2 205 000 kr. 

E 3. Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

49 761 

62 000 

64 000 

Från anslaget bestrids utgifter för statens krigsförsäkringsnämnd och 

statens krigsskadenämnd. 
Statens krigsförsiikringsniimnd beräknar medelsbehovet för verksam

heten under nästa budgetår till - inberäknat höjt lönekostnadspålägg 

- 48 000 kr. 

Föredraganden 

Mcdelsbehovet för statens krigsförsäkringsnämnd beräknar jag till 
48 000 kr. Jag räknar dessutom med 16 000 kr. till utgifter för statens 

krigsskadenämnd. Anslaget bör alltså föras upp med 64 000 kr. · 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens krigsfihsiikringsniimnd m. m. för budgetåret 1976/ 

77 anvisa ett förslagsanslag av 64 000 kr. 

E 4. Bitlrag till Föreningen Fruktdrycker. I statsbudgeten för inne

varanJe b:.idgetår finns uppfört ett anslag av 35 000 kr. för detta ända

mål. 
Alkoholpolitiska utredningen har i sitt betänkande Alkoholpolitik 

(SOU 1974: 90-93) framlagt förslag som bl. a. berör ifrågavarande 

bidragsgivning. Beredningen av utredningens förslag p[igår och avsikten 

iir att riksda~en under innt:varande riksmöte skall föreläggas en propo
sition på grundrnl av alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande. I 

avvaktan på detta bör anslaget föras upp med oförändrat belopp i för

slaget till statsbudget iör nästa budgetår. 

Jag hcmstäikr att regeringen föreslår riksdagen 

att, i ;;vvaUan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

Föreningen Fruktdrycker för budgetåret 1976/77 beräkna ett 

anslag av 35 000 kr. 
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E 5. Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 708 133 

4100 000 

5 125 000 
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Enligt förordningen (1960: 603) om bidrag till vissa handikappade 

iigare av motorfordon utgår bidrag av statsmcdel till sådana handikap

pade motorfordonsägare som har befriats från fordonsskatt. Bidragen 

motsvarar skattekostnaderna för viss mängd bensin. Bidragen utgftr i 

efterskott för budgetår. Ärenden om bidrag handläggs av riksskatte

verket. 

Riksskatteverket föreslår en höjning av anslaget med 1 025 000 kr. till 

nästa budgetår mot bakgrund av att skattesatsen på bensin har höjts 

från 70 till 77 öre och att antalet handikappade som är befriade från 

fordonsskatt har ökat. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot riksskatteverkets beräkning av anslagsbeho

vet. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa handikappade iigare av motorfordon för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 5 125 000 kr. 

E 6. Bidrag Ull Institutet för storhushållens rationalisering 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

300 000 

300 000 

470 000 

Institutet för storhushållens rationalisering har till huvudsaklig upp

gift att främja och samordna sådan rationaliserings- och ulvccklings

verksamhct som väsentligt kan bidra till att höja produktiviteten inom 

storhushållen. Institutet skall dessutom bedriva informations- och ut

bildningsverksamhet inom sitt område. 

I nstitutct är organiserat som ett fristående organ, som drivs gemen

samt av staten och en för ändamålet bildad stiftelse med företrädare för 

Landstingsförbundet, Svenska kommunförbundet och restaurangnäring

en. Verksamheten vid institutet regleras genom avtal som Kungl. Maj:t 

efter bemyndigande av riksdagen har slutit med stiftelsen. Avtalets tred

je femårsperiod inleds med ingången av budgetåret 1976/77. Med stöd 

av regeringens bemyndigande har jag den 18 december 1975 för statens 

del slutit avtal med stiftelsen om den fortsatta driften av institutet. En

ligt avtalet skall staten bidra till kostnaderna för verksamheten under 

n~ista budgetår med 470 000 kr. och stiftelsen med minst 630 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering för 

budgetåret 1976177 anvisa ett anslag 'av 470 000 kr. 

E 7. Produktionsbidrag för dagstidningar 

E 8. Samdistributionsrabatt för dagstidningar 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns för dessa ändamål 
uppförda förs!agsanslag av resp. 97 milj. kr. och 25 milj. kr. 

1972 års pressutredning (Fi 1972: 07) har den 14 oktober 1975 över
lämnat betänkandet Svensk press. Statlig presspolitik (SOU 1975: 79). 
Betänkandet remissbchandlas f. n. I avvaktan på att beredningen av för
slagen kan avslutas bör anslagen Produktionsbidrag för dagstidningar 
och Samdistributionsrabatt för dagstidningar föras upp med preliminärt 
beräknade belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1976/77 
1. till Produktionsbidrag för dagstidningar beräkna ett förslags· 

anslag av 97 000 000 kr., 
2. till Samdistributio11srabatt för dagstidningar beräkna ett för

slagsanslag av 25 000 000 kr. 

E 9. Viss informationsverksamhet 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

9114 374 

10 400 000 
11200000 

Reservation 9 657 421 

Anslaget tillkom budgetåret 1971/72 för att snabbt få till stånd en vid
gad samhällsinformation (prop. 1971: 56, FiU 1971: 23, rskr 1971: 182). 
Samtidigt tillskapades nämnden för samhällsinformation (NST). 

Niim11de11 för samliiillsinformation 

För bidrag till informationsprojekt begär nämnden för samhällsinfor~ 
mation en ökning med ca l,8 milj. kr., vilket motsvarar prisoruräkning. 
Beträffande den stora reservationen på anslaget anför niimnden att hu

vuddelen av dessa medel fördelats som bidrag till informationsprojekt 
men att de inte hunnit utbetalas före budgetårsskiftet. 

Under innevarande budgetår disponerar nämnden 1,2 milj. kr. för ett 

utvccklingsarbete rörande formerna för samhällsinformationen i framti
den. Arbetet påbörjades under budgetåret 1974/75. Inom ramen för ut
vecklingsarbctet skall nämnden bl. a. behandla metod- och cffektivitets-

9 Riksclagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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frågor inom samhällsinformationen, nämndens funktion i stort och dess 
organisatoriska och administrativa utveckling. Utvecklingsarbetet tänks 
genomföras under budgetåren 1974/75-1977/78. För budgetåret 
1976/77 begär nämnden för ändamålet 3 937 000 kr. Av beloppet anges 

787 000 kr. vara prisomräkning. 

Föredraganden 

Jnformationsåtgärder bör enligt min mening ses som en integrerad del 
av myndigheternas verksamhet. Informationsfrågorna bör således inte 
behandlas isolerade utan ses som ett av flera medel för att uppnå målen 
för en viss verksamhet. I första hand bör därför medel för infomiations
vcrksamhet anvisas över myndigheternas ordinarie anslag. 

För innevarande budgetår disponerar statliga myndigheter och organ 
totalt drygt 70 milj. kr. för inlarmationsåtgärder. I detta belopp ingår 
varken de medel som anvisas under detta anslag eller medel för infor

mationsverksamhet inom utrikes- och försvarsdepartementens områden. 
I förslaget till statsbudget för nästa budgetår beräknas de angivna in
formationsmcdlcn öka med ca 13 milj. kr. Detta innebär en avsevärd 
volymö!.:ning även om man tar i beaktande att en viss del av detta be
lopp kan beräknas utgöra prisomräkning. Allt flera myndigheters infor
mationsbudgetar har nu också nått en relativt hög nivå. 

Jag har för n~ista budgetår tagit hänsyn till att informationsinsatser 
vid länsstyrelserna, som tidigare till stor del har bekostats med medel 
från detta anslag, i fortsättningen föreslås bli finansierade med medel 
under fjortonde huvudtiteln. Dessa medel uppgår till ca 1 milj. kr. 
Detta innebär en fortsatt omfördelning av informationsresurserna från 
nämnden för samhällsinformation till myndigheterna. Med hänsyn till 
denna utveckling bör nämndens resurser reellt kunna minskas något, 
varför full priskompensation inte bör beräknas. Samtidigt ökar dock 
kraven på snabba och breda informationsinsatser i anslutning till beslut 
av statsmakterna och till ikraftträdandet av nya Jagar m. rn. Mot denna 
bakgrund bör en uppräkning av de medel som är avsedda för bidrag 
till informationsprojekt från 9,2 till 9,8 milj. kr. vara tillräcklig. Beträf
fande de informationsprojekt som betalas från förevarande anslag bör 
riktlinjerna för användningen vara oförändrade. 

Det påbörjade utvecklingsarbetet bör fortsätta. Något resultat av de 
förstudier n:imnden enligt planen har avsett genomföra under budget

t1ret 1974/75 föreligger ännu inte. Underlag saknas därför för en kraftig 
uppräkning av anslaget av det slag nämnden föreslår. För fortsatt ar
bete i oförändrad omfattning bör beräknas 1,4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vi.I".\' i11formatio11sverksamhet för budgetåret 1976/77 an
visa ett rescrvationsanslag av 11 200 000 kr. 
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E 10. Vinstutlottning i lönsparandet m. m. 

] 974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

16426510 

12 850 000 

17 400 000 
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Från anslaget bestrids f. n. utgifter för vinstutlottning och kampanj

verksamhet för det nya lönsparandct, som startade den l september 

1972 (prop. 1972: 22, FiU 1972: 15, rskr 1972: 109). 

Riksgäldskontoret handhar administrationen av lönsparandet och an· 

ordnar bl. a. årlig vinstutlottning. Riksgäldskontorets administrations

kostnader för lönsparandet bestrids från särskilt anslag under sextonde 

huvudtiteln. Kampanjverksamheten åligger den s. k. lönsparkommitten, 

som är underställd riksgäldsfullmäktige. 

Fullmiiktige i riksgäldskontoret 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår, i enlighet med framställning 

av Iönsparkommitten, att 900 000 kr. anvisas för en lönsparkampanj. 

Kampanjen bör bedrivas i huvudsak enligt hittills tillämpade linjer. Spar

instituten förutsätts själva vara beredda att bekosta en väsentlig del av 

sparpropagandan. 

Inom lönsparsystemet anordnas en årlig vinstutlottning. Vinsterna 

betalas av staten. Utlottningen skall äga rum i september året när

mast efter sparåret. Den fjärde vinstutlottningen kommer att äga rum i 

september 1976. Vinstsumman skall beräknas till 2 % av saldoökningen 

inkl. ränta under sparåret på samtliga lönsparkonton. Saldoökningen un

der år 1975 bedöms uppgå till 700 milj. kr. Medelsbehovet för vinster i 

utlottningen i september 1976 beräknas mot denna bakgrund till 14 milj. 

kr. 
Under nästa budgetår kommer vidare att utbetalas sparpremier på det 

sparande som skedde under år 1972. Premien uppgår till 5 % av den del 

av sparbeloppet som fortfarande står kvar på kontot vid utgången av 

åren 1973-1976. Premien bekostas till hälften av staten och till hälften 

av vederbörande sparinstitut. Statens kostnader för sparpremieringen be

räknas till ca 2,5 milj. kr. för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag har ingen erinran mot fullmäktiges beräkningar av medelsbehovet 

för vinstutlottning och sparpremiering under nästa budgetår. Jag har 

heller ingen erinran mot det föreslagna beloppet för en lönsparkampanj. 

Det sammanlagda anslagsbehovet uppgår således till 17,4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vinstutlottning i lönsparandet m. m. för budgetåret 1976/ 

77 anvisa ett förslagsanslag av 17 400 000 kr. 
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E 11. Upplysning om alkohol- och narkotikaproblemen. I statsbudge

ten för innevarande budgetår finns uppfört ett reservationsanslag av 
2,5 milj. kr. för detta ändamål. Anslaget utgår i avvaktan på statsmak
ternas ställningstagande till den framtida alkoholpolitiken. Alkoholpo
litiska utredningen har i sitt slutbetänkande (SOU 1974: 90-93) av
givit förslag om bl. a. informationsåtgärder i alkoholfrågan. Beredning

en av utredningens förslag pågår och avsikten är att riksdagen under 
innevarande riksmöte skall föreläggas en proposition på grundval av 
alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande. I avvaktan på detta bör 
anslaget föras upp med oförändrat belopp i förslaget till statsbudget 

för nästa budgetår. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Upplysning 

om alkohol- och narkotikaproblemen för budgetåret 1976/77 
beräkna ett rescrvationsanslag av 2 500 000 kr. 

E 12. Bidrag till vissa investeringar 

Nytt anslag (förslag) 1000 

I syfte att stimulera näringslivet till investeringar i maskiner och andra 
inventarier har riksdagen beslutat o_m ett särskilt investcringsavdrag vid 
den statliga inkomsttaxeringen motsvarande 10 % av anskaffningskost

naden för investeringar i maskiner och andra inventarier som sker under 
perioden den 15 oktober 1975-dcn 31 december 1976 (prop. 1975176: 
61, SkU 1975176: 26, rskr 1975176: 101). De näringsidkare som inte helt 
kan utnyttja avdraget har i stället möjlighet att för sådana investeringar 
få ett statligt skattefritt investeringsbidrag motsvarande 4 !Je av anskaff
ningskostnaden. Detta bidrag kan utgå under högst två beskattningsår 
under nämnda tidsperiod och får för varje beskattningsår inte överstiga 
20 000 kr. Bidrag och avdrag kan inte utgå jämsides med varandra. 
Bidragsbcstämmelserna finns i lagen (1975: 1149) om statligt investe
ringsbidrag för inventarieanskaffning. 

Riksdagen anvisade samtidigt ett .förslagsanslag till Bidrag till vissa 
investeringar på tilläggsbudget till statsbudgeten för innevarande budget
.år. Med hänsyn till osäkerheten om vilket medelsbchov som kan bli ak
tuellt fördes anslaget upp med endast ett formellt belopp. 

Bidragen avser investeringar som görs före utgången av år 1976. Be
hov av medel för bidragsutbetalningar föreligger således även under 

nästa budgetår. Under den korta tid som har förflutit sedan riksdags
beslutet om införande av bidraget har möjligheterna till en tillförlitlig 
anslagsberäkning inte ökat. Jag förordar därför att anslaget förs upp med 
ett formellt belopp även för nästa budgetår. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa investeringar för budgetåret 1976177 an

visa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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E 13. Avlöningar till personal på indragningsstat m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

87 871 
100 000 
100 000 
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Från anslaget bestrids främst utgifterna för vissa ersättningar till per
sonal på indragningsstat. 

Statens personalpensionsverk föreslår att anslaget förs upp med 
lOO 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder personalpensionsverkets förslag. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 

att till Avlöningar till personal ptl indrag11i11gsstat m. m. för bud
getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 

E 14. Viss utbildningsverksamhet 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

5 800 323 

5 737 000 
2 400 000 

Reservation 3 008 368 

Från anslaget bestrids utgifter för statens personalutbildningsnämnds 
och vårdutbildningsnämndens kursverksamhet samt utgifter för rese
kostnadsersättning och traktamente till kursdeltagare m. m. Vidare be
strids utgifter för driften av statens kursgård Sjudarhöjden i Sigtuna 
från detta anslag. 

Statc11s personalutbildningsnämnd 

l årets anslagsframställning beräknar nämnden utgifterna för budget
äret 1976177. 

I. Direkta utbildningskostnader 
,., Utgifter för driften av Sjudarhöjden 
3. Utgifter för inredning och utrustning av 

tillbyggnad av Sjudarhöjden 
4. Utgifter för internutbildning och extern 

information 

Summa utgifter 

Värdutbildningsnämnden 

2 181 600 kr 
453 600 kr 

500 000 kr 

150 000 kr 

3 285 200 kr 

För budgetåret 1976/77 räknar nämnden med att anordna sju kurser 
till en sammanlagd kostnad av 3 150 000 kr. 
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r öredraganden 

Jag har ingen erinran mot den av personalutbildningsnämnden (PUN) 
planerade inriktningen av kursverksamhctcn. Omfattningen av vårdut
bildningsnämndens (VUN) kursverksamhet bestäms av antalet nyan
ställda inom gruppen vård- och vaktpersonal vid kriminalvårdsanstalter, 

ungdomsvårdsskolor och vårdanstalter för alkoholmissbrukare. 
Jag anser att utgifter för resekostnadsersättning och traktamenten i 

samband med resor till och från av PUN anordnade kurser fr. o. m. 
budgetåret 1976/77 skall betalas av anställningsmyndigheten. Vissa 
mindre myndigheter bör emellertid efter särskild framställning till PUN 
även i fortsättningen kunna få sina kostnader täckta av medel från detta 
anslag. Jag har beaktat detta vid beräkningen av anslags behovet för 

PUN. 
Regeringen har beslutat om en utbyggnad av statens kursgård Sjudar

höjden. Byggnadsstyrelsen har även fått i uppdrag att svara för inred

ningen i samband härmed. Jag har dock beräknat 88 000 kr. för viss 
utrustning i samband med utbyggnaden under detta anslag. 

Tillkomsten av den särskilda skolan i Norrköping (Eschelsonska fastig
heten) för utbildning inom kriminalvården medför minskade utgifter för 
vårdutbildningsnämndens del. Jag har även beaktat detta vid beräk
ningen av anslagsbehovet. 

Den medelsbehållning i vad avser VUN:s verksamhet som beräkrias 
finnas på anslaget vid utgången av innevarande budgetår räknar jag 

därför med skall räcka till för att täcka kostnaderna för VUN:s verk
samhet under budgetåret 1976177. Förevarande anslagsbehov avser 
därför enbart den av PUN bedrivna verksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss utbildningsverksamlzet för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett reservationsanslag av 2 400 000 kr. 

E 15. Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

8 712 793 
13 300 000 

17 400 000 

Från anslaget bestrids kostnader för avlöningsförmåner till sådana 
partiellt arbetsföra, som inte kan beredas lämpligt arbete inom gäl
lande personalorganisation vare sig inom eget eller annan myndighets 
arbetsområde och för vilka annars inget annat alternativ återstår än beslut 
om sjukpension enligt statliga personalpensionsbestämmelser. Vidare får 

från anslaget bestridas avlöningskostnader under tid då den som åtnju
ter sjukpension enligt statliga personalpensionsbestämmelser försöksvis 
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upphåller anställning. Från anslaget bestrids dessutom kostnader för av
löningsförmåner till anställda som i samband med att myndighet omlo
kaliseras eller omorganisc:ras inte utan omskolning eller annan särskild 
åtgärd kan beredas lämpligt arbete inom egen eller annan myndighets 
arbetsområde samt kostnader för utbildning m. m. som föranleds av 

omplacering. Bestämmelser i ämnet återfinns i cirkuläret (1960: 553) om 
anställningsvillkor m. m. för partiellt arbetsföra inom statlig och stats
understödd verksamhet (ändrat senast 1975: 438). I fråga om anställda 

hos myndigheter inom försvarsdepartementets område bestrids kostna
derna av medel anvisade under fjärde huvudtiteln. 

Statells perso11alllä11111d 

För nästa budgetår är medelsbehovet för åtgärder i samband med 
omplacering 7 milj. kr. och för åtgärder i samband med rehabilitering 
av partiellt arbetsföra 10,4 milj. kr. 

Personalnämnden har den 30 maj 1975 till regeringen överlämnat 

förslag till vissa ändringar i gällande bestämmelser om anställningsvill
kor m. m. för partiellt arbetsföra inom statlig och statsunderstödd verk
samhet i syfte att öka rekryteringen av partiellt arbetsföra. Medelsbe

hovet för detta ändamål är 2,4 milj. kr. 
Totalt är medelsbehovct under anslaget för budgetåret 1976/77 19,8 

milj. kr. ( + 6,5 milj. kr.). 

Föredragallde11 

Statens personalnämnds verksamhet avseende rehabilitering av parti
ellt arbetsföra samt omskolning och omplacering i samband med att 
myndighet omlokaliseras eller omorganiseras kan förutses komma att 
medföra ökade utgifter under anslaget under nästa budgetår. 

För att underlätta arbetet med omplacering av personal i samband 
med att myndighet inom försvaret omlokaliseras eller omorganiseras bör 
från anslaget förskottsvis kunna bestridas kostnader för avlöningsför
måncr till anställda hos myndighet inom försvarsdepartementets om
råde under tid för omskolning eller annan särskild åtgärd. Dessa kost
nader skall slutligt bestridas av medel under fjärde huvudtiteln. 

Personalnämndens förslag till ändringar i bestämmelserna om an
ställningsvillkor m. m. för partiellt arbetsföra är f. n. föremål för re
missbchandling. Jag är därför inte beredd att nu redovisa förslag i 

denna del. 
Jag beräknar anslagsbehovet till 17,4 milj. kr. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering an

visa ett förslagsanslag av 17 400 000 kr. 
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E 16. Statlig företagshälsovård 

Nytt anslag (förslag) ] 000 

Som jag har anfört tidigare denna dag vid min anmälan av punkten 

6 i För flera huvudtitlar gemensamma frågor bör ett nytt anslag, be

nämnt Statlig företagshälsovård, föras upp i statsbudgeten. Från an

slaget bör förskottsvis bestridas kostnader för hälsorådens verksamhet 

samt kostnader för etablering och drift av företagshälsoeentralcr enligt 

en stat som fastställs av regeringen. Kostnaderna bör slutligt fördelas 

på de myndigheter, affärsdrivande verk m. fl. som är anslutna till 

hälsocentralerna. Kostnaderna bör därvid belasta de anslag eller an

slagsposter (motsv.) från vilka kostnaderna för sjukvård bestrids. Detta 

kommer att medföra en merbclastning av vissa anslag. I statsbudgeten 

bör föras upp endast ett formellt anslag av 1 000 kr. 

Anslaget bör t.v. inte användas för redan befintliga hälsocentraler 

eller för den försöksverksamhet med företagshälsovård som bedrivs av 

statens personalnämnd. 

Anslaget bör användas för att bestrida kostnader för hiilsorådens 

verksamhet samt för etablering och drift av hälsocentraler efter beslut 

av regeringen i varje siirskilt fall. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statlig företagshälsovård för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett förslagsanslag av l 000 kr. 

E 17. Kostnader för vissa nämnder 01. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

386 695 
300 000 

550 000 

Från anslaget bestrids kostnader för departementens förhandlings

dclegation. departementens gemensamma förctagsnämnd, statstjänste

nämndcn (såvitt avser statsverkets andel), kontraktsdelegationen, statens 

tjänstebostadsnämnd, statens och kommunernas samarbetsnämnd i löne

frtigor (såvitt avser statsvcrkets andel), statens grupplivnämnd, statens 

maskinpcrsonalniimnd, vårdutbildningsntimnden, samarbetsdelegationen 

fi-'r fi..irplägnadsfrågor, statsförvaltningens centrala förslagsnämnd, stats

förvaltningens centrala samarbetsråd för personalfrågor m. m. (såvitt av

ser statsvcrkcts andel), statens arb~tsmiljönämnd (såvitt avser statsvcrkcts 

andel), trygghetsnämndcn, löncdclegationcn för beredskapsarbetarc 

m. fl., personalpolitiska nämnden, skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor, 

skiljenämnden för arbetarsky<ldsfrågor samt statens tjänstcpensions

nämnd. 
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F öredragande11 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1975: 78, JuU 1975: 22, rskr 1975: 
212) inrättas statens ansvarsnämnd den 1 januari 1976. Kostnader för 
arvoden m. m. för ledamöter och sekreterare i ansvarsnämnden bör be
talas från detta anslag. Jag förordar vidare att kostnaderna för markde
legationen ( K 1957: 30) fr. o. m. nästa budgetår betalas från detta an
slag. Kostnaderna för markdelegationen belastar f. n. sjunde huvudti
telns reservationsanslag Kommitteer m. m. 

Med ledning av medclsförbrukningen under budgetåret 1974/75 be
räknar jag medelsbehovet under detta anslag till 550 000 kr. för nästa 
budgetar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för vissa niimnder m. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 550 000 kr. 

E 18. Viss förslagverksamhet m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976!77 Förslag 

94 676 

153 000 
142 000 

i 
Från anslaget bestrids utgifter för ersättning och belöning i förslags-

verksamheten i den utsträckning beslut härom meddelas av statsförvalt
ningens centrala förslagsnämnd. 

Stc;tsförralt11i11ge11s centrala förslags11äm11d 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 14 000 kr., varav 2 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. I anslaget för innevarande budgetår ingår 25 000 kr. för stimulans
i'itg:irder som kommer att genomföras under detta budgetår. Nämnden 
räknar med att under budgetåret 1976177 kunna ta i anspråk i huvud
sak motsvarande belopp för att justera grunderna för ersättning och 

belöning. 

F i_iredraga11den 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Viss förslagsverksamhet m. m. för budgetåret l 976/77 an

visa ett förslagsanslag av 142 000 kr. 

E 19. Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

1974175 Utgift 60 512 800 

1975/76 Anslag 2 300 000 000 
1976177 Förslag 400 000 000 

Till grund för beräkningen av anslagsmedlen till avlöningar och till 
pensioner under nästa budgetår har, såsom jag tidigare denna dag har 
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redovisat vid min anmälan av punkt 1 i För flera huvudtitlar gemen
samma frågor, lagts de lönebelopp som enligt gällande avtal skall till

lämpas fr. o. m. den 1 januari 1976. 

Förhandlingar om löner m. m. under nästa avtalsperiod, som börjar 

den 1 januari 1977, har ännu inte påbörja~s. Det är därför inte möjligt 

att nu beräkna det medelsbehov för första halvåret 1977 som kan upp

komma på grund av avtal mellan parterna på den statliga arbetsmarkna

den. Avtal beräknas inte heller kunna träffas i sådan tid att lönekostna
derna kan redovisas i proposition till riksdagen före ingången av budget
året 1976177. I enlighet med vad chefen för finansdepartementet har 

redovisat i finansplanen tidigare denna dag bör dock medel schablon

mässigt beräknas för en ökning av de statsanställdas löner under första 
halvåret 1977. För att denna kostnad skall komma till uttryck i bud

geten bör därför ett särskilt täckningsanslag begäras. Anslaget bör tas 

upp med 400 milj. kr. 

Regeringen bör i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har 

gällt beträffande tidigare anvisade täckningsanslag - efter prövning i 

varje särskilt fall - kunna från anslaget anvisa de medel som behöv~ 
utöver reservationsanslag och obetccknade anslag på grund av lönehöj

ningar m. m. som föranleds av avtal som riksdagens lönedelegatiori har 
godkänt eller avtal som regeringen har godkänt utan att höra riksdagens 

\önedelegation. På motsvarande slitt bör medel kunna anvisas, när mer

belastning inte bör ske av förslagsvis betecknade anslag och anslagspos

ter som har maximerats av regeringen. Merkostnaderna för de affärsdri
vande verken bör dock betalas på samma sätt som verkens övriga utgif
ter. Merkostnader för löner som faller på anslag inom utgiftsrnmarna 
för det militära försvaret och civilförsvaret bör tä!'.'!\.as av fjärde huvud- · 

titelns anslag för reglering av prisstcgringar. 
Regeringen bör slutligen i likhet med vad som gäller innevarande 

budgetår (prop. 1975/76: 25, lnU 1975176: 23, rskr 1975/76: 118) ha 
möjlighet att - efter prövning i varje särskilt fall - från anslaget kun

na anvisa de medel som behövs, när reservationsanslag, obetecknaJe an

slag eller affärsverk belastas med större utgifter än som har beräknats 
i budgetproposition eller särskild anslagsproposition på grund av att 

personliga tjänster har inriittats för tjänstemän som har garanterats fort

satt anställning i Stockholm i samband med myndighets omlokalisering 

(tji.instemän meds. k. NOM-garanti). 

Under hänvisning till vad jag sålunda har anfört hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckni11g av merkost11ader för löner och pensioner m. m. 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 400 000 000 

kr. 
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E 20. Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

10 121 716 
13 400 000 
14 200 000 
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Från anslaget bestrids utgifter för främst planerings- och utrednings
arbete i samband med omlokalisering av statliga myndigheter (jfr prop. 
1971.: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196 och prop. 1973: 55, lnU 
1973: 22, rskr 1973: 220). Utgifterna för förberedelserna för omlokalise
ringen av försvarets myndigheter bekostas inom utgiftsramen för det mi
litära försvaret. Utgifterna under detta anslag avser bl. a. organisations
och ortskommitteernas verksamhet samt arbetsbiträde åt och konsultin
satser hos omlokaliseringsmyndigheterna. Dessutom bestrids utgifter för 
vissa besöksresor för anhöriga till statligt anställda som omlokaliseras.· 
Vidare bestrids från anslaget utgifter för insatser av vissa myndigheter 
som har centrala samordnings- och planeringsuppgifter i samband med 

omlokaliseringarna. Kostnaderna för genomförandet av omlokalise
ringen, t. ex. för de särskilda förmåner som utgår till de anställda som 
flyttar med till lokaliseringsorterna eller för myndighets flyttning eller 
utrustning skall i allmänhet betalas från myndighetsanslaget. I fråga om 
affärsdrivande verk eller myndighet för vars drift endast anvisas ett for
mellt anslag av 1 000 kr, bör dock även kostnader som hänger samman 
med genomförandeskedet av omlokaliseringen kunna betalas från detta 
anslag. 

Belastningen på anslaget innevarande budgetår torde komma att 
uppgå till inemot 13,4 milj. kr. för de båda omlokaliseringsctapperna. 
För nästa budgetår beräknar jag medelsbehovet till 9,4 milj. kr. för de 
håda omlokaliseringsetappernas förberedelser. De kostnader för genom
förandet av omlokaliseringen som bör betalas från detta anslag har jag 
beräknat till 4,8 milj. kr. Huvuddelen av detta belopp avser flyttnings
och omstationcringskostnader m. m. för luftfartsverket och statens prov
ningsanstalt. Vidare ingår vissa medel för statens väg- och trafikinstitut, 
statens institut för byggnadsforskning, Sveriges geologiska undersök
ning och domänverket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 14 200 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

11. B yggnadsarbeten för statlig förvaltning 

1974/75 Utgift 224197 683 
1 97 5 /7 6 Anslag 185 000 000 
1976/77 Förslag 285 000 000 

Behållning 
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11587178 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader för statlig 
förvaltning eller annan statlig verksamhet och för vilka medel inte anvi
sas under annat anslag. 

I min redovisning i det följande kommer jag inte att närmare redo

göra för sådana objekt som tidigare har redovisats för riksdagen och för 
vilka byggnadsstyrelsen föreslagit sänkta eller oförändrade kostnadsra
mar eller sådana höjningar som föranleds enbart av den allmänna bygg
nadskostnadsstegringen. För tiden den 1 april 1974-dcn 1 april 1975 
beräknar styrelsen denna kostnadsstegring till 10,3 % . Till följd av ef
fekterna av produktivitctsutvecklingen beräknar styrelsen kostnadssteg
ringen under samma period för objekt som då ännu inte har påbörjats 
till 7,7 %. 

By ggnadssty relse11 

Stockholm. Nybyggnad i kv. ölbryggaren för krono! ogdcmy11dighete11 

m. fl. Som redovisades i prop. 1975: 1 (bil. 9 s. 144) uppdrog Kungl. 
Maj:t den 8 november 1974 åt byggnadsstyrelsen att projektera nybygg
nad för kronofogdemyndigheten m. fl. i kv. ölbryggaren i Stockholm i 
anslutning till den lokala skattemyndighetens lokaler i kv. Gamen. Bygg
nadsstyrelsen har redovisat systemhandlingar för en nybyggnad som om
fattar en sammanlagd rumsyta av ca 19 000 m:! och rymmer ca 650 ar

betsplatser. rnirmed utnyttjas helt byggnadsrätten enligt föreliggande 
förslag till stadsplan för kvarteret. Stadsplaneförslaget vilar f. n. i avvak
tan på att vissa frågor som hänger samman med den planerade Söderle

den löses. Styrelsen har därför föreslagit att nybyggnaden t. v. begränsas 
till en första etapp som inte påverkas av Söderleden. Etappen föreslås 
omfatta en sammanlagd rumsyta av ca 15 000 m!! och beräknas rymma 

ca 460 arbetsplatser. 
Byggnadskostnaderna för nybyggnaden utan etappindelning beräknas 

till 61,5 milj. kr. i prisläget den l april 1975. Kostnaderna för den första 
etappen beräknas till 51 milj. kr. i samma prisläge. Etappindelningen 
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uppskattas komma att medföra en merkostnad av ca l milj. kr. för den 
andra etappen. Kronofogdemyndighetens nuvarande lokaler - som lir i 
dåligt skick - i kv. Björnen i Södra Klara måste dock evakueras under 
vären 1978 för att lokaler för departementen skall kunna stå färdiga i 
sådan tid att tidplanen för den vid 1975 års riksmöte (KU 1975: 13, rskr 
1975: 207) beslutade återflyttningen av riksdagen till Helgeandsholmen 
kan hållas. Byggnadsarbetena för den första etappen av nybyggnaden i 
kv. ölbryggaren beräknas kunna påbörjas i maj 1976, varvid lokalerna 
kan tas i bruk i mars 1.978. 

Stockholm. Nybyggnad i Västra Skogen fiir arhetarskyddss1yrelse11. I 

beslut den 29 november 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt byggnadsstyrel
sen att projektera en nybyggnad i Västra Skogen i Solna för arbetar
skyddsstyrclsen, yrkesinspcktionen i Stockholms distrikt och arbctar
skyddsfonden. Nybyggnaden skulle motsvara en programyta av 12 500 
m::, exkl. kapprum m. m. Härutöver tillkommer bl. a. lokaler för restau
rang. Kungl. Maj:t uppdrog samtidigt åt statskontoret att utreda beho
vet av särskilda undervisningslokaler för arbetarskyddsstyrelsen. 

Byggnadsstyrelsen har redovisat förslagshandlingar för nybyggnaden. 
Programytan har fördelats med 11 150 m~ på arbctarskyddsstyrelsen, 
1 000 m:! på yrkcsinspektionen och 350 m:: på arbetarskyddsfonden. 
Härutöver föreslås ingå undervisningslokaler om ca l 850 m2. Bygg

nadsstyrelsen föreslår vidare att den förhållandevis komplicerade under
byggnad som måste utföras till följd av terrängförhållandena och bygg
nadens placering över tunnelbanans spårtunnlar utnyttjas för att an
ordna arkiv för riksarkivet. Arkivytan beräknas till ca 650 m~ och mer
kostnaden för byggnadsarbetena uppskattas bli mindre än 600 000 kr. 
Den sammanlagda rumsytan i nybyggnaden enligt förslaget uppgår till 
ca 20 I 00 m~. Lokalerna planeras för ca 600 anställda utöver lärarperso
nal. Undervisningslokalerna är dimensionerade med hänsyn till en pla
nerad undervisningsvolym av ca 37 000 deltagardagar per år. Kostna
derna inkl. försörjningsåtgärder bediknas till 81 milj. kr. i prisläget den 
l april 1975. Byggnadsstyrclsen framhåller dock att kostnaderna för un
derbyggnaden ännu inte kan anges med säkerhet. Byggnadsarbetena be
diknas kunna påbörjas i mars 1977 och inflyttningen beräknas kunna 
äga rum under första halvåret 1979. 

U11köpi11g. Nybyggnader på Val/aområdet för försvarets forsknings

anstalt. Försvarets forskningsanstalts. huvudavdelning 3 skall enligt be
slut vid 1973 års riksdag (prop. 1973: 55, InU 1973: 22, rskr 1973: 220) 

omlokaliseras till Linköping. Omlokaliseringen kommer enligt gällande 
tidplaner att genomföras under sommaren 1978. Verksamheten vid hu
vudavdelningen 3 - som i Linköping beräknas sysselsätta ca 400 an
ställda - är inriktad mot system och metoder för teknisk informations
behandling (jfr prop. 1973: 88, FöU 1973: 17, rskr 1973: 17 och 196 
samt prop. 1974: 75, FöU 1974: 19, rskr 1974: 190). 
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På grundval av ett av byggnadsstyrelsen redovisat byggnadsprogram 
uppdrog regeringen den 27 februari 1975 åt styrelsen att projektera ny
byggnader för forskningsanstalten inom Vallaområdet i anslutning till 
nybyggnaderna för universitetet i Linköping och de år 1975 färdig
ställda nybyggnaderna för statens kriminaltekniska laboratorium, statens 
geotekniska institut samt statens väg- och trafikinstitut. Styrelsen har re
dovisat systemhandlingar för nybyggnaderna för forskningsanstalten. 
Nybyggnaderna kommer enligt systemhandlingarna att omfatta en sam
manlagd rumsyta av ca 19 500 m2 , varav 800 m:! inom lokaler för dator
utrustning och 980 m2 i en särskild mäthallsbyggnad med extrem tak

höjd. Ca hälften av lokalerna utgörs av laboratorier och verkstäder. 
Kostnaderna för nybyggnaderna beräknas av byggnadsstyrelsen till 74,5 
milj. kr. och för försörjningsåtgärder till 6 milj. kr., allt i prisläget den l 
april 1975. Till detta kommer kostnader för inklädnad av vissa utrym
men - bl. a. mäthallar - med radarabsorberande material, uppskattade 

till ca L5 milj. kr. Byggnadsarbetena beräknas kunna påbörjas i maj 
1976. 

Karlstad. Nybyggnad i Klaraområdet. I gällande investcringsplan är 

uppförd en kostnadsram av 67 milj. kr. i prisläget den 1 april 1974 för 
nybyggnader i Klaraområdet i Karlstad för bl. a. värnpliktsverket, för
svarets sjukvårdsstyrelse, del av försvarets materielverk, Bergslagens in
skrivningscentral och militärpsykologiska institutet - numera del av 

försvarets forskningsanstalts huvudavdelning 5 (jfr prop. 1973: 1 bil. 9 s. 
105). Inflyttningen sker successivt under tiden april-augusti 1976. 

Enligt beslut vid l 973 års riksdag (prop. 1973: 55) skall även försva
rets civilförvaltning och civilförsvarsstyrelsen omlokaliseras till Karlstad. 
Flyttningen kommer enligt gällande tidplaner att genomföras under ti
den juli-september 1978. Myndigheterna har tillsammans ca 500 an
ställda. 

Byggnadsstyrclsen har redovisat byggnadsprogram och systemhand
lingar för en andra etapp av nybyggnaderna i Klaraområdet. Behovet av 
servicelokaler för myndigheterna i den andra etappen kan i betydande 
utsträckning tillgodoses genom utnyttjande av lokaler som anordnats re
dan inom den första etappen. Regeringen uppdrog den 16 oktober 1975 
åt byggnadsstyrclsen att projektera lokaler för försvarets civilförvaltning 

och civilförsvarsstyrelsen. Dessa kommer i etapp Il att disponera lokaler 
med en sammanlagd rumsyta av ca 9 500 m2• Den tillgängliga tomten 
tillåter att etappen utökas till att omfatta en rumsyta av ytterligare ca 
4 700 m2, motsvarande ca 260 arbetsplatser. Dessa lokaler skulle kunna 
utnyttjas för behov inom den civila regionala förvaltningen. Om bygg
nadsstyrelsen finner det påkallat från lokalförsörjningssynpunkt och för
delaktigt från kostnadssynpunkt får projekteringen därför enligt beslutet 
ske med sikte på fullständig exploatering av tomten. 

Kostnaderna för den andra etappen enligt alternativet full utbyggnad 
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beräknas av byggnadsstyrelsen till 48,5 milj. kr. i prisläget den 1 april 
1975. Styrelsen föreslår att en för de båda etapperna gemensam kost
nadsram av 119 milj. kr. i prisläget den l april 1975 förs upp i investe
ringsplanen. Byggnadsarbetena för den andra etappen beräknas bli på
började i juni 1976. 

Borliinge. Nybyggnader i kv. Paradiset för statens vägverk och statens 

lrafiksiikerhetsverk. I enlighet med beslut vid 1973 års riksdag (prop. 

1973: 29) skall statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk omlokali
seras till Borlängc. Omlokaliseringen kommer enligt gällande tidplaner 

att genomföras för trafiksäkerhetsverkets del i augusti 1978 och för väg
verkets del i augusti 1979 och augusti 1980. Typbesiktningsavdclningen 
vid trafiksäkerhetsverket har undantagits från omlokaliseringen enligt 
beslut av Kungl. Maj:t den 6 september 1974. Verksamheten i Borlänge 
kommer att sysselsätta ca 1 000 anställda. 

Genom beslut den 16 oktober 1975 godkände regeringen avtal med 
Borlänge kommun om förvärv av tomtmark i kv. Paradiset till en kost
nad av ca 3,3 milj. kr. Regeringen uppdrog samtidigt åt byggnadsstyrel
sen att på grundval av redovisade systemhandlingar m. m. projektera en 

första nybyggnadsetapp som omfattar lokaler för trafiksäkerhetsverket 
samt gemensamma lokaler för bibliotek, arkiv, motion, restaurang, re
produktion och annan service. Kostnaderna för etappen - som omfattar 

en sammanlagd rumsyta av ca 6 400 m2, varav ca 3 400 m2 för gemen
samma ändamål - beräknas av byggnadsstyrelen till 24 milj. kr. i pris
läget den l april 1975. inkl. försörjningsåtgärder. Vissa markarbeten be
räknade till ca 300 000 kr. har påbörjats före vintern 1975-1976 med 
anlitande av den i investeringsplanen uppförda kostnadsramen Diverse 
objekt. De egentliga byggnadsarbetena beräknas kunna påbörjas i au

gusti 1976. 
Umeå. Nybyggnad inom universitetsomrudet för skogslzögskolan. Till 

följd av beslutet vid 1971 års riksdag (prop. 1971: 29, InU 1971: 15, rskr 
1971: 196) om omlokalisering av skogshögskolan fastställde Kungl. 
I\faj:t den 2 juni 1972 och den 27 april 1973 riktlinjer för planeringen 
aY högskolans omlokalisering. Besluten innebär att grundutbildningen 
vid högskolan - med undantag för första årskursen - samt betydande 
delar av högskolans forskningsverksamhet förläggs till Umeå. Genom 
statsmakternas beslut om en för jordbrukets högskolor och statens vete
rinärmedicinska anstalt gemensam förvaltning (prop. 1974: 108, JoU 
1974: 25, rskr J 974: 255) kommer administrationen för högskolan att 
förläggas huvudsakligen till Uppsala. Omlokaliseringen till Umeå skall 

enligt gällande tidplaner vara genomförd sommaren 1978. 
På grundval av ett av byggnadsstyrelsen redovisat byggnadsprogram 

uppdrog regeringen den 10 april 1975 åt styrelsen att projektera en ny

byggnad för skogshögskolan inom universitetsområdet i Umeå. Efter det 
att byggnadsstyrelsen redovisat systemhandlingar för nybyggnaden upp-
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drog regeringen den 20 november 1975 åt styrelsen att fortsätta projek
teringen till och med bygghandlingar. Lokalplaneringen grundas på att 

verksamheten i inlcdningsskedet sysselsätter ca 210 anställda och att in

tagningen till grundutbildningen uppgår till 40 elever årligen. Möjlighet 

finns att senare anpassa undervisningslokalerna till en årlig intagning av 
högst 60 elever. Lokalbehovet för ett skogsbibliotck av rikskaraktär 

kommer att tillgodoses huvudsakligen genom utnyttjande av befintliga 

lokaler inom byggnaden för universitetsbiblioteket. Nybyggnaden kom

mer enligt systemhandlingarna att omfatta en sammanlagd rumsyta av 
ca 10 030 m2 inkl. växthus. Kostnaderna beräknas av byggnadsstyrelsen 

till 42,7 milj. kr. i prisläget den 1 april 1975. I beloppet ingår kostnader

na för erforderliga försörjningsåtgärder. Byggnadsarbetena beräknas på

börjas i augusti 1976. Vissa förberedande arbeten inom en uppskattad 

kostnadsram av ca 1, I milj. kr. bör enligt styrelsen dock påbörjas redan 

i april 1976. 
Luleå. Nybyggnad inom Porsöområdet för Sveriges geologiska under

sökning. Sveriges geologiska undersökning (SGU) skall enligt beslut vid 

1971 års riksdag (prop. 1971: 29) omlokaliseras till Uppsala och Luleå. 

Planeringen av omlokaliseringen till Luleå skall enligt beslut av rege

ringen den 27 november 1975 inriktas på att flyttningen skall ske under 

januari 1978. 
Regeringen uppdrog den 24 april 1974 åt byggnadsstyrelsen att på 

grundval av ett av styrelsen redovisat byggnadsprogram projektera en 

nybyggnad för SGU i anslutning till högskolans nybyggnader inom Por

söområdet i Luleå. Efter det att byggnadsstyrclsen redovisat system
handlingar för nybyggnader uppdrog regeringen den 27 november 1975 

åt styrelsen att fortsätta projekteringen t. o. m. bygghandlingar. 

SGU:s verksamhet i Luleå kommer att omfatta huvuddelen av antalet 
anställda inom den geokemiska enheten, mer än hälften av antalet an
ställda inom berggrundsenhetcn och den geofysiska enheten samt något 
'11indre än hälften av antalet anställda inom den.administrativa enheten 

eller sammanlagt nära 200 anställda (jfr prop. 1974: 60, NU 1974: 23, 
rskr 1974: 152). Nybyggnaden kommer enligt systemhandlingarna att 

omfatta en sammanlagd rumsyta av ca 9 000 m~, inkl. vissa lokaler för 

SGU:s museum. I fråga om bl. a. biblioteks- och restaurangservice för

utsätts viss samverkan med högskolan. Kostnaderna för nybyggnaden, 

inkl. försörjningsåtgärder, beräknas av byggnadsstyrelsen till ·31,6 

milj. kr. i prisläget den 1 april 1975. Byggnadsarbetena beräknas kunna 

påbörjas i april 1976. 

Övriga omlokaliseri11gsobjekt. Med de förslag som har redovisats i det 

föregående har särskilda kostnadsramar kunnat beräknas för flertalet av 
de nybyggnader för omlokaliserad statlig verksamhet som bekostas från 

detta investeringsanslag. 
Inom ramen för den av 1971 års riksdag (prop. 1971: 29) beslutade 

första etappen av omlokaliseringen återstår att redovisa förslag om loka-
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ler för Sveriges geologiska undersökning i Uppsala och arbctarskydds
styrelsens arbetsmedicinska filial i Umeå. För Uppsaladelen av Sveriges 
geologiska undersökning - som enligt gällande tidplan flyttar i dcci:m
ber 1978 - projekteras en nybyggnad i kv. Blåscnhus på grundval av 
projekteringsuppdrag som lämnades av regeringen i beslut den 24 april 
1975. Den arbetsmedicinska filialen disponerar f. n. provisoriska lokaler 
vid universitetet och regionssjukhuset i Umeå. Byggnadsstyrclsen har re
dovisat byggnadsprogram för en nybyggnad inom universitetsområdet. 

Inom den av 1973 års riksdag (prop. 1973: 55) beslutade andra etap
pen av omlokalisering av statlig verksamhet återstår att redovisa förslag 
som rör statens vägverk, försvarets forskningsanstalts huvudavdelning 4, 
patent- och registreringsverkets bolagsbyrå, statens brandnämnd och det 
numera i statens industriverk inordnade statens institut för företagsut
vcckling. För vägverket - som flyttar i två etapper sommaren 1979 och 
sommaren 1980 - planeras lokaler i anslutning till den i det föregående 
redovisade nybyggnaden i kv. Paradiset i Borlänge. Försvarets forsk
ningsanstalts huvudavdelning 4 omlokaliseras sommaren 1979. I beslut 
den 24 juni 1975 har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelsen att pro
jektera en nybyggnad för forskningsanstalten i Ersmark i Umeå. Bolags
byrån skall enligt gällande tidplan omlokaliseras till Sundsvall somma
ren 1980. Tidplaner för omlokaliseringen av statens brandnämnd till 
Sigtuna och förutvarande statens institut för företagsutveckling till Bo
rås har ännu inte fastställts. 

Furedraga11de11 

Byggnadsstyrelsen har redovisat förslagshandlingar för en nybyggnad 

i Viistra Skogen i Solna för arbetarskyddsstyrelsen m. fl. och system
handlingar för en nybyggnad i kv. ölbryggaren i Stockholm för krono
fogdemyndigheten m. fl. Beredningen av dessa ärenden är ännu inte av
slutad. Jag förordar emellertid att preliminärt beräknade kostnadsramar 
om 81 milj. kr. för nybyggnaden i Västra Skogen och 51 milj. kr. för en 
första etapp av nybyggnaden i kv. ölbryggaren i prisläget den 1 april 
1975 förs upp i investeringsplanen. 

Arbetena med nybyggnader för de myndigheter som skall omlokalise
ras från Storstockholmsområdet till följd av statsmakternas beslut vid 
1971 och 1973 års riksdagar fortskrider planenligt. För den statliga 
verksamheten inom Storstockholmsområdet finns sedan länge ett stort, 
uppdämt behov av nya lokaler. Om omlokaliseringen inte hade genom

förts skulle i huvudsak motsvarande lokaler ha behövt anskaffas genom 
nybyggnad inom detta område. Kostnaderna på omlokaliseringsorterna 
ligger avsevärt under vad motsvarande lokaler erfarenhetsmässigt kos
tar vid nybyggnad inom Stockholmsområdet. För nu färdigställda eller 
pågående nybyggnader kan minskningen av de årliga lokalkostnaderna 
uppskattas till ca 20 milj. kr. jämfört med årskostnaderna för samma 

10 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 9 
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.lokaler inom Storstockholmsområdet. Hittills har nya lokaler färdig· 
ställts för statens livsmedelsverk i Uppsala, myntverket i Eskilstuna, sta

tens kriminaltekniska laboratorium, statens väg- och trafikinstitut samt 
statens geotekniska institut i Linköping, Sveriges meteorologiska och hy
drologiska institut samt sjöfartsverket i Norrköping, domstolsverkct, 
Iantbruksstyrclsen och skogsstyrelsen i Jönköping, brandlaboratoriet vid 
statens provningsanstalt i Borås, lantmäteriverket och - i förhyrda loka
ler - centralnämnden för fastighetsdata i Gävle, centrala studiestöds
nämnden, riksförsäkringsverkets tekniska byrå och del av statens perso
nalpensionsverk i Sundsvall samt ~ i provisoriska lokaler - arbetar
skyddsstyrclsens arbetsmedicinska filial i Umeå. Under år 1976 kommer 
nybyggnader att färdigställas för kriminalvårdsstyrelsen, luftfartsverket 
och statens invandrarverk i Norrköping, delar av statcns provningsan
stalt i Borås, försvarets sjukvårdsstyrelse, värnpliktsverket samt delar av 
försvarets materielverk och försvarets forskningsanstalts huvudavdel
ning 5 i Karlstad samt för statens institut för byggnadsforskning i Gävle. 
För samtliga dessa nybyggnadsobjekt finns sedan tidigare särskilda kost
nadsramar uppförda i investeringsplanen. I investeringsplanen för nästa 

budgetår bör kostnadsramarna föras upp med de belopp som har före
slagits av byggnadsstyrelsen. 

Under år 1976 kommer arbeten att påbörjas på en andra etapp av ny

byggnad i kv. Gijta i Jönköping för statens jordbruksnämnd och på 11y

byggnad på Östra .i\rlalmen i Kalmar för bl. a. delar av den verksamhet 
inom televerket som skall omlokaliseras till Kalmar. Kostnadsramar för 
dessa objekt har redan beslutats (prop. 1975176: 25, FiU 1975/76: 13, 
rskr 1975176: 92). Enligt föreliggande tidplaner bör arbeten påbörjas 
år 1976 också för nybyggnader på V allao111rådet i Li11köping för försva
rets forskningsanstalts huvudavdelning 3, en andra etapp av 11ybygg11ad i 

Klaraområdet i Karlstad för försvarets civilförvaltning och civitför
svarsstyrelsen, en första etapp av nybyggnader i kv. Paradiset i Borlänge 

för statens vägverk och statens trafiksäkerhetsverk, nybygg11ad inom 

wziversitetsområdet i Umecl för del av skogshögskolan samt för nybygg

nad inom Porsöområdet i Lule<I för del av Sveriges geologiska undersök

ning. Jag förordar att kostnadsramar för dessa objekt förs upp i investc
ringsplanen med de belopp som har föreslagits av byggnadsstyrelscn. 

En gemensam kostnadsram, övriga omlokaliseri11gsobjekt, bör föras 

upp i invcsteringsplanen för de återstående objekt för vilka byggnadssty
n:lsen har redovisat byggnadsprogram men där planeringen ännu inte 
har förts så långt att förslag till separata kostnadsramar kan redovisas 
för riksdagen. Detta giillcr nybyggnad i Uppsala för Sveriges geologiska 
undersökning, vissa försöksstationer i anslutning till försvarets forsk
ningsanstalts huvudavdelning 3 i Linköping, nybyggnader för de bygg
nadstckniska och mekaniska laboratorierna vid statens provningsanstalt 
i Borås samt nybyggnader i Umeå för försvarets forskningsanstalts hu-
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vudavdelning 4 och för arbetarskyddsstyrclsens arbetsmedicinska filial. 
Förslag till kostnadsramar för dessa objekt kommer att redovisas senare. 

Jag räknar med att den sammanlagda kostnaden för dessa kan hållas 
inom en kostnadsram av 125 milj. kr. Medelsförbrukningen under bud
gctårct 1976/77 uppskattar jag till ca 30 milj. kr. 

Därmed återstår inom ramen för den beslutade omlokaliseringen av 
statlig verksamhet endast ett fåtal myndigheter för vilka byggnadspro
grarn ännu inte har redovisats och vilka därför inte ingår i de nu beräk
nade kostnadsrarnarna. Detta gäller huvuddelen av statens vägverk -
som avses komma att få lokaler i en andra etapp av nybyggnaderna i kv. 
Paradiset i Borlänge - patent- och registreringsverkets bolagsbyrå, sta

tens brandnämnd samt det i statens industriverk inordnade statens insti
tut för företagsutveckling. Jag vill samtidigt erinra om att nybyggna

derna för vissa andra myndigheter som omfattas av den beslutade omlo
kaliseringen bekostas från anslag under andra huvudtitlar. Detta gäller 
bl. a. fortifikationsförvaltningen, socialstyrelsens läkemedclsavdelning, 

telcskolan, bibliotekshögskolan, socialhögskolan i Östersund, skogshög
skolans institutioner i Uppsala och Garpenberg samt domänverket. 

Den i investeringsplanen uppförda kostnadsramen Diverse objekt an
vänds fr. o. m. innevarande budgetår efter beslut av regeringen för såda
na objekt för vilka kostnaderna i varje enskilt fall inte överstiger 2 milj. 
kr. enligt det prisläge som gäller då arbetena påbörjas. Kostnadsramen 

kan användas även för andra planerade byggnadsobjekt då det av särskil
da skäl är önskvärt att arbetena kan sättas i gång snabbt. I dessa senare 
fall redovisas förslag till kostnadsram i efterhand för riksdagen (prop. 
1975: 1 bil. 9 s. 143, FiU 1975: 12, rskr 1975: 64). Enligt de riktlinjer 
för beräkningen av medel till reparations- och underhållsarbeten inom 

bl. a. byggnadsstyrelsens delfond av statens allmänna fastighetsfond som 
har godkänts av riksdagen (prop. 1972: 1 bil. 21, FiU 1972: 8, rskr 
] 972: 51) skall sådana ombyggnadsarbeten som medför att fastighetens 
värde ökar påtagligt bekostas med invcsteringsmedel. Byggnadsstyrelsen 
har påpekat att de antagna beräkningsprinciperna hittills inte har slagit 
igenom fullt ut. Även för värdehöjande arbeten har medel beräknats 
under posten till reparations- och underhttllskostnader inom staten för 
fastighetsfonden. En översiktlig genomg[rng av byggnadsstyrelsens pre
liminlira produktionsplaner har visat att de ombyggnadsarbeten av detta 
slag som har planerats till budgetåret 1976/77 främst avser ~indamål 
inom finans-, utbildnings- och jordbruksdepartementens verksamhets

områden. Medel till sådana ombyggnader bör i fortsättningen beräknas 
inom investeringsanslag under dessa departements huvudtitlar. Föreva

rande anslag bör därvid utnyttjas för sådana ombyggnader för vilka 
medel inte har beräknats under annat anslag. Medlen bör beräknas 
inom kostnadsramen Diverse objekt. De nyss redovisade förutsättning
arna för beslut om utnyttjandet av kostnadsramen skall givetvis gälla 
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även dessa fall. Jag vill dock förutskicka att det i betydligt större ut

sträckning än vad som gäller vid nybyggnad kan bli aktuellt att i dessa 

fall utnyttja kostnadsramen för att snabbt sätta igång arbeten för vilka 

kostnaden överstiger 2 milj. kr. Konstaterade brister. bl. a. inom arbetar

skyddets område, bör självfallet avhjälpas utan oskäligt dröjsmål, även 

om kostnaden för arbetena i det enskilda fallet skulle ligga över denna 

v~-irdcgräns. Vidare är det angeläget att ombyggnader i samband med 

<)mC!yttningar etc. utförs i sådan tid att onödiga hyresförluster inte upp

står. Jag vill slutligen framhålla att osäkerheten vid beräkningen av den 

slutliga kostnaden med nödvändighet är större vid ombyggnad än vid 

nybyggnad. Regeringen har dock sedan tidigare bemyndigande att inom 

rimlig::t gränser medge att kostnadsramar för enskilda objekt höjs till 

följd av konstaterade merkostnader (prop. 1966: 1 bil. 2 s. 32, SU 1966: 

14. rskr 1966: 14). 

Mot bakgrund av vad jag nu har redovisat bör kostnadsramen Di

verse objekt föras upp med 30 milj. kr. i investeringsplanen för nästa 

budgetår. Medelsförbn.ikningen under kostnadsramen beräknar jag för 

nästa budgetår till 20 milj. kr. Motsvarande förslag om medel till om

byggnader kommer att redovisas i annat sammanhang av chefen för ut

hildningsdepartementet såvitt gäller investeringsanslaget Byggnadsarbe

ten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde och senare den

na dag av chefen för jordbruksdepartementet såvitt gäller investerings

~111slaget Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in-

vestcringsplan och anslagsberäkning. 

Jnvesteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjckt Kostnadsram Medelsförbrukning 

Faktisk Beräknad för 
1974-04-01 1975-04-01 1974-06-30 1975/76 1976/77 

:Ej slutredovisade objekt, 
färdigställda före 
1974-07-01 261 585 261 585 258 397 2 648 540 

Stockholm 
Till- och ombyggnad 

i kv. Primus 64 700 60000 35 158 12 000 5 000 
Ombyggnad av kasern 

i kv. Garnisonen 18 200 16 000 9 431 3 000 3 000 
Nybyggnad i kv. Öl-

bryggaren 51 000 3 000 30 000 
Nybyggnad i Västra 

Skogen 81 000 10 000 

Uppsala 
Nybyggnad i kv:en 

Hugin och Munin 75 000 75 000 51 798 15 000 5 000 

Eskilstuna 
Nybyggnad i kv. Värjan 5 000 5_050 4 525 500 25 

Bygg- Färdig-
start ställande 
år-mån. år-mån. 

72-08 75-10 

72-05 
{ succ. 

~~3l· 
76-05 78-06 

77-03 79-05 

73-08 76-02 

73-06 74-07 
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Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning Bygg- Färdig-
start ställande 

Faktisk Beräknad för år-mån. år-mån. 
1974-04-01 1975-04-01 1974-06-30 1975/76 1976/77 

Linköping 
Nybyggnad på Valla-

området 62 000 62 000 49 235 7 000 5 000 73-07 75-06 
Nybyggnader på Valla- . 

omriidet för FOA 82 000 3 000 30 000 76-05 78-02 

Norrköping 
Nybyggnad i Källtorp 34 000 34 000 24 753 5 000 1 000 73-08 75-05 
Nybyggnad i Saltängen 60 000 63 000 49 960 10 000 2 000 73-08 75-05 
Nybyggnad i Oxelbergen 45 500 48 200 17 984 20 000 4 000 74-06 76-05 

Jönköping 
Nybyggnad i kv. Göta 29 000 44 500' 19 083 14 000 7 000 73-03 77-05 

Kalmar 
Nybyggnad pä Östra 

Malmen 30 900• 2 000 12 000 76-05 78-03 

Borås 
Nybyggnad inom Väster-

åsenornrådet 90 000 90 700 19 658 31 000 20 000 74-05 77-09 

Vänersborg 
Om- och tillbyggnad för 

vägförvaltningen 3 500 3 500 2 207 1 000 293 74-05 75-09 

Karlstad 
Nybyggnad i Klaraområdet 67 000 119 000 30 048 25 000 25 000 74-01 78-04 

Örebro 
Nybyggnad i kv. Tullen 28 800' 31 000 15 000 12 000 75-02 76-02 

Gävle 
Nybyggnad i kv. Vasen 50 000 52 500 41 232 10 000 1 000 73-08 75-06 

Nybyggnad i kv:en Låsman 
och Vulcanus 15 600 16 700 5 563 7 000 3 000 74-10 76-03 

Nybyggnad i Mårtsbo 1 150 1 220 977 200 40 74-08 75-03 

Borlänge 
Nybyggnad i kv. Paradiset 24000 9 000 76-08 78-05 

Sundsvall 
Nybyggnad i kv. Måsen 28 000 28 000 17 325 5 000 2 000 72-06 76-02 
Nybyggnad i kv. Målaren 30 000 30 150 26 905 3 000 200 72-11 74-1 I 

Umeå 
Nybyggnad inom uni-

versitetsområdet 42 600 5 000 17 000 76-04 78-04 

Luleå 
Nybyggnad inom Porsö-

området 31 600 3 600 17 000 76-04 77-10 

Övrigt 
Övriga omlokaliserings-

objekt 135 000 125 000 30 000 
Diverse objekt 15 000 30000 1 350 4 000 20 000 
Projekteringskostnader 25 000 
Erfarenhetsmässig reduk-

tion av medclsbehovet -10 361 -11 098 
1119 035 1540 205 665 589 196 587 285 000 

'Prop. 1975: 85 (bil. 6 s. 21), FiU 1975: 19, rskr 1975: 131 
• Prop. 1975/76: 25 (bil. 5 s. 24), FiU 1975/76: 13, rskr 1975/76: 92 
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Anslagsbcräkning (I 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

BehåHning 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
Anslag för 1976/77 (förslag) 

11 587 
185 000 
285 000 
481 587 

Beräknad medclsförbruk
ning 

1975/76 
1976/77 

196 587 
285 000 

481 587 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för stat
lig förvaltning inom de kostnadsramar som jag har förordat i 

det föregående, 
2. till Byggnadsarbeten för statlig förvaltning för budgetåret 

1976/77 anvisa ett investeringsanslag av 285 000 000 kr. 

12. Inköp av fastigheter m. m. 

] 974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

15 959 669 

25 000 000 
55 000 000 

Behållning 27 759 039 

Anslaget används för fastighetsförvärv efter beslut av regeringen 

varje särskilt fall, bl. a. för markinköp i samband med omlokalisering av 
statlig verksamhet och förvärv av tomtmark för förvaltningsbyggnader 
och polishus. Byggnadsstyrelsen har av regeringen bemyndigats att -
om kostnaden i det enskilda fallet inte överstiger 300 000 kr. - själv be
sluta i frågor som gäller bl. a. fastighetsrcgleringar och komplettcrings
köp. 

Byggnaci.1-styrelsen 

Fortfarande återstår att förvärva mark i samband med omlokalise
ringen av statlig verksamhet, bl. a. i Kalmar, Borås, Sundsvall och 
Umeå. I övrigt pågår förhandlingar med kommuner och enskilda om 
mark- och fastighetsförvärv för utbyggnaden av förvaltningen, bl. a. 

länsstyrelserna samt domstols- och polisväsendet. Styrelsen föreslår vi

dare att medel beräknas för förvärv av sådana äldre, kommunägda po
lishus för vilka om- eller tillbyggnader kan bli aktuella. Styrelsen före

slår att sammanlagt 55 milj. kr. anvisas under innevarande och nästa 
budgetår utöver vad som har beräknats i stadsbudgetef) för innevarande 

budgetår. 

Föredraganden 

Efter samråd med chefen för justitiedepartementet har jag funnit att 
kostnaderna för inköp av äldre polishus bör bestridas från det invcste-
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ringsanslag under andra huvudtiteln som utnyttjas för investeringar i 

övrigt för lokaler för polisväsendet. Med hänsyn till dels behov av 

markförvärv i samband med omlokalisering av statlig verksamhet och 
för bl. a. Jänsförvaltningens expansion, dels att evakueringarna i sam
band med riksdagens återflyttning till Helgcandsholmen kan komma att 

leda till ett ökat behov av medel till fastighetsförvärv bör anslaget för 
nästa budgetår ökas till 55 milj. kr. 

Jag hcmställcr att regeringen föreslår riksdagen 
att till Inköp av fastigheter m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett investeringsanslag av 55 000 000 kr. 

13. Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anshtg 

1976/77 Förslag 

294 176 

600 000 

200 000 

Behållning 408 579 

Från anslaget bestrids kostnader för anskaffning av fastigheter och 

byggnader avsedda att tillgodose behovet av expeditionslokaler m. m. 

för de regionala och lokala tullmyndigheterna. Byggnadsverksamhetcn 

omfattar huvudsakligen tullstations- och bilvisitationsbyggnader, för

rådsbyggnader för förvaring av oljebckämpningsmateriel m. m. samt 

byggnader för samhandscentraler och radiolänkstationer. 

G eneraltullstyrelsen 

Generaltullstyrclsen föreslår att uppkommen anslagsbchållning under 

i1111ernra11de budgettlr får anlitas för utförande av följande objekt. Den 

för ombyggnad av tullstationsbyggnadcn och tillbyggnad av bilvisita
tionsbyggnadcn i Svinesund beräknade kostnaden av 190 000 kr., för vil

ken medel anvisats budgeti1ret 1975/76, bör få höjas med 90 000 kr. till 
följd av behov av förbättrad lokaldisposition och installation av en ener
gibesparande vcntilationsanläggning. Vidare bör en mindre, monterings
färdig byggnad uppföras för tillkomsten av en av kustbevakningspcrso

nal bemannad sambandsccntral i anslutning till Tingstäde radio på Got
land (50 000 kr.), ett mindre cxpcditionsutrymme uppföras i ansluining 

till ett befintligt oljeskyddsförråd på Hasslö, Blekinge län (15 000 kr.) 

<>amt en ny byggnad för radiolänkstation på Tomberget, Stockholms län, 

uppföras som ersättning för en nedbrunnen (15 000 kr.). 

För niista budgetår hemställer styrelsen att medel anvisas, såvitt avser 

gränsbevakningens behov, för vissa ombyggnads- och anliiggningsarbc

tcn på och i anslutning till en befintlig expcditionsbyggnad i H:1n, 

Värmlands län, (120 000 kr. ) och för installation av en energibespa

rande ventilationsanläggning i tullstationsbyggnaden i Pello, Norrbot

tens län (40 000 kr.). 
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För kustbevakningens behov bör medel anvisas för en garagetillbygJZ
nad och kompletterande sanitära installationer vid ett befintligt olje

skyddsförråd i Höllviksnäs, Malmöhus län (50 000 kr.). 
Under beaktande av medelsbehov för oförutsedda utgifter och av 

medelsbehållning under anslaget föreslår generaltullstyrelsen att 200 000 
kr. anvisas för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag förordar att de av generaltullstyrelsen föreslagna byggnadsobjek

ten utförs. Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med det av styrel

sen föreslagna beloppet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa byggnadsarbeten vid tullverket tör budgetåret 1976/ 
77 anvisa ett investeringsanslag av 200 000 kr. 
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V. Fonden för låneunderstöd 

4. Lån för inrättande av alkoholfria restauranger. I statsbudgeten för 

innevarande budgetår finns uppfört ett investeringsanslag av 105 000 

kr. för detta ändamål. 

Alkoholpolitiska utredningen har i sitt betänkande Alkoholpolitik 

(SOU J974: 90-93) föreslagit att ifrågavarande långivning skall upp

höra. Beredningen av utredningens förslag pågår och avsikten är att 

riksdagen under innevarande riksmöte skall föreläggas en proposition 

på grnndval av alkoholpolitiska utredningens slutbetänkande. I avvak

tan p;\ detta bör anslaget föras upp i förslaget till statsbudget för nästa 

budgetår. Med hänsyn till den beräknade medelsbehållningen bör an

slaget föras upp med ett formellt belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

~itt, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Lån för i11-
rii1ta11de av alkolwlfria restauranger för budgetåret 1976177 

bcr~ikna ett investeringsanslag av 1 000 kr. 

5. Pressens lånefond. I statsbudgeten för innevarande budgetår finns 

uppfört ett investeringsanslag av l 000 kr. för detta ändamål. Med 

hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslagen E 7 och 

E 8 hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Pressens 

låne/ ond för budgetåret 1976177 beräkna ett investeringsan

slag av 1 000 kr. 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

1. Vissa projekteringskostnader 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

77 133 210 

60 000 000 

20 000 000 

Behållning 36 338 462 

Anslaget disponeras efter beslut av regeringen för sådana projekte

ringsarbeten som föregår den slutliga prövningen av byggnadsobjekt. 

Prnjektcringskostnaderna täcks sedermera av de byggnadsanslag som 

begärs då byggnadsobjekten redovisas för riksdagen. Det belopp som 

motsvarar projekteringskostnaderna förs tillbaka till fonden för förlag 

till statsvcrket när byggnadsanslag beviljats och redovisas som övriga 

kapitalmedel. 

Återföringen innebär att det berörda byggnadsanslaget i anslutning 
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till byggstarten belastas med tämligen betydande utbetalningar som mot
svarar hela den fram till denna tidpunkt upparbetade projekteringskost

naden för objektet. Detta medför att möjligheterna att med önskvärd 

säkerhet bertikna medelsbehovet under byggnadsanslagen minskas, sär
skilt i fråga om objekt som planeras bli påbörjade under den senare de

len av budgetåret. Efter förslag av byggnadsstyrelsen förordar jag därför 

att utgifterna i samband med de projekteringsuppdrag som lämnas sty

relsen fr. o. m. nlista budgetår bestrids direkt från berörda byggnadsan

slag. I de fall då slirskilda byggnadsanslag ännu inte har anvisats bör ut

gifterna t. v. belasta investeringsanslaget Byggnadsarbeten för statlig för

valtning. Konsekvenserna av det nu redovisade förslaget har beaktats vid 

beräkningen av medelsbehovet för budgetåret 1976/77 under de skilda 

investcringsanslagen. 
Mot bakgrund av vad jag har förordat i det föregående beräknar jag 

att anslaget för nästa budgetår kan föras upp med ett belopp som är 40 

milj. kr. Higre än innevarande budgetår. Jag förordar att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Vissa projekteringskostnader för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett investeringsanslag av 20 000 000 kr. 

JX. Diverse kapitalfonder 

5. Statens datmnaskinfond: Anskaffning av datamaskiner 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 

82 821 053 

63 000 000 
1976/77 Förslag 115 000 000 

Behållning 55 233 989 

Statens datamaskinfond är en kapitalfond för finansiering och redo
visning av generellt användbar datamaskinutrustning som anskaffas för 
andra myndigheter och institutioner än de affärsdrivande verken. 

Fonden består av två delfonder, försvarets delfond och civila statsför

valtningens delfond. Båda delfonderna förvaltas av statskontoret. Del

fonderna byggs upp genom medel som anvisas på invcsteringsanslagcn 

Statens datamaskinfond: Försvarets delfond: Anskaffning av datamaski

ner och Statens datamaskinfond: Anskaffning av datamaskiner. Mcdels

bchovet för budgetåret 1976/77 till Statens datamaskinfond: Försvarets 

delfond: Anskaffning av datamaskiner har tidigare denna dag anmälts 

av chefen för försvarsdepartementet. 

Från investeringsanslagen till fonden bestrids dels utgifter för förvärv· 

av datamaskinutrustning, dels andra utgifter av investeringskaraktär i 
samband med anskaffning, installation eller igångkörning av förvärvad 

eller förhyrd datamaskinutrustning, vilka är av sådan art att de bör pe

riodiseras. På fonden redovisad utrustning ställs mot avgift till förfogan-
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de för de myndigheter som skall svara för driften av anläggningarna. Av

gifterna fastställs av statskontoret efter samråd med riksrevisionsverket 
och, i fråga om avgifter till försvarets delfond, försvarets rationalise
ringsinstitut. Avgifterna skall, utöver normal avskrivning eller hyra för 
utrustning m. m., täcka kostnaderna för fondens administration. 

Statsko11torct 

I anvisningar för myndigheternas anslagsframställningar åläggs de 
myndigheter som omfattas av statens datamaskinfond att anmäla behov 
av datamaskinutrustning till statskontoret, som avger gemensam anslags
framställning för den datamaskinutrustning som kan behöva anskaffas 
över fonden. På grundval av sålunda redovisade eller på annat sätt ak
tualiserade behov beräknar statskontoret det totala investeringsbehovet 
för datamaskinutrustning inom den civila statsförvaltningen under bud
getåret 1976177 till 127 milj. kr. Investeringsbehovet under budgetåret 

1975176 uppskattas till 106,2 milj. kr., varefter 12 milj. kr. finns disponi
belt. Med hänsyn till de förskjutningar av leveranser och betalningar 
som erfarenhetsmässigt inträffar, hemställer statskontoret om ett inve
steringsanslag om 115 milj. kr. Bland större investeringsobjekt märks 

kompletteringar och nyanskaffningar till rikspolisstyrelsens datorsystem, 
riksförsiikringsverket, statens vägverk, bil- och körkortsregistret, statis
tiska centralbyrån, datamaskincentralen för administrativ databehand
ling, riksskatteverket, universitet och högskolor samt arbetsmarknads
verket. Den slutliga prövningen av de enskilda investeringsobjektea sker 
i samband med att statskontoret hos regeringen begär bemyndigande att 
få anskaffa viss utrustning. Mcdclsberäkningen avser huvudsakligen köp 
av utrustning. Val mellan köp och förhyrning av kontrakterad utrust
ning sker dock som regel först i samband med leveransen. Skulle förhyr
ning i stället för köp bli aktuell för viss utrustning blir medclsbehovet i 
motsvarande mån fägre. 

J\kd hiinsyn till de långa leveranstider som normalt gäller vid an
skaffning av datamaskinutrustning anser statskontorct vidare att det be
hövs ett bemyndigande, utöver av riksdagen åren 1970-1974 Uimnade 
bemyndiganden på sammanlagt 360 milj. kr., att beställa datamaskinut
rustning till ett värde av sammanlagt 150 milj. kr. Beställningen av ut

rustning som skall installeras under budgetåret 1976/77 behöver i flerta
let fall göras under budgetåret 1975/76. Detta förutsätter dock att den 
bcställningsram som disponeras under budgetåret 1975/76 ökas med 25 
milj. kr. Statskontoret har i särskild framställning hemställt om att riks
dagens medgivande till denna ökning av beställningsramen inhämtas i 
proposition om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 
1975176. För utrustning som beräknas bli levererad främst undc;- budget
åren 1977/78 och 1978/79 bör riksdagens medgivande inh1imta'.. för be
ställningar till ett' värde av 125 milj. kr. utöver sistnämnd:i bcmyndigan-
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de om 25 milj. kr. och tidigare lämnade bemyndiganden. Ifrågavarande 

leveranser utgörs av utrustning för bl. a. rikspolisstyrelsen, centralnämn

den för fastighetsdata, riksförsäkringsverket, statens vägverk, datama

skincentralen för administrativ databehandling, riksskatteverkct, univer
sitet och högskolor samt arbetsmarknadsverket. 

Föredraganden 

Statskontoret har på grundval av bl. a. uppgifter från myndigheterna 
beräknat att datamaskinutrustning kommer att anskaffas för 127 milj. 

kr. under nästa budgetår. Medelsbehovet avser anskaffning av utrust
ning för bl. a. polisväsendet, den allmänna försäkringen, bil- och kör

kortsregistret, statistiska centralbyrån, datamaskincentralen för admi

nistrativ databehandling, det nya systemet för ADB inom folkbok

föring och beskattning, universitet och högskolor samt arbetsmark

nadsverkets platslisteframstmlning. I huvudsak gäller det anskaffnings
behov till vilka riksdagen redan har tagit principiell ställning genom 

exempelvis beslut om uppbyggnad av ett visst ADB-system eller beslut 

om sådana reformer som är styrande för behovet av datamaskin

utrustning. Regeringen har till del redan bemyndigat statskontoret att 

anskaffa denna utrustning. 

Riksdagen har redan innevarande budgetår medgivit att datamaskin

utrustning beställs - utöver tidigare medgivet belopp - till en kost

nad av högst 25 milj. kr. (prop. 1975176: 25, FiU 1975176: 13. rskr 

1975176: 92). 

Statskontoret har härutöver beräknat behovet av beställningsbemyndi
gande till totalt 125 milj. kr. för anskaffningar som avses levereras främst 

under budgetåren l 977 /78 och 1978/79. 
Jag beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under anslaget till 115 

milj. kr. Riksdagens bemyndigande bör därutöver inhämtas att beställa 
datamaskinutrustning till ett värde av 125 milj. kr. utöver tidigare liim

nade bemyndiganden. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att datamaskinutrustning beställs - utöver tidigare 

medgivet belopp - till en kostnad av högst 125 000 000 kr., 

2. till Sta!ens datamaskin/ond: Anskaffning av datamaskiner för 

budgetåret 1976177 anvisa ett invcsteringsanslag av 115 000 000 

kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

DRIFT BUDGETEN 

A. Finansdepartementet m. m. 

9 Finansdepartementet 
10 Gemensamma ändamål för departementen 
11 Ekonomiska attacheer 
11 Kommittccr m. m. 
12 Extra utgifter 

B. Allmänna centrala ämbetsverk m. m. 

13 Kammarkollegiet 
14 Statistiska centralbyrån: 
J 6 Statistik, register och prognoser 
36 Uppdragsverksamhct 
37 Folk- och bostadsräkning 1975 
38 Konjunkturinstitutet 
39 Statskontoret 
43 Datamaskincentralen för administrativ databehandh 
44 Viss rationaliserings- och utvecklingwerksamhet 
45 Riksrevisionsverkct 
49 Byggnadsstyrelscn 
55 Utredningar rörande byggnadsföretag m. m. 
56 Inredning av byggnader för statlig förvaltning 
64 Statens förhandlingsnämnd 
65 Nämnden för samhällsinformation: 
65 Förvaltningskostnadcr 
67 Tidningsutgivning 
68 Statens avtalsverk 
70 Statens personalpensionsverk 
72 Statens personalbostadsdelegation 
73 Statens personalutbildningsnämnd 
74 Statens personalnämnd 

C. Skatte- och kontrollväsen 

78 Tullverket: 

157 

Anslag kr. 

23 533 000 
45 290 000 

l 298 000 
11000000 

675 000 

81796000 

11082000 

158 611 000 
1 000 

26 367 000 
5 334 000 

40 000 000 
1 000 

4 000 000 
38 500 000 

I 000 
I 000 

22 000 000 
2 053 000 

2 032000 
l 241 000 

15 610 000 
30 939 000 

656 000 
6 391 000 

23 675 000 

388 495 000 

78 Förvaltningskostnader 383 735 000 
86 Anskaffning av viss materiel l 282 000 
87 Myntverket: 
88 Förvaltningskostnader 4 801 000 
89 Uppdragsverksamhet 1 000 
89 Utrustning 500 000 
90 Riksskatteverket l 36 845 000 

101 Det nya ADB-systemet för folkbokföring och beskattning, m.m. 
110 Avsättning till bank tillsynens fond 3 100 000 
112 Avsättning till fondtillsynens fond 600 000 
112 Avsättning till jordbrukskassetillsynens fond 650 000 
112 Avsättning till sparbankstillsynens fond 3 200 000 
113 Revision av sparbankernas förvaltning 1 050 000 
113 Avsättning till försäkringsinspektionens fond 4 458 000 
114 Stämpelomkostnader 2 251 000 
115 Kostnader för årlig taxering m. m. 77 000 000 
116 Ersättning till postvcrkct m. fl. för bestyret med skatteupp-

börd m. m. 25 450 000 
11 7 Kilometerbeskattning 1 927 000 

646 850 000 
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D. Bidrag och ersättningar till kommunerna 

120 Ersättning till Trelleborgs kommun för mistad tolag 
120 Skatteutjämningsbidrag till kommunerna m. m. 
123 Skattebortfallsbidrag till kommuner m. fl. 
124 Särskilt bidrag till kommunerna 
125 Extra bidrag till kommuner och landstingskommuner 
125 Kompensation till kommuner m. fl. i anledning av 

J 974 ärs skattereform 

E. Diverse 

158 

1 355 000 
2 870 000 000 

950 000 000 
122 000 000 
600 000 000 

*750 000 000 

5 293 355 000 

126 Ersättning till statens allmänna fastighetsfond: Slottsbyggna-
dernas delfond 7 589 000 

126 Bidrag till vissa internationella byråer och organisationer m.m. 2 205 000 
127 Statens krigsförsäkringsnämnd m. m. 64 000 
127 Bidrag till Föreningen Fruktdrycker *35 000 
128 Bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon 5 125 000 
128 Bidrag till Institutet för storhushållens rationalisering 470 000 
129 Produktionsbidrag för dagstidningar * 97 000 000 
129 Sarndistributionsrabatt för dagstidningar • 25 000 000 
J 29 Viss inforrnationsverksamhet 1 I 200 000 
13 l Vinstutlottning i lönsparandet m. m. 17 400 000 
132 Upplysning om alkohol- och narkotikaproblemen *2 500 000 
132 Bidrag till vissa investeringar l 000 
133 Avlöningar till personal på indragningsstat m. m. 100 000 
133 Viss utbildningsverksamhet 2 400 000 
134 Lönekostnader vid viss omskolning och omplacering 17 400 000 
136 Statlig företagshälsovård I 000 
I 36 Kostnader för vissa nämnder m. m. 550 000 
137 Viss förslagsverksamhet m. m. 142 001) 
137 Täckning av merkostnader för löner och pensioner m. m. 400 000 000 
139 Förberedelser för omlokalisering av statlig verksamhet 14 200 000 

603 382 000 

Summa för driftbudgeten 7 013 878 000 

KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

140 Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
150 Inköp av fastigheter m. rn. 
151 Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

V. Fonden för låneunderstöd 

153 Lån för inrättande av alkoholfria restauranger 
153 Pre.ssens lånefond 

VII. Fonden för förlag till statsverket 

J 53 Vissa projekteringskostnader 

IX. Diverse kapitalfonder 

285 000 000 
55 000 000 

200 000 

340 200 000 

"'! 000 
*l 000 

2 000 

20 000 ooc 

154 Statens datarnaskinfond: Anskaffning av datamaskiner 115 000 00() 

Summa för kapitalbudgeten 475 202 000 

Totalt för finansdepartementet 7 489 080 000. 

* Beräknat belopp 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 197S 750509 







Bilaga 10 till budgetpropositionen 1976 

U tbildningsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 10 

Till utbildningsdepartcmentet hör skolväsendet, den högre utbild

ningen och forskningen, vuxenutbildningen, lärarutbildningen, det stu
diesociala stödet, kulturverksamheten, internationellt kulturellt utbyte, 

radio- och televisionsfrågorna samt kyrkoärendena. · 
Vid 1975 års riksmöte fattades beslut om en reformering av högsko

leutbildningen samt om vuxenstudiestöd och uppsökande verksamhet på 
arbetsplatser. Med dessa reformer fullföljs den strävan att demokrati
sera utbildningen som på 1960-talet inleddes med reformerna i fråga om 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Syftet med de senaste 
reformerna är inte minst att undanröja ekonomiska, sociala och geogra
fiska faktorer som utgör hinder för individernas möjligheter att få ut
bildning. I detta syfte vidgas tillträdet till högre utbildning. Åtgärder 
vidtas för att förnya utbildningens innehåll och organisation i syfte att 
tillgodose nya grupper och nya behov. Samtidigt förändras utbildning
ens lokalisering och distribution. Genom de studiesociala reformerna 

förbättras de vuxnas ekonomiska villkor vid hel- och deltidsstudier och 
genom uppsökande verksamhet har ett instrument kommit till för att 
nå dem som haft de största svårigheterna att ta del av vuxenutbildningen. 
Dessa förändringar stöder aktivt de organisatoriska förändringar som 
tidigare skett inorn vuxenutbildningen. Samtidigt kan de nämnda re
formerna ses som de första stegen i utvecklingen av en ny modell för 
utbildningsplanering, återkommande utbildning. 

En utveckling har under de senaste åren skett mot utbildningsval som 
gynnar en växling mellan studier och yrkesarbete. I gymnasieskolan 
visar alltfler elever intresse för utpräglat yrkesförberedande utbild
ning. Av de teoretiska linjernas elever ser många det naturligt att tidigt 
ägna sig åt yrkesarbete. Andelen äldre studerande med yrkescrfarenhet 
v~ixer inom högskoleutbildningen. I proposition 1975: 9 om reforme

ring av högskoleutbildningen utvecklades principerna för återkom
mande utbildning. Där betonades att denna inte avses vara ett fast möns
ter för alla former av studier. Målet bör vara att på sikt utforma villko
ren för och organisationen av utbildningen efter grundskolan så att de 
studerande stimuleras att välja mellan arbete, utbildning och annan 
verksamhet och detta på ett sådant sätt att inte bara de utbildningsmäs-

1 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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sigt redan gynnade utnyttjar dessa möjligheter. Utbildningsutskottct slog 

i betänkandet 1975: 17 fast att den fortsatta planeringen av utbild

ningssystemet skall utgå från återkommande utbildning som vanlig mo

dell för individernas utbildningsplanering. 

De förslag som föreläggs riksdagen vid 1975/76 års riksmöte präglas i 

stor utsträckning av strävan efter att åstadkomma ökade möjligheter till 

återkommande utbildning. En grundliiggancle prioritering finns i försla

gen. De mest kostnaclskrävancle delarna av förslagen gäller dem som 

har de största behoven och de största sociala och psykologiska hindren 

att övervinna. Samtidigt föreslås eller förbereds förändringar i bl. a. stu

dieorganisationen i avsikt att stimulera dem som befinner sig i ung

domsutbildningen till återkommande utbildning. 

I. grundskolan läggs grunden till attityder till arbetsliv och fortsatta 

studier. E'1 slirskilcl proposition avses bli framlagd för riksdagen på 

grundval av förslagen (SOU 1974: 53) från utredningen om skolans inre 

arbete (SIA) och (SOU 1974: 42) 1968 års barnstugeutredning i den 

del som rör allmän fritidsverksamhct. Ett genomgående drag i försla

gen till förändringar är skolans vidgade sociala ansvarstagande för ele

verna. Dliri ligger också att eleverna skall få en fastare kontakt med 

det samhtille där skolan verkar och rned dess arbetsliv, fritidsverksam

het samt med organisationer och folkrörelser på orten. SIA har före

slagit åtgärder för att bätire anpassa sko!an till elever med olika slags 

svårigheter. Förslagen kan ses som åtgärder för att förverkliga tidigare 

skolreformer. 
Förslagen till förändringar i gymnasieskolan är i budgetpropositionen 

i huvudsak inriktade på en fortsatt utbyggnad av antalet utbildnings

platscr, frilmst i mer utprliglat yrkesinriktad utbildning. Av betydelse 

för utveckling mot återkommande utbildning är de förslag (Ds U 1975: 

18) som en <Lrbctsgrupp inom departementet fänrnat angående vissa 

åtgärder för dem som lämnar skolan utan att ha fått en grundläggande 

yrkesutbildning och som möter svårigheter att få en fast förankring på 

arbetsmarknaden. Bl. a. föreslås kortare specialkurser som kan inordnas 

i ett varvat utbildningssystcm och möjligheter till deltidsutbildning. 

Liknande frågor behandlas i sysselsättningsutredningens betänkande 

(SOU 1975: 90) Arbete åt alla. En mer omfattande förändring av gym

nasicsk0lans studieorganisation i syfte att anpassa den till återkom

mande utbildning förbereds av skolöverstyrelsen (SÖ). 

Genom en central och sex regionala organisationskommittcer förbe

reds nu genomförand;:: av reformeringen av högskoleutbild11h1g~n. 

Kommittfrrna har bl. a. i uppgift att föreslå sådana åtgärder som kan 

stödja växling mellan arbetsliv samt studier och samspel mellan hög

skolan och arbet~;!ivct. Det gäller bl. a. elen mer detaljerade utform

ningen av behörighets- och urvalsregler, fördelningen av utbildnings

rcsurscr mellan linjer och enstaka kurser och sammanslittningen av 
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olika organ i högskoleorganisationen. Ett studieorganisatoriskt förbere

delsearbete sker bl. a. inom universitetskanslersämbetet (UKÄ) och vid 

olika färoanstalter. Bl. a. bearbetas nu förslag till studieorganisation för 

jurist- och socionomutbildningarna samt vissa vårdutbildningar med sik

te på återkommande utbildning. Förslag till förändring av journalistut

bildningen och vissa vårdutbildningar bereds f. n. inom utbildningsde

partementet. 

De ekonomiskt tyngsta förändringarna genomförs för att stödja dem 

som söker sig till olika ·slag av vuxenutbildning. Det särskilda vuxenstu

diestödet byggs ut ytterligare. De tim- och dagstudiestöd som införts 

för kortare studier i studiecirkel och vid folkhögskola ökar också. Det 

giiller ~ven den uppsökande verksamheten på arbetsplatser och i bo

stads0mråden. Dessa åtgärder avser i främsta rummet att söka få med 

korttidsutbildade vuxna i studieverksamheten. Kravet på rlittvis för

delning av resurser mellan generationer motiverar att förhållandevis 

större insatser görs för utbildning av vuxna. 

Vid sidan av huvudtemat återkommande utbildning behandlas ett an

nat genomgående tema i de olika delavsnitten, det vikande intresset för 

natun,etenskap/iga och tekniska studier. Under 1970-talet har antalet 

studerande på gymnasieskolans naturvetenskapliga linje minskat fortlö

pande. Den fyraåriga tekniska linjen har i stort sett hävdat sig väl. I 

högskoleutbildningen har antalet förstagångsinskrivna vid matematisk

naturvetenskaplig fakultet minskat. Vid teknisk fakultet har antalet va

rit i stort sett oförändrat trots att antalet nybörjarplatser ökats. Till

strömningen till grundläggande högskoleutbildning inom dessa båda om

råden sammantagna kan emellertid komma att minska ytterligare mot 

slutet av 1970-talet, då nedgången av antalet studerande i gymnasiesko

lans naturvetenskapliga linje slår igenom på högskolenivå. 

Orsakerna till denna utveckling är flera. Den förändrade arbetsmark
nadssituationen vid 1960-talets mitt och konjunkturnedgången vid 1970-

talets början har säkert medverkat. Uppfattningen att det tekniska kun

nandet inte utnyttjas för att lösa flera av de stora samhällsproblemen 

uppges ibland spela en viktig roll. Pedagogiska och metodiska problem 

i skolans undervisning har medverkat till att undervisningen ansetts vara 

svår. Detta kan också ha påverkat viljan att studera vidare inom det tek

niskt-naturvetenskapliga området negativt. Flickorna har i otillräcklig 

grad kunnat engageras för detta slags studier. Tillströmningen av 1ildre 

studerande 1ir betydligt lägre än i annan högre utbildning. 

l delavsnitten och i kommande särskilda propositioner föreslås åtgär

der som på både kort och lång sikt avser att förbättra situationen. De 

berör innehåll och metod i läroplansarbete, studie- ocn yrkesorientering, 

lärarutbildning, möjligheter till behörighetskomplcttcring och högsko
lans utbildningsutbud. 

Vikande intresse för naturvetenskapliga och tekniska studier har visat 
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sig också i andra västeuropeiska länder. På svemkt initiativ pågår inom 
ramen för Europarådet ett utredningsarbete i dessa frågor, vars resultat 
beräknas kunna presenteras under år 1977. 

Under åren 1974 och 1975 fattade riksdagen beslut orn betydande 

kulturpolitiska reformer. Målen preciserades för de statliga insatserna 
på kulturområdet. Nya statsbidrag infördes för att stimulera kulturakti
viteter i folkrörelserna och få till stånd en breddning av kulturinstitu

tionernas verksamhet till nya grupper och nya delar av landet. En upp

rustning av kulturminnesvården och de statsstödda museerna påbörja

des. Nya insatser gjordes för folkbiblioteken och på filmområdet. Ett 

statligt litteraturstöd infördes. 

Det kulturpolitiska reformarbetet fortsätter genom förslag till riksda

gen under 1975/76 års riksmöte. En proposition kommer att läggas fram 
med förslag till förbättringar av kulturarbetares ekonomiska villkor 

och förstärkning av resurserna för utställnings- och konstbildningsverk
samheten. Med denna avslutande etapp av det treåriga reformarbetet 
har ställning tagits till reformförslag som omspänt i stort sett hela 

kulturområdet och en grund lagts för en kulturpolitik som bidrar till 

jämlikhetssträvandena och medverkar till att skapa en bättre samhälls

miljö. 

Kulturändamål 

De förslag till nya insatser på kulturområdet som läggs fram i denna 

budgetproposition innebär en uppföljning av sådana initiativ som tagits 
under de två första åren av den treåriga reformperioden. 

Resurserna för kulturverksamhet inom folkrörelserna förstärks genom 
att bidraget till kulturprogram i föreningslivet ökar med 3,1 milj. kr. till 
l 2,1 milj. kr. Statsbidraget till regionala teater- och musikinstitutioner 

ökar med 2,3 milj kr. Statligt stöd ges därmed till 14 regionala teatrar 
och 10 regionala musikinstitutioner. Dessutom beräknas en ny regional 

ensemble starta i Jönköpings län under Riksteaterns huvudmannaskap. 

Även insatserna för kulturminnesvården och museerna förstärks. Den 

organisatoriska upprustning av riksantikvarieämbetet och statens histo

riska museer som påbörjades under budgetåret l 975/76 fullbordas ge

nom den personalförstärkning m. m. som nu föreslås för myndigheten 

till en kostnad av 2,3 milj. kr. Från den 1 juli 1976 blir länsstyrelserna 
regional myndighet för den statliga kulturminnesvården. I samband här

med förstärks länsstyrelserna med handläggare för kulturminnesvårds

ärenden. 
De statsstödda museerna får ökade resurser. Speciellt gäller detta et

nografiska museet, Musikhistoriska museet och Iivrustkammarcn som 

skall flytta in i nya lokaler. Även arkiven förstärks med ett antal nya 

tjänster. 

I budgetpropositionen föreslås riktlinjer för den fortsatta utveek-
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!ingen av den konstniirliga utbildni11gen för bild- och formområdet. En

ligt dessa skall konsthögskolan även fortsättningsvis ha till uppgift att 
förbereda för yrkesverksamhet som fritt verkande bildkonstnär. Också 
konstfackskolan bör i stort sett behålla sitt nuvarande utbildningspro
gram men skolans organisation förändras för att utbildningen bättre 
skall kunna motsvara yrkeslivets krav. De försök med nya organisations
och undervisningsformer som pågår vid konstfackskolan får ökade re
surser. Detsamma gäller det praktiska reformarbete som organisations
kommitteen för högre musikutbildning, OMUS, bedriver vid musikhög

skolorna. Musiklärarutbildningen byggs ut genom att utbildning i musik 
och annat ämne startas i anslutning till Framnäs folkhögskola i Piteå. 

Det statliga stödet till ungdomsorganisationerna föreslås öka med 

sammanlagt 8,4 milj. kr. Från den 1 juli 1976 övertar statens ungdoms
råd från Sö uppgiften att fördela statsbidragen till ungdomsorganisa
tionernas centrala och lokala verksamhet. Rådet får en central roll niir 
det gäller att utveckla samarbetet mellan ungdomsorganisationerna, 
skolan och kommunernas fritidsverksamhet. 

Skolväsendet och lärarutbildning 

Anslaget till grundskolan beräknas nästa budgetår öka med l 522 

milj. kr. till 6 334 milj. kr. En fortsatt ökning av medlen till personell 

assistans åt handikappade elever föreslås. Vidare föreslås att anslaget 
för särskilda åtgärder på skolområdet ökas med ll milj. kr. Detta anslag 
kommer därmed att uppgå till 50 milj. kr. 

Samtidigt med de ökade resurserna för personell assistans åt handi
kappade elever i grundskolan föreslås en rad nya tjänster inom special
skola11. 

Antalet intagningsplatser inom gymnasieskolan kommer under nästa 
budgetår att öka något. En viss fortsatt förskjutning mot mer utpräglat 
yrkesinriktade linjer föreslås. Även inom gymnasieskolan föreslås ytterli
gare stö<låtgiirder för handikappade elever. Den kraftiga utbyggnaden av 
samhällets barnomsorg som staten och kommunerna kommit överens 
om medför ett behov av kraftigt utökad utbildning av personal. Förslag 
kommer att fäggas fram om en väsentligt utökad barnskötarutbildning 

i gymnasieskolan. Anslaget till gymnasieskolan beräknas öka med 305 
milj. kr. till l 875 milj. kr. 

Ytterligare insatser föreslås på gymnasieskolan genom att anslaget till 
utrustning föreslås öka med 6,9 milj. kr. till 50 milj. kr. Härigenom blir 
det möjligt att bl. a. anpassa vissa utrustningslistor inom den mer ut
präglat yrkesinriktade utbildningen till den aktuella· kostnadsnivån. 
ökningen medger också en förhöjd bidragsandel till första uppsättningen 
av materiel för särskilt kostnadskrävande uppsättningar. Ramen för in
vestering i skolbyggnader föreslås öka från 475 till 600 milj. kr. 
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På grundval av SIA:s och 1968 års barnstugeutrednings betänkanden 
kommer förslag att läggas fram för riksdagen under innevarande riks

möte. Förslagen avser främst det inre arbetet i skolan och fritidsinsatser 

för barn och ungdom. 
En siirskild proposition avses bli framlagd under innevarande riks

möte med förslag om ytterligare insatser för invandrarbarnens språkträ

ning. 
Riksdagen beslöt vid 1975 ftrs riksmöte att minska klass- och ämnes

lärarutbildningen med hänsyn till det minskade rckrytcringsbehovet. 

Dimensioneringen och lokaliseringen av klass- och ämneslärarutbild

ningen har under året utretts av en särskild arbetsgrupp inom regerings

kansliet. Uirarutbildningen avses bli behandlad i en särskild proposi

tion till riksdagen vid 1975/76 års riksmöte. I denna kommer även 

förslag läggas fram om en väsentlig utbyggnad av intagningen till fritids

pcdagog- och förskollärarutbildningarna. Denna ökning beräknas över

stiga den minskning av klass- och ämneslärarutbildningarna som riksda

gen fattat beslut om vid 1975 års möte. 

Högre utbildning och forskning 

Riksdagen fattade våren 1975 beslut om reformering av högskoleut

bildningen (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179). Genomföran

<lct av reformen börjar den l juli 1977. Det förbereds av en central och 

sex regionala organisationskommitteer. Det nya centrala ämbetsverket 
för högskolan, universitets- och högskolc~imbetet, föreslås börja sin 
verksamhet den 1 oktober 1976. Verket skall ha ett övergripande plane
ringsansvar för all grundläggande högskoleutbildning. För stöd- och 
innovationsåtgärda inom den grundläggande högskoleutbildningen fö
r~slås sammanlagt 5,47 milj. kr. 

Utbyggnaden av den tekniska utbildningen vid högskolan i Luleå 
samt av utbildnings- och forskningsorganisationen för medicin och för 
odontologi i Huddinge fortsätter. En reformerad hälsovårdsinspcktörs

utbildning föreslås starta i Umeå 1977. 

Kvalitativa förstärkningar av den grundläggande tekniska utbild

ningen föreslås. 
För åtgärder tör ökad internationalisering av högskoleutbildningen 

föreslås 2 milj. kr. 
I en särskild proposition kommer förslagen från forskarutbildnings

utredningen (Ds U 1975: 11) om utbildningsbidrag för forskarstuderan

de att behandlas. 
Anslagen till forskningsråden föreslås öka med sammanlagt 28 milj. 

kr. Den fasta forskningsorganisationen vid universitet och högskolor 
föreslås bli utbyggd med bl. a: 21 tjänster som professor och biträdande 

professor. 
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Vuxenutbildning 

I denna budgetproposition föreslås uppföljning av initiativ som togs 

genom 1975 års vuxenutbildningsproposition (prop. 1975: 23). Således 

föreslås ökade resurser för uppsökande verksamhet m. m. och en ut
byggnad av de olika nya former av vuxenstudiestöd som införts inne

V<1rande budgetår. Utbyggnaden finansieras genom intäkter från vuxen

utbildningsavgiften. 

Vuxenutbildningen, som har en betydande omfattning, har fortsatt att 

öka under lästiret 1974/75 fr[imst inom folkbildningen. 

Antalet studietimmar i allmänna studiecirklar ökade under 1974/75 

med J 4 % jämfört med närmast föregående år. ökningen torde främst 

bero på de reformer inom kulturområdet och arbetslivet som genom

förts under senare år. Antalet cirklar inom energiområdet var också 

stort. Även vid folkhögskolorna har antalet studerande ökat och inom 

den kommunala vuxenutbildningen har en mindre återhämtning ägt rum 

efter de senaste årens minskning av elevantalet. 

Under hösten 1975 har en utredning om vissa folkbildningsfrågor 

m. m. tillkailats för att bl. a. göra en översyn av statsbidragsbestämmel

serna för studiecirkelverksamheten och granska gränsdragningen mellan 

olika former av vuxenutbildning. 

I avvaktan på förslag från folkhögskoleutredningen föreslås bl. a. yt

te::-ligare resurser för undervisningen av handikappade elever vid folk

hiJgskolorna. 

Anslaget till löntagarorga11isatio11ernas cenlrala kursverksamhet före

sE1s höjt med närmare 6 milj. kr. Förslaget innefattar en avseYärd för

bättring av bidragsvillkoren. 

Undervisningen för invandrare i svenska språket m. 111. föreslås få 
i:ikade resurser i form av ytterligare .100 0()0 studietimmar. 

Uppsökande verksamhet pä arbetsplatser och i bostadsområden är en 

viktig metod för att rekrytera studerande till vuxenutbildning. Denna 

verksamhet föreslås därför få ökade resurser. TRU-kommittfo har som

maren 1975 avlämnat betänkandet (SOU 1975: 28) Program för ljud 
och bild i utbildningen. Kommittens förslag avses bli behandlade i en 

s~irskild proposition. 

Studiesociala åtgärder 

Våren 1975 beslutade riksdagen om nya studie.sociala stödformer för 

vuxenstuderande i form av särskilt vuxenstudiestöd, timstudiestöd och 

dagstudiestöd. Under anslaget Studiebidrag föreslås att dessa olika stöd

former byggs ut. Resurserna för administration av och information om 

de nya studiestöden bör också öka. Vissa förbättringar föreslås även på 

studiehjälpens område. Ett särskilt studiesocialt stöd föreslås för grund

Higgandc utbildning för vuxna (alfabetiscringsundervisning). 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) h~r utvecklat ett förslag till in-
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formationssystem för behandling av studicmcdelsärcnden. Systemet syf
tar till att möjliggöra en snabbare och rationellare behandling av studie
mcdelsärcnden vid CSN och studicmeclelsnämnderna. Under anslaget 
Centrala studiestödsnämnden m. m. beräknas att informationssystcmet 
kan börja fungera fr. o. m. den 1 januari 1978. 

Under hösten 1975 har en studiestödsutrcdning tills~tts med uppgift 
att se över hela det studiesociala systemet. 

Sammanställning m. m. 

Totalbeloppen för de olika budgetavsnitten samt förändringarna i 
jämförelse med anslagen för innevarande budgetår framgår av följande 
tabell. Anslagsindelningen och redovisade belopp för budgetåret 1975/76 
har justerats för att möjliggöra jämförelser med budgetförslaget för 
1976177. Hänsyn har tagits till att i budgetförslaget för 1976/77 inom åt
tonde huvudtiteln ett antal nya anslag har kommit till, några anslag ut
gått samt vissa överföringar ägt rum. Till åttonde huvudtitelns littcra A 
och E har vissa medel för framtidsforskning förts över från anslag un
der littcra A under andra huvudtiteln 1975176. Till åttonde huvudtitelns 
Jittera E 1976/77 har vissa medel under anslagen till medicinsk fakultet 
förts över från femte huvudtiteln. Åttonde huvudtitelns anslag 1975176 
har även justerats med hänsyn till att vissa anvisningar av engångskarak
tär bortfallit. Beloppen under de skilda undcrlitterorna i kolumnen "an

visat 1975176" överensstämmer sålunda inte med statsbudgeten för 1975/ 
76. Det bör observeras att medel pfr tilläggsbudgetcn inte medtagits i ta

bellen. 
I de sammanställningar över personalen vid myndigheter m. m., som 

lämnas under de olika anslagspunkterna, ingår - förutom tjänster enligt 
personalförteckning m. m. - även annan personal till ett antal som mot
svarar medclsanvisningen. 

I den följande redovisningen av myndigheternas anslagsframställ
ningar återges även myndigheternas förslag och bedömningar av effek
terna av en medclstilldclning som med 5 S'c understiger anslaget enligt 

statsbudgeten för budgetåret 1975176 justerat med hänsyn till pris- och 
löncomräkning för budgetåret 1976/77 (0-altcrnativet). 

Under budgetåret 1974175 har ur behållningen av de särskilda lotte

rier som anordnats till förmån för konst, teater och andra kulturella än
damål beviljats bidrag med tillhopa 5 699 000 kr., varav 3 336 000 kr. 
avser byggnadsarbeten och utrustning inom teater-, dans- och musikom
rådet, 128 000 kr. avser byggnadsarbeten och utrustning inom museiom
rådet, 540 000 kr. avser investeringsändamål inom konstområdet, 
500 000 kr. avser insatser inom kulturminnesvårdsområdet, 500 000 kr. 
avser insatser inom filmområdct och 685 000 kr. avser invcsteringsåtgär
der inom litteratur- och biblioteksområdet. 
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Sammanställning över anslagsförändringarna från 1975176 till 1976177 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde (milj. kr.) 

Anvisat Förslag Förändring 
1975/76 1976/77 

DRIFTBUDGETEN 

A. Utbildningsdepartementet m. m. 36,1 39,1 + 3,0 
B. Kulturändamål 612,4 725,8 + 113,4 

a) Konst, litteratur, musik, 
teater m. m. 372,3 439,6 ' 67,3 
b) Arkiv, museer m. m. 102,l 122,0 19,9 
c) Ungdoms- och folkbildnings-
verksamhet 78,0 90,7 -i- 12,7 
d) Utbildning inom kultur-
området 59,9 73,4 T 13,5 

C. Kyrkliga ändamål 36, l 37,7 T 1,6 
D. Skolväsendet 6 979,0 8 918,6 ·i-1 939,6 

a) Centrala och regionala myn-
digheter m. m. 102.9 125,9 + 23,0 
b) Pedagogiskt utvecklingsarbete 29,9 33,8 -i- 3,9 
c) Det obl. skolväsendet m. m. 4 914,9 6 470,5 + 1 555,5 
d) Gymnasiala skolor m. m. 1 714,2 2 045,6 + 331,4 
c) Investeringsbidrag 217,1 243,0 ·I- 25,9 

E. Högre utbildning och forskning 2001,1 2 380,2 -·- 379,1 
a) Centrala myndigheter m. m. 26,2 34.1 7.9 
b) Universiteten m. m. J 070,0 J 344,3 ·+ 274,2 
c) Vissa högskolor m. m. 50,4 62,0 J 1,6 
d) Gemensamt för universitet 
och högskolor 493,3 541,8 + 48,5 
c) Vissa forskningsändamål 280,2 314,0 + 33,8 
f) Inredning och utrustning 81,0 84,0 + 3,0 

F. Lärarutbildning 322,4 375,5 ...!... 53,l 
G. Vuxenutbildning 776,4 968,7 192,3 
H. Studiesociala åtgärder 596,7 684,4 87,7 
I. Internationellt-kulturellt samar-

bete 25,5 27,4 -r- 1,9 
a) Kulturellt utbyte med utlandet 6,5 7,7 ·r 1,2 
b) Nordiskt kulturellt samarbete 19,2 19,7 + 0,5 

Totalt för driftbudgeten 11386,0 14157,3 +2 771,3 

KAP IT ALBUDG ETEN 

Statens affärsvcrksfonder 38,l 41,3 + 3,3 
Statens allmänna fastighetsfond 144) 168,1 T 23,4 
Statens utlaningsfonder 510,0 455,0 55,0 

Totalt för kapitalbudgeten 692,7 644,4 28,3 

Totalt för utbildningsdepartementet 12 078,7 14 821,8 2 743,1 
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Zachrisson såvitt avser fritgorna under littera 
A, B punkterna 1-36 och 40-49, E, G, H och I på driftbudgeten samt 
under punkterna I: B2, Il: 14 och 15 och IV: 5 och 6 på kapitalbudge
ten; 

statsrådet Gustafsson såvitt avser frågorna under littera C på driftbud
geten; 

statsrådet Hjclm-Wallen såvitt avser frågorna under littera B punkterna 
37 och 39, D och F pt1 driftbudgeten. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser utbild
ningsdepartementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Åttonde huFudtite/11 

A. UTBILDNINGSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Utbildningsdepartementet 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

Personal 

13 094 173 
13 747 000 
16 711 000 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Reseersättningar 
(även utrikes resor) 
Expenser 

1975/76 

74 
66 

140 

12 720 000 

209 000 
818000 

13 747 000 

Beräknad 
ändring 
1976/77 

of. 
of. 

of. 

+2 791 000 

+ 20 000 
+ 153 000 

+2964000 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetar till 16 711 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildningsdepartementet för budgetåret 1976177 anvisa 

ett förslagsanslag av 16 711 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

16 460 900 

20 200 000 

21839000 

Reservation 6 161 952 

Från detta anslag har under ett antal år utgått bidrag till vissa tjäns

ter vid utrustningsnämnden för universitet och högskolor. Medel för 

detta ändamål bör i fortsättningen utgå från anslaget Utrustningsnämn

den för universitet och högskolor. Förevarande anslag bör därför mins

kas med 611 000 kr. 
I enlighet med regeringens beslut den 16 oktober 1975 att till utbild

ningsdepartementet överföra det till statsrådsberedningen tidigare knut

na sekretariatet (Ju 1973: 05) för framtidsstudier har jag under detta 

anslag beräknat medel för sekretariatets kostnader. 
Till anslaget bör vidare föras kostnaderna för bibelkommissionens 

(U 1972: 07) arbete, vilket tidigare förskotterats med medel ur kyrko

fonden. 
Ar 1964 inrättades planeringsrådet för utbildningsfrågor. Detta spe

lade tidigare en viss roll som kontaktforum i utbildningsfrågor och i 

internationella frågor. Under senare år har emellertid andra kontakt
former fått ökad betydelse. Bl. a. har planeringen för återkommande 
utbildning lett till ett ökat samarbete mellan departement, ämbetsverk 

och organisationer. Jag avser därför att senare föreslå regeringen att upp

lösa rådet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett re

servationsanslag av 21 839 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

327 358 
500 000 

575 000 

Reservation 246 441 

Jag har under detta anslag beräknat medel till Uppsala universitets 
500-årsjubileum med 75 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till' Extra utgifter för budgetåret 1976177 anvisa ett reserva

tionsanslag av 575 000 kr. 
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B. KULTURÄNDAMÅL 

.Statsrådcr Zachrisson 

Ar 1974 fattade riksdagen beslut om målen för den statliga kulturpoli

tiken. I den proposition (prop. 1974:28) där regeringen lade fram sina 

.förslag i målfrågorna presenterades också planerna för ett treårigt re

formarbete som omfattade åtg:irder inom så gott som hela kulturom

rådet. Grundvakn för reformarbetet skulle vara förslagen från de mtrnga 

·utredningar kring kulturpolitiska frågor som startats mot slutet av 

1960-talct och nu var färdiga med sitt arbete. 

1974 och 1975 års riksdagar har i enlighet med denna planering före

lagts förslag som resulterat i ökade insatser för bokutgivning, biblio

teksverksamhet, filmproduktion och museiverksamhet. Vidare har en 

geografisk spridning av teater- och musikinstitutionernas verksamhet 

påbörjats. Betydelsefulla initiativ har tagits för att stimulera kulturverk

.samhcten utanför institutionerna bl. a. genom uppsökande arbete och 

.aktiviteter i folkrörelserna. 

Nu återstår att ta ställning till bl. a. frågorna om förbättringar av 

·de eko1wmd;a villkoren för kulturarbetare och stödet till konstbild

ningsverksamheten samt om en permanent organisation för riksutstföl

ningsverksarnheten. Jag har för avsikt att föreslå regeringen att för 

1975/76 års riksmöte lägga fram en proposition i dessa frågor. Pro

positionen kommer i första hand att baseras på kulturrådets betänkande 

:(SOU 1975: 14) Konstnärerna i samhället och betänkandet (SOU 

1974: 43) Utställningar, som framlagts av 1965 års musei- och utställ
ningssakkmrniga (MUS 65). För en rad ändamftl som berörs av dessa 

förslag är medel upptagna med preliminärt beräknade belopp i avvaktan 

:på den särskilda propositionen. 

Ett av de viktigaste nya inslagen i det hittills genomförda kulturpoli

·tiska reformarbetet är tillkomsten av s t a t e n s k u l t u r r å d som 

fått ett allmänt ansvar för utvecklingen på kulturområdet. Kulturrådet 

:har rådgivande, utredande och statsbidragsprövande uppgifter. Det skall 

·verka för en samordning av statens åtglirder på kulturområdet och varje 

:år göra en sammanfattande bedömning av anslagsbehoven för teater, 

·dans, musik, litteratur, folkbibliotek, konst, museer och utställningar. 

Statens kulturråd inrättades den 1 oktober 1974. Rådet har inför bud

getåret 1976/77 utarbetat sin första anslagsframställning. Rådet har pe

;titaansvaret för en stor del av sitt verksamhetsområde. När det gäller 

t. ex. de statliga teatrarna och museerna samt Rikskonserter, Riksteatern 

.och regionmusiken yttrar sig rådet över anslagsframställningar från de 

.olika institutionerna. De anslag som ligger inom kulturrådets direkta an-
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svarsområde uppgår innevarande budgetår till 430 milj. kr. För nästa 
budgetår föreslår rådet en ökning med 78 milj. kr., cxkl. kompensation 
för pris- och löneökningar. Detta innebär en realökning med 18 procent. 

Det förslag som kulturrådet lägger fram för budgetåret 1976/77 har 
tre huvudkomponenter. Rådet framhåller för det första att det är ange
läget att ett antal frågor som inte tidigare berörts av ref ormarbetet får 

sin lösning under den tredje etappen av kulturreformen. Här sätter kul
turrådet åtgärder för bildkonstcn främst. Stödet till Konstfrämjandet 

bör förstärkas. Ett statligt bidrag för att stimulera utställningsvcrksam
heten föreslås. Av betydelse för bildkonstnärema är också generellt för

bättrade former för ersättning och stöd till de fritt verksamma kulturar
betarna. Statens kulturråd ställer sig i detta avseende bakom de flesta av 
de förslag som förts fram i betänkandet Konstnärerna i samhä\let. 
På vissa punkter föreslår rådet dock andra lösningar än i betänkandet. 
Också olika förslag betr[iffande musei- och utställningsverksamheter får 
betydelse för bildkonstnärerna, menar kulturrådet, som ställer sig 
bakom förslaget om en pcrmanentning av riksutsfällningsorganisationcn. 
Vidare föreslår rådet medel för införande av ett nytt statsbidrag till Hins
rnuseerna. En omorganisation av nationalmuseet förutsätts också bli ge
nomförd under nästa budgetår. 

Rådet framhåller för det andra att det är nödvändigt med en uppfölj

ning av initiativ som togs genom 1974 och 1975 års kulturpropositioner. 

Sålunda föreslås betydande ökningar av bidragen till experiment och ut~ 
vecklingsarbete på det amatörkulturella området och till kulturprogram
men i föreningslivet. En förbättring av stödet till fria teater- och musik
grupper föreslås också. Stödet till teater- och musikinstitutionerna bör 
enligt rådet byggas ut. Likaså krävs en förstiirkning av resurserna för 
biblioteksupprustning, arbetsplatsutlåning och inköp av invandrarlittera

tur. 
Det tredje huvudinslaget i den reformprofil som statens kulturråd för

ordar är en komplettering av ref orm er som aktualiserats i andra sam-

111a11/za11g. I detta sammanhang föreslås en betydande ökning av tid

skriftsstödet. Avsikten med förslaget är att ett beslut om en förstärkning 
skall kunna tas samtidigt med ställningstaganden till 1972 års pressut

rednings förslag i betänkandet (SOU 1975: 79) Svensk press, som nu 

remissbchandlas. 
För en jämförelse mellan den av kulturrådet föreslagna reformprofi

len och regeringens reformförslag för budgetåret 1976/77 är det nöd
vändigt att ta hänsyn både till vad som läggs fram i denna budgetpropo
sition och till förslagen i den tredje kulturpropositionen. Redan nu finns 
det dock anledning att påpeka att inom det område för vilket budget
förslag nu fäggs fram mina prioriteringar i allt väsentligt följer vad sta

tens kulturråd rekommenderat. Kraftiga ökningar görs av anslagen till 
den regionala teater- och musikverksarnhetcn och till kulturprogrammen 
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i föreningslivet. Jag vill erinra om att de förslag som jag kommer att 
presentera vid min behandling av vuxenutbildningen får betydelse för 
det amatörkulturella arbetef. De gäller ett förstärkt stöd till studieför
bundens verksamhet och en förbättring av bidragen till studiecirkcl
vcrksamhctcn. Frågan om stödet till tidskrifterna, som statens kulturråd 

aktualiserat, får tas upp inom ramen för den utredning om tidskrifternas 
villkor som riksdagen nyligen har begärt (KU 1975/76: 23, rskr 1975/ 
76: 41). Jag har för avsikt att snarast aktualisera denna fråga hos rege
ringen. 

Statens kulturråd har i sin anslagsframställning särskilt påpekat beho
vet av att kompensera pris- och löneökningar även för den kulturverk

samhct som inte är institutionaliserad, bl. a. för kulturaktiviteterna inom 
folkrörelserna. Jag har tagit hänsyn härtill vid bcdikningen av ansla
gen. 

Kulturrådet har till uppgift att skapa sammanhang och överblick i 

vad som sker på kulturområdet och ge ett bättre underlag för de kultur
politiska ställningstaganden som regeringen och riksdagen har att göra. 
Denna uppgift bör enligt rådets mening underlättas genom en genomgri
pande omstrukturering av anslagsindelningen under littera B. Rådet har 
utarbetat ett förslag till ny anslagsindelning och föreslår att denna ge
nomförs från budgetåret 1976177. Jag delar kulturrådets mening att en 
ny anslagsindelning behövs men anser att även andra alternativ än det 

som kulturrådet föreslagit bör övervägas. En ny anslagsindelning bör 
dock inte genomföras förrän det treåriga reformarbetet avslutats. Rådets 

förslag bör därför tas upp till övervägande först i samband med nästa 
budgetproposition. 

En upprustning och omorganisation av de statsunderstödda mu -
s e c r n a bedrivs fortlöpande under den treåriga reformperioden. Se
dan riksdagen efter förslag i den första kulturpropositionen angett rikt
linjer för en omorganisation av dessa museer har en särskild organisa
tionskommittc anförtrotts uppgiften att gå igenom museernas organisa
tion och Higga fram förslag till hur en ny organisationsstruktur praktiskt 
skall genomföras. Kommitten har lagt fram förslag om hur statens histo
riska museum, medelhavsmuseet och myntkabinettet skall fungera som 
självständiga enheter inom myndigheten riksantikvarieämbetet och sta

tens historiska museer. Förslaget innebar en betydande resursförstärk
ning för såväl museiverksamheten som kulturminnesvården. Efter för

slag i 1975 års kulturproposition (prop. 1975: 20, KrU 1975: 12, rskr 
1975: 201) b::slutade riksdagen att godkänna organisationsförslaget och i 
en första etapp genomföra en betydande personalförstärkning inom den 
nya myndigheten. De förslag som läggs fram i denna budgetproposition 
innehär att den upprustning som återstår för att· genomföra organisa
tionskommittcns hela förslag kan ske under budgetåret 1976/77. I de
cember 1975 Jade organisationskommitten i betänkandet (Ds U 1975: 
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16) Statens konstmuseer fram sina förslag beträffande nationalmuseet, 
moderna museet och östasiatiska museet. Betänkandet är remitterat. 

Jag räknar med att kunna ta upp organisationskommittens förslag till be

handling i den särskilda kulturpropositionen till 1975176 års riksmöte. 
Organisationskommitten avser att avsluta sitt arbete under år 1976 med 
en genomgång av bl. a. Nordiska museets organisation. 

Genom förstärkningen av riksantikvarieämbetet och statens historiska 
museer har k u l t u r m i n n e s v å r d e n tillförts ökade resurser ge

nom en väl fungerande central administration. Från den 1 juli 1976 ge
nomförs en organisatorisk förstärkning också på det regionala planet. 
Enligt beslut av 1974 års riksdag blir från denna tidpunkt länsstyrelsen 

regional myndighet för den statliga kulturminncsvården. Vid länsstyrel
serna inrättas tjänster för handläggningen av kulturminnesvårdsfrågor. 
Chefen för kommundepartementet kommer senare denna dag att ta upp 
frågan om en personalförsförkning vid länsstyrelserna under budget

året 1976/77. 
Genom den decentralisering av beslutanderätten i kulturminnesvårds

frågor som på detta sätt genomförs blir det nödvändigt att klart defi
niera riksantikvarieämbetets resp. länsstyrelsernas ansvarsområden. 
Dessutom måste frågan tas upp om rollfördelningen i det regionala kul

turminnesvårdsarbetet mellan länsstyrelsen och länsmuseet. Länsmuseet 
kommer även i fortsättningen att vara en basresurs för den primärkom

munala och landstingskommunala kulturminnesvården. En särskild ar
betsgrupp har lagt fram förslag i dessa frågor. Gruppens rapport (Ds U 
1975: 9) Regional kulturminncsvård och museiverksamhet har remitte
rats. Jag avser att återkomma till dessa frågor i den särskilda kulturpro
positionen. Även frågan om det statliga stödet till byggnadsminnesvården 
avser jag att återkomma till i kulturpropositionen. 

Genom de beslut som fattades vid 1975 års riksmöte har bokutgiv
ningens villkor förbättrats avsevärt. Det är från kulturpolitisk synpunkt 
angeläget att en mångsidig kvalitctsutgivning av böcker förenas med 
en effektiv bok dis t r i bu tio n. En analys av bokhandelns situation 
och behovet av statligt stöd till bokdistributionen bör därför göras. Jag 

har för avsikt att inkom kort till utbildningsdepartementet knyta särskild 

expertis för dessa arbetsuppgifter. 
R a d i o n s o c h t e l e v is i o n en s fortsatta utveckling utreds 

inom en parlamentarisk kommitte, som har till uppgift att inför en över
enskommelse mellan staten och Sveriges Radio för en ny avtalsperiod 
diskutera vilka riktlinjer som bör gälla för den framtida rundradioverk
samheten. Under år 1975 har Sveriges Lokalradio AB bildats som ett 
dotterföretag till Sveriges Radio AB med uppgift att bygga ut lokalra
diovcrksamheten enligt de riktlinjer 1975 års riksdag fattat beslut om 
(prop. 1975: 13, KrU 1975: 6, rskr 1975: 82). Lokalradiostationerna be
räknas kunna starta sina sändningar under år 1977. Utredningen an-
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gående den fortsatta verksamheten med radio och television inom ut

bildningsväsendet (TRU-kommitten) har under sommaren 1975 lagt 
fram betänkandet (SOU 1975: 28) Program för ljud och bild i utbild
ningen. I detta föresl[1s att den utbildningsprogramverksamhet som be
drivits inom Sveriges Radio skall samordnas med TRU:s verksamhet 
inom ett särskilt organ som ges egen sändningsrätt och blir direkt un
dcrsfällt utbildningsdcpartementet. Jag ämnar senare föreslå regeringen 
att behandla dessa förslag i en särskild proposition till 1975/76 års 

riksmöte. 
Utredningen rörande radionämndens organisation m. m. lade i de

cember 1974 fram ett betänkande (Os U 1974: 7) Radionämnden -
breddad granskning och ny organisation, i vilket föreslogs väsentligt för

stärkta resurser för radionämndens arbete. Betänkandet har remitterats. 
Regeringen har under 1975 beslutat förstärka radionämndens kanslire
surser. Till de principiellt viktiga frågorna om radionämndcns ställ

ning och funktion, som också aktualiseras i betänkandet, avser jag att 
återkomma sedan radioutredningen redovisat sina förslag. 

Efter ett gemensamt förslag från radioutredningcn och prcssutred

ningen har regeringen beslutat tillkalla en särskild utredningsman med 
uppgift att lägga fram förslag om massmedieforskningens framtida orga
nisation. 

Enligt de förslag som redovisas i denna budgetproposition tillförs 
rundradioverksamheten för budgetåret 1976/77 ytterligare 158, 1 milj. 

kr. Beslut har fattats om uppförande av en musikstudio i Stockholm 

för Sveriges Radios symfoniorkester. 
U t b i I d n i n g e n i n o m k u I t u r o m r å d e t är också inne i en 

viktig utvecklingsfas. Ett särskilt utrednings- och reformarbete pågår 
inom vissa delar av utbildningen. Naturligtvis påverkas utbildningen 
på flera sätt av det allmänna kulturpolitiska reformarbetet. Utbild
ningen berörs också av högskolereformen. 

Det särskilda utrednings- och reformarbete som jag syftar på gäller 
den konstnärliga utbildningen på bild- och formområdet samt utbild
ningen på musik-, dans- och scenområdena. Huvudsyftet med arbetet är 
att förändra utbildningens uppgifter och inriktning med hänsyn till 
kulturlivets krav. Utrednings- och reformarbetet är enligt min mening 

av stor betydelse såväl för utvecklingsmöjlighcterna i kulturlivet som 
för den roll utbildningarna på kulturområdet kan spela inom den kom
m::rnde högskoleorganisationen. Det är därför angeläget att arbetet 
snarast ger konkreta resultat. I arbetet ägnas särskilt intresse åt frå
gorna om vidareutbildning och fortbildning som är ett av de gemen
samma problemen på detta utbildningsområde. 

Med konstnärlig utbildning på bild- och formo111rt1de_t avses utbild
ning med huvudsaklig inriktning på praktiskt, konstnärligt skapande 
arbete i bild och form. Statlig utbildning av detta slag bedrivs vid 

2 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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konsthögskolan och konstfackskolan i Stockholm. Ett omfattande ut
redningsarbcte har lagts ner på denna utbildning både ·av konstnärs

utbildningssakkunniga (U 1968: 52) och 1973 års expertgrupp för 
konstutbildning (U 1973: 05). Konstnärsutbildningssakkunniga har re
dovisat huvuddelen av sitt uppdrag i betänkandet (SOU 1970: 66) Hög
skolor för konstnärlig utbildning. De sakkunniga kommer inom kort att 
avlämna sitt slutbetänkande som rör speciella vcrksamhetsgrenar inom 

konsthögskolan i Stockholm. 1973 års expertgrupp för konstutbildning 
har lagt fram ett studieorganisatoriskt förslag avseende konstnärsut
bildningen vid konsthögskolan och utbildningen vid konstfackskolans 

konstindustriella avdelningar. Expertgruppen beräknas avsluta sitt ar
bete under våren 1976 genom att lägga fram förslag om dimensione
ringen av utbildningen och om fortbildningen på området. I stora 
delar är således utredningsarbetet på- det här området avslutat. Resul

tatet av det hittills bedrivna arbetet och mina egna ställningstaganden 
kommer jag att redovisa i anslutning till avsnittet om utbildningen 

inom kulturområdet. 
Organisationskommittcn för - högre musikutbildning (U 1970: 60), 

som sysslar med utbildningen på musikområdet arbetar utifrån en brett 
upplagd undersökning av musikens roll i samhället. Enligt de tilläggs

direktiv för organisationskommittens arbete som fastställdes den 4 ok
tober 1974 skall kommitten under våren 1976 lägga f~am ett princip
förslag i fråga om utvecklingen i stort. Återstoden av utredningsupp
draget skall vara avslutat i och med utgången av juni 1977. Organisa
tionskommittcn medverkar också i ett praktiskt reformarbete som 
syftar till att på olika sätt förbereda en reform av utbildningen. 

Frågan om utbildningen av dansare utreds av dansarutrcdningcn
(U 1973: 09). Utredningen skall utarbeta förslag till den förberedande 
dansutbildning för elever i grundskolan och en därpå följande direkt yr~ 
kcsinriktad dansarutbildning. Dansarutredningcn räknar med att avsluta 
sitt arbete under år 1976. · 

På scenområdet har sedan några år tillbaka bedrivits försöksverksam

het med fortbildning av skådespelare och musikdramatiska artister. Jag 
kommer under anslaget till statens scenskolor att redogöra för det för
sla~ i fråga om fortbildningen som sta'tens kulturråd har lagt fram. 

Förslaget till fortbildning har visat på en rad olösta frågor som gäller 
utbildningen i dess helhet. För detta behövs enligt min mening en sam
l::ld översyn av hela utbildningsområdct. 

Huvuddelen av högskolere(ormcn skall genomföras den 1 juli 1977. 
Reformen kommer bl. a. att innebära att konsthögskolan, konstfack
skolan med teckningsliirarinstitutct, musikhögskolorna, statens scensko
lor, statens dansskola och dramatiska institutet inordnas i organisatio~ 
nen av statliga högskolcenbeter. Dessutom kommer viss kommunal eller 
enskild utbildning inom kulturområdet som t. ex. utbildningen vid Va-
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lands konstskola och Konstindustriskolan i Göteborg, Örebro musik

pedagogiska institut, Svenska Dalcrozeseminariet samt musikutbildning 
vid vissa folkhögskolor att räknas som högskoleutbildning._ 

Som ett led i förberedelsearbetet fi?r högskolereformen har regeringen 

nyligen fattat beslut om att inleda förhandlingar mellan staten och Aka
demien för de fria konsterna om följderna av reformen för akademins 

och konsthögskolans del. 
Den centrala organisationskommitten för högskolereformen, som 

samordnar förberedelsearbetet, har lagt fram en plan för genomföran
det av reformens olika delar som jag kommer att ta upp i min inled
ning till avsnitt E Högre utbildning och forskning. Jag kommer då 

också att behandla den del av högskolereformen som rör verksorganisa
tionen för högskolan. Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) kom
mer om mitt förslag godkänns att inrättas den 1 oktober 1976. UHÄ 
bör då överta de uppgifter som f. n. fullgörs av skolöverstyrelsen när 
det gäller konstfackskolan och av statens kulturråd när det gäller scen

skolorna och dansskolan. UHÄ bör också bli central myndighet för 
dramatiska institutet. För konsthögskolans del avvaktas resultatet av 
de nyss nämnda förhandlingarna mellan staten och konstakademin. De 
begränsade tillsynsuppgifter som nu åvilar 1973 års expertgrnpp för 

konstutbildning i förhållande till konsthögskolan och konstfackskolan 
kommer också att föras över till UHÄ. Tidpunkten för att inordna 

musikhögskolorna under UHÄ är ännu inte klarlagd men övervägs av 
den centrala organisationskommitten för högskolereformen och orga
nisationskommitten för högre musikutbildning som f. n. är tillsynsmyn

dighet för musikhögskolorna. 
En viktig fråga i förberedelsearbetet för högskolereformen är behörig

hets-, urvals- och antagningsreglerna för utbildningen inom kulturom
rådet. Enligt min mening bör prövningen av dessa frågor i stor utsträck
ning göras inom de berörda utbildningarna på grundval av vissa gemen
samma riktlinjer. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till 
regeringen i frågan. 

Statsråd<"! Il jelm-W al/en 

Genom riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte genomfördes en vä
sentlig förstärkning av bidragen till u n g d o m s o r g an i s a t i o

n er n a. Främst gällde detta bidragen till organisationernas centrala 
verksamhet, för vilken ett nytt bidragssystem infördes. Ett antal frågor 
om vissa organisationers anknytning till det nya systemet kunde inte lö
sas samtidigt som det nya bidragssystemet introducerades. De har krävt 
speciella överväganden och redovisas nu i detta budgetförslag. 

Ett av de väsentligaste motiven för att förbättra stödet till ungdoms
organisationernas centrala verksamhet var att ge dem möjligheter att 
stärka sin inre organisation för att klara sådana nya uppgifter som orga-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 20 

nisationerna tar på sig i samverkan med olika samhällsorgan. Såväl 1968 

års barnstugeutredning som utredningen om skolans inre arbete (SIA) 

har understrukit vikten av att ge ungdomsorganisationerna viktiga upp

gifter när det gäller att erbjuda fritidssysselsättningar i nya organisa

tionsformer t. ex. i anslutning till skoldagen eller i samarbete med fritids

hemmet. Jag kommer senare att föreslå regeringen att förelägga 1975/76 

års riksmöte en särskild proposition grundad på förslag från dessa 

båda utredningar. I detta sammanhang blir det aktuellt att närmare 

precisera i vilka former samarbetet mellan organisationerna och olika 

samhällsorgan skall ske. Från l juli 1976 bör statens ungdomsråd an

förtros uppgiften att fördela bidrag till ungdomsorganisationernas lo

kala och centrala verksamhet. Rådet bör spela en central roll när det 

gäller att stimulera till ett ökat samarbete mellan ungdomsorganisa

tionerna, skolan och kommunernas fritidsverksamhet. 
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a) konst, litteratur, musik, teater m. m. 

B 1. Vissa åtgärder inom kulturområdet 

Som jag angett inledningsvis under avsnittet B Kulturändamål äm
nar jag föreslå regeringen att senare för riksdagen lägga fram en sär
skild proposition angående en fortsatt reformering av den statliga 
kulturpolitiken. 

I propositionen kommer följande i statsbudgeten för innevarande 
budgetår upptagna anslag att beröras, nämligen under avsnittet a) konst, 

litteratur, musik, teater m. m.: Konstnärsstipendier, Konstnärsbclö
ningar, Statens konstråd, Förvärv av konst för statens byggnader m. m., 
Ersättning åt författare m. fl. för utlåning av deras verk genom biblio
tek m. m., Bidrag till vissa ändamål inom statens kulturråds ansvars
område och Bidrag till särskilda kulturella ändamål samt under av
snittet b) arkiv, museer m. m.: Riksantikvarieämbetet: Vård och un
derhåll av fornlämningar och kulturhistoriskt värdefulla byggnader, 
Nationalmuseet: Förvaltningskostnader, Nationalmuseet: Underhåll och 
ökande av samlingarna m. m. och Nationalmuseet: Utställningar av nu
tida svensk konst i utlandet. 

I avvaktan på den särskilda propositionen bör medel tas upp med 
preliminärt beräknat belopp under förevarande rubrik. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Vissa åt

Riirder inom k11lt11rområdet för budgetåret 1976177 beräkna 
ett förslagsanslag av 121 485 000 kr. 

B 2. Statens kulturråd 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 752 938 

5 180 000 
6 204 000 

Enligt instruktionen (1974: 644) för statens kulturråd (ändrad senast 
den 27 november 1975) skall rådet främja förverkligandet av målen för 
den statliga kulturpolitiken. Därvid skall rådet särskilt verka för sam

ordning av och utarbeta planer för de statliga insatserna inom kultur
området. Rådet skall vidare genomföra utredningar som syftar till att 
kartHigga behovet av reformer och i övrigt följa forsknings- och utveCk
lingsarbctet på området samt samla och sprida information om kulturell 
verksamhet. R~ldct handfägger ärenden om statliga åtgärder som rör tea
ter, dans och musik, litter2tur och folkbibliotek samt konst, museer och 
utstiillningar. I anslutning till sin egen anslagsframställning skall rådet 
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varje år granska förslag till sådana framställningar från andra myndig

heter och organ inom nlimnda delar av kulturområdet samt göra en sam
manfattande bedömning av anslagsbehovcn. 

Rådet leds av en styrelse bestående av en ordförande och högst fjor

ton andra ledamöter. Inom rådet finns som rådgivande och beredande 
organ tre nämnder, nämligen en nämnd för teater, dans och musik, en 

nämnd för litterär verksamhet och folkbibliotek och en nämnd för konst, 

museer och utställningar. Dessutom finns hos rådet en delegation för 

lokal- och utrustningsfrågor. Ordförande och ledamöter i styrelse och 

nämnder samt i delegationen för lokal- och utrustningsfrågor utses av 

regeringen. 

Rådets kansli är uppdelat på en sekretariatsenhet och en utrednings

enhet, vartill kommer personal för gemensamma administrativa funktio

ner. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Utredningsverksamhet 
Kostnader för inträdesprov 

vid statens scenskolor och 
statens dansskola 

Statens kulturråd 

1975/76 

30 
.15 

45 

3 553 700 
5 300 

192 000 
(34 000) 
416 500 
502 000 

( 190 000) 
400000 

110 500 

5180 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
kulturråd 

-!-4 
+4 

+s 

-1-1 460 350 
-1- 5 500 
+ 83 500 

( -1- 9 000) 
+ 146 350 
+ 65 800 

(- 140 000) 
-!- 174 500 

+ 11000 

+1947 000 

Föredra
ganden 

+ 
+ 
-1-

(+ 
+ 

(-
+ 

-

+1 
+1 

+2 

899 000 
1 000 

65 000 
9000) 

151 500 
65 000 

190 000) 
83 000 

110 500 

+1024 000 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 755 000 kr., varav 155 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Förslaget till 0-alternativ innebär att expensmedlcn minskas och 

att utredningsverksamheten skärs ner. 
3. Sekretariats enheten behöver förstärkas. Med hänsyn 

till det stora antalet ärenden inom nämnden för konst, museer och ut

ställningar och till arbetets svårighetsgrad krävs ytterligare en hand

läggare för dessa frågor. Vidare krävs ännu en handläggare för bered

nings- och informationsuppgifter inom folkbildningsområdet, där kraven 
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på insatser från rådet kan väntas öka kraftigt. Vad gäller nämnden för 
teater, dans och musik iir de tillgängliga resurserna inte större nu än 

vad fallet var för motsvarande arbetsområde före kulturrådets tillkomst. 
Samtidigt har arbetsuppgifterna ökat, vilket innebär att en förstärkning 
med en handläggare krävs. Dessutom krävs ytterligare minst en hand
ltiggare för biblioteks- och litteraturfrågor, i första hand mot bakgrund 

av det omfattande arbete som följer av ansvaret för det nyinrättade 
litteraturstödet. Rådets biträdande personal har från början varit otill
räcklig. Sammanlagt beräknas ett behov av ytterligare tre tjänster som 
kontorister/kontorsbiträden och en som expeditionsvakt, inkl. vissa 

följdkostnader. ( + 657 000 kr.) 
4. Ut r e d ni n g sen hete n kommer att kunna påbörja den egent

liga utredningsverksamheten först under innevarande budgetår. Förutom 

de uppgifter som rådet har sig ålagda genom sin instruktion och genom 
särskilda regeringsbeslut kan ytterligare utredningsuppdrag väntas i 
samband med statsmakternas beslut om den tredje etappen av utbyggna
den av den statliga kulturpolitiken. Tillgänglig personal och andra re

surser blir sannolikt otillräckliga för de krav som s.tälls. I nuvarande läge 
är det lämpligast att regeringen från kommitteanslaget vid behov anvisar 
Slirskilda medel för större utredningsprojekt som inte kan klaras inom 
ramen för tilldelade resurser. För att öka rådets utrymme för mindre 

projekt bör anslagsposten till utredningsverksamhet ökas ( + 100 000 
kr.). 

5. Rådet har ansvar för att sprida i n f o r m a t i o n om statliga åt
gärder på kulturområdet och om statliga och kommunala bidragsbe
st~immelser m. m. Med tanke på de växande krav som kommer att ställas 
på rådets informationsverksamhet bör medel finnas för anställning av 
tillfällig arbetskraft samt för anlitande av expertis. ( + 100 000 kr.) 

6. Rådet föreslår särskilda medel för ersättning till ledamöter m. fl. 
i de arbetsgrupper som utses av styrelsen för behandling av olika bi
dragsfrågor. Rådet bör även få möjlighet att besluta om dels ersättning 
för inkomstbortfall för ledamöter i styrelse och nämnder, dels särskilda. 
ersättningar för vissa arbetsuppgifter. Vidare föreslås ett belopp av 
100 000 kr. för att ge rådet bättre möjligheter att tillsammans med 
institutioner och organisationer på konstområdet arbeta med frågor rö
rande konsten i samhällsmiljön. Slutligen erfordras medelsökningar för 
inköp till rådets bibliotek samt för ökade expenskostnader m. m. 
( +335 000 kr.) 

Centrala organisatio11sko111mitten för högskolereformen 

Organisationskommitten föreslår efter samråd med statens kulturråd 

att medel för kostnader för i n t r ä d c s p r o v v i d s t a t e n s 
scensko 1 o r och st a tens dan s sko 1 a fr. o. m. nästa bud
getår beräknas under -anslaget till universitets- och högskoleämbetet. 
Rådets anslag bör till följd härav minskas med 110 500 kr. 
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F öredragande11 

Statens kulturråd inrättades för drygt ett år sedan. Rådet har anför

trotts omfattande arbetsuppgifter i det pågående reformarbetet på kul

turområdet. Arbetsbelastningen har ökat. Förstärkningar av rådets per

sonella resurser är därför motiverade. 

Kulturrådets sckrctariatsenhet har f. n. endast en handläggare för 

frågor rörande konst, museer och utställningar. Verksamheten i den 

nämnd som sysslar med frågor på dessa områden är redan omfattande 

och ökar i takt med samhällets växande insatser för bildkonst 

och musciverksamhct. Jag har därför räknat ·med medel för ytterligare 

en handläggare för ärenden inom denna nämnds verksamhetsområde 

och för vissa följdkostnadcr. 

För att underlätta i första hand nämndernas bedömning av olika bi

dragsfrågor har rådets styrelse inrättat ett 10-tal arbetsgrupper. Jag har 

beräknat medel för arvodering av ledamöterna i dessa, liksom för följd

kostnader i form av resor och expenser. 

Rådets administrativa basresurser bör förstärkas med ytterligare en 

biträdestjänst. För rådets informationsverksamhet bör tas upp ett med 

50 000 kr. ökat belopp. Vidare bör beräknas en mcde\sökning för biblio

tekets löpande utgifter. 

Som kommer att framgå av min frumställning i det följande (E l) 

ansluter jag mig till förslaget att kostnaderna för inträdesprov vid sta

tens scenskolor och statens danssko\a fr. o. m. nästa budgetår bör be

lasta anslaget till universitets- och högskoldimbetet. Medelsbchovet un
der kulturrådets anslag minskar i motsvarande mån. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens k11lt11mld för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 6 204 000 kr. 

B 3. Bidrag till folkbibliotek 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

J 976177 Förslag 

5 672 833 
119 036 000 

14 631 000 

1 varav engångsanvisning 6 280 000 kr. 

Reservation 12 389 

Principerna för stödet till folkbibliotcksverksamhcten återfinns i för

ordningen (1975: 467) om statsbidrag till folkbibliotek. 

Statsbidragsgivningen till kostnader för lokal fo\kbiblioteksverksam

hct har till syfte att höja biblioteksstandardei1 i kommuner där detta 

behövs för att utjämna skillnader i detta avseende mellan kommunerna. 

Bidragen skall vidare syfta till att göra det möjligt att nå nya grupper 

med biblioteksverksamhet. Statsbidrag kan utgå för kostnader som av

ser allmän upprustning, inköp av bokbuss, bokutlåning på arbetsplatser, 
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inköp av litteratur på invandrar- och minoritetsspråk samt annan verk

samhet som det finns anledning att stimulera med statligt ·stöd. Statsbi

drag får dock inte utgå för kostnader som avser enbart administrativa 

funktioner. Bidrag till inköp av bokbuss utgår med hela inköpsbelop

pet. För övriga ändamål utgår bidrag med del av kostnaden. Bidrag för 

samma ändamål kan beviljas en kommun endast en gång men får för

delas på högst tre år. Statsbidrag som avser kostnader för allmän upp

rustning får för samma kommun inte utgå med mer än sammanlagt 

300 000 kr. 

Till de 24 lokala folkbibliotek som fungerar som länsbibliotck utgår 

från den 1 januari 1976 ett generellt statsbidrag med 100 000 kr. för 

år, varjämte tilläggsbidrag kan utgå om geografiska eller andra förhål

landen i länet motiverar detta. Malmö stadsbibliotek och Stockholms 

stadsbibliotc:k får vartdera för sin verksamhet som lånecentraler bidrag 

med 300 000 kr. för budgetår. Umeå stadsbibliotek får för motsvarande 

verksamhet bidrag med 200 000 kr. för budgetår. Vidare utgår särskilda 

bidrag till länsbibliotek och lånecentraler för inköp av litteratur på in

vandrar- och minoritetsspråk. 

Ur detta anslag utgår vidare bidrag till information och övriga cen

trala åtg~irdcr på biblioteksområdet, biblioteksvcrksamhct för sjömän, 

Sigtunastiftelsens klipparkiv, Tornedalens bibliotek samt till biblioteks

verksamhet bland svenskar i utlandet. 

Under budgetåret 1975176 har under anslaget anvisats medel för över

gångsersättningar till kommuner med förutvarande stifts- och lands
bibliotek. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statens Före-
kulturråd draganden 

1. Lokal bibliotcksverk-
sam het 6 317 000 +3 400 000 + 700 000 

2. Länsbibliotek 2 820 000 +I 025 000 -/- 310 000 
3. Lånecentraler 800 000 -'· 230 000 of. 
4. Bidrag till inköp av littc-

ratur på invandrar- och 
minoritetssprilk I 700 000 +4 158 000 -j- 800 000 

5. Information och övriga 
centrala åtgärder 500 000 100 000 of. 

6. Biblioteksverksamhet för 
sjömän 475 000 ' 65 000 + 65 000 

7. Sigtunastiftelsens klipp-
arkiv 6 500 6 500 of. 

8. Tornedalens bibliotek 118000 T 7 000 of. 
9. Biblioteksvcrksamhet 

bland sv<:nskar i utlandet 19 500 -1- 25 900 of. 
l 0. Övergångscrsättningar 

till komnrnner med förut-
varande stifts- och lands-
bibliotek 6 280 000 -6 280 000 -6 280 000 

19 036 000 +2 724 400 -4 405 000 
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Statens kulturråd 

Statens kulturråd föreslår en ökning av bidragen till de olika ända

målen under anslaget med sammanlagt 9 011 000 kr. 
I 0-alternativet förordar statens kulturråd en minskning av medlen till 

inköp av bokbussar under posten Lokal biblioteksverksamhet vilket skul
le innebära en kraftig minskning av antalet kommuner som får bidrag. 

1. Statens kulturråd föreslår följande ökningar avseende bidragen till 
l o k a 1 b i b l i o t e k s v e r k s a m h e t. 

Under innevarande budgetår beräknar kulturrådet att använda 

3 milj. kr. till bidrag till inköp av bok b u s sa r. Då priserna på bok
bussar har ökat kraftigt behövs en ökning av medlen för att bibehålla 
en oförfö1drad ambitionsnivå i fråga om antalet bussar ( + 1 400 000 
kr.). 

Kulturrådet räknar med att innevarande budgetår fördela 1,7 milj. 
kr. i bidrag till a 11 män upp rustning till ca 15 kommuner. Ett 
stort antal kommuner bedöms behöva bidrag. Medlen för ändamålet 

bör därför ökas ( + 1 000 000 kr.). 
I\ledlen för bidrag till ut 1 ån i n g på arbets p 1 a t ser, l milj. 

kr., bör ökas för att göra det möjligt att med statsbidrag täcka de to
tala kostnaderna för verksamheten i förhållandevis många av de kom
muner som får statligt stöd ( + 1 000 000 kr.). 

2. Grundbidraget till 1änsbib1 i o te k höjdes den 1 januari 1976 
från 85 000 kr. till 100 000 kr. För budgetåret 1976/77 medför detta ett 
ökat medelsbehov av 180 000 kr. till följd av att det högre bidraget då 
utgår under hela budgetåret. 

Interurbanlånen är en väsentlig del i iänsbibliotekens arbete. För att 
underlätta verksamheten bör portot för returnerade böcker betalas av 
länsbiblioteken enligt reglerna för svarstillstånd. Ett provisoriskt stöd 
om 15 000 kr. per bibliotek bör i avvaktan på resultat av kulturrådets 
utredning av formerna för det statliga stödet till länsbibliotek och låne
centraler utgå till länsbibliotekens kostnader. 

Vid sju länsbibliotek har sedan år 1972 med hjälp av medel från skol
överstyrelsen bedrivits försöksverksamhet med inläsningstjänst för yrkes

verksamma läsblinda. Kulturrådet anser att särskilda bidrag bör utgå 
till länsbiblioteken för denna verksamhet och beräknar bidragsbehovei 
till 10 000 kr. per bibliotek, sammanlagt 240 000 kr. För budgetåret 
1976/77 beräknas dock ett något mindre medelsbehov, 185 000 kr., till 
följd av att verksamheten inte är utbyggd vid alla länsbibliotek. 

Kulturrådet anser att det finns ett behov av kompletterande insatser 
från länsbiblioteken i den försöksverksamhet med Iäsfrämjande åtgärder 
via barn- och ungdomsorganisationer som kommer att genomföras med 
hjälp av de böcker som erhålls genom det statliga litteraturstödet i form 

av stödköp. Kulturrådet beräknar för dessa insatser ett engångsanslag 
om 300 000 kr. att fördelas efter ansökan. 
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Sammanlagt innebär kulturrådets förslag att bidragen till länsbibliotek 

behöver höjas till 3 845 000 kr. ( + 1 025 000 kr.). 

3. Medelsbehovet för bidrag till de tre I å n e c e n t r a I e r n a be
räknas för nästa budgetår uppgå till 1030000 kr. ( +230 000 kr.). 

4. Uppbyggnaden av bibliotekens bestånd av I it ter a tur på in
v andrar- o c h minoritets språk är en brådskande uppgift. 

De skador i barnens språkutveckling som halvspråkighet medför är 

mycket djupgående. Bibliotekens insatser på detta område är en av de 

relativt få möjligheter samhället har att förhindra att barnen hämmas 

i sin förmåga att använda och förstå hemspråket. Den med statliga bi
drag påbörjade uppbyggnaden av bestånden av biblioteksmedier bör 

därför fullföljas ( +4 158 000 kr.). 

5. För delposten information och övriga centra I a åt

g är d er föreslår kulturrådet en ökning till 600 000 kr. med hänvis

ning till behovet av ett höjt bidrag till Bibliotekstjänst AB för utgiv
ningen av bibliografin Svenska tidningsartiklar ( + 100 000 kr.). 

6. Kulturrådet föreslår att bidraget till bi b I i o te k s verksam

h e t för s j öm än med hänsyn till pris- och löneökningar höjs till 

540 000 kr. ( + 65 000 kr.). 
7. Kulturrådet föreslår en ökning av bidraget till Torne d a 1 ens 

b i b I i o t e k till 125 000 kr. ( + 7 000 kr.). 

8. Bidraget till bi b I i o t e k s v er k s a m h e t b 1 a n d s v e n s

k a r i u t I a n d e t utgår till dels svenska församlingar i utlandet, 

dels Svenska kyrkans sjömansvårdsstyrelses läsrum i utländska hamn

städer. Behovet av en fastare organiserad och mera utbyggd biblio

teksservice bland svenskar i utlandet har enligt kulturrådet ökat genom 

att denna grupp nu även omfattar kategorier, t. ex. anställda vid svens

ka företag och patienter vid vårdhem, som inte kommer i kontakt med 
nyss nämnda verksamheter. Rådet bör få i uppdrag att göra en utred
ning av formerna för det statliga stödet till bibliotcksverksamhet bland 

svenskar i utlandet. I avvaktan på vad en eventuell utredning kan leda 
till bör nuvarande bidrag höjas ( + 25 900 kr.). 

9. Bidraget till Sigtunas t i f te 1 sen s k 1 i p p .arkiv bör 
fr. o. m. nästa budgetår anvisas under anslaget B 7. Bidrag till vissa 
ändamål inom statens kulturråds ansvarsområde ( - 6 500 kr.). 

10. Engångsanvisningen för ö v e r g å n g s e r s ät t n i n g a r t i 11 

k o m m u n e r m e d f ö r u t v a r a n d e s t i f t s- o c h 1 a n d s b i b

l i o te k bortfaller nästa budgetår varav följer ett minskat medclsbehov 
under anslaget ( - 6 280 000 kr.). 

Föredraganden 

Riksdagen lade föregående år (prop. 1975: 20, KrU 1975: 12, rskr 

1975: 201) fast riktlinjer för det statliga stödet till viss verksamhet vid 

lokala folkbibliotek och till länsbibliotek samt för stödet till bibliotekens 
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inköp av litteratur på invandrar- och minoritctsspråk. Samtidigt ökades 
de statliga insatserna avsevärt. Kulturrådet föreslår nu ytterligare ök

ningar på dessa områden under nästa budgetår. 

Syftet med statsbidragen till den lokala biblioteksvcrksamheten är 

bl. a. att höja biblioteksstandarden i kommuner som ännu har en mindre 

utvecklad verksamhet för att utjämna skillnader mellan kommunerna 
och ge nya grupper möjlighet att komma i kontakt med biblioteken. Jag 

delar kulturrådets uppfattning att en fortsatt utbyggnad av de statliga 

insatserna är motiverad, bl. a. med hänsyn till kostnadsutvecklingen, och 

beräknar för bidrag till lokal biblioteksverksamhet en medclsökning med 

700 000 kr. Jag vill framhålla att det med tanke på bidragsgivningens 

karakHir är naturligt att statens kulturråd har frihet att fördela de totalt 

tillgängliga medlen mellan de tre huvudsakliga ändamalcn för stödet, 

bokbussar, allmän upprustning och utlåning på arbetsplatser. Någon upp

delning på de olika typerna av ändamål, av de medel som anvisas, är där

för enligt min mening inte fämplig. Jag vill även understryka vad jag 

framhöll i prop 1975: 20 vid behandlingen av dessa frf1gor, nämligen att 

bidragsgivningen bör ske i sådana former att det statliga stödet leder till 

en varaktig utveckling av den aktuella delen av biblioteksverksamheten. 

Grundbidragen till de 24 länsbiblioteken höjs den 1 januari 1976 från 

85 000 kr. till 100 000 kr. per bibliotek och kalenderår. För nästa bud

getår medför detta ett ökat medelsbehov av J 80 000 kr. till följd av att 

det högre bidraget då kommer att avse hela budgetåret. Medlen för 

tilläggsbidrag till länsbibliotekcn ökade innevarande budgetår från 

100 000 kr. till 600 000 kr. Kulturrådet bcg;ir nu en ytterligare ökning 
med hänvisning till behovet av statligt stöd till vissa delar i fänsbiblio
teksverksamheten. Det bör framhållas att de redovisade verksamhekr
na [ir s[idana som rådet enligt gällande bestämmelser skall ta hänsyn 

till vid fördelningen av tilläggsbidrag till Hinsbiblioteken, således även 
inom ramen för de innevarande budgetår anvisade medlen. Med hän
syn till de olika behov som föreligger i länsverksamheten och till kost

nadsutvecklingen lir det emellertid enligt min mening motiverat med 

en viss ytterligare uppräkning av tilfäggsbidraget. Jag beräknar för detta 

[indamål 130 000 kr. Statens kulturråd bör inom ramen för de bidrag 

som därmed kan fördelas kunna bidra till en utveckling av inläsnings

tjänsten för yrkesverksamma läsblinda samt ge länsbiblioteken möjlig

heter till en medverkan i försöksverksamheten med läsfrämjande åt

gärder genom barn- och ungdomsorganisationer. 

Jag delar kulturrådets uppfattning att bibliotekens uppbyggnad av 

bestånden av främst böcker på invandrar- och minoritetsspråk bör sti

muleras och beräknar för bidragen till detta ändamål en ökning med 

800 000 kr. 

Med hänsyn till kostnadsutveeklingen bör bidraget till biblioteksverk

samheten för sjömän höjas med 65 000 kr. Jag vill i detta sammanhang 
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erinra om att riksdagen nyligen beslutat (prop. 1975176: 73, TU 1975/ 

76: 10, rskr 1975176: 89) om allmänna riktlinjer för den framtida in

riktningen, organisationen och finansieringen av kultur- och fritidsverk

samheten inom handelsflottan samt om ändrade former för finansie

ringen av verksamheten. Chefen för kommunikationsdepartementet an

förde vid sin anmälan av dessa frågor att frågan om sjömansbibliotckets 

övertagande av den litteraturförsörjning till de ombordanst:illda som 

f. n. sker inom ramen för välfärdsverksamheten snarast bör prövas av 

det nya centrala organet för välfärdsverksamheten och biblioteket. 

Från detta anslag lämnas vissa mindre bidrag till bibliotcksverksam

het bland svenskar i utlandet. Kulturrådet föreslår i sin anslagsfram

sfallning att rådet får i uppdrag att utreda formerna för detta stliJ och 

att bidragen i avvaktan på utredningsförslag räknas upp. Jag ~ir inte be

redd att föreslå en uppräkning av bidragen till den aktuella verksamhe

ten. Vad g;il!er en eventuell utredning vill jag erinra om att det enligt 

ddcts instruktion ankommer på rådet att avgöra vilka utredningar som 

behöver göras som underlag för förslag om nya insatser inom ddets 

ansvarsområde. 

De tidigare fyra stifts- och landsbiblioteken överfördes fr. o. m. den 

1 januari J 975 till kommunalt huvudmannaskap varvid de berörda kom

munerna i enlighet med avtal mellan staten och kommunerna erhöll 

övergångsersättningar av engångskaraktär. Dessa ersättningar bortfaller 

nästa budgetår varav följer ett minskat medelsbehov under detta anslag 

med 6 280 000 kr. 

!\'led hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till folkbibliotek för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

reservationsanslag av 14 631 000 kr. 

Il 4. Tidskriftsstöd 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 640 455 

1640000 

I 969 000 

Reservation 279 573 

Från detta reservationsanslag utgår stöd till kulturtidskrifter och 

ideella tidskrifter. Enligt kungörelsen (1971: 681) om tidskriftsstöd (om

tryckt 1974: 645) skall stödet fördelas så att det främjar hög kvalitet 

och mångfald I utbudet av åsikter och behandlade ämnen. 

Stöd kan utgå i form av grundbidrag, projektbidrag och stödköp. 

Grundbidrag kan utgå till ägare av sådan kulturtidskrift för vilken in

täkterna inte täcker utgifterna och för vars utgivande ägaren inte har 

tillräckligt stöd från annat håll. Projektbidrag kan utgå för utarbetande 

av essä eller artikelserie för kulturtidskrift e!ler ideell tidskrift. Med 
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stödköp avses tilldelning av medel till statlig eller kommunal myndig
het för prenumeration på kulturella och ideella tidskrifter. 

Tidskriftsstödet administreras av statens kulturråd. 

Anslag 
Grundbidrag 
Projektbidrag 
Stödköp 

Statens k11l111rråd 

] 975/76 

1 100 000 
240 000 
300 000 

1640 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
kulturråd 

Före
draganden 

+ 160 000 +329 000 
+3 400 000 } 

+ 440000 

+ 4 000 000 -;- 329 000 

1. Kompensation för kostnad~stegringar 260 000 kr. 
2. 0-alternativet innebär en minskning av projektbidragen med ca 

80 000 kr. 
3. För alt en mångfald och bredd i utgivningen skall kunna garante

ras och för att stödet skall få den avsedda kulturpolitiska effekten krävs 
en mycket kraftig ökning av medlen för g r u n d b i dr ag ( + 3 224 000 

kr.). 
Vid bedömningen av medeisbehcivet för grundbidrag har hänsyn ta

gits till att tidskrifterna Samefolket, Studiekamraten och Zigenaren · 
fr. o. m. nästa budgetår skall kunna erhålla bidrag ur detta anslag. 

4. Behovet av projektstöd väntas öka som en följd av tid
skrifternas ansträngningar att hålla de gängse produktionskostnaderna 
nere ( + 122 000 kr.). 

5. En kraftig höjning av st ö d k ö p s m e d 1 e n beräknas för motta
gare inom det primärkommunala området ( +200 000 kr.). För övriga 
mottagare föreslås viss förstärkning ( + 170 000 kr.). En utvidgad stöd
köpsverksamhet beräknas kräva en höjning av ersättningen till Biblio
tekstjänst AB för prenumerationsförmedlingen ( +25 000 kr.). 

F öredragandcn 

Pressutredningen har i sitt nyligen avgivna betänkande (SOU 1975: 
79) Svensk press beskrivit läget på tidskriftsmarknaden. Utredningen 
har därvid funnit, att det krävs ytterligare analyser av tidskrifternas 

ekonomiska läge, deras förhållande till organisationerna och deras roll 
för samhällsdebatten, och föreslår därför att en ny utredning får till 
uppgift att lägga fram förslag om hur tidskrifternas problem lämpligen 
bör lösas. Riksdagen har sedermera begärt att en utredning om tid
skrifternas villkor m. m. skal\ komma til\ stånd (KU 1975/76: 23, rskr 
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1975/76: 41). Som jag redan angett i inledningen till avsnittet B Kultur

ändamål har jag för avsikt att föreslå regeringen att tillsätta en sådan 

utredning. 
Medlen för tidskriftsstöd bör ökat med 329 000 kr. Vid beräkningen 

av medelsbchovet har jag tagit hänsyn till att statens kulturråd under 
innevarande budgetår i särskild ordning tilldelat tidskrifterna Same
folket, Studiekamraten och Zigenaren bidrag av medel som anvisats 
under reservationsanslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Tidskriftsstöd för budgetåret 1976177 anvisa ett reserva

tionsanslag av 1 969 000 kr. 

B 5. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

81206 000 

83 679 000 
86 011 000 

Reservation 378 236 

Operan och Dramatiska teatern bedriver sin verksamhet i akticbolags
form. Fr. o. m. innevarande budgetår har teatrarnas verksamhet förts 
över på två statsägda aktiebolag. Vardera bolagsstyrelscn består av 
högst fem ledamöter, av vilka ordföranden och ytterligare två ledamö

ter utses av regeringen för en tid av högst tre år. 
De för budgetåret 19.74/75 anvisade statsbidragen till Operan och 

Dramatiska teatern uppgick till 45 361 000 kr. resp. 22 419 000 kr. Ge
nom statsmakternas beslut om ytterligare anslag på tilläggsstat I för 
budgetåret 1974/75 (prop. 1974: 170, KrU 1974: 22, rskr 1974: 393) 
och tilläggsstat Il för. samma budgetår (prop. 1975: 2, KrU 1975: 1, 
rskr 1975: 4) höjdes ifrågavarande statsbidrag med 6 110 000 kr. resp. 
3 485 000 kr. med hänsyn till kostnadsökningar till följd av avtalsenliga 
löneökningar och höjda sociala avgifter. 

Under spelåret 1974/75 var operahuset stängt för ombyggnad. Operan 
gav under denna tid sammanlagt 384 föreställningar och konserter vid 
Drottningholmstcatern och .på andra scener samt på turneer. Antalet 
premiärer eller andra nyuppsättningar uppgick till åtta. 

Dramatiska teatern hade under samma spelår 18 premiärer och gav 
sammanlagt 1 156 föreställningar, inkl. föreställningar på andra än tea
terns egna scener. Det sammanlagda antalet besök uppgick till ca 
380 000. Beläggningen beräknas till 92 % vid stora scenen och till i 
genomsnitt 91 % vid teaterns övriga fasta scener. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 lJ tbildningsdepartementet 32 

Operan 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Operan Statens Föredra-
k):llturråd ganden 

Statsbidragsberäkning 
Utgifter 
Lönekostnader 45 918 000 +2 657 000 + 617 000 
Lokalkostnader 10 522 000 +1357000 + 813000 ' 786 000 
Sjukvård JOS 000 + 18 000 10000 
Expenser 356 000 + 60 000 -1- 36 000 
Inredning och utrust-

ning av byggnader 105 000 + 18 000 + 16 000 
Materiel m. m. för 

teatervcrksamheten I 767 000 + 575 000 -1- 265 000 
Ersättningar åt för- 583 000 

fattare och över-
sättare 440 000 -1· 350 000 + 66 000 

Turni:- och annan 
teaterverksam het 770 000 630 000 ' 77 000 

Reklam 690 000 192 000 103 000 
Diverse utgifter 378 000 -, 114 000 + 38 000 

61 051 000 15 971 000 +2 041 000 -t-1369 000 

Inkomster 
Recetter 2 800 000 + 240 000 
Programförsäljning, 

reklam m. m. 193 000 + 7000 
Turne- och annan 7 000 + 315 000 

teaterverksamhet 800 000 of. 
Räntor 525 000 of. 
Kommunala anslag 300 000 of. 
Statligt bidrag 56 433 000 +5 724 ooo +2034 000 +1054000 

61 051 000 +5971000 +2041 000 +1369 000 

Opera11 

1. f'ör allmänna kostnadsökningar m. m. beräknas ett behov av 

2 92..J. 000 kr. 

2. Ett genomförande av 0-alternativet innebär en minskning av perso

nalen med ca 45 heltidstjänster. 

3. ökade medel behövs för en kontinuerlig skol- och ungdomsverk

samhet i Stockholmsregionen, för experiment- och utvecklingsarbete och 

för uppsökande föreställningar i samarbete med studieförbund och pu

blikorganisationer ( +2 800 000 kr.). 

4. Statens kulturråd bör utreda frågan om en fast studioscen för ut

vccklingsvcrksamhet. 

Statens kulturråd 

I. Verksamheten vid Operan bör vara av i princip oförändrad om

fattning. För allmänna kostnadsstegringar m. m. erfordras 2 034 000 kr. 
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2. Rådets delegation för lokal- och utrustningsfrågor kommer att be-

döma lokalbehovet för studioverksamhet i samband med den fortsatta 

prövningen av byggnadsstyrelsens etappvisa ombyggnadsplan för Ope-

ran. 

Dramatiska teatern 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Dramatiska Statens Föredra-
teatern kulturråd ganden 

Statsbidragsberäkning 
Utgifter 
Lönekostnader 22 818 000 +1158000 +1047000 + 60000 
Lokalkostnader 3 602 000 +1151 000 +1115 000 +I 032 000 
Sjukvård 25 000 + 25 000 + 3 000 
Expenser 270 000 + 120 000 + 90 000 
Inredning och utrust-

ning av byggnader 198 000 + 34000 + 30 000 
Materiel m. m. för 

teaterverksamheten 1265000 + 215 000 + 190 000 ' 461 000 Ersättning åt författare 
och översättare 330 000 + 56 000 + 50000 

Utbyte med utländska 
teatrar 10000 of. of. 

Reklam 920 000 + 156 000 ' 138 000 ' Diverse utgifter 626 000 + 106 000 ' 63 000 

30 064 000 +3 021000 +2 726 000 +1553 000 

Inkomster 
Recetter 2 500 000 - 300~! 

of) 
Programförsäljning, 

reklam m. m. 170 000 of. ' 275 000 
Räntor 135 000 of. 
Hyror 13 000 of. 
Statligt bidrag 27 246 000 +3 321 000 +2 726 000 +I 278 000 

30 064 000 +3021000 +2 726 000 +1553000 

Dramatiska teatern 

1. För allmänna kostnadsstegringar m. m. beräknas en ökning av 
2 351 000 kr. 

2. Vid en reduktion enligt 0-alternativet förordas en minskning av 

personalen med ca 30 tjänster. 
3. Medel erfordras för en utökad rekrytering av yngre skådespelare. 

Vidare medför scenateljcernas förläggning till Hägernäs behov av 

vissa personalförstärkningar. Aven i övrigt behöver personalen utökas. 

Ytterligare medel krävs för vissa expenskostnader. ( + 670 000 kr.) 

4. Kravet på biljettintäkter bör sänkas med 300 000 kr. 

3 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bilaga 10 
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Statens kulturråd 

1. Omfattningen av verksamheten vid Dramatiska teatern bör vara i 
princip oförändrad. För allmänna kostnadsstegringar m. m. bör beräk
nas ett belopp av 2 496 000 kr. 

2. Begärda förstärkningar med anledning av scenateljeernas utflytt
ning till Hägernäs tillstyrks. ( + 230 000 kr.) 

Föredraganden 

Under förra spelåret gjordes en genomgripande ombyggnad av opera
husets scenutrymmen. Arbetsförhållandena för scenpersonalen förbätt
rades härigenom betydligt. Arbetena utgjorde den hittills mest omfat
tande etappen i Operans upprustning. Till följd av ombyggnaden var 
operahuset stängt för allmänheten. Under tiden genomförde Operan en 
rad framgångsrika turneer i Sverige och i utlandet. Från september 
1975 ges på nytt föreställningar på Operans huvudscen. 

Den 1 juli 1975 fördes Operans och Dramatiska teaterns verksamhet 
över på två statsägda aktiebolag. Konsekvenserna av omläggningen är 
närmast av formell natur. De riktlinjer för teatrarnas verksamhet som 
jag angav i prop. 1974: 28 gäller alltjämt. Teatrarnas huvuduppgifter 
är att spela på scener i Stockholm och på turneer i olika delar av landet 
samt att medverka med framträdanden i radio och television. I turne
verksamheten samverkar Operan och Dramatiska teatern med Svenska 
riksteatern. Ett målgruppsinriktat publikarbete utvecklas i samverkan 
med Skådehanan. 

Förberedelser pågår för utflyttningen av teatrarnas sccnateljeer till 
nya lokaler i Hägernäs. Vid min beräkning av statsbidraget till Drama
tiska teatern har jag tagit hänsyn till behovet av medel till en tjiinst 
som chaufför för hjälp med transporter av scenmaterial. I övrigt har 
jag räknat med medel för allmiinna kostnadsstegringar. Det ökade me
delsbehov som följer av 1975 års avtalsförhandlingar på teater- och 
musikområdena har ännu ej kunnat beräknas. Jag avser att senare åter
komma i denna fråga. Jag återkommer i det sammanhanget även till 
kostnadsökningar till följd av höjningar av de sociala avgifterna. 

Jag beräknar att det ökade medelsbehovet till en del motsvaras av 
en ökning i teatrarnas intäkter. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Operan och Dramatiska teatern för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 86 011 000 kr. 
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B 6. Bidrag till Svenska riksteatern 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

41192 075 

42 656 000 
45 024 000 

Reservation 

Svenska riksteatern är en riksorganisation för lokala teaterföreningar. 
Till Riksteatern är även knutna länsteaterföreningar. 

Enligt de av Kungl. Maj:t den 28 juni 1974 utfärdade bestämmelser
na angående statsbidraget till Svenska riksteaterns verksamhet skall bi
draget användas för central och regional produktion och distribution av 
teater som komplettering till regional och lokal teaterverksamhet. Riks
teatern skall vidare förmedla teaterföreställningar och gästspel av andra 

institutioner och ensembler samt ge allmän information och rådgivning 
till yrkesmässigt arbetande teatrar och amatörteatrar. I den verksamhet 
för vilken statsbidrag utgår skall Riksteatern i tillämpliga delar beakta 
de mål som fastställs för den statliga kulturpolitiken. Teatern skall sam

arbeta med Institutet för rikskonserter, Operan och Dramatiska teatern 
och i övrigt samverka med myndigheter och folkbildningsorganisationer 
och med institutioner inom teater och andra konstområden. 

Riksteaterns verksamhet står under tillsyn av statens kulturråd. I tea
terns styrelse utser regeringen ordförande och en ledamot jämte en 

suppleant. 
För budgetåret 1974/75 anvisades till Svenska riksteatern ett statligt 

bidrag av 36 820 000 kr. Genom statsmakternas beslut om ytterligare 
anslag på tilläggsstat Il för budgetåret 1974/75 (prop. 1975: 2, KrU 
1975: 1, rskr 1975: 4) höjdes ifrågavarande statsbidrag med 4 155 000 
kr. avseende ökade kostnader till följd av avtalsenliga löneökningar och 
höjda sociala avgifter. Enligt bokslutet redovisas ett underskott med ca 
140 000 kr. 

Svenska riksteatern har under spelåret 1974/75 framfört drygt 4 000 
föreställningar. Antalet besök var omkring 1 miljon. Den egna pro
duktionen omfattade 123 program. 

Statsbidragsberäkning 
Utgifter 
Lönekostnader 
Traktamenten 
Sjukvård 
Expenser 
Kostnader för köpta 

turneföreställningar 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Svenska Statens 
riksteatern kulturråd 

30 163 000 + 10 891 000 + 1 872 000 
4 700 000 + 3 143 000 + 896 0001 

40000 + 4000 + 4000 
900 000 + 179 000 + 100 000 

1650000 + 3 095 000 +1165 000 

Föredra
ganden 
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Materiel m. m. för 
produktion 

Rese- och transport-
kostnader 

Reklam m. m. 
Lokalkostnader 
Diverse utgifter 
Bidrag till verksamheten på 

Södra teatern i Stock-

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Svenska Statens 
riksteatern kulturråd 

4 400 000 + 2 939 000 + 1 593 000 

3 800 000 + 
I 600000 + 
2 000000 + 

373 000 + 

1998000 + 
946 000 + 
666 000 + 
887 000 + 

818 000 
793 000 
528 oooj 
787 000 

Föredra
ganden 

+2 215 000 

holm 1 361 000 + 318 000 + 143 000 + 136000 
Ensemble i Jönköpings län 1 461 000 + 1 461 000 + 1 483 000 

50 987 000 -i-26 527 000 + 10 160 000 +3 834 000 
Inkomster 
Gager från arrangörer, 

recetter 8 094 000 + 4 304 000 + 1 019 000 
Medlemsavgifter 12 000 of. of. 
Perukmakeri 225 000 of. of. 
Ensemble i Jönköpings län - + 1 061 000 + 1 061 000 
Statsbidrag 42 656 000 +21 162 000 + 8 080 000 

+ 405 000 
of. 
of. 

+I 061000 
+2 368 000 

50 987 000 +26 527 000 -1-10160 000 +3 834 000 

Svenska riksteatern 

1. Till följd av de allmänna kostnadsstegringarna ökar medelsbehovet 
med 2 756 000 kr. efter avdrag för en beräknad höjning av gageinkoms

terna vid oförändrad verksamhetsnivå. 
2. Förslaget till 0-altcrnativ innebär att den artistiska och tekniska 

produktionspcrsonalen minskas med 25 personer. Detta beräknas med
föra att 300 föreställningar faller bort. 

3. Riksteaterns e g en d r a m a t i ska och 1 yr i ska p ro
d u k t i o n bör utökas med bl. a. en årsengagerad större dramatisk en
semble och en egenproducerad musikteaterturne. Produktionen av 
s k o l t e a t e r och u p p s ö k an d e t e a t e r bör utvidgas, bl. a. 
med en turne för teater i förskolor. Produktionen för f o I k par
k e r n a bör utökas med egenproducerad musikteater samt med barn
och familjeprogram. (-\- 10 824 000 kr.) 

4. Inom ramen för de k ö p t a f ö r e s t ä 11 n i n g ar n a och 
s a m a r b e t s p r o j e k t c n prioriteras en ökning av antalet föreställ
ningar från Operan och Dramatiska teatern. Aven föreställningarna från 
andra fasta teatrar och fria grupper samt från musikdramatiska grupper 
och skolor bör utökas. I övrigt bör bl. a. de utländska gästspelen erhålla 

ökade medel. ( + 1 720 000 kr.) 
5. Inom den produktionstekniska avdelningen 

krävs främst en kraftig ökning av antalet scentekniker. Vidare erford
ras medel för förnyelse av den ljud- och ljustekniska utrustningen. För 
vissa utbildningsinsatscr och för utvecklingsarbcte behövs ökade medel. 

( + 3 807 000 kr.) 
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6. E x p er t- o c h ko n s u l t funktionerna med avseende 
på barnteater, amatörteater och teaterteknik bör vidareutvecklas. Sär

skilda insatser behövs för en utveckling av den lokala och regionala 
informations- och studievcrksamheten. ( + 1 265 000 kr.) 

7. Teaterns region a I a ense m b I er i Västerbotten, Växjö 
och Örebro bör erhålla personalförstärkningar ( +215 000 kr.). Gäst
spelsverksamheten vid Södra teatern i Stock ho I m bör ut
ökas ( + 175 000 kr.). 

8. På grundval av förslag från Jönköpings läns landsting bör en n y 
r e g i o n a l e n s e m b l e inrättas i Jönköping med Riksteatern som 
huvudman. I enlighet med de bestämmelser som gäller för bidrag till 
regional och lokal tcaterverksamhet bör statsbidrag utgå med lägst 55 % 

av lönekostnaderna ( +400 000 kr.). 

Statens kulturråd 

1. För allmänna kostnadsstegringar m. m. erfordras en nettoökning 
av 2 474 000 kr. 

2. Begärda medel för en utökning av antalet föreställningar från Ope
ran och Dramatiska teatern tillstyrks ( +600 000 kr.). Riksteatern bör vi
dare erhålla medel för en utökning av de egenproducerade föreställning
arna i folkparkerna och för glesbygdsteater ( + 1 335 000 kr.). Ökade 

medel bör anvisas för anställning av scentekniker ( + 1 000 000 kr.). 
Begärda medel för teknisk utrustning och produktionstekniskt utveck
lingsarbete tillstyrks ( + 600 000 kr.). För arbetarskydd och personalut
bildning m. m. krävs förstärkning ( +300 000 kr.). I fråga om konsult
verksamheten inom barnteater, amatörteater och teaterteknik tillstyrks 
begärda medelsökningar ( +301 000 kr.). Den lokala och regionala för

eningsverksamheten bör utvecklas ( +815 000 kr.). 
3. Förslaget om en ny regional ensemble i Jönköpings län under 

Riksteaterns huvudmannaskap tillstyrks av rådet. En förutsättning är 
att den statliga bidragsdelen inte överstiger den nivå som statsbidrags
reglerna för lokala och regionala institutioner medger. ( +400 000 kr.) 

4. Kulturrådets musikteaterutredning lade i mars 1975 fram förslag 
angående danskonstens utveckling. Utredningen föreslog bl. a. att Cull
berg- och Cram6rbaletterna skulle utökas med fyra dansare. I sitt 
förslag till anslagsframställning räknar rådet preliminärt med en me

delsökning i enlighet med detta förslag. ( + 255 000 kr.) 

Föredraganden 

Under det senaste året har Riksteatern utvecklat sin verksamhet i 
enlighet med de riktlinjer som drogs upp i anslutning till statsmakter
nas beslut om den statliga kulturpolitiken (prop. 1974: 28, KrU 1974: 
15, rskr 1974: 248). Riksteaterns insatser möter ett starkt gensvar lo
kalt och regionalt. Teaterns huvuduppgifter bör i fortsättningen kunna 
utvecklas vidare i den riktning de nu fått. 
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I Jönköpings län har landstinget tagit initiativ till att etablera en ny 
regional ensemble i samarbete med Riksteatern. Enligt planerna skall 
Riksteatern tills vidare vara huvudman för ensemblen. Riksteatern· ut
trycker intresse för denna uppgift. Enligt min mening talar mycket för 
att Riksteaterns erfarenheter och fackkunskap på detta sätt tillgodoförs 
uppbyggnaden av en ny institution. Den statliga bidragsandelen till en 
institution under Riksteaterns huvudmannaskap bör vara den sainma 
som för regionala eller lokala institutioner med annan huvudman. Jag 
har därför räknat med ett statsbidrag för den nya ensemblen motsvaran
de 60 % av lönekostnaderna enligt den beräkning som gäller för stats
bidraget till nyinrättade regionala och lokala teaterinstitutioner~ 

Utöver de medel jag beräknat för den nya ensemblen i Jönköping 
har jag räknat med kompensation för vissa kostnadsökningar. De ökade 
lönekostnader som följer av avtalsrörelsen 1975 på teater- och musik
områdena och av höjningar i de sociala avgifterna har inte kunnat 
beräknas. Jag har inte heller kunnat beakta kostnadsökningar till följd 
av traktamentsböjningar. Jag avser att senare återkomma i dessa frågor. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Svenska riksteatern för budgetåret 1976/77 an

visa ett reservationsanslag av 45 024 000 kr. 

B 7. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner 

1974/75 Utgift 
197 5 /7 6 Anslag 
1976/77 Förslag 

62 586 382 
68 300 000 
82 567 000 

Enligt förordningen (1974: 451) om statsbidrag till vissa teater-, dans
och musikinstitutioner (ändrad 1975: 212) får institution som bedriver 
yrkesmässig teater-, dans- eller musikverksamhet och som uppbär bidrag 
från kommun eller landstingskommun statsbidrag till kostnader för 
verksamheten, om regeringen förklarat institutionen berättigad till så
dant. Institution som får bidrag står under tillsyn av stateris kulturråd. 

Statsbidraget utgår i form av g r u n d b i d r a g och t i 11 ä g g s
b id r ag. Underlaget för beräkningen av grundbidraget utgörs av det 
antal g r u n d b e 1 o p p som varje år fastställs för institutionen. Grund
beloppet beräknas med utgångspunkt i den genomsnittliga lönekostna
den per anställd vid teater- och dansinstitutionerna resp. musikinstitu
tionerna. Enligt beslut av regeringen är 14 teater- och dansinstitutioner 
och 9 musikinstitutioner berättigade till bidrag. Antalet grundbelopp är 
för budgetåret 1975/76 fastställt till 1 578 för teater- och dansinstitutio
ner och till 538 för musikinstitutioner. Grundbeloppet. för teater- och 
dansinstitutioner är 57 400 kr. och för musikinstitutioner 70 500 kr. Re
geringen har gett statens kulturråd bemyndigande att besluta om fördel-
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ningen av grundbeloppen på de enskilda statsbidragsberättigade institu
tionerna. Fördelningen skall redovisas för påföljande års riksmöte. 

Statsbidrag beräknas för varje institution på grundval av högst det an
tal grundbelopp som svarar mot det under i;edovisningsåret genomsnitt
liga antalet arbetstagare vid institutionen, beräknat på sätt som anges i 
19 kap. 1 § tredje stycket lagen (1962: 381) om allmän försäkring. För 
kostnader för köp av tjänster får inräknas ett belopp motsvarande för 
teaterinstitutioner högst 10 % och för musikinstitutioner högst 20 % av 
de tilldelade grundbcloppen. 

Grundbidrag utgår med 55 % av bidragsunderlaget. Till nyinrättade 
institutioner kan efter regeringens prövning grundbidrag utgå med 60 % 

av bidragsunderlaget under högst tre år. 
Institution med regional verksamhet av väsentlig omfattning kan efter 

prövning av statens kulturråd få tilläggsbidrag inom ramen för tillgäng
liga medel. 

Statens kulturråd 

Statens kulturråd föreslår följande fördelning av statsbidraget till re
gionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner budgetåret 
1976/77. 

Institution 

Teater- och dansinstitutioner 

Beslutad fördel
ning av antalet 
grundbelopp · 
1975/76 

Borås stadsteater 44 
Folkteatern i Göteborg 56 
Göteborgs stadsteater 186 
Göteborgs teater- och 

konsertaktiebolag' 280 
Helsingborgs stadsteater 55 
Länsteatern i Kopparbergs 

län 15 
Länsteatcrn i Värmlands län 12 
Malmö stadsteater 350 
Norrbottens länstcater 48 
Stadsteatern Norrköping-

Linköping 145 
Stockholms stadsteater 277 
Upsala stadsteater 78 
Väs ter bottensteatern 16 
Västernorrlands regionteater 16 
Dramatiker, koreografer 

Musikinstitutioner 
Gävleborgs läns orkester-

1578 

förening 55 
Göteborgs teater- och 

konsertaktiebolag• I 05 

Föreslaget antal 
grund belopp 
1976/77 

Summa Ökning 

44 
56 

187 

281 
63 

15 
12 

357 
58 

145 
278 

78 
27 
26 
10 

1637 

58 

105 

+ 
+ 1 
+ 8 

+ 7 
+10 

+ 1 

+Il 
+10 
+10 

+59 

+ 3 
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Institution Beslutad fördel- Föreslaget antal 
ning av antalet grundbelopp 
grund belopp 1976/77 
1975/76 

Ökning Summa 

Konsertföreningen i 
Stockholm 134 150 +16 

Mab:nö konserthusstiftelse 85 85 
Nordvästra Skånes orkester-

förening 40 43 + 3 
Norrköpings orkester-

förening 75 75 
Oskarshamns kammarmusik-

ensemble 6 8 + 2 
Västerås musiksällskap 14 14 
Örebro orkesterstiftelse 24 24 
Tonsättare 4 -!- 4 

538 566 +28 

Ny institution 
Upplands musikstiftelse 14 +14 

Totalt 2116 2 217 +101 

1 För teaterverksamheten 
• För konsertverksamheten 

1. Till följd av avtalsenliga lönehöjningar och höjda sociala avgifter 

beräknas de preliminära grundbeloppen för budgetåret 1976/77 höjas 

till 63 900 kr. för teater- och dansinstitutioner och till 78 400 kr. för 

musikinstitutioner ( + 11 960 000 kr.). 

2. ökningsförslagen för budgetåret 1976177 innebär i stor utsträck
ning förstärkningar av befintliga institutioner. På teater- och dansom

rådet bör utbyggnaden av Norrlandsteatrarna ges prioritet. Vidare bör 

Helsingborgs stadsteater erhålla förstärkning för att möjliggöra en ut

vidgad regional verksamhet. Malmö stadsteater behöver ett höjt antal 

grundbelopp för teknisk personal. På musikområdet föreslås den krafti

gaste ökningen för Konsertföreningen i Stockholm. Sedan denna sla

gits samman med Stiftelsen Stockholms konserthus bör statsbidrag 

utgå även för stiftelsens personal. I övrigt bör ett ökat antal grundbe

lopp utgå till orkesterföreningarna i Gävleborgs län och Nordvästra 

Skåne samt till den nyligen inrättade kammarmusikensemblen i Oskars

hamn. Totalt begär rådet 49 ytterligare grundbelopp till befintliga tea

ter- och dansinstitutioner och 24 ytterligare belopp till befintliga musik

institutioner. ( + 2 797 000 kr.) 

3. Genom anställning av dramatiker, tonsättare och koreografer kan 

institutionerna ge ökad arbetstrygghet åt denna konstnärskategori. För

söksvis bör tio grundbelopp reserveras för dramatiker och koreografer 

och fyra grundbelopp för tonsättare. ( + 524 000 kr.) 

4. Uppsala kommuns kulturnämnd har anhållit om bidrag till en 

planerad musikstiftelse med Uppsala läns landsting och Uppsala kom-
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mun som huvudmän. Kulturrådet tillstyrker ansökningen och beräknar 
för den planerade institutionen ett behov av 14 grundbelopp. ( +659 000 
kr.) 

5. Institutionernas regionala verksamhet ökar markant. Medlen för 
tilläggsbidrag bör höjas till 3,1 milj. kr. Av ökningen beräknas l 92 000 

kr. utgöra kompensation för kostnadsutvecklingen. ( + 1 500 000 kr.) 
6. Sammanlagt innebär kulturrådets förslag att anslaget bör höjas 

med l7 440 000 kr. 

Föredraganden 

Sedan det nya systemet för stöd till regionala och lokala institutioner 

infördes har tre nya teatrar och en ny musikinstitution förklarats be

rättigade till statsbidrag. Vid min anmälan av Riksteaterns anslag tidi

gare denna dag tiUstyrkte jag det framlagda förslaget om inrättande 
av en ny regional ensemble i Jönköpings län under Riksteaterns huvud

mannaskap. Den medelsökning som jag i det följande kommer att för

orda bör göra det möjligt att lämna statligt bidrag till den planerade 

stiftelsen för musikverksamhet i Uppsala län. Enligt vad jag inhämtat 

torde dock med hänsyn till det aktuella planeringsläget ett statligt stöd 

kunna bli aktuellt först under senare hälften av nästa budgetår. 

Verksamheten vid befintliga institutioner utvecklas starkt. Detta med

för behov av personalförstärkningar och jag räknar därför med en ök

ning av det statliga bidraget med 13 grundbelopp för teaterinstitutioner 

och 36 grundbelopp för musikinstitutioner. Min beräkning grundar sig 

på i första hand de behov som redovisats av Helsingborgs stadsteater 
och länsteatern i v;isterbottens län. Vidare bör Konsertföreningen i 

Stockholm erhålla utökade medel. Efter sammanslagningen mellan Kon
sertföreningen och Stiftelsen Stockholms konserthus bör statsbidrag 
utgii liven till stiftelsens personal. 

Då det slutliga bidraget till varje institution fastställs bör beloppet 
avrundas till närmaste 1 000-tal kr. 

Den sammanlagda ökningen under anslaget beräknar jag till 

14 267 000 kr., varav 11 960 000 kr. är att hänföra till pris- och löneom
räkning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till regionala och lokala teater-, dans- och musik

institutioner för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag 

av 82 567 000 kr. 
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B 8. Rikskonsertverksamhet 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

18 913 000 
21392000 
21640000 

Reservation 

Stiftelsen Institutet för rikskonserter har till uppgift att främja mu
siklivet genom att ge råd och informera i frågor om konsertverksamhet 
och andra musikframträdanden, anordna och förmedla konserter som 
komplettering till annan musikverksamhet i landet samt i övrigt verka 
för musiklivets utveckling. Rikskonsertcr skall därvid särskilt informera 
om och främja nya tendenser i svenskt musikliv, verka för kontakter 
med musiklivet i utlandet samt främja utvecklingsarbete inom skolkon
sertverksamheten. Vidare bedriver Rikskonserter försöksverksamhet 
med produktion och distribution av fonogram. 

Rikskonserter skall samarbeta med regionmusiken, Svenska rikstea
tern och Operan samt i övrigt samverka och samråda med statliga och 
kommunala myndigheter, organisationer, institutioner och organ som 
företräder musiklivet. 

Rikskonserters styrelse består av tio ledamöter, av vilka regeringen 
utser fyra, däribland ordföranden. Verksamheten står under tillsyn av 
statens kulturråd. 

Enligt de av regeringen meddelade föreskrifterna för anslaget är 
detta indelat i anslagsposter som svarar mot Rikskonserters olika verk
samhetsområden. Under varje anslagspost har beräknats medel dels för 
de direkta kostnaderna för produktion av konserter m. m. till den del 
dessa skall täckas med statsbidrag, dels för personalkostnader och om
kostnader vid Rikskonserters administrativa och producerande enheter 
till de delar deras verksamhet avser området för resp. anslagspost. 
Posterna är beräknade med hänsyn till de ersättningar som Rikskon
serter äger ta ut av lokala arrangörer av konserter samt med hänsyn 
till vissa övriga väntade inkomster av verksamheten. 

Innevarande budgetår beräknas arrangemangen under medverkan av 
Rikskonserter uppgå till följande antal, nämligen skolkonserter till om
kring 4 100 varav regionmusiken svarar för drygt 2 200, läger inom 
ramen för Musik för Ungdom till 24, interna konserter inkl. interna 
ungdomskonserter till 2 150, varav regionmusiken svarar för 1 600, och 
offentliga konserter till 590, varav regionmusiken svarar för 440. 
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Anslag 

Skolkonsertverksamhet 
Musik för Ungdom 
Intern konsertverksamhet 

inom vårdanstalter och 
föreningsliv m. m. 

Offentlig konsertverksamhet 
Stöd till regionala och 

lokala musikaktiviteter 
Utlandsverksamhet 
Försöksverksamhet med 

social och pedagogisk 
inriktning 

Produktion av fonogram 
Information 
Vidareutbildning av 

regionmusiker 

Rikskonserter 

1975/76 

7 467 000 
608 000 

1 804000 
J 602 000 

1844 000 
522 000 

523 000 
2 452000 
1770000 

800 000 

21392 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Rikskonserter Statens 
kultw-råd 

+ 5 083 000 +1344000 
+ 27 000 + 38 000 

+ 412000. + 51 000 
+ 302000 28 000 

+ 911 000 + 170000 
+ 38 000 + 31 000 

14000 + 8000 
+ 5 048 000 + 615 000 
+ 318 000 + 318 000 

356 000 800000 

+11 769000 +l 747000 

1. För allmänna kostnadsökningar beräknas ett ökat medelsbehov av 
879 000 kr. Rikskonserter återkommer i senare sammanhang till de me
delsbehov som avser kostnadsökningar till följd av 1975 års löneavtal 
och höjda sociala avgifter. 

2. Förslaget till 0-altemativ innebär en minskning av resurserna inom 
programmen för skolkonserter, offentliga konserter, stöd till regionala 

och lokala musikaktiviteter och till produktion av fonogram. 

3. När det gäller programmet för sko 1 konsertverksam het 
vill Rikskonserter prioritera en kvalitativ utveckling. Det är i första 
hand primärkommuners och landstingskommuners uppgift att möjlig
göra en fortsatt kvantitativ utbyggnad. Förutsättningarna för att kom
muner och landsting skall kunna överta en del av produktionsansvarct 
för skolkonsertverksamheten måste dock ingående utredas och över
läggningar hållas mellan berörda parter. Till nästa budgetår föreslås en 
måttlig uppräkning av antalet skolkonserter inom Rikskonserter till ca 
6 000. För ökad medverkan av frilansmusiker i de skolkonserter som 
genomförs av regionmusiker begärs ett särskilt tillägg av 1 875 000 kr. 
inom detta program. ( +4 616 000 kr.) 

4. En märkbar effekt av Rikskonserters regionala utbyggnad har 
varit det växande samarbetet med lokala musikorganisationer, förening
ar och klubbar av olika slag. Rikskonserter har understött lokala initia
tiv både genom konsultmedverkan och ekonomiskt stöd. Efterfrågan på 
sådana insatser ökar starkt. Medelstilldelningen för stöd t i 11 1 o
k a I a akt i v i te ter bör därför höjas väsentligt nästa budgetår 
( +971 000 kr.). 
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5. Innevarande budgetår är det sista året i institutets treåriga försöks
verksamhet med p ro d u k t i o n av f o n o g r a m. Utgivningen un
der första försöksåret omfattade 17 LP-skivor och för andra och tredje 
åren beräknas omkring 25 LP-skivor ges ut vardera året. Resultaten har 
hittills varit mycket gynnsamma och verksamheten föreslås därför under 
budgetåret 1976177 bli utvidgad till 40 LP-skivor. Därefter förutsätts en 
fortsatt expansion upp till 100 LP-skivor budgetåret 1979/80. En pröv
ning av fonogramverksamhetens fortsatta organisation måste ske i an

slutning till denna expansion. Vidare bör inledas en försöksvis bedriven 
produktion och distribution av musikbärande videogram i nära anslut
ning till nuvarande fonogramproduktion ( +4 868 000 kr.). 

6. Utöver vad som krävs för de föreslagna ökningarna inom de tre 
nämnda programmen bör medlen för i n f o r m a t i o n ökas ( + 117 000 

kr.). 
7. Vad gäller vidare ut bi 1 d ni n g av regionmusiker 

bör regionmusiken överta den del av utbildningen som kan sägas vara av 
mer allmän natur. Däremot bör ansvaret för den direkt produktionsför
beredande utbildningen t. v. ligga kvar inom Rikskonserter. I ett ytt
rande till utbildningsdepartementet den 26 november 1975 över skrivel
ser i denna fråga från regionmusiken och statens kulturråd har institu

tet beräknat att 356 000 kr. bör föras över till regionmusikens anslag. 

(- 356 000 kr.) 

Statem kulturråd 

l. För allmänna kostnadsstegringar krävs en ökning av I 04 7 000 kr. 
Härtill kommer de kostnader som följer av avtalsenliga löneökningar 
och höjda sociala avgifter. 

2. Rikskonserter måste under de närmaste åren bibehålla ett huvud
ansvar för skolkonsertverksamheten. 1974/75 års nivå av konserter med 
frilansmusiker bör återställas efter den nedgång som Rikskonserter be
räknar skall ske innevarande budgetår. Vidare bör antalet konserter 

med regionmusiker kunna uppnå den nivå regionmusiken räknar med, 
nämligen 2 850 konserter. (+800 000 kr.) 

3. Stödet till regionala och lokala musikaktiviteter bör byggas ut. 
Utbyggnaden bör främst inriktas på organisatorisk och konstnärlig råd
givning i samband med uppbyggnaden av nya regionala och lokala 
orkestrar och musikteaterensembler. ( !- 200 000 kr.) 

4. I avvaktan på en samlad bedömning av de statliga insatserna på 
fonogramområdet bör en viss utbyggnad av Rikskonserters fonogram

vcrksamhet ske ( +400 000 kr.). 
5. En ökning av medlen för information tillstyrks. Ökningen skall 

avse regionmusiken. ( + 100 000 kr.) 
6. Samrådsgruppen för internationellt musiksamarbete har hos kul-
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turrådet ansökt om medel för särskild försöksverksamhet med utlands

information om svenskt musikliv. Den förstärkning som behövs på det

ta område bör lämpligen läggas inom Rikskonserters program för ut

landsverksamhet. Kulturrådet kan inte nu bedöma merkostnaderna för 

detta ändamål. 

7. l ett yttrande till utbildningsdepartementet den 20 november 1975 

över en skrivelse från regionmusiken angående vidareutbildning av 

regionmusiker tillstyrker kulturrådet att medlen för denna utbildning 

förs över till regionmusikens anslag ( -800 000 kr.). 

Föredraganden 

Till Rikskonserters huvuduppgifter hör att vara expert- och konsult

organ på musikområdet och att svara för produktion och distribution 

av ett kompletterande musikutbud. Uppgifterna att informera om och 

främja nya riktningar i musiklivet har nära samband med insatserna 

för distribution. Rikskonserters kontakter med utlandet ingår som ett 

viktigt led i dessa insatser. Kulturrådet har föreslagit en förstärkning av 

Rikskonserters samordningsfunktion i fråga om utlandsinformation.en om 

svenskt musikliv. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer 

senare denna dag att efter samråd med mig föreslå en förstärkt orga

nisation av arbetsförmedlingen för kulturarbetarc. Förslaget innebär 

bl. a. att Rikskonserter får ett ansvar för samordningen av kontaktverk

samheten på musikområdet mellan Sverige och utlandet. För Rikskon

serters utökade arbetsuppgifter med anledning av detta förslag beräknar 

jag ett medclsbehov av 200 000 kr. 

l öyrigt har jag räknat med medel för allmänna kostnadsstegringar. 

Den ökning av medelsbehovet som följer av 1975 års Jöneavtal på teater

och musikområdena har ännu ej kunnat beräknas. Jag avser att senare 
återkomma till regeringen i denna fråga. I det sammanhanget återkom
mer jag även till kostnadsökningar till följd av höjningar av de sociala 

avgifterna. 

Rikskonscrtcr förordar att 356 UOO kr. av de medel för vidareutbild

ning av regionmusiker som innevarande år tas upp under detta anslag 

fr. o. m. nästa budgetår utgår under anslaget till regionmusiken. Jag bi

träder detta förslag och riiknar med en motsvarande minskning av me

delsbchovet för rikskonscrtverksamhcten. Ur det nu behandlade anslnget 

bör även fortsättningsvis utgå medel till sådana utbildningsinsatser som 

iir ett led i förberedelserna för produktioner med regionmusikcnsembler. 

För innevarande budgetår har till rikskonsertvcrksamheten utgått vis

sa medel av engångskaraktär. Dessa bortfaller fr. o. m. nästa budgetår. 

Härigenom minskar medelsbehovet under anslaget med 604 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Rikskonsertverksamhet för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

rcservationsanslag av 21 640 000 kr. 
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B 9. Regionmusiken 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

29 923 718 

39 418 000 
49 625 000 

Regionmusiken har uppgifter inom både det allmänna musiklivet och 
försvaret. En övervägande del av regionmusikens insatser i det allmänna 
musiklivet sker inom ramen för rikskonsertverksamheten. Viss kapacitet 
disponeras dock för direkta lokala insatser. Verksamheten innefattar 
främst skolkonserter, framträdanden i föreningsliv och vid vårdanstalter 
m. m. samt insatser till stöd för amatörmusiken. 

Regionmusiken leds av en styrelse, som tillsätts av regeringen. 
Organisationen omfattar 22 musikavdelningar fördelade på ått.a regio

ner. På huvudorten i varje region finns förutom en musikavde\ning även 
ett regionkansli. Det sammanlagda antalet musiker kommer vid genom
förd omorganisation att uppgå till 590. 

Personal 

Musikpersonal 
Övrig personal 

Plan 

Kostnader för verk
samheten 

Intäkter frän 
konsertverksamhet 

Anslag 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

622 
40 

662 

Region
musiken 

· Statens 
kulturråd 

+27 
+32 

+59 

+12 
+ 5 
-i-17 

Föredra
ganden 

+4 
+z1 
+6 

49 593 000 +20 476 000 + 14 734 000 + 11733000 

10 175 000 + 3 080 000 + 2 100 000 + 1526000 

39 418 000 + 17 396 000 + 12 634 000 + 10 207 000 

1 Varav en tjänst överförs från anslaget för rikskonsertverksamhet 

Regionmusiken 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 10 716 kr., varav 1136 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Förslaget till 0-alternativ innebär att en musikavdelning läggs ned 

och att anställningsstopp införs vid andra avdelningar. 
3. Inom regionmusiken har sedan november 1973 pågått ett s. k. 

p ro f i l e ring s ar b e te. Inom var och en av de åtta musikregio
nerna har förslag utarbetats rörande de olika musikavdelningarnas fram
tida arbetsuppgifter. Förändringarna kommer att genomföras successivt. 
Den ändrade inriktningen av verksamheten vid resp. avdelning medför 
bl. a. ett växande behov av tillfälligt anställda, icke institutionsanknutna 
musiker. Liksom föregående år bör medlen för tillfällig anställning av 
fri l an s m u s i k er ökas. För det närmaste budgetåret beräknas ett 
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behov av 3 milj. kr. Ett mycket viktigt led i det framtida profilerings
arbetet är musikerpersonalens fort bi Id ni n g. Fr. o. m .. budget
året 1976/77 bör ansvaret och resurserna för denna föras över från 
rikskonsertverksainheten till regionmusiken. Det ökade utbildningsan- · 
svaret medför behov av åtminstone en ytterligare handläggartjänst. 
Sammanlagt beräknas för utbildningsändamål ett behov av 1103 000 kr., 
varav 1020000 kr. utgör överföring från Rikskonserter. Profileringen 
väntas vidare medföra ökade r e s e- o c h t rakt a m en t s kost
n a d e r liksom ökade kostnader för flyttningsersättningar, samman

lagt 1 280 000 kr. ( + 5 553 000 kr.) 
4. Regionmusiken har ett mycket stort behov av resurser för både ex

tern och intern i n f orm a t i o n. Vidare krävs för den musikaliska 
utvecklingen en omfattande nyanskaffning av r e p e r t o a r. För re
pertoarutveckling och produktioner i samarbete med Folkparkernas 
centralorganisation behövs särskilda medel. ökade resurser krävs för 
anskaffning av i n v en t ar i e r o c h u t r u s t n i n g m. m. i sam
band med inflyttning i nya lokaler samt för vissa kostnadsökningar i 

övrigt. ( + 800 000 kr.) 
5. Personal förstärkning behövs bl. a. vid Stockholms mu

sikavdelning som har behov av ytterligare en heltidsanställd inspicient. 
Vidare behöver nuvarande resurser för skrivpersonal vid regionkanslier
na ökas ut till att motsvara kostnaderna för en heltidstjänst vid resp. 
kansli. Det centrala kansliet har visat sig underdimensionerat. I första 
hand krävs en assistent för att biträda med handläggning av personal
frågor. Även i övrigt behövs vissa utökningar av biträdespcrsonalen. 

( + 1 847 000 kr.) 
6. I regionmusikens instruktion föreskrivs att personalen är skyldig 

att bära t j ä n s t c d r ä k t enligt bestämmelser som meddelas av styrel
sen. Tjänstedräkten fastställs av regeringen. Förslag till ny tjänstedräkt 
har utarbetats och kostnadsberäknats. Vid sidan av tjänstedräkt finns 
behov av ensembledress för framträdanden i mindre ensembler. 
( +596 000 kr.) 

7. Regionmusikens ek o n o m i s k a r e d o vis n in g handhas f. n. 
av de militlira förbanden och försvarets civilförvaltning. U p p h an d
l i n g omhänderhas av försvarets materielverk. Bl. a. till följd av den 
successiva utflyttningen från militära förband till civila lokaler är det 
ur praktisk synpunkt mindre lämpligt att försvaret svarar för nämnda 

tjänster. 
Vid överläggningar med företrädare för bl. a. riksarkivet, riksrevi

sionsverket och statskontoret har det framkommit att det finns förut
sättningar för en övergång till civilt redovisningssystem, det s. k. System 
S, fr. o. m. den 1 juli 1976. Härvid krävs vissa personalförstärkningar 
på den administrativa sidan, preliminärt beräknade till 10 tjänster 
( + 641 000 kr.). Samtidigt minskas försvarets kostnader. 

Även upphandlingen bör föras över till civilt organ, t. ex. utrustnings-
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nämnden för universitet och högskolor. Frågan bör utredas av delega
tionen för lokal- och utrustningsfrågor vid statens kulturråd. 

8. T en särskild framställning den 16 juni 1975 begärs medel för an
ställning av praktikant c r ( +323 000 kr.). 

9. I en särskild skrivelse till utbildningsdepartementct den 20 oktober 
1975 understryker regionmusiken ytterligare behovet av medel för vi
dareutbildning och information. 

10. Fr. o. m. innevarande budgetår är all musik från regionmusiken 
avgiftsbelagd. I n t ä k t e r n a beräknas nästa budgetår öka till 
12 175 000 kr., varav 10 milj. kr. avser avgifter från försvaret. Vissa 

nackdelar följer av verksamhetens beroende av avgiftsfinansiering. För 
att underlätta planeringen bör en bestämmelse införas av innebörd att 

om regionmusiken inte uppnår fastställd intäktsnivå bör mellanskillna
den täckas genom ökat anslag. 

Statens kulturråd 

1. Pris- och Jöneomräkning m. m. 11 451 000 kr., varav l 136 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Regionmusikens utbud bör bli mera varierat så att bl. a. Rikskon
serter får ökade möjligheter att engagera den för skolkonserter m. m. 

Dessa behov tillgodoses främst genom anställning av frilansmusiker, ge
nom ökad vidareutbildning och genom nyrekrytering. 

För tillfällig anställning av frilansmusiker bör beräknas en ökning av 
900 000 kr. Vidare krävs medel för vissa personalförstärkningar, bl. a. 
en tj~inst för personalfrågor vid centrala kansliet, och för kostnader för 
övertidstillligg m. m. ( + 660 000 kr.). För resor och traktamenten för 
tillfälligt anstiillda samt i samband med profilcringsarbetet bcr~iknas ett 
behov av ytterligare 400 000 kr. Vidare bör regionmusiken erhålla me
del för praktikanttjänstgöring ( + 323 000 kr.). I ett yttrande till utbild
ningsdepartementet den 20 november 1975 över regionmusikens sär
skilda skrivelse angående vidareutbildning och information tillstyrker 
kulturrådet att samtliga medel för vidareutbildning förs över från Riks
konserter och att regionsmusiken beviljas önskade medel för informa

tion ( + 1 000 000 kr.). 
3. Förslaget om övergång till civilt redovisningssystem tillstyrks i 

princip. Underlag saknas för slutligt ställningstagande till fördelningen 
av kostnader mellan utbildnings- och försvarsdepartementen. 

4. Regionmusikens intäkter kan beräknas öka med 2, l milj. kr. 

Föredraganden 

Inom regionmusiken har de senaste två åren pågått ett s. k. profile
ringsarbete. Innevarande budgetår avslutar regionmusiken den första 
fasen i detta arbete. Förslag har lagts fram rörande olika musikensem

blers sammansättning och framtida arbetsuppgifter. Förslagen har ut
arbetats regionalt inom regionmusiken i samarbete med företrädare 
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för Rikskonserter och försvaret och i samråd med bl. a. länsbildnings

förbund, landsting och kommuner. Därefter har förslagen bearbetats 

centralt. Profileringens genomförande förbereds f. n. inom regionmusi

kens styrelse. Det är enligt min mening vtisentligt att regionmusikens 

fortsatta profileringsarbcte sker under aktiv medverkan av berörd per

sonal och i n~ira samråd med vederbörande regionala och lokala myn

digheter, institutioner och organisationer. Målet bör vara en integrering 

av regionmusiken med det regionala och lokala musiklivet i övrigt. 

Betydande arbetsinsatser erfordras för att utveckla regionmusikens 

avdelningar enligt de riktlinjer som dragits upp av profileringsgrup

perna. För att på önskat sätt utvidga varje ensembles instrumentarium 

och repertoar krävs i första hand en grundlig fortbildning av musiker

na. Jag delar uppfattningen att huvudansvaret för fortbildningen fort

sättningsvis bör ligga hos regionmusiken. Av de medel som för inne

varande budgetår tilldelats Institutet för rikskonserter för utbildnings

~indamål bör därför den del som avser allmän fortbildning fr. o. m. 

nästa budgetår tas upp under detta anslag. 

Utöver fortbildning av den fast anställda personalen krävs ökade 

möjligheter för regionmusiken att tillfälligt engagera frilansmusiker 

som kan bidra till en större variation i regionmusikens musikaliska ut

bud. Jag beräknar en förstärkning med 300 000 kr. för detta ändamål. 

Jag delar regionmusikens uppfattning att i den utvecklingsfas där 

regionmusiken befinner sig är behovet av information till både personal 

och allmänhet stort. Enligt min bedömning bör det emellertid vara 

möjligt för regionmusiken att inom ramen för tillgängliga medel pla

nera och påbörja nödvändiga insatser. 

Arbetet med en förändring av ensemblernas verksamhetsprofil för 
vidare med sig vissa ökade arbetsuppgifter inom personaladministra

tionen. Jag beriiknar därför medel för en assistenttjänst vid centrala 

kansliet. 

Utflyttningen av vissa avdelningar och regionkanslier från deras hit

tillsvarande lokaler inom de militära förbandens område medför öka

de kostnader dels för lokaler, dels för komplettering av inredning och 

utrustning. För utflyttningen av tre musikavdelningar beräknar jag för 

budgetåret 1976/77 ett ökat medclsbehov av 330 000 kr. för lokalkost

nader. För komplettering av utrustning beräknar jag, såsom engångs

anvisning, ytterligare 150 000 kr. Det ankommer på regionmusiken att 

i samråd med byggnadsstyrelsen svara för att lokalanskaffningen sker 

inom den ram jag här föreslagit. Före beslut om utflyttning bör region

musiken samråda med Rikskonserter och med lokala och regionala 

organ och institutioner på musikområdet. 

Regionmusiken har lagt fram förslag om en övergång till statens 

ekonomiadministrativa redovisningssystem, det s. k. system S. Region

musiken skulle därigenom föras över från försvarets. civilförvaltning till 

riksarkivets redovisningsgrupp. Förslaget har tillstyrkts av statskontoret, 

4 Riksdagm 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bilaga JO 
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riksrevisionsverket och riksarkivet. Med anledning härav har statskon
torct fått i uppdrag att i samråd med berörda myndigheter se över 
regionmusikens organisation för ekonomi- och personaladministration 
m. m. Genom statskontorets översyn kommer bl. a. de redovisnings

tekniska konsekvenserna av den föreslagna överföringen att klarfäggas. 
Jag kommer senare att föreslå regeringen att på grundval av statskon

torets utredningsmaterial ta slutlig ställning till frågan om regionmusi
kens överföring till civilt redovisningssystem och besluta de åtgärder 

som denna kan komma att kräva. 

Jag beräknar att det ökade medelsbehovet till en del motsvaras av 
ökade intäkter från regionmusikens konsertverksamhet inom försvaret 
och inom det allmänna musiklivet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Regionmusiken för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags

anslag av 49 625 000 kr. 

B 10. Musikaliska akademien 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2172 226 

2 185 000 
2 609 000 

Musikaliska akademien har till uppgift att främja tonkonsten och 
vårda musiklivet. Det ingår vidare i akademins uppgifter att svara för 
ledningen av akademins bibliotek. Till akademin är Musikhistoriska 

museet knutet. 

1975/76 

Personal 
Handläggande per-

sona I 6 
Övrig personal Il 

17 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader I 194 000 
Sjukvård 3 000 
Reseersättningar 24 000 
Lokalkostnader 456 000 
Expenser 148 000 

därav engångsut-
gifter (-) 

Konferens- och kon-
takt verksamhet 
m.m. 186 000 

Bokinköp m. m. 190 000 
därav engangsut-
gifter 

2 201 000 
Uppbördrn1edel 
Lokalhyror m. m. 16 000 

Nettoutgift 2185 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Musikaliska Statens 
akademien kulturråd 

. :. 5 of. 
+2 -i-2 

-:- 7 +2 

687 000 +363 000 
of. of. 

2 500 ' 2 500 T 

41 000 41 000 
197 000 ' 15 000 

(-- 117 000) (-) 

48 000 ' 19 000 
158 000 + 99 000 

(. :- 70 000) (+ 70 000) 
-:-1133 500 -:-539 500 

of. of. 
I 1133 500 -I 539 500 

Före
draganden 

of . 
+ 0,5 

-:- 0,5 

·J-318 000 
of. 

+ 2000 
+ 48 000 
+ 7000 

(--) 

' 20000 -i-

+ 29 000 

(-) 
+424000 

of. 
-i-424 000 
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Musikaliska akademien 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 300 500 kr., varav 31 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-altcrnativet innebär för akademins del bl. a. att arbetet med det 
internationella källexikonet RISM fördröjs samt att resurserna för kon
takt- och konfercnsverksamhct och för bokinköp m. m. får minskas. 

3. Enligt akademins bedömning behöver biblioteket förstär
kas för att kunna fungera enligt intentionerna i den rapport rörande 
akademins bibliotek som statskontoret lade fram i december I 973. Vid 
avdelningen för förvärv, litteraturkatalogisering och institutionsservice 

behövs två biblioteksassistcntcr och vid avdelningen för utvecklingsar
betc, katalogisering av musikalier m. m. en biblioteksassistcnt och en 

bokbindare Därutöver föreslås avdelningarna gemensamt få disponera 
ytterligare en bibliotekarie. Avdelningen för katalogisering av hand
skrifter samt låne- och dokumentationsservice föreslås utökad med en 
biblioteksassistent och en expeditionsvakt. Biblioteket föreslås slutligen 
erhålla särskilda medel för semestervikarier. ( + 483 000 kr.) 

4. A k ad c m i n s k a n s I i bör anvisas särskilda medel för ka
meral service ( + 5 000 kr.). 

5. Under anslagsposten ex pc n ser begärs 60 000 kr. för akade
mins publikationsvcrksamhct samt två engångsanvisningar, en om 37 000 

kr. och en om 80 000 kr., för att till biblioteket anskaffa en ny lokal
telefonanläggning och inredning till låneexpeditioncn. 

6. Under anslagsposten kon fe rens - och kontakt verk -
sam het föreslås ökade medel för bl. a. ökade kontakter med ut
ländskt musikliv, fortsatt kommittearbete, viss administrativ förstärk
ning av akademins kansli och utgivning av äldre svenska tonsiittares 
verk ( -t-48 000 kr.). 

7. Anslagsposten bokinköp m. m. bör !liknas upp med 50 000 
kr. för inköp och iordningsfällandc av orkestermaterial för Sveriges or
kesterföreningars riksförbunds verksamhet. Vidare föreslås två engångs
anslag, ett om 100 000 kr. för bindning och konservering av bibliotekets 
musikalier, avsett att utgå med 20 000 kr. årligen under fem år, och ett 
om 50 000 kr. för att anskaffa ett fonogramarkiv. 

Statens kulturråd 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 382 500 kr., varav 32 000 kr. avser 
höjt lönckostnadspföägg. 

2. Rådet understryker behovet av förbättrad låneservice vid biblio
teket och tillstyrker 28 000 kr. som bidrag till en tjänst som biblioteks
assistent och 59 000 kr. till en tjänst som expcditionsvakt. 

Rådet tillstyrker vidare 50 000 kr. för service till orkesterföreningar
na och 20 000 kr. för konservering m. m. av musikalier. 
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Föredragandcll 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 609 000 kr. Jag har därvid bl. a. diknat med 42 000 kr. som en del 
av kostnaderna för ytterligare en bibliotcksassistent. Resterande kost
nader för tjänsten bör kunna bestridas genom omfördelning av de me
del som frigörs när arbetet med den internationella musikbibliografin 
(RISM) upphör vid årsskiftet 1976-1977. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Musikaliska akademien för budgetåret 1976177 anvisa 
ett förslagsanslag av 2 609 000 kr. 

B 11. Statens biografbyrå 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

885 116 
891 000 

1050000 

Statens biografbyrås uppgift är att pröva frågor om godkännande av 
film som är avsedd att visas vid offentlig biografföreställning. Till bio
grafbyrån är som rådgivande organ knutna statens filmgranskningsråd 

och statens barnfilmnämnd. 
Avgifterna för granskning av biograffilm, som redovisas på driftbud

getens inkomstsida under Uppbörd i statens verksamhet, beräknas till 
300 000 kr. för nästa budgetår (1975/76 285 000 kr.). 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Statens biografbyrå 

1975/76 

1 
9 

10 

761 000 
I 500 

12 500 
(2 800) 
92 000 
24000 

891000 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
biografbyrå 

of. 
of. 

of. 

+ 91 000 
of. 

+ 1 000 
(+ 300) 
+ 20 500 
...!- 2 500 

+115 000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 
of. 

+132 000 
of. 

+ 1000 
( + 300) 
+ 24 000 
-+- 2000 

+159 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 159 000 kr., varav 20 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-altemativet innebär att personalen måste minskas med en cen

sor. 
3. Timarvodcna till extra filmcensor och suppleant för filmcensor 

och extra filmcensor bör höjas ( +2 000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens biografbyrå för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 1 050 000 kr. 

B 12. Filmstöd 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 380 000 

5 480 000 
5 920 000 

Stiftelsen Svenska filminstitutet grundades genom ett år 1963 träffat 

avtal mellan svenska staten och filmbranschens organisationer. Stiftel
sens verksamhet finansieras genom en avgift om 10 % på bruttobiljcttin
täkterna vid de större biograferna. Avgiftsmedlcn skall enligt avtalet an
vändas dels till stöd åt svensk filmproduktion, dels till ett antal icke 

kommersiella filmändamål. 
Barnfilmrådet, för vilket bestämmelser fastställts den 12 juni 1975, 

har till uppgift att fortlöpande följa utvecklingen inom alla delar av 
barnfilmområdet och att ge råd i fråga om utformningen av verksamhet 
på barnfilmens område. Rådet består av ordförande och sex övriga leda
möter. Dessutom äger en representant för Svenska filminstitutet, två re

presentanter för Sveriges Radio AB och en representant för utredningen 
angående den fortsatta verksamheten med radio och television inom ut
bildningsväsendet ditt att delta i rådets överläggningar men ej i besluten. 

Mellan Svenska filminstitutet och Sveriges Radio AB har den 24 feb
ruari 1975 träffats ett avtal om samarbete på filmproduktionens område. 
Avtalet innebär att Svenska filminstitutet och Sveriges Radio AB bildar 
en fond, avsedd att finansiera produktion av film. Fonden skall förval
tas av Filminstitutet. Under fondens första verksamhetsår skall par
terna tillskjuta 5 milj. kr. vardera. Fonden skall också tillföras intäk
terna av de filmer som finansierats genom fonden. Ca 70 % av fonden 
skall disponeras för produktion av biograffilm medan vardera 10 %> av 
fonden skall användas för produktion av kortfilm resp. film avsedd 

för barn. 10 % av fonden skall utgöra en reserv. 
Biograffilm, vars produktion finansieras genom fonden, skall i Sverige 

först visas på biografer och efter viss tid visas i televisionen. Kortfilm 
och film för barn, för vilken produktionen har finansierats genom fon
den, skall i princip först visas i svensk television och därefter distribue
ras genom andra kanaler. 

Avtalet gäller i första hand för budgetåret 1975/76 och förlängs auto
matiskt med ett år i sänder om det inte sagts upp senast den 1 februari. 

För budgetåret 1975/76 utgår från anslaget bidrag med 4,5 milj. kr. 
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för att Filminstitutet skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt avtalet. 
Filminstitutet bidrar sålunda med 500 000 kr. av egna medel. 

Från anslaget utgår vidare innevarande budgetår bidrag till Svenska 
filminstitutet för import av barnfilm med 500 000 kr. och för övriga 
barnfilmändamål med 320 000 kr. Filminstitutet skall samråda med 
barnfilmrådet rörande planering och genomförande av verksamheten. 

Från anslaget utgår under budgetåret 1975/76 även bidrag till Film
institutet med 160 000 kr., motsvarande kostnaderna för professuren i 
filmforskning och 500 assistenttimmar vid institutionen för teater- och 
filmvetenskap vid universitetet i Stockholm. 

Bidrag om sammanlagt 1,5 milj.kr. till filminstitutets filmrestaure
ringsverksamhet har, senast genom beslut den 29 maj 1975, utgått ur be
hållningen av de särskilda lotterier som anordnas till förmån för konst, 
teater och andra kulturella ändamål. 

Svenska filminstitutet 

1. Statligt bidrag till produktion av film i anslutning till avtalet mellan 
Filminstitutet och Sveriges Radio bör utgå med 5 milj. kr. ( +500 000 

kr.). 

2. Bidraget till Filminstitutet för barnfilmändamål bör höjas med 
hänsyn till allmänna kostnadsstegringar ( +80 000 kr.). 

F öredraga11de11 

Statens bidrag till Filminslitutct för dess åtaganden i enlighet med av
talet med Sveriges Radio om samarbete betdiffandc filmproduktion bör 
ökas med 500 000 kr. 

Bidragen till barnfilmverksamhet bör räknas upp med sammanlagt 
100 000 kr. Verksamheten skall enligt riksdagens beslut med anledning 
av förslagen i prop. 1975: 20 planeras och genomföres av Filminstitutct 
efter samråd med barnfilmrådet. Om det efter en tids erfarenhet av 
detta samarbete skulle visa sig att barnfilmverksamhctcn främjas genom 
att ett annat organ än Filminstitutet anförtros denna bör regeringen 

äga rätt att fatta beslut om en sådan förändring. 
Jag kommer längre fram vid min anmälan av anslaget Humanistiska 

fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal att beräkna medel för 
dels professuren i filmforskning, dels 500 assistenttimmar för forsk
ning och institutionsarbete vid institutionen för teater- och filmveten

skap vid universitetet i Stockholm. Förevarande anslag bör därför mins
kas med motsvarande belopp (- 160 000 kr.). 

Jag beräknar anslaget till 5 920 000 kr. och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Filmstöd för budgetåret 1976177 anvisa ett anslag av 

5 920 000 kr. 
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B 13. Viss beredskapsutrustning m. m. för Sveriges Radio 

] 974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

900 000 
1260000 

860 000 

Reservation 

Från anslaget bestrids Sveriges Radios kostnader för förvärv av viss 
beredskapsutrustning m. m. 

Sveriges Radio 

l en särskild skrivelse anför Sveriges Radio att sammanlagt 1,9 milj. 

kr. bör anvisas för vissa närmare angivna ändamål. 
Med hänsyn till skrivelsens innehåll torde någon närmare redogörelse 

inte böra lämnas till regeringsprotokollet. Riksdagens vederbörande ut

skott torde få beredas tillfälle att ta dd av skrivelsen. 

f'"iiredraganden 

Anslaget bör minskas med 400 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Viss beredskapsutrusming 111. m. för S1·eriges Radio för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 860 000 

kr. 
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b) arkiv, museer, kulturminnesvård m. m. 

B 14. Riksarkivet: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

10 367 250 
11307 000 
13 525 000 

Riksarkivet är central myndighet för arkivfrågor och chefsmyndighet 
för landsarkiven. I riksarkivets uppgifter ingår att vara arkivdepå och 
att främja vetenskaplig forskning. 

Riksarkivet har två byråer, en administrativ avdelning och en fri

stående heraldisk sektion. Till riksarkivet är knutna en nämnd för en
skilda arkiv, en rcdovisningscentral och ett revisionskontor. 

Genom beslut den 27 september 1974 uppdrog Kungl. Maj:t åt riks
arkivet att utreda frågor som sammanhänger med inrättandet av en 
styrelse för riksarkivet. Utrcdningsuppdragct är ännu inte slutfört. 

1975/76 Beräknad ändring 1976}77 

Riksarkivet Före-
draganden 

Personal 
Arkivarier och hand-

läggande personal 45 + 6 +6' 
Övrig personal 50 + 4 +1 

95 -C-10 -i-7 
Anslag 
Utgijier 
Lönekostnader 6 564 000 -i-2360000 +2 045000 
Sjukvård 14000 ·;· 6 000 ' 6000 
Resecrsättningar 65 000 + 30 000 + 8 000 

därav utrikes resor (7 000) (+ 8 000) (+ 1 000) 
Lokalkostnader 4 060 000 38 000 ' 83 000 ' Expenser 407 000 ' 69 000 + 28 000 
Reproduktionsvcrksam-

hcten 68 000 -1- 15 000 ' 10000 ' Bidrag till Nordisk 
Arkivnyt 7 000 of. of. 

Riksarkivets nämnd för 
enskilda arkiv 288 000 + 255 000 + 88000 

11473 000 +2 773 000 +2268000 

Uppbördsmedel 
Publikationer 3 000 + l 000 + 1000 
Rcproduktionsverksam-

heten 80000 of. + 30000 
Bokbinderiets beställ-

ningsarbeten 15 000 + 5 000 + 10000 
Heraldiska verksamheten 60 000 of. + 9 000 
Konsultverksamheten 8 000 of. of. 

Nettoutgift 11307 000 +2 767 000 +2218000 

1 Varav 4 tjänster avser svenskt diplomatarium och 1 tjänst undersökningen av 
medeltida pergamentomslag. 
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Riksarkivet 

1. Pris- och löneomräkning rn. rn. 1 618 000 kr., varav 178 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-altcrnativet innebär för riksarkivets del en minskning av samt

liga verksamhctsgrcnar, däribland minskad forskarscrvice och försäm

rad vård av arkivhandlingar m. m. samt minskad myndighctsscrvice. 

3. Vid rik s arkiv e t s utrednings- och utvccklingssektion behövs 

ytterligare en tjänst som förste arkivarie samt ökade medel till expertis. 

Riksarkivets personal i övrigt behöver förstärkas med en assistent och 

tre kvalificerade biträden. ( + 385 000 kr.) 

4. Riksantikvarieämbetet, Vitterhetsakademien och statens humanis

tiska forskningsråd har framfört önskemål om att riksarkivet skall över

ta de båda forskningsföretagen svenskt diplomatarium och undersök

ningen av medeltida pergamentomslag. Riksarkivet har beräknat kost

naderna för övertagandet till 515 000 kr. 

5. Med hänvisning till omlokaliseringen av statliga myndigheter 

och ökat internationellt utbyte begär riksarkivet en ökning av medlen 

till reseersättningar med 18 000 kr., varav 8 000 kr. för utrikes resor. 

6. Anslagsposten till expenser bör enligt riksarkivet höjas med 8 .000 

kr. för att täcka annonskostnader m. m. för utställningsverksamheten. 

7. När det gäller f o 1kröre1 se arkiven kan sedan budgetåret 

1972/73 bidrag utgå till huvudman för depå vars verksamhet riktar 

sig till alla folkrörelser och som har län eller landskap till verksamhets

fält samt är den enda läns- eller landskapsdcpån bland folkrörelse

arkiven inom länet eller landskapet. Bidrag utgår för avlöning av före

ståndare vid sådan läns- eller landskapsdepå med högst 60 % av lönen 

enligt löneklass F 13. Antalet bidragsberättigade arkivdepåer är f. n. 
fem. Riksarkivet räknar med att det under nästa budgetår skall bli ak

tuellt att utbetala bidrag till ytterligare en arkivdepå. Därutöver föreslås 

att särskilda medel anvisas för bidrag till folkrörelsearkiv som inte upp

fyller nyssnämnda villkor. Vidare förordas en höjning av medlen för in

ventering av enskilda arkiv. ( +229 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 525 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare en tjänst 

som förste arkivarie vid utrednings- och utvecklingssektionen samt 

för en kansliskrivare vid redovisningscentralen. Jag har också beräknat 

medel för att riksarkivets n1imnd för enskilda arkiv under nästa budget

år skall kunna lämna bidrag till ytterligare en arkivdepå bland folk

rörelsearkiven. Jag biträder vidare förslaget att medel för de båda 

forskningsförctagen svenskt diplomatarium och undersökningen av me-
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deltida pergamentomslag skall beräknas under detta anslag fr. o. m. 
nästa budgetår. Vid min behandling av anslagen Humanistisk forskning 
och Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnacler kommer jag att för
orda en motsvarande medclsminskning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Riksarkivet: Förva/111ingskostnader för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 13 525 000 kr. 

B 15. Riksarkivet: Inköp av arkivalier och böcker m. m. 

J 974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

83 300 

104 000 
120 000 

Reservation 136 479 

Från anslaget bestrids kostnader för inköp av arkivalier och böcker 
till riksarkivet och landsarkiven, för riksarkivets publicering av käll
skrifter samt för konservering av arkivalier, bokbindning samt repro
duktion av arkivhandlingar vid landsarkivcn. 

Riksarkivet 

Anslaget föreslås bli höjt med 40 000 kr. Av ökningen hänför sig 
20 000 kr. till kostnadsförändringar och 20 000 kr. till reproduktions
verksamhet vid landsarkiven. Den reservation som finns under anslaget 
beräknas under detta budgetår tas i anspråk dels för utgivning av 
första delen av 1600-talets stenografiska rådsprotokoll, dels för rcpro
duktionsvcrksamhct vid landsarkivcn. 

Resursminskning enligt 0-alternativet har beräknats under riksarki
vets förvaltningsanslag. 

Föredraganden 

Anslaget bör med hänsyn till inträffade kostnadsstegringar höjas med 
16 000 kr. Jag hemställer att regeringen förslår riksdagen 

att till Riksarkivet: Inköp av arkivalier och hacker m. 111. fö, 
budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 120 000 kr. 

B 16. Landsarkiven 

1974/75 Utgift 
J 975176 Anslag 
.1976177 Förslag 

8 330 587 
8 038 000 
9 606 000 

De sju landsarkiven, i Uppsala, Vadstena, Visby, Lund, Göteborg, 
Härnösand och Östersund är regionala arkivmyndigheter och arkivde
påer. Till ett landsarkivs verksamhetsområde hör ett eller flera län. 

Riksarkivet är chefsmyndighet för landsarkiven. 
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1975/76 

Personal 
Arkivarier och hand-

läggande personal 33,5 
Övrig personal 42 

75,5 

Anslag 
Lönekostnader 5 149 000 
Sjukvård 11 000 
Rcsecrsä ttningar 81 000 
Lokalkostnader 2 643 000 
Expenser 123 000 

därav engångsutgifter ( ·-) 
Vissa transportkostnader 

m.m. 31 000 

8 038 000 

Riksarkivet 

Beräknad ändring 1976/77 

Riksarkivet 

+ 2 
+12 

+14 

-:-2 200 000 
-1-- I 000 
. .I- 20 000 
-1- 198 000 

123 000 
(!-- 95 000) 

-+- 13 000 

+2555 000 

Före
draganden 

+I 
of. 

+l 

-i-1350000 
+ I 000 
+ 7 000 
-+- 194 000 
-+- 13 000 

(-) 

-+- 3 000 

-t-1568 000 

1. Pris- och Jöneomräkning m. m. 1 463 000 kr., varav 141 000 kr. 
avser höjt Jönekostnadspålägg. 

2. En minskning enligt 0-alternativet kommer så gott som helt att gå 
ut över landsarkivens myndighetsserviee. 

3. Med hänvisning till sin i samråd med statskontoret år 1970 fram
lagda utredning om landsarkivens uppgifter och organisation föreslår 
riksarkivet att vid landsarkiven inrättas sammanlagt 14 nya tjänster, 

nämligen en arkivarie, en amanuens, forn assistenter, ett kvalificerat bi
tr~ide, en bokbindare, två expeditionsvakter, två tekniker och en kon
torist ( + 979 000 kr.). 

4. Riksarkivet föreslår vidare en höjning av medlen till resccrsätt
ningar med 8 000 kr., ett engångsbelopp om sammanlagt 95 000 kr., 
för anskaffning av inventarier samt 10 000 kr. för s:ldan materialan
skaffning åt arkivarbetare som tidigare bekostats av arbetsmarknads
styrelsen. 

Föredraganden 

Jag vill erinra om att landsarkivcn under de två senaste budgetåren 
fött förstärkningar med fem nya tjänster för att de skall kunna för
bättra sin myndighetsservice. För n(ista budgetår har jag för samma 
ändamål beräknat medel för ytterligare en arkivarie med placering vid 
landsarkivet i Uppsala. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen · 

att till Landsarkiven för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags
anslag av 9 606 000 kr. 
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B 17. Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: Förvaltnings
kostnader 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

4 018159 
4 097 000 
4 904 000 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 
(DOVA) ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ortnamnsarki

vet i Uppsala, dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, dialekt- och ort
namnsarkivet i Göteborg, dialekt- och ortnamnsarkivet i Umeå samt 

svenskt visarkiv. Myndigheten har till uppgift bl. a. att samla in, bevara, 
bearbeta och publicera material om dialekter och folkminnen samt ort

namn i riket, ombesörja statliga ortnamnsundersökningar, handlägga 
ärenden om fastställande av ortnamn samt samla in och sammanställa 

svenskt vismaterial och folkmusik. Myndigheten leds av en styrelse som 
tillsätts av regeringen. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen för Före-
dialekt- och dragandcn 
ortnamnsarki-
ven samt svenskt 
visarkiv 

Personal 
Handläggande personal 30 -:--4 of. 
Övrig personal 15 -\-0,5 of. 

45 -+-4,5 of. 

Anslag 
Lönekostnader 3 193 000 -+-1 150 000 +719000 
Sjukvård 8 000 of. of. 
Lokalkostnader 802 000 __:__ 92 000 -!- 79000 
Till styrelsens disposition 94 000 + 89 000 + 9 000 

4 097 000 + 1331000 +807000 

Styrelsen för dialekt- ocJz ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 812 000 kr., varav 86 000 kr. av

ser höjt lönckostnadspålägg. 
2. 0-alternativet innebär för arkivens del bl. a. minskade möjligheter 

att intervjua gamla traditionsbärarc. 
3. Vid omorganisationen av I an d s m å l s ar kiv e t i Lund till 

ett dialekt- och ortnamnsarkiv utökades arkivets uppgifter utan att ar
kivet fick däremot svarande personalförstärkningar. Med hänsyn till 
detta och till uppgifterna i anslutning till fastighetsregistret föreslås en 
tjänst som förste arkivarie ( + 109 000 kr.). 

4. I utredningen om s v c n s k t v i s a r k i v föreslogs att fem 

tjänster skulle inrättas för på området utbildad personal. Vid förstatli-
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gandct inrättades endast fyra sådana tjänster. Erfarenheterna från de 

gångna åren har emellertid visat att behov föreligger av ytterligare en 

arkivarie samt medel för tillfällig personal ( + 102 000 kr.). 

5. För ledning av den allt mer omfattande fonogramverksamheten 
vid d i a I e k t - o c h f o l k m i n n e s a r k i v e t i U p p s a l a be

hövs en tjänst som förste arkivarie ( + 109 000 kr.). 

6. Vid d i a l e k t - o c h o r t n a m n s a r k i v c t i G ö t e b o r g 

behövs en kansliskrivare med halvtidstjänstgöring och medel för tillfällig 

personal ( + 39 000 kr.). 
7. Verksamheten vid dia l c k t - och ortnamns arkivet 

i U m e å omfattar ett så stort område att ytterligare en arkivarie behövs 

( + 90 000 kr.). 

8. Enligt kungörelsen (1968: 379) om uppläggande av nytt fastig

hctsregister, m. m. (omtryckt J 974: 509, ändrad senast 1974: 1060) skall 

o r t n a m n s a r k i v e t i U p p s al a medverka vid fastställande av 

traktnamn och traktindclning. Enligt instruktionen för DOVA gäller 

vidare att nämnda arkiv i fråga om fastställande av namn på ort inom 

annat ortnamnsarkivs undersökningsområde skall inhämta yttrande från 

chefen för berört arkiv. Uppgifterna i anslutning till fastighetsregistret 

kommer att kräva betydande arbetsinsatser från arkivens sida. Styrelsen 

föreslår därför att de medel, som styrelsen innevarande budgetår dispo

nerar för förstärkningar vid arkiven på grund av dessa uppgifter, för 

nästa budgetår höjs till 183 000 kr. ( + 70 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: För

valt11i11gJ·kost11ader för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags

anslag av 4 904 000 kr. 

B 18. Dialekt- och ortnamnsarkivcn samt svenskt visarkiv: Insamlings

vcrksamhet m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

595 417 

710 000 

806 000 

Reservation 62 707 

Från anslaget bestrids bl. a. kostnader för arvoden till tillfälliga ve

tenskapliga medarbetare, inlösen av samlingar, resor och expenser. 

Styrelsen för dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

Anslaget föreslås bli höjt med 315 000 kr., varav J 33 000 kr. avser 

inträffade kostnadsstegringar, inkl. höjt lönekostnadspålägg. Av ökning-
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en i övrigt hänför sig 47 000 kr. till anskaffning av utrustning, 100 000 
kr. till publiceringsverksamhet, 15 000 kr. till anordnande av en kon
ferens för ledamöterna i arkivens rådgivande nlimndcr och 20 000 kr. 
till kopiering av arkivalier. Den begärda ökningen av medlen för utrust
ningsanskaffning inkluderar 37 000 kr. för utbyte av inspclningsbil. 

Resursminskning enligt 0-alternativet har beräknats under myndig
hetens förvaltningsanslag. 

Föredraganden 

Anslaget bör med hänsyn till inträffade kostnadsstcgringar höjas med 
9G 000 kr. Jag hemställer att regeringen föresl1'tr riksdagen 

att till Dialekt- och ortna11111sarkive11 samt svenskt visarkil': /11-

samlingsverk.rnmhet 111. 111. för budgetåret 1976177 anvisa ett 
rcservationsanslag av 806 000 kr. 

B 19. Riksantikvarieämbetet: Förvaltningskostnader 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

11184 000 
15 720 000 

Myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, 

som bildades den 1 juli 1975, omfattar riksantikvarieämbetet, historiska 
museet, kungl. myntkabinettet, medclhavsmuscet, en teknisk institution 

och Vitterhetsakademiens bibliotek. Myndighetens förvaltningskostna
dcr upptas under två anslag på statsbudgeten. Från detta anslag bestrids 
förvaltningskostnadcrna för riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakade
miens bibliotek. 

Riksantikvarieämbetet svarar för myndighetens kulturminnesvårdande 
uppgifter. Det åligger ämbetet särskilt att verka för en övergripande 
planering av kulturminnesvårdcn, bevaka kulturminnesvårdens intressen 
vid bebyggelse- och annan samh;illsplanering, leda arbetet med att plan
mässigt inventera och dokumentera kulturminnen och kulturmiljöer 
samt handlägga frågor om vård och bevarande av kulturminnen och 

kulturmiljöer. Ämbetet skall också utarbeta råd och anvisningar, främja 
utbildning och information rörande kulturminnesvården samt följa den 
regionala kulturminnesvårdcn och biträda Hinsstyrelserna i ärenden som 
rör denna. Ämbetet är indelat i fyra byråer, nämligen kulturminnes

byrfll1, dokumentationsbyrån, byrån för vård och förvaltning samt ad

ministrativa byrån. 
I ämbetets uppgifter ingår att vara tillsynsmyndighet över lands

antikvarieorganisationen. 
Vitterhetsakadcmicns bibliotek skall svara för biblioteksservice åt 

myndigheten samt på 'lämpligt sätt hålla sina samlingar tillgängliga för 
forskning och studier inom myndighetens verksamhetsområde. 
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Personal 
Riksantikvarieämbetet 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Vitterhetsakademiens 
bibliotek 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

R i ksan tik var ieäm betet 
Yilterhetsakademiens 
bibliotek 

Sjukvård 
Riksantikvarieämbetet 
Vittcrhetsakadcmiens 
bibliotek 

Resccrsättningar (riksanti
kvarieämbetet) 
därav utrikes resor 

Lokalkostnader 
Riksantikvarieämbetet 
Vi tterhctsakadcmiens 
bibliotek 

Expenser 
Riksantikvarieämbetet 
därav engångsutgifter 
Vitterhetsakademiens 
bibliotek 

Information och utbildning 
(riksan ti kvarieämbctet) 
därav engängsutgifter 

Fornminnesinvcntering 
(riksanti k varicäm betet) 
därav engångsutgifter -

Konserverings- och foto-
verksamhct (riksanti
k varicämbctct) 

Bokinköp och bokv[1rd 
(Vitterhetsakademiens 
bibliotek) 
därav engångsutgifter 

1975}76 

47 
44 

2 
4 

97 

6 610 000 
(6 216 000) 

(394 000) 
21 000 

(19 000) 

(2 000) 

278 000 
(12 000) 

2 338 000 
(2105 000) 

(233 000) 
335 000 

(320 000) 
(20 000) 

(15 000) 

185 000 

622 000 

653 000 

142 000 

11184 000 

1 3,5 tj~instcr avser Sveriges Kyrkor 
• 1 tjänst avser Sveriges Kyrkor 

Beräknad ändring 1976/77 

Riksantikvarie- Föredra-
ämbctct och ganden 
statens histo-
riska museer 

-',-18 
+ 7 

+I 
--:-- 3 

+29 

-I 4 049 000 
(-/-3 681 000) 

(-1- 368 000) 
of. 

(of.) 

(of.) 

--- 216 000 
(--:- 8000) 

140 000 
(+ 136000) 

(-1- 4 000) 
... 807 000 

( -!- 804 000) 
(-i-- 672 000) 

(+ 3 000) 

+ 717 000 
(---,-- 300 000) 

--i-1 425 000 
(-1- 5 20 000) 

+ 607 000 

' 238 000 
(-i-- 163000) 

---', 8199 000 

+ 9,5 1 

-1- 5 ' 

of. 
+I 
-J-15,5 

+3 425 000 
( +3 287 000) 

( + 138 000) 
of. 

(of.) 

(of.) 

70 000 
(of.) 

+ 95 ÖOO 
(+ 86000) 

( -1- 9 000) 
-!- 106 000 

(+ 92000) 
( of.) 

( + 14 000) 

+ 300000 
(-+- 200 000) 

-1- 235 000 
(+ 90000) 

+ 254000 

+ 51 000 
(-) 

+4536000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

RiLantikvarieämbetet erinrar om att riksdagens beslut inför omorga

nisationen den 1 juli 1975 innebar att resursförstärkningarna i första 
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hand kom att avse de historiska museerna och den tekniska institutio
nen. Förstärkningarna i samband med omorganisationens andra etapp 
bör därför i första hand gälla riksantikvarielimbetets olika enheter. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 387 500 kr., varav 185 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. Av totalbeloppet hänför sig 2 279 000 kr. 

till riksantikvarieämbetet och 113 500 kr. till Vitterhetsakademicns bib
liotek. 

2. 0-alternativet innebär för ämbetets del bl. a. en minskning av forn
minnesinvcnteringen och utbildningsvcrksamheten samt försämrade möj
ligheter att lämna konserverings- och fotouppdrag till den tekniska in

stitutionen. 0-alternativet för biblioteket drabbar anslagsposten till bok
inköp och bokbindning. 

3. Rik sant i kvar i e ämbetet behöver inför den andra etappen 
av omorganisationen en förstärkning med 23 tjänster, varav sex till 

kulturminnesbyrån, fem till dokumentationsbyrån, sex till vårdbyrån 

och sex till administrativa byrån. Den begärda ökningen för dokumen
tationsbyråns del inkluderar 4,5 tjänster för inventarieverket Sveriges 
Kyrkor. En av ämbetets befintliga antikvarietjänster föreslås bli över
förd till riksarkivet ( + l 971 000 kr.). 

4. Ämbetets medel för reseersättningar behöver höjas bl. a. med hän
syn tiil det ökade behovet av konferenser och kontakter i samband med 
omorganisationen av den regionala kulturminnesvården ( + l lO 000 kr.). 

5. Under anslagsposten till expenser begärs bl. a. utökning av telefon
växeln, möbler till ny personal, apparatur för fotokopiering och 
fotogrammetrisk utrustning ( ·/-762 000 kr., varav engångsanvisning 

+672 000 kr.). 
6. Den föreslagna ökningen under anslagsposten till information och 

utbildning avser bl. a. resurser för vetenskaplig publicering, extern- och 
internutbildning, sekretariat för myndighetens forskningsnämnd och 
projektverksamhet. ökningen inkluderar en engångsanvisning på 300 000 
kr. avseende två kurser för tjänstemän vid länsstyrelser och länsmuseer 
i samband med den regionala omorganisationen av kulturminnesvårdcn. 

( + 670 000 kr.) 
7. Höjningen av medlen till fornminnesinventering avser bl. a. arvo

den till 37 nya inventeringsassistenter samt kostnader för sammanställ
ningar och distribution av fornUimningsregistret för att tillgodose läns
styrelsernas behov ( + 1 379 000 kr., varav engångsanvisning 520 000 kr.). 

8. Under anslagsposten till konserverings- och fotovcrksamhet be
gärs ökade resurser för utvecklingsarbetc bl. a. avseende konservering 
av byggnadsdetaljcr samt för upprustning av textilkonserveringen och 
konservering av polykroma träföremål ( +420 000 kr.). 

9. V it ter hetsa k ad e m i ens bibliotek begär fyra nya 

tjänster samt ökade resurser för bl. a. bokbindning och inredning av 
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bibliotekslokalerna ( +499 500 kr., varav engångsanvisning + 163 000 

kr.). 

r öredraganden 

Jag anförde i prop. 1975: 20 att det förslag som organisationskom
mitten för riksantikvarieämbetet och vissa museer lagt fram för en upp
rustning av den nya myndigheten enligt min mening var väl ägnat att 
ligga till grund för genomförande av en ny organisation. Ett fullstän
digt genomförande av förslaget kunde enligt kommitten behöva fördelas 

på två budgetår. 
[ samband med omorganisationen den 1 juli 1975 förstärktes bl. a. 

de delar av riksantikvarieämbetet som skall svara för utredande och 

planerande uppgifter. Avsikten med förstärkningen var att underlätta 
för riksantikvarieämbetet att möta de krav som följer av den regionala 
kulturminnesvårdcns omorganisation den 1 juli 1976. Jag föreslår nu 

ytterligare förstärkningar för riksantikvarieämbetet och Vitterhctsaka
dcmiens bibliotek. Mina förslag innebär i allt väsentligt ett fullföljande 
av den upprustning som föreslagits av den nämnda organisationskom

mitten. 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

15 720 000 kr. Jag har därvid för kulturminnesbyråns behov beräknat 
medel för ytterligare fem tjänster. Detta innebär en förstärkning med 
en förste byråsekreterare, två antikvarier och två kansliskrivare för kul
turminnesbyråns utredningsarbcte och löpande ärendehandläggning. 

Jag biträder förslaget att medel för forskningsprojcktet Sveriges Kyr
kor fr. o. m. nästa budgetår skall bertiknas under detta anslag. Detta 
bör innebära förbättrade möjligheter för dokumentationsbyrån att be
driva kulturhistorisk dokumentation vid sidan av fornminnesinvente
ringen. 

Jag har även beräknat medel för ytterligare tre tjänster vid ämbetets 
byrå för vård och förvaltning. Byrån får därmed en tjänst som byrå
ingenjör för vård och förvaltning av fasta fornlämningar samt en byrå
dircktör och en kansliskrivare för utvecklingsarbete på byggnadsvårds
områdct. 

Jag har vidare räknat med ytterligare en byrådirektör, en förste byrå
sekreterare och en assistent vid administrativa byrån. Byrådirektören 

skall bl. a. svara för sckretariatsuppgiftcr åt verksledning och styrelse. 
Förste byråsekreteraren innebär en förstärkning av myndighetens in
formationstjänst och assistenten behövs för kassagöromål. 

För den antikvarie vid ämbetet som är sysselsatt med undersökningen 
av medeltida pergamentomslag har jag för nästa budgetår beräknat 
medel under anslaget Riksarkivet: Förvaltningskostnadcr. 

Vid medelsberäkningcn har jag också räknat med en viss förstärk-

5 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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ning av de resurser ämbetet förfogar över för andra ändamål än löner. 
Jag förordar bl. a. en ökning av medlen till information och utbildning 
med 280 000 kr., varav 200 000 kr. avser en engångsanvisning för ut
bildningsinsatser inom ramen för omorganisationen av den regionala 
kulturminncsvården. 

Jag förordar vidare en sammanlagd ökning med 252 000 kr. utöver 
prisomräkning av medlen till arvoden, reseersättningar, expenser, forn
minncsinvcntcring samt konserverings- och fotovcrksamhet. I det be
lopp jag föreslår för fornminnesinventeringens behov ingår en engångs

anvisning på 90 000 kr. för uppgifter i samband med den regionala om
organisationen av kulturminnesvården. Jag är inte beredd att f. n. för
orda ytterligare medel för detta ändamål. 

Vitterhetsakademiens bibliotek bör förstärkas med en cxpcditions
vakt under nästa budgetår. Vid medelsberäkningen för biblioteket 
har jag dessutom utgått från en sammanlagd ökning med 43 000 kr. 
utöver prisomräkning av medlen till expenser samt bokinköp och bok

vård. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riksantikvariciimbetet: Förmltningskostnader för budget
året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 15 720 000 kr. 

B 20. Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksambet 

1974175 Utgiftl 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

5 141123 
5 002 000 
5 746 000 

1 Anslaget Riksantikvarieämbetet och statens historiska museum: Uppdrags
verksamhet. 

Anslaget används för att förskottera kostnader för sådana undersök
ningar och utredningar som föranleds av Jagen (1942: 350) om fornmin
nen (ändrad senast 1971: 1163) och som på uppdrag av statlig eller 
kommunal myndighet eller enskild utförs av riksantikvarieämbetet mot 
avgift. Av anslaget får tas i anspråk högst ett belopp motsvarande sum
man av de ersättningar som ämbetsverket erhåller av uppdragsgivarna. 

Inkomster vid riksantikvarieämbetet för uppdragsverksamhcten, som 
redovisas på driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verk
samhet, beräknas för budgetåret 1976/77 till 5 746 000 kr. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Riksantikvarie- Föredra-
ämbetet och ganden 
statens histo-
riska museer 

Personal 
Handläggande personal 5 of. of. 
Övrig personal 79,5 of. of. 

84,5 of. of. 

Anslag 
Lönekostnader för extra 

tjänstemän 1240000 -i-377 000 +411000 
Kostnader för övrig arbets-

kraft, maskinhyror m. m. 3 375 000 7153 000 +323 000 
Centraladministration 186 000 62 000 of. 
Sjukvård 2 000 of. of. 
Lokal kostnader 94000 of. of. 
Expenser 105 000 of. + 10000 

5 002 000 +468 000 +744000 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer 

De ökade lönekostnaderna avser löneomräkning och höjt lönekost

nadspålägg. Anslagsposten till centraladministration bör successivt mins

ka, förslagsvis med 62 000 kr. under budgetåret 1976/77. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Riksantikvarieämbetet: Uppdragsverksamhet för budget

året 1976/77 anvisa ett förs\agsanslag av 5 746 000 kr. 

B 21. Statens historiska museer: Förvaltningskostnader 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

8 485 000 
10 865 000 

Historiska museet, medelhavsmuseet och kungl. myntkabinettet ingår 

i myndigheten riksantikvarieämbetet och statens historiska museer. Myn

digheten bildades den 1 juli 1975. 
Historiska museet skall fullgöra myndighetens uppgift att bevara och 

levandegöra minnet av äldre tiders kultur i Sverige, företrädesvis under 

förhistorisk tid och medeltid. Medclhavsmuscct skall belysa de antika 

kulturerna kring Medelhavet och i Främre Oricntcn. Kungl. mynt

kabinettet skall belysa penningväsendets historia från förhistorisk tid 

till nutid. 
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Det åligger de tre museerna särskilt att inom sina resp. samlingsom

råden vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och. genom nyförvärv 

berika samlingarna. Museerna skall också hålla ett urval av samling

arna tillgängligt för allmänheten, driva och stödja utställningar och 

annan pedagogisk verksamhet samt lämna råd och information till re

gionala och lokala museer. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Riksantikva- Statens Föredra-
rieämbetet kulturråd ganden 
och statens 
historiska 
museer 

Personal 
Historiska museet 
Handläggande 

personal 18 + 9 -I· 7 +t 
Övrig personal 29 -:-10 +l +4 

Medelhavsmuseet 
Handläggande 

personal 4 + of. of. 
Övrig personal 3 + of. +l 

Kungl. my11tkabi11elfet 
Handläggande 

personal 3 + 2 of. of. 
Övrig personal 2 + 1 of. of. 

59 -1-24 +s +6 

Anslag 
Lönekostnader 4 302 000 +3 298 000 +1669000 + 1603000 

Historiska museet (3 353 000) (--2 625 000) (+1408 000) (-l-1253000) 
Medelhavsmuseet (488 000) (+ 300 000) ( + 147 000) ( + 215 000) 
Kungl. myntkabi-
nettct (461 000) ( -:- 373 000) ( + I 14 000) ( + 135 000) 

Sjukvård 12 000 + 2 000 of. of. 
Historiska museet (9 000) (-1- 2 000) (of.) (of.) 
Medelhavsmusect (I 500) (of.) (of.) ( of.) 
Kungl. mynt-
kabinettet (I 500) (of.) (of.) (of.) 

Reseersättningar 43 000 + 26 000 ' 9 000 ' 4000 
Historiska museet (36 000) (-i-- 22 000) ( + 9 000) ( + 3 000) 
därav utrikes resor (7 000) ( __L 7 000) (of.) (of.) 
Medelhavsmuscet (4 000) (-i-- 1 000) (of.) ( of.) 
Kungl. myntkabinettet (3 000) (+ 3 000) (of.) ( + 1 000) 

Lokalkostnader 2 416 000 - 123 000 + 99 000 + 120 000 
Historiska museet (I 978 000) (+ 79 000) ( + 55 000) (-1- 77 000) 
Medelhavsmuscet (245 000) (+ 14 000) ( I- 14000) (--i- 13 000) 
Kungl. mynt-
kabinettet (I 93 000) (+ 30 000) c:- 30 000) (-!- 30 000) 

Expenser 289 000 + 437 000 110 000 + 64000 
Historiska museet (214 000) (+ 240 000) ( -1- 83 000) ( + 36 000) 
därav engångsutgifter 04 000) (+ 15000)(+ I 5 000) ( of.) 
Medelhavsmuseet (54 500) (+ 185 000) (-1- 21000> c+ 16 000) 
därav engångsutgifter (-1- 22 000) (-1- 10 000) (-) 
Kungl. mynt-
kabinettet (20 500) (+ 12000)(+ 6 000) (+ 12 000) 
därav engångsutgifter (+ 4 000) ( + 4 000) (-) 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Riksantikva- Statens Föredra-
rieämbetet kulturråd ganden 
och statens 
historiska 
museer 

Utställningar 217000 -!- 513 000 + 21 000 -!- 74000 
Historiska museet (144 000) (+ 325 000) (-:- 14000) (+ 46000) 
Medelhavsmuscct (61 000) (+ 149 000) ( + 6 000) (+ 7000) 
diirav engångsutgifter (-r 140 000) (-) (-) 
Kungl. mynt-
kabinettet (12 000) (+ 39 000) <+ 1 000) (+ 21 000) 

Information 100 000 -!- 243 000 -1- 15 000 -!- 71 000 
Historiska museet (100 000) (-1- 193 000) ( :- 15 000) (-1- 31 000) 
Medclhavsmuseet (+ 20 000) (-) (+ 20000) 
Kungl. mynt-
kabinettet (+ 30 000) (-) (-1- 20 000) 

UndcrMll och ökande 
av samlingarna 151 000 + 160 000 + 58 000 + 67 000 
Historiska museet (103 000) (-:- 110 000) ( + 51 000) (+ 61 000) 
Medelhavsmuseet (14 500) (+ 18 000) (-1- 2 000) ( -/- 2000) 
Kungl. mynt-
kabinettet (33 500) (-1- 32 000) ( + 5 000) (-!- 4000) 

Konserverings- och 
fotoverksamhet 955 000 + 871 000 + 416 000 377 000 
Historiska museet (729 000) ( -1- 674 000) (- 306 000) (+ 282 000) 
Medelhavsmuseet (77 000) (+ 82 000) ( + 34 000) (+ 40 000) 
Kungl. mynt-
kabinettet (149 000) (+ 115 000) (--:- 76 000) ( + 55 000) 

8 485 000 -1-5 673 000 -i-2 397 000 -12 380 000 

Riksantihariciimbctct och statens historiska 11111seer 

Ämbetsverket framhåller att resursförstärkningen innevarande bud

getår för historiska museet inneburit att personalbehovet för museets 

utåtriktade verksamhet i stort sett tillgodosetts. Däremot kvarstår ett 
betydande personalbehov för museets förcmålsvårdandc verksamhet. 
För de konstvetenskapliga samlingarna tillkom t. ex. inga nya resurser 
i samband med omorganisationen. Ämbetsverket anser också att medel
havsmuscets behov av förstärkningar är väl motiverade och att en viss 

ökning av kungl. myntkabinettets resurser är angelägen. 
1. Pris- och löncomräkning m. m. l 608 600 kr., varav 140 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. Av det sammanlagda beloppet hänför sig 

l 209 600 kr. till historiska museet, 206 000 kr. till medelhavsmuseet 

och 193 000 kr. till kungl. myntkabinettet. 

2. Förslaget till 0-alternativ inncbiir en sammanlagd reducering av 

medlen för museerna med 499 000 kr. Minskningen drabbar bl. a. kon

serverings- och fotoverksamheten, utställningsproduktioncn, expens

medlcn och förstärkningsvakterna_ 
3. f'ör h is t o riska mus c c t begärs sammanlagt 19 1/4 nya 

tjänster (+I 632 000 kr.). Museets medel för reseersättningar bör höjas 

med J 8 000 kr. för att bl. a. täcka kostnaderna för personalens med-
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verkan vid uppställning m. ni. av varidringsutställningar. Museet behö
ver också en höjning av expensmcdlcn med 234 000 kr. för bl. a. inven
tarieanskaffning, dataservice, publikationstryck, telefonkostnader och 
representation. För museets utställningsvcrksamhet begärs ytterligare 
311 000 kr. 

Medlen till museets informationsverksamhct bör höjas med 183 000 
kr. för att bl. a. möjliggöra utökad information till barn och ungdom 

samt viss bildbandsproduktion. För underhåll och ökande av historiska 
museets samlingar begärs en ökning med 100 000 kr. och för museets 
konserverings- och fotoverksamhct en ökning med 582 000 kr. De ökade 
konserveringsresurscrna behövs i första hand för konservering av poly

kroma träföremål. 
4. M ed e l h av s mu se e t behöver en personalförstärkning med 

två tjänster samt arvoden till extra personal ( + 153 000 kr.). r-.foseets 
medel till expenser bör höjas med 177 000 kr. för att bl. a. möjliggöra 
arkeologiskt fältarbete, publiceringsverksamhet och bokinköp. Under 
anslagsposten till utställningar begärs för medclhavsmuseets räkning en 
engångsanvisning på 140 000 kr. för en mesopotanisk vandringsutställ
ning. För informationsåtgärdcr och ökande av samlingarna behöver 
medelhavsmuseet en mcdelsökning på 36 000 kr. För att täcka museets 
behov av polykrom träkonservering begärs en höjning av museets me
del för konserverings- och fotoverksamhet med 57 000 kr. 

5. Kung 1. mynt k a bin ett e t behöver tre nya tjänster. En 
assistenttjänst vid kabinettet bör förvandlas till en amanuenstjänst. Där
till kommer ett behov av vissa arvodesmedel för anlitandc av tecknare 
m. m. ( +259 000 kr.). Myntkabinettets medel för resor, expenser, ut
ställningar, information samt underhåll och ökande av samlingarna bör 
höjas med sammanlagt 108 000 kr. För myntkabinettets konserverings
oeh fotoverksamhet begärs en höjning med 74 000 kr. Den sistnämnda 
höjningen skulle bl. a. möjliggöra registreringsfotografering av kabi

nettets samlingar. 

Statens kulturråd 

Av de förslag som framlagts av riksantikvarieämbetet och statens 
historiska museer tillstyrker kulturrådet följande. 

l. Pris- och löneomräkning m. m. l 646 000 kr., varav 181 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Atta tjänster vid historiska museet, varav ett biträde för service 

till allmänhet och forskare, en assistent för rcgistrcringsuppgifter, en 
specialist för ADB-rutiner, en hantverkare för måleriarbeten, två del
tidsanställda assistenter och två vakter för bevakning och information 

( +514 000 kr.). 
3. ökade resurser för de tre historiska museernas resor, expenser, 
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underhåll och ökande av samlingarna samt foto- och konserverings

verksamhet ( + 237 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag vill erinra om att tyngdpunkten i fråga om förstärkningar vid riks
antikvarieämbetet och statens historiska museer under innevarande bud
getår lagts på museerna och på den tekniska institutionen. Vid min me
delsberäkning för museerna har jag tagit hänsyn till att behov av för
stärkningar fortfarande föreligger på vissa områden. Mina förslag an
sluter till förslagen från organisationskommitten för riksantikvarieäm
betet och vissa museer. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
10 865 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för ytterligare fem tjäns
ter vid historiska museet. Jag har räknat med en förstärkning av musei

avdelningen med en assistent och en kansliskrivare. Jag har också räk
nat med en intendent och en museiassistent vid utställningsavdelningen 
samt ytterligare en hantverkare vid museikansliets servicegrupp. I öv
rigt anser jag att servicegruppen även i fortsättningen bör kunna stå till 
hela myndighetens förfogande enligt de principer som f. n. gäller. Jag 
förordar vidare en sammanlagd ökning med 183 000 kr. utöver prisom
räkning av historiska museets medel för arvoden, expenser, informa
tion, utställningar, ökande av samlingarna samt konserverings- och 
fotoverksamhct. 

Medelhavsmuscets personal bör förstärkas med en museivakt. Jag 
har också räknat med en mcdelsökning av 57 000 kr. utöver prisom
räkning för bl. a. museets information samt konserverings- och foto
verksamhet. 

Vid medclsberäkningcn för kungl. myntkabinettet har jag tagit hänsyn 
till att en befintlig assistenttjänst bör omvandlas till en amanuenstjänst. 
Jag har även beräknat en ökning av sammanlagt 70 000 kr. utöver 
prisomräkning för bl. a. myntkabincttets information, utställningar samt 
konserverings- och fotoverksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens historiska museer: Förvaltningskostnader för bud

getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 10 865 000 kr. 

B 22. Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: Tekniska 
institutionen 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

1000 
1000 

Tekniska institutionen vid riksantikvarieämbetet och statens histo
riska museer skall inom myndighetens verksamhetsområde utföra upp
drag som rör analys, konservering och fotografering. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Riksantikva- Statens Föredra-
rieämbetet kulturråd ganden 
och statens 
historiska 
museer 

Personal 
Handläggande 
personal 6,5 -1-5,5 +2 +1 
övrig personal 17,5 -1-2,5 +2 of. 

24 -/·8 +4 +1 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 1 399 000 -l 1 077 000 + 703 000 +504000 
Rcseersättningar 27 000 + JO 000 -1- 20000 
Sjukvard 3 000 of. of. of. 
Lokalkostnader 190 000 -- 180 000 -!·· 29 000 +129 000 
Expenser 70000 ' 20 000 + 6 000 + 26000 
Övriga utgifter 126 000 + 43 000 + 11 000 9 000 
Avskrivningar och 

räntor + 296 000 

1788000 -j 1643 000 -:-759 000 +688000 

Inkomster 
Uppdrag för riks-

antikvarieämbetet 653 000 -;- 607 000 +254 000 
Uppdrag för historiska 

museet 729 000 -1- 674 000 ( J-306 000) +282000 
Uppdrag för medel-

havsmuseet 77 000 + 82 000 ( + 34 000) + 40000 
Uppdrag för kungl. 

myntkabinettet 149 000 115 000 ( I- 76 000) + 55 000 
Övriga uppdrag 179 000 + 165 000 -l- 57 000 

1787000 -!-1 643 000 -J-688 000 

Nettoutgift 1 000 of. of. 

Riksantikvarieii111betet och statens historiska museer 

Institutionens utgiflsstat föreslås bli höjd med 1 642 000 kr., varav 
616 000 kr. avser inträffade kostnadsstegringar inkl. höjt lönckostnads
pålägg. Av ökningen i övrigt hänför sig 662 000 kr. till löner för nya 
tjänster, 27 000 kr. till en ny anslagspost för reseersättningar, 13 000 kr. 
till expenser, 29 000 kr. till övriga utgifter och 296 000 kr. till en ny 

anslagspost för avskrivningar och räntor. Den sistnämnda anslagsposten 
begärs under förutsättning att institutionen beviljas ett särskilt investe

ringsanslag på 1 541 000 kr. 
Två av de begärda nya tjänsterna avser polykrom träkonservering. 

Institutionen saknar f. n. resurser för denna typ av konservering. Där
utöver begärs personalförstärkningar i enlighet med de förslag som i 
december 1974 lades fram av organisationskommitten för riksanktikva
rieämbctet och vissa museer. Bl. a. begärs en tjänst som kamrer vid 

institutionens kansli. 
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Statens kulturråd 

Kulturrådet finner behovet av personalförstärkningar för träkonscr

veringsarbete vara motiverat men anser sig inte kunna tillstyrka att de 

båda tjänsterna för ändamålet inrättas redan under budgetåret 1976/77. 

När det gäller frågan om ett särskilt investeringsanslag för tekniska in

stitutionen framhåller kulturrådet att dess delegation för lokal- och ut

rustningsfrågor kommer att föreslå regeringen att kulturrådet får dis

ponera en kostnadsram för återanskaffning av försliten inredning och 

utrustning vid Operan, Dramaten och de statliga museerna. Om en 

sådan kostnadsram ställs till kulturrådets förfogande bör tekniska in

stitutionen kunna begära medel hos kulturrådet för ersättningsanskaff

ning av utrustning. Kulturrådets ställningstaganden i övrigt framgår av 

sammanställningen. 

Föredraganden 

Vid beräkningen av tekniska institutionens utgiftsstat för nästa budget

år har jag tagit hänsyn till kostnaderna för en byråassistent vid institu

tionens kansli. Jag har även beräknat medel för reseersättningar och 

ökade expenser. Inkomsterna av uppdrag utanför myndigheten har i 
inkomststaten förts upp med 236 000 kr., vilket innebär att jag beräk

nar en ökning med 57 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Riksantikrnrieiimbetet och statens historiska museer: Tek

niska institutionen för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags

anslag av 1 000 kr. 

B 23. Bidrag till avlöningar inom lanclsantikvarieorganisationcn 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 473 264 

2 473 000 

2 920 000 

Landsantikvarierna, som är anstiillda av olika organisationer med 

kulturminnesvårdande uppgifter, skall inom sina distrikt vara riks

antikvarieämbetets företrädare och inför ämbetet ansvara för kulturmin

nesvärden inom området. Vidare har de uppgifter i fråga om den del av 

naturskyddet som avser skyddet av kulturlandskapet. Landsantikvarierna 

är i förekommande fall chefer för länsmuseerna. F. n. finns en Jands

antikvarie i varje län. I Gotlands län finns förutom landsantikvarien en 

antikvarie. 

Statsbidrag till avlönande av landsantikvarier och antikvarien på Got

land utgår enligt bl. a. kungörelsen (1955: 317) angående statsbidrag 

till avlöningar inom landsantikvarieorganisationcn (ändrad senast 1965: 
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167) med 90 % av de kontanta avlöningsförmåncr som tillkommer en 

på vederbörande ort stationerad statlig tjänsteman i löneklass F 17 resp. 

löneklass F 13. Statsbidrag kan också medges till en amanuens i varje 

landsantikvaricdistrikt med 90 c;6 av lönen i löneklass F 9. Samtliga 

distrikt åtnjuter nu bidrag till amanuens. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, rskr 

1974: 248) skall länsstyrelsen bli regional myndighet för den statliga 

kullurminnesvårdcn den 1 juli 1976. Vid varje länsstyrelse skall indit

tas en tjänst för handläggningen av kulturminnesvårdsfrågorna. 

Arbetsgruppen (U 1974: 11) för vissa kulturminnesvårds- och musei

frågor har i betänkandet (Ds U 1975: 9) Regional kulturminnesvård och 

musciverksamhet lagt fram förslag om bl. a. den närmare utform

ningen av kulturminnesvårdcns regionala organisation. I stället för nu

varande statsbidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen 

föreslås ett nytt statsbidrag till länsmusecrna. Betänkandet har remiss

behandlats. 

Personal 
Antikvariepersonal 

Anslag 
Bidrag till avlöningar åt lands

antikvarierna och deras 
amanuenser 

Föredraganden 

1975/76 

49 

2 473 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Föredraganden 

of. 

-J-447 000 

I den särskilda kulturproposition som senare kommer att föreläggas 

riksdagen avser jag att behandla bl. a. kulturminnesvårdcns regionala 

organisation på grundval av riksdagens tidigare beslut (prop. 1974: 28, 
KrU 1974: 15, rskr 1974: 248) och förslagen i betänkandet (Ds U 

1975: 9) Regional kulturminnesvård och museiverksamhet. Chefen för 

kommundepartementet kommer senare denna dag att beräkna medel 

för personalförstärkning vid länsstyrelserna under budgetåret 1976/77. 

Jag är inte beredd att för riksdagen vid 1975176 års riksmöte lägga 

fram förslag om ett nytt statsbidragssystcm för länsmuseerna. 

Det förslag som arbetsgruppen för vissa kulturminncsvårds- och 

museifrågor lagt fram omfattar inte den regionala musciverksamheten i 

Stockholms län, Göteborgs kommun och Skånelänen där länsmuseum i 

vedertagen mening saknas. Frågan om statsbidrag till museiverksamhe

tcn i sådana län bör kunna behandlas samtidigt med förslaget om ett 

nytt länsmuseistöd. 
Anslaget bör höjas med 44 7 000 kr. Jag hemsfäller att regeringen fö

reslår riksdagen 
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att till Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisatio

nen för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 

2 920 000 kr. 

B 24. Livrustkammaren 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1 524 749 
1486 000 
2 450 000 

Livrustkammaren, som är landets äldsta museum, bevarar föremål 
från den forna arsenalen, de kungliga livrust-, kläd- och skattkamrarna 
samt hovstallet. Den har även till uppgift att bevara andra jämförliga 
föremål av personhistorisk karaktär. 

Nordiska museets nämnd är styrelse för livrustkammaren. 
Kungl. Maj:t uppdrog den 18 oktober 1974 åt byggnadsstyrelsen att 

utföra ombyggnad av lokaler i Stockholms slott för livrustkammaren 
(jfr prop. 1974: 34 s. 12). Ombyggnadsarbetena pågår. De nya lokaler
na beräknas vara inflyttningsklara successivt från våren 1976 till början 

av år 1977. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Livrust- Statens Föredra-
kammaren kulturråd ganden 

Personal 

Handläggande personal 3,5 + 3,5 +2 -c- 1 
Övrig personal 24,5 +16 +2 +I 

28 +19,5 -!-4 +2 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 1 145 000 +1659000 + 521 000 -!-416 000 
Sjukvård 6 000 of. of. of. 
Rcseersättningar 4 300 + 700 + 400 + 700 

därav utrikes resor (I 000) (of.) (of.) (of.) 
Lokalkostnader 279 700 ..L 666 300 + 665 300 +525 300 
Expenser 51 000 + 219 000 + 86 000 + 22 000 
Konscrvcri ngsverksam het 200 000 of. of. of. 

1686 000 +2 545 000 +1272700 +964 000 

Uppbörds medel 
Konserveringsverksamhet 200 000 of. of. of. 

Nettoutgift 1486000 +2 545 000 +1272 700 +964000 

Livrustkammaren 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 947 000 kr., varav 31 000 kr. avser 
höjt Jönekostnadspålägg. 

2. I 0-altemativet förordar livrustkammaren en minskad insats inom 
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den tekniska verksamheten genom indragning av en tjänst som kon

serveringsbiträde samt en reducering av medlen till lokalkostnader 
och expenser. Verkningarna av nedskärningen bedöms som synnerligen 

allvarliga, främst på längre sikt. 
3. För dokumentationsvcrksamhcten begärs tre nya tjänster sam

tidigt som en minskning av medlen till extra arbetskraft föreslås 

( +222 000 kr.). 
4. Hittillsvarande lokaler har inte medgett annat än en tämligen 

blygsam utställnings- och undervisningsverksamhet. Helt andra möj

ligheter öppnar sig genom flyttningen till de nya lokalerna i Stockholms 

slott. Museet begär sju nya tjänster samt ökade medel för museivisare 

( + 528 000 kr.). 
5. Museet bör vidare få ökade resurser i fråga om teknisk personal. 

Medel beglirs för en tjänst som konservator för konservering av bl. a. 

trä- och läderföremål samt för ett biträde i fotoatcljcn. För att bereda 

personal inom uppdragsverksamheten ökad arbetstrygghet begärs medel 

för sex konserveringsbiträdcn ( +492 000 kr.). 

6. överförandet av livrustkammaren till Stockholms slott och den 

därav följande ökningen av verksamheten ställer stora anspråk på de ge

mensamma resurserna för administration. Dessa bör förstärkas med en 

kamrer och ett kvalificerat biträde ( + 142 000 kr.). 

7. Under anslagsposten till expenser begärs medel bl. a. för anord

nande av tillfälliga utställningar samt framställning av museivägledning
ar och vissa broschyrer ( +214 000 kr.). 

Statens k11/t11rräd 

1. Pris- och löneomdikning m. m. 931 700 kr., varav 31 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. Kulturrådet tillstyrker medel för en tjänst som förste intendent 

för dokumentationsverksamheten. Samtidigt kan medel till extra arbets

kraft för amanuensgöromål dras in. ( + 83 000 kr.) 
3. Hittills har Nordiska museet svarat för undervisning och informa

tion inom livrustkammarens verksamhetsområde. Att framställa och 

fortlöpande förnya livrustkammarens basutställningar och fortsätt

ningsvis anordna tillfälliga utställningar kommer att fordra ökad per

sonal. Kulturrådet tillstyrker en tjänst som intendent, en som assistent 
och en som museivakt samt ökade medel för avlöning av museivisare 

( + 177 000 kr.). 
4. För att besökarna skall ha möjlighet att tillgodogöra sig museer

nas utställningar är det nödvändigt att det finns översiktligt orienteran

de, lättlästa publikationer. Livrustkammaren bör ha medel för framställ

ning av populariserande trycksaker, som kompletterar den information 

som lämnas i direkt anslutning till utställningarna ( +81 000 kr.). 
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F i)redragande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
2 450 000 kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst som förste 
intendent för utökad dokumentationsverksamhet samtidigt som jag räk
nat med en minskning av museets arvodesmedel (3). Vidare har jag 

beräknat medel för en tjänst som museivakt (4). Jag förordar också en 
ökning utöver prisomräkning av anslagsposten till expenser med 18 000 
kr. Jör framställning av museivägledningar och vissa broschyrer (7). 

Jag hemsfäller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Livrustkammaren för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 2 450 000 kr. 

B. 25. Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

10 829 043 
11 393 000 

13 259 000 

Naturhistoriska riksmuseets verksamhet avser växt- och djurvärlden, 
jordens uppbyggnad och historia samt människans biologi och natur
miljö. Inom museet finns två avdelningar, en museiavdelning och en 
forskningsavdelning. Museiavdelningen handlägger även administrativa 

~irenden. Inom forskningsavdelningen finns ett laboratorium för isotop
geologi. 

Museet leds av en styrelse, som utses av regeringen. För laboratoriet 
för isotopgeologi finns en särskild nämnd. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Natur- Statens Före-
historiska kulturråd draganden 
riksmuseet 

Personal 

Handläggande 
.. personal 45 + 5 + l of. 
Ovrig personal 56,5 -;-11,5 +6 +2 

101,5 +16,5 +7 -:-2 

Anslag 

Lönekostnader 6 565 000 +2 598 000 +l 962 000 -+- 1 570 000 
Sjukvård 15 000 of. of. of. 
Resecrsättningar 79 000 ' 26 000 -1- 8 000 + 7 000 
Lokalkostnader 3 946 000 + 108 000 31 000 110 000 
Expenser 141 000 113 000 -1- 63 000 + 20 000 
Laboratoriet för 

isotopgeologi 647 000 + 171 000 ' 79 000 + .159 000 ,-
11393 000 +3 016 000 -1-2 143 000 +1866 000 
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Naturhistoriska riksmuseet 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1717000 kr., varav 190 000 kr. av

ser höjt Iönekostnadspålägg. 
2. Museets förslag till 0-alternativ innebär att lönekostnaderna mins

kas genom att sex biträdestjänster vid forskningsavdclningen omvandlas 
till halvtidstjänster, att lokalkostnaderna skärs ned genom att visst un

derhållsarbete på fastigheten minskas samt att medclstilldelningcn till la
boratoriet för isotopgeologi minskas. 

3. För att konserveringsvcrksamheten skall kunna byggas ut behövs 
en utökning: av personalen med en museiassistent och en konservator. 

För förbättrad bevakning och service behövs tre museivakter. ( + 315 000 

kr.) 
4. För att göra den biologiska informationen i museets samlingar mer 

lättillgängliga för såväl museet självt som miljövårdsintressen bör ADB 
komma till användning och museets personal utökas med en systemman/ 
intendent, en programmerare och en halvtidsanställd stansoperatör. 
Vidare behövs ökade medel för bl. a. datortid och materiel. Vissa för 

dataexpertis anvisade medel kan samtidigt dras in. ( + 238 000 kr.) 
5. Personalen för arbetet inom den systematiska botaniken behöver 

utökas med en tjänst som biträdande professor ( + 134 000 kr.). 
6. För att kunna intensifiera arbetet med att ordna samlingarna be

hövs en museiassistent till envar av sektionerna för botanik och mine

ralogi ( + 124 000 kr.). 
7. Vid museiavdelningen behövs en amanuens och en kansliskrivare 

för att avlasta den handläggande personalen rutinbetonade arbetsupp
gifter ( + 144 000 kr.). 

8. För den tekniska utställningsverksamheten behövs en hantverkare 

( + 64 000 kr.). 
9. För rationalisering av biblioteksverksamheten vid museet föreslås 

särskilda medel för köp av bibliotcksservice ( + 39 000 kr.). 
10. För bearbetning av de stora samlingar av mollusker som finns på 

sektionen för evertebratzoologi behövs ytterligare en tjänst som inten

dent ( + 99 000 kr.). 
11. För katalogisering av samlingarna inom sektionen för paleozoo

logi erfordras en museiassistent. Vid sektionen för entomologi behövs en 
kansliskrivare för att avlasta den handläggande personalen rutinbeto

nade arbetsuppgifter. ( + 124 000 kr.) 
12. För utökad rescverksamhet behövs ökade medel ( + 18 000 kr.). 

Statens kulturråd 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 1 552 000 kr., varav 190 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
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2. Den planerade omordningen av museets nu föråldrade basutställ
ningar behöver förberedas genom preparering av nytt utställningsmate
rial. Behovet av ökad konserveringsverksamhet bör tillgodoses främst 
genom inrättande av två nya tjänster vid museiavdelningen, varav en 
som konservator och en som museiassistent ( + 132 000 kr.). 

3. En ökning av riksmuseets ADB-verksamhet bör främst möjlig
göras genom att ytterligare medel ställs till förfogande för tillfällig ex
pertis och för omkostnader ( +46 000 kr.). 

4. Museets uppgift som centrum för den långsiktiga dokumentationen 
av naturutveeklingen och som bas för naturvårdsundersökningar gör att 
det behöver besitta stor sakkunskap inom den biologiska forskningens 

systematiska gren. Mot denna bakgrund är det en brist att museet sak
nar en högre tjänst inom ett så omfattande och expanderande område 
som kryptogambotaniken. Rådet tillstyrker en tjänst som biträdande 
professor vid forskningsavdelningens botaniska sektion ( + 132 000 kr.). 

5. En fortlöpande vård liksom åtgärder för att hålla samlingarna väl 
ordnade är nödvändiga. Museet är för uppgifter av detta slag i omedel
bart behov av två museiassistenter vid forskningsavdelningen, en vid 
sektionen för botanik och en vid sektionen för mineralogi ( + 120 000 
kr.). 

6. Museiavdelningen bör mot bakgrund av bl. a. den service som den 
lämnar till det regionala museiväsendet utökas med en tjänst som kan
sliskrivare ( +64 000 kr.). 

7. För bevakning och service tillstyrks en tjänst som museivakt ( + 
58 000 kr.). 

8. Medel bör ställas till förfogande för att museet skall kunna köpa 
tjänster för skötseln av bok- och tidskriftssamlingarna ( + 39 000 kr.). 

Föredraganden 

För fortsatt upprustning av museets utställningsverksamhet beräknar 
jag medel för en tjänst som konservator och en tjänst som museivakt 
(3). 

För att museet skall kunna göra samlingarna mer lättillgängliga har 
jag utöver löne- och prisomräkning beräknat ytterligare 25 000 kr. för 

ADB-verksamhet (4). 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

13 259 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Naturhistoriska riksmuseet: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 13 259 000 kr. 
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B 26. Naturhistoriska riksmuseet: Materiel m. m. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

657 331 
809 000 
898 000 

Naturhistoriska riksmuseet 

Reservation 117 844 

Museet föreslår att anslaget höjs med 123 000 kr., varav 80 000 kr. 
avser prisomräkning med 10 %. Av ökningen i övrigt hänför sig 
35 000 kr. till nyanskaffning av apparatur vid forskningsavdelningen 

och 8 000 kr. till materialkostnader i samband med ADB-verksamhet. 
En minskning av anslaget enligt 0-alternativet skulle medföra att de 

utåtriktade aktiviteter som museiavdelningen byggt upp till stor del 
skulle avvecklas och dess arbete helt inriktas på planering och succes
sivt genomförande av den långsiktiga omläggningen av utställningarna. 
Konsekvenserna av dessa åtgärder skulle innebära att den hittills
varande uppbyggnadsverksamhetens resultat spolierades. 

Statens k11lturrtld 

Rådet förordar en prisomräkning med 122 000 kr. 

Fiiredraganden 

Anslaget bör höjas med 89 000 kr. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Naturhistoriska riksmuseet: Afateriel m. m. för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 898 000 kr. 

B 27. Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnadcr 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

5 315 324 
5 304 000 

6 425 000 

Statens sjöhistoriska museum har till uppgift att främja kunskapen 
om det svenska sjöförsvarets, den svenska handclssjöfartens och det 
svenska skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna. 
Inom museet finns sex avdelningar, en administrativ avdelning, en kon

serveringsteknisk avdelning, en informations- och undervisningsavdcl
ning, en fältundersökningsavdelning, en dokumentationsavdelning samt 

en Wasa- och utställningsavdelning. 
Museet leds av en nämnd som utses av regeringen. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statens Statens Flire-
sjöhistoriska kulturråd draganden 
museum 

Personal 

Handläggande 
personal 16 + 4 +2 of. 

Övrig personal 37 + 7 +l of. 

53 +11 -i·3 of. 

Anslag 

Lönekostnader 3 356 000 -'-1 607 000 _J. 983 000 + 989 000 
Sjukvård 13 000 + 2 000 -'- 1 300 ·;- 2 000 
Reseersättningar 24 000 ' 8 000 + 6 400 2 000 

därav utrikes resor (5 000) (+ 4 000) ( + 4 000) (+ 1 000) 
Lokalkostnader 1 798 000 + 84 000 + 48 000 118 000 
Expenser 113 000 + 42 000 + 14 000 10 000 

5 304 000 +1743000 +1052 700 -:-1121000 

• 
Statens sjöhistoriska museum 

1. Pris- och löneomdikning m. m. 873 000 kr., varav 91 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet förordar museet en minskad utställningsverksam

het samt minskad omfattning av resor i samband med fältarbete. 

3. För att motsvara de krav, som ställs på den administrativa av

delningen behöver denna förstärkas med en tjänst som amanuens 

(-i-78 000 kr.). 

4. För att bereda arvodesanställd personal, som hittills avlönats från 

museets undcrhållsanslag fasta tjänster föreslår museet inrättandet av 
fyra nya tjänster. Av dessa föreslås två bli placerade vid konscrvcrings
tekniska avdelningen, en vid informations- och undervisningsavdel
ningen och en vid dokumentationsavddningen (-1-348 000 kr.). 

5. Vid fältundersökningsavdelningen behövs ytterligare en amanuens, 
en assistent samt ett kontorsbiträde (-/-203 000 kr.). 

6. Dokumentationsavdclningen föreslås förstärkt med en tjänst som 

arkivarie ( +92 000 kr.). 
7. För att kunna behålla oförändrad ambitionsnivå inom Wasa- och 

utställningsavdclningen behövs en amanuens och en ritare ( + 143 000 

kr.). 
8. För internationell PR-verksamhet, främst i anslutning till Wasa, 

föreslås ökade medel för resor ( +6 000 kr.). 

Statens kulturräd 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 819 700 kr., varav 91 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. För museets uppgifter inom fältverksamheten tillstyrker kulturrå-

6 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bilaga 10 
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det med hänsyn till kulturminnesvårdens behov medel för en amanuens 
och en assistent ( + 139 000 kr.). 

3. Kulturrådet tillstyrker museets begäran om inrättande av en tjänst 
som arkivarie ( +90 000 kr.). 

4. Vid beräkningen av museets medel för resor bör hänsyn tas till be
hovet av ökade medel för fältvcrksamhctcn ( + 4 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens sjöhistoriska museum: Förvaltningskostnader för 
budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 6 425 000 kr. 

B 28. Statens sjöhistoriska museum: Underhåll och ökande av sam
lingarna 

1974/75 Nettoinkomst 80 933 
1975/76 Anslag 1 000 

1976/77 Förslag 1000 

Reservation 486 383 

Anslaget används enligt en av regeringen fastställd stat. Inkomster 
av inträdesavgifter, försäljningsmedel, gåvomedcl och övriga inkomster 
vid museet och Wasavarvet tillgodoförs anslaget som uppbördsmedel. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statens Staten~ Föredra-
sji.ihisto- kulturråd ganden 
riska 
museum 

Personal 

Hand!iiggandc personal 3 -3 of. of. 
Övrig personal 15 -1 of. of. 

18 -4 of. of. 

Anslag 

Utgifter 
Försäljningsverksamhct 

och övriga utgifter 620 000 +104 0001 
Konservering 454 000 - 81 000 
Information och 

undervisning 331 000 + ))()()()[ 
Fältundersökningar 84 000 44 000 
Dokumentation o..:h -i· 100 000 +100 000 

föremåls värd 99 000 -1- 12 000 
Wasavarvet och 

utställningar 242 000 -: 146 000 
Tillbyggnad av 

- 70 oooJ Wasas pontonhus 70 000 

1900 000 +100 000 +100 000 +100 000 
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1975/76 Beräknad ändring J 976/77 

Statens Statens Föredra-
sjöhisto- kulturråd ganden 
riska 
museum 

Uppbördsmedel 
Inkomster vid museet 130 000 + 30 000 + 30 000 + 30 000 
Inkomster vid 

Wasavarvet I 769 000 + 70000 ' 70 000 + 70000 T 

Nettoutgift 1 000 of. of. of. 

Statens sjöhistoriska museum 

Museet föreslår att viss personal som avlönas från detta anslag 

fr. o. m. nästa budgetår skall erhålla fasta tjänster och avlönas från 
museets förvaltningsanslag. 

S!atens k11lt11rråd 

Kulturrådet kan inte f. n. göra den granskning som fordras för att 
bedöma museets förslag att föra över kostnaderna för viss personal 
till förvaltningsanslaget. Kulturrådet avser att senare, då rådet avslutat 
sina utredningar rörande bl. a. konserveringsverksamheten vid Wasa, 
återkomma till denna fråga. 

F örcdraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens sjöhistoriska museum: Underhåll oclz ökande av 
samlingama för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsan
slag av 1 000 kr. 

B 29. Etnografiska museet 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 450 519 
2 923 000 
3 616 000 

Etnografiska museet skall fdimja intresset för, kunskapen om samt 
forskningen rörande främmande kulturer, framför allt utomeuropeiska. 
Museet leds av en särskild styrelse som utses av regeringen. 

Regeringen uppdrog den 27 november 1975 åt byggnadsstyrelsen 

att utföra en nybyggnad för etnografiska museet. Byggnadsarbetena 
ber~iknas vara avslutade i april 1977. 
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Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

därav engångsutgifter 
Sjukvård 
Reseersiittningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Underhåll och ökande av 

samlingarna 
därav engångsutgifter 

Uppbördsmedel 
Publikationer 

Nettoutgift 

Etnografiska museet 

I 975/76 

8 
14 

22 

1 720 500 
(127 000) 

2000 
20 000 

852 000 
151 000 

(6 000) 

179 500 
(110 000) 

2 925 000 

2 000 

2 923 000 

Beräknad ändring I 976/77 

Etnografiska Statens 
museet kulturråd 

-·-

of. 
-1-2 

+2 

926 000 

of. 
of. 

of. 

+590 000 

Föredra
ganden 

of. 
+2 

-l-2 

+629 500 
(+ 268 000) ( -! 268 000) (-.,-I 48 000) 

of. of. 
-!- 20 000 + 22 000 
+ 14 000 + 14 000 

137 000 + 99 000 
(+ 4 000) (-:- 84 000) 

+ 178 000 +150 000 
( + 140 000) (-1-110 000) 

-[-1275 000 +875 000 

of. of. 

+1275 000 -:·875 000 

of. 
-!- Il 000 

16 000 
+ 14 000 

(of.) 

+ 22 500 
of. 

+693 000 

(of.) 

+693 000 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 613 000 kr., varav 43 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Museets förslag till 0-alternativ innebär en reducering av anslags
postcrna till lönekostnader, expenser samt underhåll och ökande av 
samlingarna. 

3. Museet erhöll för innevarande budgetår vissa engångsanvisningar 
för att kunna förbereda flyttningen till en ny museibyggnad och samti
digt kunna upprätthålla den utåtriktade verksamheten. Dessa engångs
anvisningar bestod av medel för avlönande av vikarie för utställningsin

tendcnten, avlönande av en extra museitekniker samt medel för vissa 

större konserveringsarbeten. Museet räknar med att dessa engångsanvis

ningar behövs även för nästa budgetår. 

4. Under en övergångstid fram till öppnandet av det nya museet 
kommer behovet av teknisk personal att vara mycket stort. Museets 

samlingar, som ofta är av ömtåligt material, skall flyttas och hanteras 

under en relativt kort tidsperiod varför medel erfordras för avlönande 

av ytterligare fyra extra museitekniker, varav en skall biträda textilkon

servatorn. Vidare erfordras ytterligare extra medel för konservering av 

samlingarna. ( +372 000 kr.) 

5. För det fortsatta ordningsarbetet med museets arkiv samt för arbe

tet med bl. a. föremålsregistreringen begärs en tjänst som arkivassistent 

( +64 000 kr.). 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 85 

6. Museets utåtriktade verksamhet behöver förstärkas med en kansli- · 

skrivare som kan biträda intendenterna med insamling av statistik m. m. 

( + 64 000 kr.). 

7. Utvecklingen inom museets verksamhetsområde går mycket 

snabbt. Museet behöver därför ytterligare medel för utrikes resor 

( + 18 OfJO kr.). 

8. Museet behöver ökade medel till expenser för bl. a. inköp av vissa 

inventarier, representation i samband med vissa besök vid museet samt 

inköp av litteratur rörande internationell socialantropologisk forskning 

( +] 13 000 kr.). 

9. Anslaget till underhåll och ökande av samlingarna föreslås höjt 

med hänsyn till behovet av ökade medel för konserveringsändamål samt 

för inköp av nu-samlingar ( +31 000 kr.). 

Statens kulturräd 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 391 000 kr., varav 43 000 kr. avser 

höjt lönckostnadspålägg. 

2. Kulturrådet tillstyrker att de för innevarande budgetår anvisade 

engångsanslagen för två extra tjänster samt för vissa konserveringsarbe

ten utgftr även under nästa budgetår. Rådet tillstyrker dessutom att 

medel anvisas motsvarande kostnaderna för ytterligare fyra extra mu

seitekniker samt att medlen för konserveringsverksamhet ökas med 

110 000 kr. ( +350 000 kr.) 

3. Det är angeläget att museet har erforderliga resurser för utrikes re

sor. Rådet tillstyrker att anslagsposten räknas upp med 20 000 kr. Vi

dare tillstyrks en engångsanvisning av 84 000 kr. för inköp av viss lit

teratur rörande socialantropologisk forskning. 

4. Museet har för en väsentlig del av sina samlingar god kontinuitet 

bakåt i tiden. Museet behöver emellertid ökade resurser för att kunna 
bedriva insamlingsverksamhet rörande den aktuella kulturutvecklingcn 

( + 30 000 kr.). 

Förcdmganden 

Den pågående upprustningen av etnografiska museet syftar till att 

förbättra möjligheterna att sprida kunskap om vad som sker i utom

europeiska länder och stimulera debatten om vårt lands förhållande till 

tredje världen. Som ett led i upprustningen har jag räknat med en vä

sentlig förstärkning av museets anslag. 

För att förbereda museets flyttning till den nya museibyggnaden er

höll museet innevarande budgetår medel dels för en extra museitekni

ker, dels för en vikarie åt utställningsintendenten. under den tid denne 

är tjänstledig för att bygga upp de nya basutställningarna. För större 

konserveringsarbeten erhöll museet 110 000 kr. Dessa engångsanvis

ningar bör utgå även nästa budgetår. Vidare har jag räknat med en-
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gångsanvisningar för ytterligare två extra museitekniker, av vilka en 
skall biträda textilkonservatorn. 

Jag har vidare beräknat medel för en tjänst som arkivassistent och 
en tjänst som kansliskrivare. 

Jag förordar en ökning utöver prisomräkning av anslagsposterna till 
underhåll och ökande av samlingarna med 15 000 kr., till resecrsätt
ningar med 10 000 kr. och till expenser med 2 000 kr. 

Jag beräknar den totala anslagsökningcn till 693 000 kr. Med hän

visning till sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Etnografiska mmeet för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 616 000 kr. 

B 30. Skoklosters slott 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

1723026 

1753000 
1996000 

Skoklosters slott och samlingar inköptes av staten år 1967 (prop. 

1967: 63, SU 1967: 80, rskr 1967: 192). Verksamheten vid Skoklosters 
slott leds av en särskild styrelse som utses av regeringen. Denna ansva
rar för förvaltningen av slottet och.gör upp planer över hur slottets sam
lingar skall sättas i stånd. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen Statens Före-
för Sko- kulturråd draganden 
klosters 
slott 

Personal 
Handläggande personal 6 of. of. of. 
Övrig personal 5 of. of. of. 

11 of. of. of. 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 735 000 -l-176 000 +176 000 + 175 000 
Styrelsearvoden 37 000 + 1 200 1 200 + I 000 
Sjukvård 1 000 of. of. of. 
Reseersättningar 24000 + 3 600 ' 2400 + 2 000 

därav utrikes resor (4 000) (+ 1 000) (+ I 000) (+ I 000) 
Lokalkostnader 725 000 ' 47 500 + 34 500 54 000 ' Expenser 136 000 + 86 700 + 28 500 + 12 000 

därav engångsutgifter (-) (-\- 40 000) (--) (-) 
Underhåll och vård 

av samlingarna 
m.m. 220 000 + 55 000 + 83 000 + 24 000 

Utställningar + 30000 -\- 15 000 

1878000 +400 000 +340 600 +268000 
Uppbörds medel 
Entreavgifter m.m. 125 000 of. of. + 25 000 

Nettoutgift 1753000 +400 000 -1-340 600 +243 000 
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Styrelsen för Skoklosters slott 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 245 000 kr., varav 20 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Styrelsens förslag till 0-alternativ innebär bl. a. minskade insatser 

inom registreringsverksamheten och den utåtriktade verksamheten. 

Dessa inskränkningar leder till att katalogiseringen av samlingarna blir 

fördröjd och att servicen till allmänheten minskas. 

3. Insatserna för samlingarnas vård och underhåll bör intensifieras 

så att ytterligare skador inte uppstår ( + 55 000 kr.). 

4. För en revidering av hittills gjorda register och för en samlad ut

skrift på ADB av samtliga register gällande museets samlingar (exkl. 

biblioteket) behövs ytterligare medel ( +30 000 kr.). 

5. En försliten registrcringsmaskin för utskrift av hålremsor behöver 

bytas ut ( + 40 000 kr.). 

6. Visningarna i slottet behöver kompletteras med tillfälliga utställ

ningar ( + 30 000 kr.). 

Statms kulturr<ld 

1. Pris- och löneomdikning m. m. 260 600 kr., varav 20 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. Arbetet med att sätta samlingarna i stånd bör bedrivas i sådan om

fattning att skadorna på materialet inte ytterligare ökar. Konserverings

arbetet bör därvid bedrivas parallellt med registrering och dokumenta

tion (+so 000 kr.). 

3. För den fortsatta ADB-bearbetningen av förteckningen av föremål 

tillstyrks sammanlagt 15 000 kr. 

4. Kulturrådet tillstyrker att 15 000 kr. anvisas för produktion av 
tillfälliga utställningar. 

F iiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemstiiller jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Skoklosters slott för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av l 996 000 kr. 

B 31. Bidrag till Nordiska museet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

10 623 573 

11 592 000 

14 155 000 

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum med ett samlings

områcle som - med undantag av vissa specialområden som bevakas av 

andra museer - omfattar föremål, bilder och data från Sverige efter 
år 1500. 
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Museet är en stiftelse men staten har hela det ekonomiska ansvaret 

för museet. Ledamöterna i stiftelsens styrelse, Nordiska museets nämnd, 
utses av regeringen. 

Nordiska museet har sju avdelningar, nämligen tre föremålsavdcl

ningar, en undcrsökningsavdclning, en undervisningsavdclning, en av

delning för bibliotek och arkiv samt en administrativ avdelning. Till 

museet hör institutet för folklivsforskning och Julita gård. 

Organisationskommitten (U 1974: 07) för riksantikvarielimbetet ·och 

vissa museer har att företa en översyn av Nordiska museets organisa

tion. 

1975/76 

Personal 
Handläggande 

personal 41 
Övrig personal 84 

125 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 7 368 000 
Utgående pensioner 200 000 
Sjukvård 30 000 
Re.seersättningar 109 000 

därav utrikes 
resor (22 000) 

Lokalkostnader 3 096 000 
Expenser 689 000 
Underhåll av 

museets gärdar 117 000 
Utställningar 373 000 
Underhi'tll och ökande 

av samlingarna 180 000 
diirav engängsutgifter (-) 

Reglering av under-
skotl vid Julita 75 000 

12 237 000 

Inkomster 
Entrc- och visnings-

avgifter 170 000 
Försäljning av böcker, 

fotomaterial m. m. 200 000 
Fondavkastningar 

och hyror 225 000 
Kommunalt anslag 

för skolvisningar so 000 

Nettoutgift 11592 000 

Nordiska museet 

1. Pris- och löneomräkning 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

Beräknad ändring 1976/77 

Nordiska 
museet 

of. 
-i-3 

+3 

+1"961 000 
of. 

' 5 000 ' + 50000 

(+ 2 000) 
-,- 803 000 
+ 55 000 

...:... 18 000 
37 000 

-1- 264 000 
(+ 89 000) 

of. 

+3 193 000 

of. 

of. 

-\- 25 000 

of. 

+3168 000 

Statens 
kulturråd 

of. 
+1 

-1-1 

-1-1 671 000 
of. 

' 3 000 
31000 

(of.) 
·I- 746 000 
-i- 67 000 

+ 18 000 
-1- 56 000 

_]_ 44 000 
(-) 

of. 

+2 636 000 

of. 

of. 

-1- 25 000 

of. 

-i-2 611 000 

m.m. 2 519 000 kr., varav 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

+1 741 000 
of. 

' 5 000 -i-

+ 10000 

(of.) 
' 765 000 ' -i- 33 000 

' 13 000 -;-

' 41 ooci 

+ 20 000 
(-) 

of. 

+2 628 000 

+ 65 000 

+2 563 000 

198 000 kr. 
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2. Museets förslag till 0-altcrnativ innebär en minskning av löne- och 
lokalkostnaderna, vilket bl. a. medför inskränkningar i öppethållandet 
och visningsverksamheten. 

3. Från posten till expenser bestrids f. n. utgifter för nomenklatur
undersökningar. Enligt museet bör kostnaderna för ifrågavarande ända
mål belasta posten till lönekostnader. Museet hemställer därför att 
41 000 kr. förs över från posten Expenser till posten Lönekostnader. 

4. Med hänsyn till samlingarnas tillstånd och till behovet av att till 
länsmusecrna förmedla erfarenhet av föremålsvård behövs tre konser
vatorer för papper, möbler och textilier ( + 202 000 kr.). 

5. För museets utåtriktade verksamhet begärs ytterligare medel för 
förstärkningsvakter och museivisare ( + 133 000 kr.). 

6. För utveckling av samarbetet med länsmuseerna, utförande av 
kulturhistoriska undersökningar, uppföljning av museets dokumenteran

de uppgifter samt för verksamhet vid magasinet vid Julita gård begärs 
ökade medel för resor ( +40 000 kr.). 

7. Under posten till expenser begärs medel för ökade brandförsäk
ringskostnader och för marknadsföring av publikationer ( + 29 000 kr.). 

8. Medel begärs för ökande av samlingarna samt för konscrverings
verksamhet. Vidare föreslår museet en engångsanvisning för bl. a. till
varatagande av visst värdefullt filmmaterial. ( + 245 000 kr.) 

Statens kulturråd 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 2 498 000 kr., varav 198 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Rådet tillstyrker medel för en tjlinst som papperskonservator 
( + 68 000 kr.). 

3. Museets medel till resor bör ökas med 20 000 kr. 
4. För att möjliggöra ökad konserveringsverksamhet bör medlen till 

underhåll och ökande av samlingarna räknas upp med 25 000 kr. 

F öredraga11de11 

Med Mnvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
14 155 000 kr. Jag har därvid under a·nslagsposten till lönekostnader 

utöver löneomräkning beräknat 75 000 kr. för förstärkningsvakter och 
museivisare. Jag har vidare biträtt förslaget om att medel för nomcnkla

turundersökningar förs över till anslagsposten till lönekostnader. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Nordiska museet för budgetåret 1976177 an
visa ett förslagsanslag av 14 155 000 kr. 
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8 32. Bidrag till Tekniska museet 

1974175 Utgift 
197 5 /7 6 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 739 200 

2 732 000 
3 191 000 

Tekniska museet skall belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten 
och dess grundvetenskaper samt inom industrin. 

Tekniska museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. 
Enligt den stat som fastställts av regeringen för innevarande budgetår 
Hicker statsbidraget mer än 80 % av utgifterna för driften. Inkomsterna 
i övrigt härrör främst från entre- och visningsavgifter samt bidrag från 
näringslivet och museets vänförening. I stiftelsens styrelse, som består 
av högst 20 ledamöter, utses tre ledamöter av regeringen. 

Kungl. Maj:t godkände den 29 december 1970 ett avtal mellan tele
verket och Tekniska museet angående televerkets samlingar av historis
ka föremål och arkivalier, Tclemuseet (prop. 1970: 1 bil. 10 s. 84). Avta
let innebär att samlingarna, som innehåller över 16 000 föremål samt 
vissa journaler, deponerats hos Tekniska museet. Kostnaderna för sköt

seln av Telcmuseet motsvaras enligt avtalet av ett anslag från tele
verket. 

I prop. 1974: 28 (s. 348) anförde jag att frågan om Tekniska museets 
ställning och den framtida fördelningen av det ekonomiska ansvaret för 
museet borde kunna tas upp vid överläggningar med Stiftelsen Tekniska 
museet. Sådana överläggningar har nu påbörjats. 

1975 /76 

Personal 
M11seiverksamh<?te11 
Handläggande personal 7,5 
Övrig personal 14 

Te/cmuseet 
Handläggande personal 2 
Övrig personal 8 

31,5 

Stat 
J\-111sei1·erksamhete11 
Utgif1er 
Lönekostnader I 567 500 ' T 

Utgaende pensioner 53000 
Sjukvård 6000 
Reseersättningar 14000 
Lokalkostnader 826 000 ·I-

därav engångsutgifter 125 000; (-
Expenser 364000 -1-

därav engångsutgifter (-) r+ 

Beräknad ändring 1976 f77 

Tekniska 
museet 

+ 3 
+ 5 

of. 
' 3 

-:-11 

909 500 
of. 

2000 
2000 

323 000 
25 OOOi 
73 500 
40 OOOj 

Statens 
kulturråd 

of. 
+2 

of. 
+3 

+s 

+ 560000 
of. 

+ 600 
+ 1400 
+ 44400 
(- 25 000) 
+ 96000 

(+ 26 000) 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 
-1- 3 

+3 

+ 349 500 
of. 

' 3 000 T 

+ l 000 
+ 43 000 
(- 25 000) 

' 34000 T 

(-! 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Tekniska Statens Föredra-
museet kulturråd ganden 

Utställningar 135 500 + 8 000 -1- 70000 + 14 500 
Särskilda utställningar 

m.m. 275 000 
Information 50000 __;_ 11000 + 5 000 + 6000 
Underhall och ökande 

av samlingarna 72000 + 44000 + 18 800 8 000 
Arbetsmiljö- och skydds-

frågor + 30000 
Försöksverksamhet med 

interntelevision i 
museiundervisningen + 60000 

Reorganisation och för-
teckning av museets 
arkiv + 98 000 

Underskott för Tekno-
rama 229 000 229 000 of. of. 

3 317 000 -i- 1 607 000 + 796200 + 459 000 

Inkomster 
Entrc- och visnings-

avgirter 175 000 of. of. of. 
Publikationer m. m. 70000 of. of. of. 
Lokalhyror för huvud-

byggnaden 25 000 of. of. of. 
Kommunalt anslag 

för skolvisningar 40 000 of. of. of. 
Bidrag från närings-

livet, museets vän-
förening m. m. 275 000 of. of. of. 

Nettoutgift 2 732 000 + 1607 000 + 796 200 + 459 000 

Telemuseet 
Utgifter 
Lönekostnader 660000 + 330000 + 330000 + 330000 
Sjukvård l 000 + 100 100 100 
Reseersättningar 5 000 + 200 ' 200 + 200 ·;-

Lokalkostnader 137 000 + 7 000 + 7 000 -l- 7 000 
Expenser 39 000 + 2000 -;- 2000 + 2000 
Utställningar 55 000 2 700 + 2 700 -1- 2 700 
Information 34000 -L 2000 + 2000 + 2 000 
Underhåll och ökan-

de av samlingarna 44000 + 2000 + 2000 + 2000 
Tekniska museets kost-

nader för Telemuseet 170 000 ·+ 10000 T 10000 + 10000 

1145 000 + 356 000 + 356000 + 356000 

Inkomster 
Anslag från televerket 

för driften av Tele-
museet 1145 000 + 356 000 + 356000 + 356 000 

Tekniska museet 

J. Pris- och löneomräkning m. m. 415 000 kr., varav 42 000 kr. av-

ser höjt lönekostnadspålägg. 
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2. 0-:::lternativet innebär för museets dcl en minskad utställnings
verksamhct samt ett minskat underhåll av samlingarna. 

3. För att bereda fast anställning åt befattningshavare med extra an

ställning begär museet att en tjänst som förste fotograf och en tjänst 
som kansliskrivare/cntrckassörska förs upp på personalförteckningen 

( + 129 000 kr.). 
4. För uppbyggnad av undersöknings- och forskningsverksamhetcn 

vid museet behövs en tjänst som intendent. Tjänsten bör t. v. placeras 

vid arkivet ( + 87 000 kr.). 

5. Museet föreslår att Tcknorama inordnas i museets utställnings

vcrksamhct. Därvid uppkommer en ökning av omkostnaderna för mu

sciverksamheten. Samtidigt kan en avveckling ske av anslagsposlcn 

Underskott för Teknorama. ( + 74 000 kr.) 

6. Den hittillsvarande arvodesbefattningen som föreståndare för 

Teknorama föreslås bli överförd till personalförteckningen som en 
förste intendenttjänst med placering vid undervisnings- och informa

tionsavdclningen ( + 109 000 kr.). 

7. Museet föreslår att personalen förstärks vid undervisnings- och 

informationsavdelningen med två museitekniker, vid föremålsavdel

ningen med en amanuens samt vid centrala avdelningen med ett kon

torsbiträde ( + 250 000 kr.). 
8. Museet föreslår att medlen som inflyter under posten Bidrag från 

näringslivet, museets vänförening m. m. skall finansiera en ny utgifts

post kallad Särskilda utställningar m. m. ( +275 000 kr.). 
9. Engångsanvisningar begärs för inköp av bl. a. en arbetstruck 

( +40 000 kr.). 
10. Till följd av ett ökat antal besökare har uppkommit ett behov 

av ytterligare medel för underhåll av samlingarna ( -!-40 000 kr.). 
11. Museet begär att medel under särskilda anslagsposter anvisas för 

arbetsmiljö- och skyddsåtgärdcr, för interntelevision i museiundervis
ningen samt för reorganisation och förteckning av museets arkiv 

( + 188 000 kr.). 

Statens k11lt11rråd 

1. Löne- och prisomräkning m. m. 463 200 kr., varav 42 000 kr. av

ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Kulturrådet tillstyrker museets förslag att två arvodesanställda 

befattningshavare skall erhålla fasta tjänster ( + 129 000 kr.). 

3. För att bygga upp museets undersöknings- och forskningsverk
sarnhet bör museet erhålla medel för arvodering av experter ( + 85 000 

kr.). 

4. Anslagsposten till utställningar bör räknas upp med 50 000 kr. 

5. Anslagsposten till expenser bör höjas med 61 000 kr. bl. a. för åt

gärder för förbättring av arbetsmiljön. 
6. För underhåll av samlingarna tillstyrker kulturrådet 8 000 kr. 
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F öredraga11de11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksåagcn 

att till Bidrag till Tekniska museet för budgetåret 1976/77 an

visa ett förslugsanslag av 3 191 000 kr. 

B 33. Bidrag till Skansen 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 353 015 

2 904 000 

4 524 000 

Friluftsmuseet Skansen i Stockholm har till uppgift att i sin verksam

het levandegöra svensk kultur och natur samt kring ett centrum av 

kulturminnen skapa en levande miljö för olika fritidsintressen. Till 

Skansen hör numera Biologiska museet. Skansen är en stiftelse. Ordfö

randen i stiftelsens styrelse utses av regeringen. Av övriga ledamöter ut

ses en av regeringen, tre av Stockholms kommun och två av Stiftelsen 

Nordiska mascct. 

I ett år 1968 träffat avtal mellan staten och Stockholms stad (prop. 

1968: 46, SU 1968: 84, rskr 1968: 202) regleras frågor om bidrag till 

Skansen under femårsperioden 1966-1970. Avtalet innebär att det 

underskott som uppkommit eller uppkommer i Stiftelsen Skansens verk

samhet vart och ett av åren 1966-1970 täcks till 40 % av staten och 

till 60 t;6 av kommunen. Avtalet är efter år 1970 förlängt och gäller även 

under år 1976 samt följande år så länge det inte sagts upp. Ett villkor för 

driftbidraget är enligt avtalet att verksamheten drivs enligt en av rege
ringen och Stockholms kommunstyrelse fastställd stat samt av staten och 

kommunen antagna bestämmelser om stiftelsens förvaltning. Förutom 

driftbidrag utgår även särskilda investeringsbidrag. Staten svarar för hela 

kostnaden för investeringar i kulturhistoriska byggnader och för 40 %> 

av kostnaden för investeringar i vissa gemensamma anliiggningar såsom 

vägar, parkanläggningar, vatten- och avloppsledningar, elektriska instal

lationer m. m. Kommunen svarar för resterande 60 % av kostnaderna 

för dessa investeringar. Dessutom täcker kommunen hela kostnaden 

för investeringar i andra anläggningar än kulturhistoriska byggnader 

och gemensamma anläggningar. 

På grundval av förslag från Skansen har numera fastställts inkomst

och utgiftsstat för år 1976. Enligt denna erfordras ett driftbidrag från 

statens sida som uppgår till 3 351 000 kr., medan tillskottet från Stock

holms kommun beräknas till 5 027 000 kr. Av det statliga bidraget har 

1 278 000 kr. anvisats för första halvåret 1976. Som investeringsbidrag 

till kulturhistoriska byggnader har regeringen anvisat 95 000 kr. för 
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första halvåret 1976. För att täcka den statliga andelen av investerings
bidraget till gemensamma anläggningar under första halvåret 1976 har 

regeringen anvisat 50 000 kr. 

B e r ii k 11 i n g a v d r i f t 11 11 d e r s k o t t f ö r S k a 11 s e 11 

1975 
Stat 

Egna inkomster 7 039 000 
därav intriidesavgifter och 
årskort (4 800 000) 

Utgifter 12 426 000 
diirav löner, pensioner 
m.m. (6 813 000) 

Driftunderskott 5 387 000 
därav staten (2 155 000) 
därav Stockholms 
kommun (3 232 000) 

Statshidragsberlikning 

Driftunderskott 
därav andra halvåret 1976 
därav första halvåret 1977 

Investeringsbidrag till kultur
historiska byggnader 

lnvestcringsbidrag till ge
mensamma anläggningar 

Statsbidrag 1976/77 
Statsbidrag 1975i76 

Skansen 

1976 1977 
Stat Skansens 

förslag 

7 209 000 7 239 000 

(4 800 000) (4 800 000) 
15 587 000 16 838 000 

(9 178 000) (9 538 000) 
8 378 000 9 599 000 

(3 351 000) (3 840 000) 

(5 027 000) (5 759 000) 

Andra halvåret 1976 
och första halviiret 1977 

Skansens Före-
förslag draganden 

4 384 000 3 984 000 
(2 464 000) (2 073 000) 
(1 920 000) (1 911 000) 

965 000 390 000 

240 000 150 000 
5 589 000 4 524 000 
2 904 000 2 904 000 

- 1 2 685 000 -i--1620000 

Det totala antalet besökare beräknas för såväl år 1976 som år 1977 

uppgå till ca 2 miljoner, dvs. samma höga besökssiffror som de senaste 

två åren. Ar 1975 höjdes entrfavgifterna för vuxna under sommar

säsongen från 4 till 5 kr. Dessa samt övriga cntreavgiftcr avses förbli 

oförändrade under de två närmaste åren. Inkomsterna från försäljning 

m. m. samt från lokalhyror beräknas öka med sammanlagt 205 000 kr., 

medan däremot inkomsterna från övrig verksamhet beräknas minska 

med 35 000 kr. 
Vid beräkningen av utgifterna har beaktats merkostnaderna till följd 

av de under år 1975 slutna löneavtalen samt ökade sociala avgifter. 
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Vidare har medel beräknats för bl. a. en amanuens vid den kultur
historiska avdelningen, en djurvårdare och en förste vaktmästare. 
Publiktillströmningen till Skansen har under de senaste sex åren ökat 
med 600 000 personer till ca 2 miljoner, vilket medfört en mycket be
tydande ökning av antalet besökare i de kulturhistoriska byggnaderna. 
Ett ökat öppethållande av husen och gårdarna är därför nödvändigt. I 
anledning därav begär Skansen medel för ytterligare vaktpersonal för att 
kunna hålla husen öppna utan lunchsHingning. Då den ökade publik
tillströmningen medför ett ökat behov av städning och renhållning be
gärs ytterligare medel för timavlönad personal. Dessutom bör posten 

Oförutsedda utgifter öka från 75 000 kr. till 150 000 kr. 

Statens kulturråd 

Rådet har i sina allmänna bedömningar av bidragsnivån inte funnit 
alt någon realhöjning av det statliga stödet till Skansen bör göras. 

Föredraganden 

Den granskning som skedde före godkännandet av inkomst- och ut
giftsstaten för år 1976 ledde till att det av Skansen föreslagna bidraget 
till driftunderskott kunde minskas från 9 354 000 kr. till 8 378 000 kr. 
Stiftelsens förslag till egna inkomster har godtagits. På utgiftssidan har 

lönekostnaderna beräknats i 1976 års löneläge, varvid bl. a. hänsyn 
tagits till kostnadsökningar till följd av de kollektivavtal som träffats 
mellan Stiftelsen Skansen och vederbörande personalorganisationer. I de 
beräknade lönekostnaderna ingår även kompensation för ökade sociala 
avgifter. Under övriga utgiftsposter, bl. a. program och reklam, har jag 

räknat med kompensation för prisutvecklingen. Statens bidrag till att 
täcka underskottet år 1976 beräknas till 3 351 000 kr. eller 1196 000 kr. 
mer än i 1975 års stat. 

I fråga om investeringsbidrag till kulturhistoriska byggnader för bud
getåret 1976/77 har jag beräknat 390 000 kr. för att i första hand möj
liggöra en fortsatt upprustning av Biologiska museet. Beträffande investe
ringsbidrag till gemensamma anHiggningar för nästa budgetår har medel 
beräknats för ombyggnad av en toalett för allmänheten och för fortsatt 

omläggning och utbyggnad av elnätet samt vatten- och avloppsled
ningarna. Jag har vidare inhiimtat att arbetsmarknadsstyrclsen för ut

förda beredskapsarbeten under år 1975 utbetalat 265 000 kr. 
Med hänvisning till sammansfällningen hemställer jJg att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Skansen för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsansbg av 4 5~4 000 kr. 
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B 34. Bidrag tiU vissa museer 

1974/75 Utgiftl 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

5 442 000 

5 494 000 

6 175 000 

'Anslagen Bidrag till vissa museer och arkiv samt Bidrag till museiverksamhet 
i Göteborg. · 

Ur anslaget utgår f. n. bidrag till de museer som anges följande 

sammanställning. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Museet Statens Föredra-
kulturråd ganden 

1. Varbergs museum 60 000 + 196 000 62000 + 240CO 
2. Musei verksamhet 

i Göteborg 2 000 000 of. of. 
3. Hallwylska museet 424 000 ·I- 36 000 + 39 000 + 41 000 
4. Kulturhistoriska 

museet i Lund 456 000 -i- 242 000 -1- 216 000 + 90 000 
5. Dansmuseet 546 000 + 233 000 + 136 000 -J-166 000 
6. Drottningholms 

teatermuseum 812 000 + 375 000 + 81 000 + 98 000 
7. Carl och Olga 

Milles' Lidingöhem 25 000 -;- 25 000 ...!... 4 000 of . 
8. Musikhistoriska 

museet l 100 000 ' 831 000 + 623 000 -'-246 000 
9. Thiclska galleriet 71 000 ' 67 000 + 19 000 + 16 000 T 

5 494 000 +2 005 000 +1180 000 +681000 

Stiftelsen Carl och Olga Millcs' Lidingöhcm har förutom bidrag från 

detta anslag budgetåret 1974/75 erhållit 28 000 kr. som bidrag av sär

:;kilda lotterimedel för inköp av larmanläggning. 

I. Varbergs museum 

Museet föreslår att statsbidraget ökas med totalt 196 000 kr., bl. a. 

till följd av att museet under en följd av år brottats med stora ekono

miska svårigheter på grund av ökade kostnader för löner och sociala 

avgifter. I det begärda bidraget ingår även medel för en tjänst som 

skrivbiträde, en som snickare samt merkostnader för omvandling av en 

tjänst som amanuens till en som museilektor. Museet har även ansökt 

om ökat bidrag från Hallands läns landsting och Varbergs kommun. 

Statens kulturråd tillstyrker en ökning av statsbidraget med 62 000 kr. 

med hänsyn bl. a. till behovet av förstärkt administration. 

2. Afoseiverksamhet i Göteborg 

Enligt riksdagens beslut (KrU 1974: 15, rskr 1974: 248) utgår sedan 

budgetåret 1974175 statsbidrag med 2 milj. kr. till museiverksamheten 

i Göteborg. Statens kulturråd har fått i uppdrag att utreda det statliga 
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stödet till kulturinstitutionerna i Stockholm och Göteborg. Göteborgs 

kommunstyrelse anhåller att kulturrådet påskyndar denna utredning 

samt föreslår att bidraget till museiverksamheten i Göteborg för nästa 
budgetår skall utgå med väsentligt högre belopp än det som utgått un
der budgetåren 1974/75 och 1975/76. 

Statens kulturråd. Med anledning av det kartläggningsarbete om 
stödet till kulturinstitutionerna i Stockholm och Göteborg som rådet 

fått i uppdrag att göra har rådet haft ett förberedande sammanträde 
med bl. a. företrädare för Göteborgs museer. I avvaktan på resultatet 
av rådets kartläggningsarbete och överläggningar mellan företrädare 
för staten och kommunerna föreslås ett oförändrat statsbidrag till Gö
teborgs museer för budgettiret 1976/77. 

3. Hallwylska museet 

För nästa budgetår föreslås bidraget öka med 36 000 kr. bl. a. på 
grund av ökade lönekostnader och vissa angelägna åtgärder för kon
servering av tavlor och möbler. 

Statens kulturråd föreslår en ökning av bidraget med 39 000 kr. 

4. Kulturhistoriska museet i Lund 

1965 års musei- och utställningssakkunniga har i betänkandet (Ds U 

1975: 2) Kulturhistoriskt museum för södra Sverige avgett förslag om 
en gemensam organisation för Kulturhistoriska museet i Lund och 
Lunds universitets historiska museum. Remissbehan<llingen är avslutad. 

Kulturhistoriska fören ingen för södra Sverige föreslt1r att bidraget för 

att Hicka ökade driftkostnader nästa budgetår ökas med 242 000 kr. 
Statens kulturräd föreslår att i avvaktan på statsmakternas ställnings

tagande till 1965 års musei- och utställningssakkunnigas förslag rörande 
kulturhistoriskt museum för södra Sverige bidraget till Kulturhistoriska 
museet i Lund för nästa budgetår bör ökas med 216 000 kr. 

5. Stil tclsen Dw1sm11seifonde11 

Den del av kulturarvet, som folkdansen utgör, finns delvis bevarad 
i dokumentationer som gjorts runtom i landet. Materialet är i allmän
het obearbetat. För att detta skall kunna bearbetas och ställas till för
fogande för folkdansare, bildningsförbund m. fl. begär museet 60 000 
kr. för nästa budgetår. För utställningsverksamheten behövs 90 000 kr. 

Den av museet begiirda mcdelsökningen uppgår totalt till 233 000 kr. 
Statens kulturräd föreslår en ökning av statsbidraget med 136 000 kr., 

varav 50 000 kr. avser medel för ökad utsfällningsverksamhet. 

6. Stiftelsen Drottningholms teatermuseum 

Drottningholms teatermuseum består av Drottningholms slottsteater, 
ett bibliotek och ett bildarkiv. För föreställningsverksamheten utgår 

7 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bilaga 10 
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statsbidrag från anslaget Bidrag till vissa 1indamål inom statens kultur
råds ansvarsområde. Stiftelsen föreslår att statsbidraget under förevaran
de anslag ökas med 375 000 kr. Deri begärda ökningen skall främst 
täcka automatiska kostnadsökningar men medger också vissa mindre 

personalförstärkningar. 
Statens kulturråd föreslår en ökning av statsbidraget med 81 000 kr. 

7. Stiftelsen Carl och Olga Milles' Lidingölzem 

Med hänsyn till stigande lönekostnader begärs en ökning av stats
bidraget från nuvarande 25 000 kr. till 50 000 kr. 

State/ls kullllrråd föreslår en ökning av bidraget med 4 000 kr. 

8. Stiftclsell Musikhistoriska museet 

Museet begär medel bl. a. för en tjänst som expeditionsvakt och 

en som konservator samt för omvandling av vissa dcitidstjänster till 
heltidstjänster. För att museet skall kunna testa visst utställningsmate
rial och planera utställningar inför flyttning till nya lokaler föreslås en 
engångsanvisning av 75 000 kr. Vidare anhåller museet om medel för 

den utåtriktade verksamheten samt för underhåll av samlingarna. Lo
kalhyrorna beräknas öka rned 318 000 kr. Totalt begärs en ökning av 

bidraget med 831 000 kr. 
Statens kulturråd konstaterar att museet som enda museiinstitution i 

landet med speciell kompetens inom det musikhistoriska området har att 
svara för en betydande service till det regionala museiväsendet. Den 
stora efterfrågan på tjänster från museet gör det angeläget att museet 
erhåller en väsentlig resursförstärkning ( +623 000 kr.). 

9. Stiftelsen Thielska galleriet 

Statsbidraget föreslås för nästa budgetår öka med 67 000 kr. Därvid 
har bl. a. beräknats medel för ökad utställningsverksamhet. 

Statens kultumld föreslår en ökning av bidraget med 19 000 kr. 

Föredraganden 

Innevarande budgetår påbörjades en upprustning av Musikhistoriska 
museet som jag anser bör fortsätta även det kommande budgetåret. Jag 
förordar därför en ökning av bidraget till museet med sammanlagt 
246 000 kr. Jag har därvid räknat med en medelsförstärkning av 69 000 

kr. för att tillgodose museets behov av en tjänst som expeditionsvakt 
och för utfyllnad av en halvtidstj1inst som assistent. För utåtriktad verk
samhet och underhåll av samlingarna räknar jag med 15 000 kr. resp. 
5 000 kr. Vidare föreslår jag 9 000 kr. för vissa lokalkostnader. För 
planläggning och utveckling av ·nya utställningar erhöll museet inne

varande budgetår ett engångsbelopp på 50 000 kr. Jag förordar att 
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museet för samma ändamål även nästa budgetår erhåller ett engångs

belopp på 50 000 kr. 
För Kulturhistoriska museet i Lund rtiknar jag med en ökning av 

bidraget med 90 000 kr. för ökade omkostnader. 
För Dansmuseet förordar jag ett ökat bidrag av 166 000 kr. Jag har 

d1irvid räknat med en medelsförstärkning av 60 000 kr. för bearbetning 

av visst material rörande folkdans. 

Jag har beräknat medel för ökade hyreskostnader vid Dansmuseet 

med 29 000 kr., vid Drottningholms teatermuseum med 15 000 kr. och 

vid Musikhistoriska museet med 21 000 kr. 

Med hföwisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

6 175 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa museer för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

anslag av 6 175 000 kr. 

B 35. Svenskt biografiskt lexikon 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

793 150 

826 000 
1000000 

Svenskt biografiskt lexikon har till uppgift att fortsätta och slutföra 

utgivandet av verket Svenskt biografiskt lexikon i enlighet med de rikt

linjer som angetts i prop. 1962: 86 (SU 1962: 74, rskr 196~: 194). 

Personal 
Redaktörer 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Uppb<inl.1111edel 
Publikationer 

1975/76 

5 
2 

7 

710 000 
2 000 
2 000 

40 000 
150 000 

904 000 

78 000 

Nettoutgift 826 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Svenskt Före-
biografiskt draganden 
lexikon 

+0,5 of. 
of. of. 

+o,s of. 

+ 187 000 +151 000 
of. of. 
of. of. 
of. of. 

+ 47 000 + 43 000 

-i-234000 +194 000 

+ 20 000 -i- 20000 

-'--214 000 +174 000 
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Svenskt biografiskt lexikon 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 186 000 kr., varav 19 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet innebär en reducering av medlen för författararvo

den och forskning vid landsarkiv och bibliotek, vilket leder till att den 

planerade utgivningstakten blir lägre. 
3. Personalen föreslås förstärkt med en halvtidsanställd amanuens, då 

vissa för artikelurvalet och forskningsuppföljningen viktiga registrerings
arbeten inte hinns med. Samtidigt kan en inbesparing göras av medlen 

till övertidsersättningar. ( + 27 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Svenskt biografiskt lexikon för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett förslagsanslag av 1 000 000 kr. 

B 36. Inköp av vissa kulturföremål 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 
100 000 
lCJO 000 

Ur detta anslag utgår medel till inköp av kulturföremål för vilka risk 
föreligger att de kommer att föras ut ur landet och som har sådant 
konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig 
vikt att de behålls inom landet. Anslaget kan belastas med högre belopp 
än det som beräknats i statsbudgeten under förutsättning att regeringen i 
efterhand anmäler mcdelsförbrukningen för riksdagen (prop. 1965: 58, 
SU 1965: 76, rskr 1965: 204). 

Kungl l\faj :t har den 30 oktober 1974 givit statens kulturråd i upp
drag att i samråd med riksantikvarieämbetet och Nordiska museet göra 
en värdering av erfarenheterna av gällande ordning i fråga om utförsel 
av kulturföremål och lämna förslag till regeringen beträffande sådana 

åtgärder som rådet finner motiverade. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat bclopp. Jag hemställer att re
geringen föreslår riksdagen 

att till Inköp av vissa kulturföremål för budgetåret 1976/77 an
visa ett förslagsanslag av 100 000 kr. 
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c) ungdoms- och folkbildningsvcrksamhet 

·vissa för ungdomsverksamheten gemensamma frågor 

F örcdraganden 

Vid min behandling av stödet till ungdomsorganisationernas centrala 
verksamhet i prop. 1975: 14 framgick det att ett antal frågor om vissa 
organisationers anknytning till det nya systemet inte kunde lösas ome

delbart. Dessa frågor har krävt speciella överväganden som jag nu 
kommer att redogöra för. 

I enlighet med vad som förordades i nämnda proposition erhåller 

Riksförbundet Kyrkans ungdom med hänsyn till den organisations
struktur som förbundet har innevarande budgetår bidrag i· särskild 
ordning till sin centrala verksamhet. Kulturutskottet uttalade vid sin 
behandling av denna fråga (KrU 1975: 9 s. 7) att enligt vad utskottet 
erfarit pågick en viss strukturförändring inom organisationen som borde 
medföra att bedömningen av organisationens möjligheter att erhålla 
bidrag enligt de generella reglerna skulle komma att förändras inför 

budgetåret 1976/77. Utskottet ansåg att bidrag fr. o. m. detta budgetår 
borde beviljas enligt de allmänna reglerna för det statliga stödet. 

Den födindring av förbundets organisationsstruktur som utskottet re
fererade till har nu fullföljts och organisationen bör enligt min mening 
förklaras berättigad till statsbidrag enligt de generella bestämmelserna 
och kommer således alt erhålla såväl grundbidrag som rörligt bidrag. 

I enlighet med riksdagens beslut 1975 (prop. 1975: 14, KrU 1975: 9, 
rskr 124) utgår innevarande budgetår bidrag i särskild ordning till ung
domsverksamheten inom De blindas förening, Hörselfrämjandets riks
förbund och Sveriges dövas riksförbund. Bidrag till de centrala kostna
derna för ungdomsverksamheten inom De handikappades riksförbund 
och Riksförbundet för utvecklingsstörda barn utgår enligt de generella 
bestämmelser för bidrag till ungdomsorganisationer som finns i förord
ningen ( 1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationer (omtryckt 
1975: 466). Till pingstförsamlingarnas ungdomsverksamhet utgår bidrag 
i särskild ordning. 

Enligt riksdagens beslut kan det vara motiverat med ett statligt stöd 
till en organisation även om den inte i alla delar uppfyller de krav som 
gäller för det generella stödet till central verksamhet (KrU 1975: 9 s. S). 
Enligt beslutet kan det också i vissa fall finnas anledning att överväga 
ett mer omfattande stöd än vad som följer av de generella bestämmel
serna. En sådan särskild bitlragsgivning bör enligt riksdagens beslut ske 
efter bedömning i varje särskilt fall. Bedömningen kan exempelvis gälla 
frågan om godkännande av annat medlcmskriterium eller annan orga

nisationsform än vad som gäller enligt de generella reglerna. Vidare 
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framhölls att formerna för bidrag till De blindas förening, Hörselfräm
jandets riksförbund och Sveriges dövas riksförbund för tiden efter bud
getåret 1975/76 bör övervägas ytterligare och att detta bör ske förut
siiltningslöst. 

Under hösten har en översyn gjorts av bidragsgivningen till de nyss 
nämnda organisationerna. Inom ramen för detta arbete har överlägg
ningar ägt rum med handikapporganisationerna samt med företrädare 
för pingstförsamlingarnas ungdomsverksamhet. 

De blindas förening, Hörselfrämjandets riksförbund och Sveriges 

dövas riksförbund bedriver en riksomfattande verksamhet. De blindas 
förening genom sektionen Unga synskadade, Hörselfrämjandets riks
förbund genom Hörselfrämjandets ungdom och Sveriges dövas riksför
bund i den speciella ungdomsverksamheten. Organisationerna hänför 
till sin ungdomsverksamhet medlemmar i åldern 7-30 år. De tre orga
nisationernas mcdlemsdcfinition övercnssfammcr i övrigt med den som 
bestämts för övriga ungdomsorganisationer. Organisationerna redovisar 
att deras kostnader för central verksamhet är väsentligt högre per med
lem räknat än vad som gäller för övriga ungdomsorganisationer. Detta 
har samband med behovet av att utforma informations- och verksam

hetsmaterial på sätt som gör att handikappade medlemmar kan ta del 
av detta. Även kurs- och utbildningsverksamhcten är dyrare än inom 
andra organisationer eftersom många av deltagarna behöver särskilda 
hjföpmedel eller personlig assistans för att kunna ta del i verksamheten. 

Dessa tre organisationer bör enligt min mening förklaras berättigade 
till bidrag enligt nyssn[imnda förordning. För bidraget bör dock gälla 
vissa särskilda besfäm!11elser. Grundbidraget bör utgå med samma be
lopp som till övriga ungdomsorganisationer. Detta bör gälla även om 
organisationerna inte uppfyller kraven på antal medlemmar och lokal
avdelningar. Det rörliga bidraget bör beräknas på antalet medlemmar 
i åldern 7-25 år och utgå med 50 kr. per medlem i intervallet 1 501-
3 000 medlemmar samt i övrigt enligt samma principer som för andra 
ungdomsorganisationcr. Vad jag nu anfört bör gälla även för bidrags
givningen till ungdomsverksamheten inom De handikappades riksför
bund och Riksförbundet för utvecklingsstörda barn. 

Pingstförsamlingarna bedriver en ungdomsverksamhet av sådan art 
och omfattning att de bör få statligt bidrag därför. Det är emellertid 
inte möjligt att bestämma detta bidrag enligt samma regler som för 
övriga ungdomsorganisationcr. Skälet härtill är framförallt att pingst
församlingarnas ungdomsverksamhet har en annan organisationsstruk
tur. Församlingarna har nämligen inte någon gemensam riksorganisa
tion för sin ungdomsverksamhet. Med hänsyn till pingstförsamlingarnas 
särprägel kan det vidare inte anses rimligt att de skaffar en sådan riks

organisation bara för att kunna få statsbidrag. 
Vid bestämmande av statsbidraget till pingstförsamlingarnas ung-
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domsvcrksamhet bör beaktas att församlingarna har betydande kostna
der för vissa gemensamma uppgifter, bl. a. för information, ledarutbild

ning, material och metodutveckling. 
Mot denna bakgrund föreslår jag att pingstförsamlingarnas ungdoms

verksamhet skall förklaras berättigad till statsbidrag enligt förordningen 
om statsbidrag till ungdomsorganisationer. Därvid bör i förordningen 
tas in bestämmelser som gör det möjligt för regeringen att bestämma 
bidraget enligt särskilda grunder. Jag har för avsikt att senare föreslå 
regeringen att det bidrag som nu utgår höjs väsentligt till nästa budget
år samt att en ytterligare höjning sker under det därpå följande budgct
ftrct. Vid överläggningar med företrädare för pingstförsamlingarnas 

ungdomsverksamhet har de förklarat sig nöjda med den här redovisade 
lösningen av den statliga bidragsgivningcn. 

I propositionen om stödet till ungdomsorganisationernas verksamhet 
redovisades den inom utbildningsdcpartcmentct pågående ö v c r s y
n c n av stödet till ungdomsorganisationernas verksamhet. Riksdagen 

underströk vid sin behandling av propositionen behovet av en skynd
sam översyn av samhällets totala stöd till den inom olika organisationer 
bedrivna ungdomsverksamheten. 

Det översynsarbete för vilket jag redogjorde i prop. 1975: 14 har 
fortgått under år 1975 och har omfattat kontakter med ungdomsorga

nisationer samt med företrädare för Svenska kommunförbundet och 
Landstingsförbundet. 

Kommunerna och landstingen svarar för en mycket omfattande bi
dragsgivning till ungdomsorganisationerna. Kommunernas bidrag kan 
uppskattas till 230 milj. kr. och landstingens till 37 milj. kr. under 1975. 
I huvudsak är det samma ändamål som kommunerna och landstingen 
ger stöd till. Bidragsstandarden kan emellertid variera mycket starkt 
varför organisationernas ekonomiska förutsättningar i hög grad skiftar 
från kommun till kommun. 

Enligt vad jag har inhämtat pågår inom Svenska kommunförbundet 
och Landstingsförbundet f. n. utredningar rörande kommunernas resp. 
landstingens bidragsgivning till ungdomsorganisationcr. Syftet med ut
redningarna är att om möjligt skapa underlag för centrala rekommen
dationer för bidragsgivningen. Något annat än allmänna rekommenda

tioner kan det inte bli fråga om eftersom kommuner och landsting 
självständigt fattar sina beslut. 

Statens ungdomsråd har i sitt förslag till anslagsframställning begärt 
medel för en kartläggning av kommunernas stöd till olika slag av ung

domsverksamhet. Vid beräkningen av medel för ungdomsrådets verk
samhet, som jag återkommer till senare, har jag tagit hänsyn till kost
nader för en sådan kartläggning. Enligt min mening kan den under
sökning, som rådet vill genomföra, få stor betydelse när det gäller att 
klargöra ungdomsorganisationernas arbetsvillkor. 
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Frågan om stödet till ungdomsorganisationerna aktualiseras således 
från flera olika utgångspunkter. Det finns en strävan från kommunernas 
och landstingens sida att samordna bidragsgivningen till ungdomsorga
nisationerna för att göra den mera likformig. Genom de beslut som riks

dagen har fattat har det statliga stödet till central verksamhet utformats 
så att organisationernas krav på enkelhet kunnat tillgodoses. De komplet
teringar som jag nyligen redogjort för innebär att det nya systemet 

dessutom passar väl även för organisationer med speciella särdrag. 

Genom detta reformarbete har enligt min mening en väsentlig del av 
det av riksdagen begärda översynsarbctct genomförts. Naturligtvis är 
det nödvändigt för en verksamhet som ständigt utvecklas att det finns en 
beredskap för fortlöpande förändringar av stödformerna. Det inledda 
övcrsynsarbetct kommer därför att fortsättas inom utbildningsdeparte
mentet i de former som hittills tillämpats. 

B 37. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet m. m. 

1974/75 Utgiftl 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

8 :274 780 

22 644 000 

25 789 000 

Reservation 

1 Anslagen Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet, Bidra~ 
till ungdomsledarutbildning och Bidrag till hemgårdsröre\sen. 

Från anslaget utgår bidrag till den centrala verksamheten till de ung
dornsorganisationer som regeringen förklarat berättigade till statsbidrag 
enligt förordningen (1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisatio
ner (omtryckt 1975: 466). Vidare utgår bidrag till vissa samarbetsorgan 
samt bidrag i särskild ordning till den centrala verksamheten inom vissa 
ungdomsorganisationer. Innevarande budgetår 1ir också under anslaget 
anvisat 700 000 kr. för tilläggsrcsurs för fritidsledarutbildning vid folk
högskolor. Slutligen står vissa medel till statens ungdomsråds förfogan
de för bidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom ung

domsorganisationerna. 
Statsbidrag till central verksamhet utgår enligt nyss nämnda förord

ning endast till organisation som bedriver verksamhet huvudsakligen 

bland barn och ungdom och som har minst 3 000 medlemmar i åldern 
7-25 år samt har lokalavdelningar i minst hälften av landets lands
tingskommuner. Som medlem räknas den som under närmast före
gående redovisningsår varit ansluten till lokalavdelning inom organisa
tionen och som därvid haft stadgeenliga möjligheter att påverka beslut 
rörande organisationens verksamhet och inriktning. Dessutom krävs att 

avgift erlagts till organisationen för det verksamhetsår som upphörde 
under nämnda redovisningsår. Skolöverstyrelsen (SÖ) får dock medge 
att kravet på erlagd avgift inte skall gälla för kristen ungdomsorganisa-
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tion varvid skall anges på vilket annat sätt medlemsskapet skall styrkas. 
Statsbidraget utgår i form av grundbidrag och rörligt bidrag. Grund

bidragct utgör 150 000 kr. Det rörliga bidraget utgår för antalet med
lemmar över 3 000 i åldern 7-25 år i intervallet 3 001-15 000 med 
20 kr., i intervallet 15 001--40 000 med 15 kr. och i intervallet 40 001 
och däröver med 10 kr. för medlem. För organisation som första gången 
erhåller bidrag till central verksamhet samt för organisation som inte 
längre uppfyller villkoren i fråga om antalet medlemmar och lokal
avdelningar gäller särskilda bestämmelser om statsbidragets storlek. 

1. Grundbi<lrag till ungdoms
organisationcr 

2. Rörligt bidrag till ungdoms
organisationer 

3. Bidrag till vissa samarbetsorgan 
4. Särskilda bidrag till vissa 

ungdomsorganisationcr 
5. Bidrag till vissa folkhögskolor 
6. Bidrag till försöksverksamhet 

och utvccklingsarbete 

Skolöverstyrelsen 

1975/76 

6 525 000 

12 899 000 
600 000 

1 520 000 
700 000 

400 000 

22 644 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver- Föredra-
styrelsen gandcn 

600 000 +1787500 

+2 720 000 -'-2 682 500 
of. + 100 000 

975 000 875 000 
700 000 700 000 

+ 100 000 150 000 

+1745000 -\-3145 000 

Sö konstaterar att det är svårt att säkert bedöma behovet av medel 
för bidrag till den centrala verksamheten enligt gällande bestämmelser 

under budgetåret 1976/77, innan några erfarenheter vunnits av det nya 
bidragssystcmets sätt att fungera, speciellt då vad gäller den nya mcd
lcmsdcfinitionen. De föreslagna anslagsökningarna utgår frI'm en v~intad 
utveckling av antalet medlemmar samt av antalet organisationer som 
kan komma i fråga för bidrag. Sö vill i detta sammanhang emellertid 
peka på att ungdomsorganisationerna kommer att behöva ytterligare re
surser för att utarbeta modeller för verksamhet i skolor och barnstugor 
samt för ledarrekrytering och utbildning om förslagen från barnstuge
utredningen och utredningen om skolans inre arbete förverkligas. I av

vaktan på statsmakternas ställningstagande till dessa förslag Higgcr Sö 
dock inte fram förslag om bidragsökningar för dessa ändamål. 

1. De tre organisationer som förklarades berättigade till statsbidrag 
för första gången innevarande budgetår skall enligt bestämmelserna 
nästa budgetår erhålla ett helt g r u n d b i dra g vardera i stället för 
ett halvt vilket medför ett ökat medelsbehov av 225 000 kr. Riksför
bundet Kyrkans ungdom som nu erhåller bidrag i särskild ordning före

slås få bidrag enligt förordningen. Sö förmodar att under nästa budget
år antingen ytterligare tre av de organisationer som nu erhåller bidrag 
i särskild ordning eller tre helt nya organisationer för första gången blir 
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berättigade till statsbidrag enligt den gällande förordningen. Detta leder 
till ett sammanlagt ökat medclsbehov om 225 000 kr. ( + 600 000 kr.) 

2. Vid beräkningen av medclsbehovet under nästa budgetår för rör-
1 i g t b i d r ag har Sö utgått från att medlemstalen i ungdomsorga
nisationerna kommer att öka med 10 % jämfört med innevarande bud
getår. Sö beräknar det ökade medelsbehovet till 1 289 900 kr. Det rör
liga bidraget till Riksförbundet Kyrkans ungdom beräknas uppgå till 
1 430 000 kr. ( + 2 719 900 kr.) 

4. Stödet till vissa av de organisationer som erhåller bi drag i 

s ä r s k i 1 d o r d n i n g skall enligt riksdagens beslut successivt minskas 

under en treårsperiod. Innevarande budgetår har anvisats 100 000 kr. 
för bidrag till berörda organisationer. För nästa budgetår skall enligt 

riksdagens beslut bidrag om totalt 50 000 kr. utgå. Enligt Sö bör dessa 
organisationer för budgetåret 1975/76 erhålla 95 000 kr. 

Om Riksförbundet Kyrkans ungdom fr. o. m. nästa budgetår erhåller 
statsbidrag enligt förordningen minskar medelsbehovet under denna an
slagspost med en summa motsvarande det nu utgående bidraget om 

970 000 kr. (-975 000 kr.) 
5. Medlen för b i d r a g t i 11 v i s s a f o 1 k h ö g s k o l o r f ö r 

fri t i d s 1 e d ar u t b i 1 d n in g bör fr. o. rn. nästa budgetår be
räknas under anslaget Bidrag till driften av folkhögskolor ( - 700 000 

kr.). 
6. Statens ungdomsråd föreslår att för nästa budgetår för b i d r a g 

t i 1 l f ö r s ö k s v e r k s a m h e t o c h u t v e e k I i n g s a r b e t e inom 
ungdomsorganisationerna anvisas 500 000 kr. ( + 100 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag nyss anfört om vissa för ungdoms
verksamheten gemensamma frågor. 

Riksdagen har fattat beslut om ett nytt system för bidragsgivningcn 
till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. De nya bestämmel
serna tillämpas för första gången under innevarande budgetår. 

En justering av beloppen för grundbidrag och rörligt bidrag bör ske 

för att ungdomsorganisationerna skall kunna vidmakthålla och vidare
utveckla sin verksamhet. Jag förordar därför att grundbidrag utgår med 
175 000 kr. till statsbidragsberättigad ungdomsorganisation. Det rörliga 
bidraget bör i intervallet 3 001-15 000 medlemmar utgå med 21 kr. 
per medlem, i intervallet 15 001-40 000 med 18 kr. per medlem och i 

intervallet 40 000 medlemmar och därutöver med 10 kr. per medlem. 
För grundbidrag till ungdomsorganisationer beräknar jag ett medels

bchov av 8 312 500 kr. Jag har därvid även tagit hänsyn till att grund
bidrag kommer att utgå till vissa handikapporganisationcr enligt de 
principer jag nyss redogjort för. 

För det rörliga bidraget till ungdomsorganisationernas centrala verk-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbiidningsdepartcmcntet 107 

samhet beräknar jag för nästa budgetår ett medelsbehov av 15 581 500 

kr. Jag har vid mina beräkningar utöver vad tidigare anförts tagit hän

syn till en viss medlcmsutveckling inom ungdomsorganisationerna. 

För bidrag till de tre samarbetsorganen Föreningen Nordens ung

dcJmsrepresentantskap, Sveriges kristna ungdomsråd och Sveriges ung

dcJmsorganisationers landsråd beräknar jag för budgetåret 1976177 ett 

medelsbehov av 700 000 kr. Bidragets fördelning mellan organisatio

m::rna bör följa de principer som redovisades i prop. 1975: 14. 

Vissa organisationer bör i fortsättningen erhålla bidrag i särskild 

ordning efter regeringens bestämmande. Sålunda bör bidrag till Sveriges 

fritids- och hemgårdar utgå med 430 000 kr., till Pingstförsamlingarnas 

ungdomsverksamhet med 145 000 kr. och till Svenska samernas riksung

domsförbund med 20 000 kr. För bidrag till ett antal tidigare s. k. trös

kelorganisationer beräknar jag sammanlagt 50 000 kr. 

Elevförbundet har gjort framställning om att förbundet från och med 

budgetåret 1976/77 skall erhålla bidrag till sin verksamhet enligt bestäm

melserna om bidrag till ungdomsorganisationcrnas centrala verksamhet. 

En liknande framsfällning har gjorts i skrivelse från Sveriges folkhög

skoleelevers förbund. 

Innevarande budgetår erhåller Elevförbundet och Sveriges folkhög

skoleelevers förbund i likhet med åtta övriga elevorganisationer bidrag 

till sin verksamhet under anslaget Bidrag till vissa elev- och föräldra

organisationer. 

En förändring av bidragsgivningen till Elevförbundet och Sveriges 

foklhögskoleclevers förbund bör inte ske utan att övriga elevorganisatio

ners ställning från statsbidragssynpunkt övervägs. Jag är inte beredd 

att tillstyrka de förändringar som föreslås i de båda framställningarna 

och har därför även för budgetåret 1976/77 beräknat medel till dessa 
organisationers verksamhet under det särskilda anslaget till elev- och 
föräldraorganisationer. 

För innevarande budgetår har för fritidsledarutbildning vid folkhög

skolor beräknats medel under detta anslag. Sådana medel bör fortsätt

ningsvis beräknas under anslaget Bidrag till driften av folkhögskolor. 

För statsbidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete inom 

ungdomsorganisationer som erhåller statsbidrag till sin centrala verk

samhet beräknar jag för budgetåret 1976177 ett medclsbehov av 550 000 

kr. Det bör liksom innevarande budgetår ankomma på statens ungdoms

råd att fördela bidragen till försöksverksamhct och utvecklingsarbete. 

Vad jag här förordat medför att anslaget bör höjas med sammanlagt 
3 145 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

alt till Bidrag till ungdomsorganisationerna.1· centrala verksamhet 

m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 
25 789 000 kr. 
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B 38. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

17 461 279 
33 500 000 
38 000 000 

Reservation 18 159 052 

Bidrag till ungdomsorganisationcrnas lokala verksamhet utgår enligt 
förordningen (1971: 388) om statsbidrag till ungdomsorganisationcr 
(omtryckt 1975: 466). 

Berättigade till statsbidrag för lokal verksamhet är dels de ungdoms

organisationer som enligt 1 § nämnda förordning förklarats berättigade 

att erhålla bidrag under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationcrnas 
centraht verksamhet, dels Sveriges riksidrottsförbund och övriga orga
nisationer med organisationsstöd under nionde huvudtiteln, vilka förut 
erhållit statsbidrag enligt kungörelsen (1954: 575) om statsbidrag till 
ungdon1cns fritidsverksamhet (ändrad senast 1967: 128. upphävd genom 
1971: 388), dels ock de ungdomsorganisationer som erhåller statsbidrag 
i siirskild ordning under anslaget Bidrag till ungdomsorganisationcrnas 
ecntrab verksamhet m. m. 

Statsbidraget utgår med besfämt belopp för varje bidragsberättigande 
sammankomst. Med sådan sammankomst förstås en av lokalavdelning 
planerad och anordnad sammankomst med minst fem deltagare i åldern 
J 2-25 år, som varat minst en timme. 

Skolöverstyre/s('ll 

Sö anser att det tidigare mf1lct - ett bidrag om 10 kr. per samman
komst - bör uppnås budgetåret 1977178. För nästa budgetår föreslår 
Sö att bidraget utgår med 9 kr. för varje bidragsberättigande samman
komst. Det höjda bidraget samt en beräknad ökning av antalet samman
komster, medför ett mcdelsbehov av sammanlagt 38 milj. kr. 

( + 4 500 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag delar Sö:s uppfattning att bidrag under budgetåret 1976/77 bör 
utgå med 9 kr. för varje bidragsbcrättigande sammankomst. Med hän

visning till det föreslagna höjda bidragsbeloppet samt till en beräknad 
ökning av antalet sammankomster beräknar jag anslaget till 38 milj. kr. 

Jag avser att återkomma till bidraget till ungdomsorganisationernas 
lokala verksamhet i anslutning till en proposition på grundval av SIA
utredningcns och barnstugeutredningens förslag som jag berört i inled

ningen till detta avsnitt. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 

för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 38 000 000 

kr. 
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Il 39. Statens ungdomsråd 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1446 002 

l 355 000 

1829000 

Reservation 131 277 

Statens ungdomsråd har till uppgift att inom ramen för samhällets 
kultur- och fritidspolitik främja ungdomens sociala och personliga ut
veckling. Rådet skall särskilt såsom planerings- och utredningsorgan 
handlägga och utreda frågor om samhällets stöd till ungdomsorganisa
tionerna och om samhälleliga åtgärder för att bl. a. tillgodose ungdo
mens möjligheter till fritidsverksamhct. Rådet skall vidare bedriva för

söksverksamhet i frågor av central betydelse för ungdomsarbete samt 
förmedla information i ungdomsfrågor. 

Rådet består av högst tolv ledamöter, som utses av regeringen. Ord
föranden, vice ordföranden, två andra ledamöter samt rådets huvud
sekreterare ingår i rådets arbetsutskott. För samråd och kontakt med 
ungdomsorganisationerna finns ett representantskap. Rådet får tillsätta 
arbetsgrupper för bl. a. utrednings- och planeringsarbete och ledningen 
av försöksverksamheten. 

Statens wzgdomsrtld 

Ungdomsradets p~rsonal är med undantag av huvudsekreteraren 
arvodesanstäl!d. Rådet finner detta otillfredsställande och anser att 

rådet nu fått en så fast organisation att en övergång till fastare anställ
ningsförhållanden är motiverad. Statens ungdomsråd föreslår att extra 
ordinarie tjänster inrättas fr. o. m. den 1 juli 1976 för nuvarande befatt

ningar vid rådet. Vidare föreslår ungdomsrådet att anslaget fr. o. m. 
budgetåret 1976/77 blir ett förslagsanslag. 

Ungdomsradcts försöksverksamhet i Köping, JVlölndal och Östersund 
har slutförts. Under innevarande budgetår har ungdomsrådet påbörjat 
ett försöksprojekt i Gävle som kommer att pågå under budgetåret 
1976/77. 

Barnstugeutredningen och utredningen om skolans inre arbete (SIA) 
har i sina resp. betänkanden föreslagit olika planerings- och samvcr
kansmodeller för att på det lokala planet underlätta samarbetet mel

lan kommunala organ och föreningslivet. Ungdomsrådet föreslår att 
rådet ges möjligheter att påbörja en försöksverksamhet som syftar till 
att pröva bl. a. hur olika samvcrkansmodclkr fungerar i praktiken och 
hur ungdomsorganisationcrnas inflytande kan utformas. 

Kommunernas ökade ansvar för den lokala ungdomsverksamheten 
har framhållits i skilda sammanhang. Ungdomsrådet föreslår att en sär
skild arbetsgrupp tillsätts för att kartlägga kommunernas stöd till olika 
slag av ungdomsverksamhet. I en sådan arbetsgrupp bör ingå företrä
dare för bl. a. kommunerna och ungdomsorganisationcrna. 
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Statens ungdomsråd beräknar det sammanlagda meddsbehovet för 
budgetåret 1976/77 till 1 876 000 kr. ( + 521 000 kr.). 

I 0-alternativet förordar ungdomsrådet en nedskärning av samtliga 
punkter under anslaget med undantag av lokalkostnader. Resultatet 
skulle bli begränsningar i de olika verksamhetsområdena vilket skulle 
innebära att rådet inte kan fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsstäl

lande sätt. 

F öredragandcn 

Som jag tidigare redogjorde för under avsnittet B. Kulturändamål 

bör statens ungdomsråd fortsiittningsvis ha ansvaret för fördelningen av 
bidragen till ungdomsorganisationernas centrala verksamhet och bidra
gen till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet. Till följd av att 
uppgifter härigenom förs över från skolöverstyrelsen bör ett belopp av 
166 000 kr. motsvarande kostnaderna för arvode till en folkbildnings
konsulcnt och en assistent samt medel för resor och expenser under 
nästa badgetår berliknas under detta anslag. Vid min beräkning av an
~lugct till skolöverstyrelsen kommer jag att räkna med en motsvarande 

medclsminskning. 
För ungdomsrådets verksamhet i övrigt beräknar jag ett medclsbe

hov av 1 663 000 kr., var::i.v 3 000 kr. i form av en engångsanvisning. 
Jag har därvid tagit hänsyn till behovet av resurser för att rådet skall 
kunna fullfölja den försöksverksamhet som hösten 1975 påbörjades i 
Gävle samt för att rådet skall kunna genomföra en kartläggning av 
kommunernas stöd till olika slag av ungdomsverksamhet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens ungdomsråd för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

reservationsanslag av 1 829 000 kr. 

B 40. Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

6 000 000 

9 000 000 

12 100 000 

Genom beslut av statsmakterna (prop. 1974: 28, KrU 1974: 15, 
rskr 1974: 248) infördes den 1 juli 1974 ett nytt statsbidrag till kultur
program inom föreningslivet m. m. 

Statsbidrag kan enligt kungöreisen (1974: 454) om statsbidrag till 
kulturprogram inom föreningslivet utgå för kulturprogram som anord
nas av studieförbund, regional eller lokal enhet inom studieförbund, 
Jänsbildningsförbund eller föreläsningsförening. Statsbidrag kan även 
utgå för kulturprogram som anordnas av studieförbund i samverkan 
med organisation som är medlem i studieförbund. Statsbidrag för kul
turprogram kan dessutom utgå till annan ideell förening. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartemcntet 111 

Frågor om statsbidrag för kulturprogram prövas av förmedlingsbyrån 

för kulturprogram. I styrelsen för förmedlingsbyrån, som består av åtta 

ledamöter utses sex: av Folkbildningsförbundet och två av Konstnärliga 

och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. Tillsyn över bidragsgiv

ningen utövas av statens kulturråd. 
Förutom bidrag till kulturprogram inom föreningslivet utgår från 

detta anslag bidrag till kulturprogram för handikappade samt bidrag 

till den centrala förmedlings byrån, länsbildningsförbunden ·och till Folk

bildningsförbundet. 

1. Kulturprogram inom 
föreningslivet 

2. Kulturprogram för 
handikappade 

3. Förmedlingsbyrån för 
kulturprogram 

4. Länsbildningsförbundcn 
5. Folkbildningsförbundet 

Statens kulturråd 

1975/76 

7 935 000 

350000 

365 000 
328 000 

22000 

9 000 000 

Beriiknad ändring 1976/77 

Statens Före-
kulturråd draganden 

+ 4 965 000} 
+2 800 000 

+ 250000 

+ 350000 + 150 000 
-,- 800 000 ' 42000 
+ 348 000 + 108 000 

+ 6713 000 --;-3100 000 

1. Förmedlingsbyrån räknar med att de medel som innevarande bud

getår anvisats för bidrag t i 11 k u Itu r p ro g r a m i n o m f ö r

e n i n g s I i v e t kommer att räcka till bidrag till mellan 14 000 och 

15 000 program. Detta innebär att var femte förening inom studieför

bunden och deras medlemsorganisationer skulle kunna erhålla bidrag 
till ett program per år. För nästa budgetår föreslår förmedlingsbyrån 
att medlen ökas med 5 milj. kr. till sammanlagt 12 935 000 kr. Av ök

ningen har 2 milj. kr. beräknats för arvodesförbättringar till de med
verkande och kompensation för kostnadsstegringar samt 3 milj. kr. för 

en utbyggnad av verksamheten. 
Kulturrådet framhåller att det nya bidraget till kulturprogram inom 

föreningslivet är ett av de viktigare instrumenten för den nya statliga 

kulturpolitiken. Den av förmedlingsbyrån föreslagna ökningen bör ses 

som ett etappmål och det är nödvändigt att räkna med en fortsatt kraf

tig ökning av anslaget under resten av 1970-talet. Rådet tillstyrker i 

huvudsak förmedlingsbyråns beräkningar och förordar en ökning med 
4 965 000 kr. varav 1,6 milj. kr. avser kompensation för kostnadssteg

ringar. 
2. Förmedlingsbyrån föreslår att medlen för bidrag till k u 1 t u r

p r o g r a m f ö r h and i k a p p ad e ökas med 250 000 kr. till 

600 000 kr. Av ökningen beräknas ca 90 000 kr. avse arvodesförbLitt-
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ringar samt kompensation för övriga kostnadsökningar. Förmedlings
byrån framhåller att nuvarande bidrag nästan uteslutande använts för 
föreläsningar och informationsvcrksamhet bland handikappade. 

Kulturrådet konstaterar att nuvarande bidrag inte medger möjlighe
ter att producera för vissa handikappade anpassade program. Rådet 
delar i övrigt förmedlingsbyråns be<lömning och tillstyrker den före
slagna ökningen. 

3. För med 1 in g s byrån delar kansliresurser med Folkbildnings
förbundet. Vissa utvidgningar av förmedlingsbyrån är oundgängliga un

der budgetåret 1976/77. ökningar av programvcrksamheten ställer 
ökade anspråk på byråns kapacitet, såväl administrativt som i fråga om 
informationsinsatser. 

Kulturrådet föreslår att bi<lraget till förmedlingsbyrån höjs med 
350 000 kr. till sammanlagt 715 000 kr. 

4. Folkbildningsförbundet anhåller om en ökning av anslaget till 
l ä n s b i l d n in g s f ö r b u n d en med 822 000 kr. till sammanlagt 
1150 000 kr. Beloppet motsvarar ett genomsnittligt statsbidrag av 
50 000 kr. per länsbildningsförbund. Folkbildningsförbundet föreslår 

dessutom att fördelningen av organisationsbidragcn till de olika Hins
bildningsförbunden i fortsättningen skall göras av förbundet och inte 

som nu av kulturrådet. 
Med hänsyn till att det statliga bidraget varit ofödindrat sedan bud

getåret 1969/70 föreslår kulturrådet en höjning av bidraget till fönsbild
ningsförbunden med 800 000 kr. till 1 128 000 kr. Rådet tillstyrker för
slaget att Folkbil<lningsförbundets styrelse skall få fördela anslaget mel
lan de olika länsbildningsförbunden. I bidragsvillkoren bör dock före
skrivas att en förutsättning för statsbidrag är att minst motsvarande be
lopp anvisas av vederbörande landstingskommuner. 

5. Kostnaderna för F o 1 k bi Id ni n g s förbundets verksam
het bestrids i huvudsak genom bidrag från de anslutna förbunden. För
bundet anser det rimligt att staten stöder verksamheten med 50 % av 
baskostnaderna för personal, lokalhyror och övriga administrativa kost

nader och föreslär därför att statsbidraget till förbundet nästa budgetår 
höjs från 22 000 kr. till 250 000 kr. Därutöver föreslås ett särskilt stats
bidrag om 100 000 kr. för kurser och konferenser. 

Bidrag till Folkbildningsförbundets tidskrift Folkbildningsarbetet ut
går innevarande budgetår ur anslaget Bidrag till s1irskilda kulturella 

ändamål med 30 000 kr. Förbundet noterar att bidrag till tidskriften en
ligt prop. 1975: 20 (KrU 1975: 12, rskr 1975: 201) framledes skall utgå 
ur hlir ifrågavarande anslag samt föreslår att bidraget höjs med 20 000 
kr. Det totala bidraget till Folkbildningsförbundets organisationskostna

der och till tidskriften skulle därmed uppgå till 400 000 kr. 
Kulturrådet anser det rimligt att staten tar ett avsevärt ökat ansvar för 

Folkbildningsförbundets verksamhet och tillstyrker den begärda ök-
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ningen till förbundets administration. Rådet tillstyrker vidare förbundets 
förslag om 100 000 kr. till kurs- och konferensverksamhet. Rådet till
styrker även den föreslagna ökningen av bidraget till Folkbildningsar
betet. 

0-altemativet bör enligt kulturrådets mening innebära en minskning 

av anslagsposten till kulturprogram inom föreningslivet med 450 000 kr. 
Detta innebär en minskning av antalet kulturprogram med ca 800. 

Föredraganden 

Verksamheten med kulturprogram inom föreningslivet är i första 
hand avsett att ge människor som inte vanligen nås av kulturinstitu
tionernas verksamhet möjligheter att få kontakt med kulturella akti
viteter. Med den inriktning som bidraget har ökas också förenings
livets möjligheter att bredda sin verksamhet och att genomföra kultur
program. Verksamheten har även ett stort värde genom att den bidrar 
till att sprida kulturella aktiviteter till olika delar av landet. Genom 
att bidrag kan utgå till många olika lokala föreningar garanteras också 
en stor mångsidighet i programverksamheten. 

Verksamheten med kulturprogram har kunnat byggas ut väsentligt 
de senaste åren till följd av en kraftig ökning av det statliga stödet. 
De statliga bidragen har sedan budgetåret 1973/74 ökat med 6,1 milj. 
kr. Jag finner en fortsatt utbyggnad angelägen och beräknar för detta 

en medelsökning av 2,8 milj. kr. Jag har i denna ökning även tagit 
hänsyn till behovet av ökade bidrag till verksamhet bland handikappade. 

Bidraget till Förmedlingsbyrån för kulturprogram bör med hänsyn 
till kostnadsstegringar och ökat administrativt arbete räknas upp med 
150 000 kr. 

Bidraget till Folkbildningsförbundet bör öka med 108 000 kr. Jag har 
därvid tagit hänsyn till att bidrag om 30 000 kr. till tidskriften Folk
bildningsarbetet som innevarande budgetår utgått från anslaget Bidrag 
till särskilda kulturella ändamål fr. o. m. nästa budgetår skall utgå från 
detta anslag. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 12 100 000 kr. 

B 41. Bidrag till Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 

B 42. Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. 

Chefen för socialdepartementet kommer senare att föreslå regeringen 
att för riksdagen vid 1975/76 års riksmöte lägga fram en särskild pro-

8 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bilaga 10 
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position med anledning av alkoholpolitiska utredningens betänkande 
(SOU 1974: 90-93) Alkoholpolitik. 

l propositionen kommer följande i statsbudgeten för innevarande 
budgetår upptagna anslag att behandlas, nämligen Bidrag till Central
förbundet för alkohol- och narkotikaupplysning och Bidrag till nykter

hetsorganisationer m. m. 
l avvaktan på den särskilda propositionen bör dessa anslag tas upp 

i statsbudgeten med oförändrade belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1976/77 beräkna 
1. till Bidrag till Central! örbundct för alkohol- och narkotika

upplysning ett reservationsanslag av 1 936 000 kr., 
2. till Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. ett rcservations

anslag av 3 242 000 kr. 

B 43. Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

5 851 796 

6 852 000 
7 852 000 

Från anslaget utgår bidrag till De blindas förening (DBF) för för
eningens allmänna biblioteksverksamhet samt för framställning av stu
dielitteratur för synskadade högskolestuderande. Verksamheten leds av 
en bibliotcksstyrelsc med sju ledamöter. 

Från anslaget utgår vidare bidrag till konsulentverksamhet för studie
och ungdomsverksamhet bland handikappade. En del av anslaget står 
till skolöverstyrelsens (Sö) förfogande för fördelning, efter prövning 
i varje särskilt fall, till kurs- och studieverksamhet, fritidsverksamhet, 
ungdomsledarutbildning m. m. Slutligen utgår från anslaget bidrag till 
tolkar för döva, till utbildningskurser för tolkar för döva, till fram
ställning av lättläst och ordförenklad litteratur för vissa handikapp
grupper, till ersättning till televerket för avgiftsbefrielsc för vissa blinda 
samt till Föreningen Blinda barns utveckling. 

Sö disponerar vidare innevarande budgetår 25 000 kr. ur anslaget 
Bidrag till särskilda kulturella ändamål som bidrag för att ge ut en tal
tidning för kulturinformation. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

1. Bidrag till De blindas förening 
för biblioteksverksamhet 3 445 000} 

2. Framställning av studielitteratur för +2027000 + 675 000 
synskadade högskolestuderande 270 000 

3. Konsulentverksamhet 780 000 + 435 000 
4. Kurs- och studieverksamhet m.m. 1417000 +1 500000 
5. Bidrag till tolkar för döva 140 000 + 100 000 
6. Framställning av TRU-material 

för synskadade 30000 of. of. 
7. Framställning av lättläst litteratur 425 000 + 500 000 + 325 000 
8. Bidrag till Föreningen 

Blinda barns utveckling 15 000 of. of. 
9. Utbildning av tolkar för döva 300 000 + 200 000 

10. Ersättning till televerket för 
avgiftsbefrielse för vissa blinda 30000 of. of. 

6852000 +4762000 +1000000 

Skolöverstyrelsen 

1.-2. DBF anhåller i sin anslagsframställning till Sö om ett bidrag 
till b i b l i o t eks verks a m h e t en med 8 675 000 kr. 

Sö konstaterar att verksamheten vid biblioteket under verksamhets
året 1974/75 har präglats av den beslutade övergången från talböcker 

på öppna spolar till kassetter. överföringen av tidigare inspelade tal
böcker till kassetter har påbörjats. Samtidigt har nyproduktionen av tal
böcker fortsatt. Till följd av att vissa läsblinda fortfarande saknar kas
settbandspelare har nya talböcker fått framställas både på kassett och 
öppen spole. Produktionen har därför varit särskilt kostnadskrävande. 

Sö konstaterar att antalet registrerade synskadade har ökat kraftigt 
samtidigt som den totala talboksutlåningen i landet ökar. För att DBF:s 
bibliotek skall kunna fungera som depositionsbibliotek och lånecentral 
för talböcker och böcker i punktskrift gentemot de lokala folkbiblioteken 
iir det nödvändigt att DBF:s bibliotek ges resurser till en kraftig ut
byggnad av bokbeståndet. Servicebehovet till de lokala biblioteken ökar 
också genom den pågående försöksverksamheten med utlåning av tal~ 

böcker till andra handikappgrupper än synskadade. För att nyproduk
tionen skall kunna öka är det vidare angeläget att storleken på bidraget 

även anpassas till kostnaderna för överföringen av talböcker till kasset
ter. Utöver behovet av förstärkta resurser till inköp och framställning av 
talböcker anser Sö att det finns behov av ytterligare personal vid biblio
teket. Det sammanlagda medelsbehovet för DBF:s biblioteksverksamhet 
beräknas till 5 741 514 kr. ( +2 026 514 kr.). 

3. Sö föreslår att bidraget till de nuvarande 13 kons u I en t e r n a 
ökas med 15 000 kr. till 75 000 kr. per tjänst samt att medel anvisas för 
bidrag till ytterligare fyra konsulenter ( +495 000 kr.). 
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4. Handikapporganisationerna behöver ökade resurser för sin interna 
kursverksamhet som ett komplement till de ökade möjligheter studie
förbund och folkhögskolor har fått för verksamhet bland handikappade. 
Vidare behöver funktionärsutbildningen, mcdlemsskolningcn och infor
mationsverksamheten utökas. Inom informationsvcrksamheten · är beho
vet särskilt stort vad gäller ekonomiska bidrag till utgivningen av de oli
ka organisationernas tidskrifter. För att tillgodose de olika behoven före
slår Sö en ökning av medlen för bidrag till k u r s- o c h st u di e

v er k sam het m. m. till 2,9 milj. kr. ( + 1 500 000 kr.). 
5. Behovet av t o 1 kar för d ö v a i folkbildningsarbete och kul

turverksamhet växer. Därför föreslår Sö att medlen till bidrag för sådan 
medverkan ökas ( + 100 000 kr.). 

7. Handikapputrcdningcn kommer i sitt betänkande att ta upp frågor 
som rör l ä t t 1 ä s t 1 i t t c r a t u.r och b ö c k e r m e d s t o r s t i 1. 
I avvaktan på utredningens förslag föreslår Sö att stödet till anpassad 
litteratur för läshandikappadc v'uxna byggs ut till att även avse barn
och ungdomslitteratur, att antalet utgivna titlar per år ökas, att särskilda 
medel anvisas för samarbete mellan författare och bildkonstnärer när 
det gäller lättläst litteratur och att ökade medel ges för uppsökande 
verksamhet bland företrädesvis barn och ungdomar ( + 500 000 kr.). 

9. Sö utbildar teckenspråks t o 1 kar. I och med att dövas 
och dövblindas möjligheter att aktivt delta i samhälls- och kulturliv ökar 
ställs också ökade krav på teckenspråkstolkarnas utbildning. Sö anser 
att den sammanlagda kurstiden för teckenspråkstolkar bör förlängas och 
att utbildningen bör göras mer differentierad ( +300 000 kr.). 

Föredraganden 

Det statliga stödet till de handikappades kulturella verksamhet har 
ökat kraftigt under de senaste åren. Medlen för bidrag till de under 
detta anslag uppförda ändamålen har sedan budgetåret 1972/73 ökat 
med sammanlagt drygt 2,1 milj. kr. till 6,8 milj. kr. innevarande bud
getår. Bidrag till kulturell verksamhet bland handikappade utgår vi
dare i form av bidrag till kulturprogram i föreningslivet. Även på den
na punkt har betydande ökningar gjorts. Inom ramen för stöden till ung
domsorganisationernas centrala och lokala verksamhet får flera handi
kapporganisationer ett omfattande stöd till sin ungdomsverksamhet. 
Statsrådet Hjelm-Wallen har nyss vid sin anmälan av anslagen till ung
domsorganisationerna redovisat ett nytt system för stöd vilket innebär 
en <tvsevärd förbättring av organisationernas arbetsmöjligheter. 

De framtida formerna för stöd till kulturell verksamhet bland handi
kappade utreds av handikapputredningen. Enligt vad jag erfarit avser 

utredningen att lägga fram sina förslag i dessa frågor under år 1976. 
Det är dock angeläget att de nuvarande insatserna byggs .ut. Som sär
skilt angelägen ser jag en höjning av bidragen till De blindas förenings 
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bibliotek och till framställning av studielitteratur för synskadade hög
skolestuderande. Jag beräknar för dessa ändamål en sammanlagd me
delsökning om 675 000 kr. I detta belopp ingår det bidrag om 25 000 
kr. till utgivande av taltidning för kulturinformation som innevarande 
budgetår utgått från anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

För övriga ändamål under anslaget beräknar jag en sammanlagd ök
ning med 325 000 kr. De ökade resurserna bör göra det möjligt att 
höja nu utgående bidrag till konsulenter samt att öka stödet till orga
nisationernas kurs- och studieverksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till de handikappades kulturella verksamhet för 
budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 7 852 000 kr. 
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d) utbildning inom kulturområdet 

Konstnärlig utbildning på bild- och formområdet 

Nuläge 

Konstnärlig utbildning på bild- och formområdet omfattar olika 
slags utbildning med inriktning på praktiskt, konstnärligt skapande ar

bete i bild och form. Sådan utbildning bedrivs bl. a. vid konsthögskolan 
och konstfackskolan. Vissa uppgifter om inriktning och omfattning av 
denna utbildning redovisas i det följande under anslagen till Akademien 
med de fria konsterna med konsthögskolan och till konstfackskolan. 

Jämförlig utbildning bedrivs även vid Valands konstskola och Konst
industriskolan i Göteborg. 

Valands konstskola hör under museinämnden i Göteborgs kommun 
och ingår således i den kommunala förvaltningen. Utbildningen är fem
årig och har i stort samma inriktning och uppläggning som utbildningen 
vid konsthögskolan. Det kommunala bidraget uppgick år 1975 till 

800 000 kr. Skolan antar studerande från hela landet. Höstterminen 
1975 hade skolan 56 studerande. 

Göteborgs slöjdförening är huvudman för konstindustriskolan. Vid 
skolan utbildas konsthantverkare och formgivare inom områdena möb
ler och inredning, reklam och grafisk formgivning, metall och plast, 
textil, keramik och glas. Till denna utbildning, som är fyraårig, antas 
50 studerande per år. Dessutom anordnas kurser av olika längd på både 
kvälls- och dagtid, exempelvis för inredningsritare och kartritare. Sko
lan hade höstterminen 1975 sammanlagt 402 studerande. 

Konstindustriskolan har statligt bidrag som enskild yrkesskola. Stats
bidraget uppgår budgetåret 1975/76 till sammanlagt i runt tal 2,2 milj. 
kr. Dessutom utgår kommunalt bidrag som år 1975 uppgick till i runt 

tal 1,7 milj. kr. 

Konstttärsutbildningssakkunniga 

Konstnärsutbildningssakkunniga1 (U 1968: 52) tillkallades i septem

ber 1967 och fick som huvuduppgift att utreda frågan om den högre 
konstnärsutbildningens innehåll och organisation. I uppdraget ingick 
också att undersöka omfattningen av utbildningsbehovet, m. m. 

I augusti 1970 lade de sakkunniga fram sitt huvudbetänkande (SOU 
1970: 66) Högskolor för konstnärlig utbildning. De sakkunniga kom-

' Direktören Paul Lindblom, ordförande, professorn Carl-Axel Acking, pro
fessorn Hans Brunnberg, förste intendenten Ulf Linde, professorn Endre Nemes, 
industridesignern Hans Bergman, arkitekten SAR Mårten Larsson, överintenden
ten Åke Meyerson, ädelsmeden Sigurd Persson samt museidirektören Philip von 
Schantz. 
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mer i sitt slutbetänkande att behandla påbyggnadsutbildningen för arki
tekter vid konsthögskolans arkitekturskola och den konservatorsutbild
ning som bedrivs vid konsthögskolans institut för materielkunskap. 

Eftersom de sakkunnigas förslag senare har överarbetats redovisas 
förslaget och remissyttrandena endast kortfattat. 

De sakkunnigas uttalanden om målen för utbildningen grundade sig 
på en analys av bildkonstens funktion i samhället. Förslaget innebar 
bl. a. att konstnärs- och designutbildningen skulle organiseras på två 
nivåer. Den grundläggande delen av utbildningen föreslogs ske gemen
samt vid formhögskola, medan den andra och specialiserade delen av 
utbildningen skulle delas upp på utbildning av fria konstnärer, förlagd 
till konsthögskola, och designers, förlagd till designhögskola. Självstän

digt konsthantverkligt arbete var enligt de sakkunniga att se som en 
form av fri konst. Utbildningen inom detta område borde därför för
läggas till konsthögskola. Formhögskolcutbildningen skulle enligt för
slaget vara tvåårig och utbildningen vid resp. design- och konsthög
skola treårig. De olika utbildningarna förutsattes vara organisatoriskt 
åtskilda. 

De sakkunnigas förslag vad gäller designutbildningen innebar i stort 
en indelning på tre s. k. normalstudicvägar, nämligen produktdesign, in
formationsdesign och närmiljödesign. En stor del av utbildningen skulle 
ägnas åt övningar i form av projekt. 

Vad gäller utbildningens dimensionering föreslog de sakkunniga att 
till fem formhögskolor skulle årligen antas sammanlagt 1 000 stude
rande, fördelade på 300 till formhögskola i Stockholm, 200 vardera till 
formhögskolor i Göteborg och Lund/Malmö, samt 150 vardera till 
formhögskolor i Umeå och Mellansverige. De sakkunniga betonade att 
dessa antagningstal även innefattade studerande med avsikt att kombi
nera formhögskolestudier med annan eftergymnasial utbildning än 
högre konstnärlig utbildning. 

Till konsthögskoleutbildning föreslogs en årlig antagning om samman
lagt 100 studerande, fördelade på 50 till konsthögskola i Stockholm och 
25 vardera till konsthögskolor i Göteborg och Lund/Malmö. Motsva
rande tal för designhögskolcutbildning var 155 studerande sammanlagt, 
varav 75 till designhögskola i Stockholm och 40 vardera till designhög
skolor i Göteborg och Lund/Malmö. De sakkunniga framhöll att dessa 

tal borde betraktas som rikttal från vilka mindre avvikelser skulle kunna 
göras. 

Förslaget har remissbehandlats. Det avstyrktes på avgörande punkter 
av ett stort antal remissinstanser. Flera remissinstanser ansåg att en 
uppgiftsfördelning och en organisatorisk lösning av det slag de sakkun

niga föreslog skulle kunna leda till vissa nackdelar i studieorganisato
riskt hänseende. Även de sakkunnigas dimensioneringsförslag avstyrk
tes. Från främst skolorna på området samt konstnärernas skilda organi-
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sationer och sammanslutningar framhölls att en dimensionering enligt 
förslaget skulle leda till en betydligt försvårad försörjningssituation för 
konstnärerna. De sakkunnigas förslag vad gäller utbildningen inom 
designområdet tillstyrktes i stort av samtliga berörda remissinstanser. 

197 3 års expertgrupp för komtutbildning 

1973 års expertgrupp för konstutbildning1 (K 73) tillkallades i mars 
1973 med uppgift att överarbeta vissa delar av konstnärsutbildningssak
kunnigas förslag. Expertgruppen har i september 1974 i delbetänkandet 

(Ds U 1974: 8) Utbildning inom bildkonst, konsthantverk och design 
lagt fram ett studieorganisatoriskt förslag rörande högre konstnärlig ut

bildning i Stockholm och redovisat en kartläggning av den förberedande 
konstnärliga utbildningen. Expertgruppens huvuduppgift var att föreslå 
en studieorganisation för utbildningen inom området som innebar ett 
alternativ till vad konstnärsutbildningssakkunniga föreslagit i sitt hu
vudbetänkande. Enligt uppdraget skulle expertgruppens förslag bygga 

på förutsättningen om en sammanhållen organisation för utbildningen 
på området. 

Förutom den studieorganisatoriska huvudfrågan, som enligt uppdra
get i första hand skulle avse den högre konstutbildnj.ngen i Stockholm, 
omfattar uppdraget till expertgruppen vissa frågor rörande den förbere
dande konstnärliga utbildningen. Även frågor rörande fortbildning och 
vidareutbildning för konstnärer samt den högre konstutbildningens di
mensionering ingår i uppdraget men arbetet är ännu inte slutfört. 

Förslag 

Eftersom expertgruppens arbete syftat till en överarbetning av vissa 
delar av konstnärutbildningssakkunigas förslag bygger gruppen i flera 
frågor på dessa förslag. Detta gäller utbildningens längd, designutbild
ningens utformning, benämningarna på olika utbildningsinriktningar, 

m.m. 
K 73 föreslår att den .högre konstutbildningen i Stockholm organiseras 

på två femåriga u t b i 1 d n i n g s 1 i n j er, en för fri k o n st och 
en för d e sig n o c h k o n st h an t .v er k. Utbildningen inleds 

med en för det stora flertalet studerande gemensam tvåårig b a s u t
b i I d n i n g. Därefter delas utbildningslinjema upp på normalstudie
vägar: måleri, grafik och skulptur inom linjen för fri konst samt när
miljödesign, produktdesign, informationsdesign och konsthantverk inom 

linjen för design och konsthantverk. 
Den femåriga utbildningen föreslås vara så organiserad att studerande 

som kan tillgodoräkna sig tidigare utbildning och/eller yrkeserfarenheter 
kan börja utbildningen på en högre nivå. Individuella studievägar bör i 

' Kanslichefen Carl-Eri.k Virdebrant, ordförande, byråchefen Ann-Marie Furu
mark, professorn Rune Jansson samt museidirektören Philip von Schantz. 
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vissa fall kunna upprättas i samråd mellan studerande, lärare och stu
dievägledare. 

Basutbildningen skall enligt K 73:s förslag vara yrkesorienterande och 
erbjuda de studerande möjligheter att pröva olika tekniker och material. . 
Den skall därigenom ge de studerande en bred kunskaps- och erfarcn
hetsbas inför valet av konstnärlig specialisering. Basutbildningen bör an
ordnas vid både konsthögskolan och konstfackskolan med en gemensam 
utbildningsplan. Skolorna bör dock i viss utsträckning kunna profilera 
denna utbildning. K 73 förutsätter ett så långt det är möjligt gemensamt 
resursutnyttjande i basutbildningen. 

K 73 föreslår att utbildningslinjen för fri konst på den högre nivån, 
dvs. efter basutbildningen, i stort får samma studieorganisation som ut
bildningen i dag har på motsvarande nivå vid konsthögskolan. 

K 73 föreslår att utbildningslinjen för design och konsthantverk vad 
gäller dcsigndelen i allt väsentligt utformas i enlighet med konstnärs
utbildningssakkunnigas förslag. Förslaget innebär att utbildningen inom 
konsthantverk i huvudsak behåller sin organisatoriska koppling till de
signutbildningen. 

För studerande med andra studiemål än fortsatta högre konststudier 
föreslås en högst tvåårig studieväg som till sitt huvudsakliga innehåll är 
lik basutbildningen. 

K 73 diskuterar behovet inom den konstnärliga utbildningen av kvälls
undervisning parallellt med den ordinarie undervisningen på dagtid. 
Expertgruppen finner att konstfackskolans aftonskola bör ses som en 
resurs som i första band bör tas tillvara för olika studerandegruppers 
behov av fortbildning, vidareutbildning och specialutbildning av skilda 

slag. 
K 73 föreslår att konsthögskolan och konstfackskolan får förbättrade 

möjligheter att bedriva pedagogiskt och studieorganisatoriskt utveck-
1 ings- och planeringsarbete. Båda skolorna bör få studierektorsbefatt
ningar. Det är också enligt gruppens mening av vikt att skolorna får för
bättrade möjligheter till studievägledning och kontakter mellan utbild
ning och arbetsmarknad. En tjänst som kontaktsekreterare bör inrättas 
vid konstfackskolan. 

K 73 finner att den förberedande konstutbildningen behövs men att 
den varken kan eller bör ha en enhetlig utformning. Det nuvarande 
mycket varierade utbudet av förberedande konstnärlig utbildning bör i 
huvudsak kunna bestå. Ett enligt K 73:s mening övertygande skäl härför 
är bl. a. att de skolor som anordnar utbildning av detta slag nästan utan 
undantag också fyller andra funktioner inom kultur- och utbildningsom

rådet. 
Den förberedande konstutbildningen är geografiskt ojämnt fördelad .. 

De studiesociala förhällandena är otillfredsställande vid framför allt de 
privata skolorna inom området. Skolornas ekonomiska förhållanden är 

vidare mycket skiftande. 
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K 73 diskuterar olika möjligheter att förbättra situationen inom om
rådet. Expertgruppen lämnar inga förslag men hänvisar till olika möjlig
heter, bl. a. att inom gymnasieskolans ram anordna förberedande konst
utbildning i form av specialkurser vid befintliga konstskolor eller i kom
munal regi på orter där utbildning av detta slag saknas. 

Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden avgivits av statskontoret, riksrevisionsver
ket (RRV), universitetskanslersämbetet (UKÄ), skolöverstyrelsen (SÖ), 

efter hörande av berörda folkhögskolor, arbetsmarknadsstyrelsen 
(AMS), centrala studiestödsnämnden, statens kulturrråd, Akademien för 
de fria konsterna med konsthögskolan, konstfackskolan, folkhögskoleut
redningen, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Stock
holms kommun, Göteborgs kommun (med särskilda yttranden från mu
seinämnden och Konstindustriskolan i Göteborg), Malmö kommun, 
Sundsvalls kommun, Västerås kommun, Landsorganisationen i Sverige 
(LO), Svenska arbetsgivareföreningen, Tjänstemännens centralorganisa
tion (TCO), Sveriges akademikers centralorganisation, Statstjänstemän
nens riksförbund, Sveriges industriförbund, Sveriges hantverks- och in

dustriorganisation, ABF:s målarskola och Grafikskolan Forum, Kurs
verksamheten vid Göteborgs universitet, Textilinstitutet i Borås, Konst
industriskolan i Göteborg, Föreningen Sveriges fria konstskolor, Stiftel
sen Nyckelviksskolan i Lidingö, Anders Beckmans skola, Carl Malm
stens verkstadsskola, Föreningen Handarbetets vänners vävskola, 
Skånska målarskolan, Stiftelsen Gerlesborgsskolan, Stiftelsen Capcllagår
den, Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (Klys), 
Svenska slöjdföreningen, Föreningen Svenska industridesigner, Svens
ka Inredningsarkitekters riksförbund, Sveriges förenade. studentkå
rer (SFS), konstfackskolans elevkår, elevkåreri vid Valands konstskola, 
Stockholms studentkårers centralorganisation, elever och lärare vid 
Grundskolan för konstnärlig utbildning, Konstfackskolans lärarförening 
och sällskap, Svenska fotografernas förbund, elever på den förberedan
de utbildningen för måleri och skulptur på Enskede Gårds gymnasie

skola, lärare och elever vid Målarskolan och Grafikskolan Forum i 
Malmö, elevkåren vid konstfackskolans konstindustriella aftonskola, 
Konstnärernas riksorganisation (KRO), Föreningen Sveriges konsthant
verkare och industriformgivare, Hovedskous målarskola, Förbundet för 
Art, Bild, Copy och Design, Gerlesborgsskolan, Föreningen Svenska 

tecknare samt konstfackskolans konstindustriella avdelningar. 

En central fråga i många yttranden gäller a n s v a r s f ö r d e 1-
n ingen mellan konsthögskolan och konstfackskolan. Akademien för 

de fria konsterna och konsthögskolans lärarråd anser att utredningens 
förslag är ett hot mot konstnärsutbildningen. Försörjningsproblerriet är 

visserligen för de flesta konstnärer det allt överskuggande problemet, 
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framhålls det, men problemet löses inte genom att för säkerhets skull 
utbilda konstnärerna till något annat än konstnärer genom att föra in 
vissa s. k. matnyttiga inslag i utbildningen, dvs. i praktiken förse konst
närerna med ett sidoyrke att försörja sig på. Detta är konstnärsutbild
ning med förbehåll. Mot denna bakgrund avvisas den av utredningen 
föreslagna basutbildningen. KRO, Göteborgs kommun (museinämnden), 

Va/ands konstsko/as råd och statens kulturråd anför liknande synpunk

ter. Museinämnden anför bl. a. att den föreslagna basutbildningen i fri 
konst endast skulle få formell karaktär eftersom utbildningstiden i fri 
konst alltid måste vara en period utan fasta gränser mellan grundläggan

de, fördjupande och avslutande faser och utan påtaglig kursbunden spe

cialisering. 
Konstfacks kolans lärar/ örening och sällskap avvisar den ansvarsför

delning mellan de båda skolorna som K 73 föreslår. Man framhåller att 
för utbildning inom design och konsthantverk vore det en katastrof om 

de konstnärliga delarna av utbildningen vid konstfackskolan skulle föras 
över till konsthögskolan. Materialkunskap och andra tekniker kan inte 
ses som separata och åtskilda delar av den konstnärliga skolningen. 
Liknande synpunkter framförs från bl. a. elevkåren vid konstfacksko

lan, TCO, KRO och Sveriges förenade studentkårer. 

Förslaget att den konsthantverkliga utbildningen bör behålla sin an
knytning till utbildningen i formgivning och design tillstyrks av samt
liga remissinstanscr. 

Den s t u d i e o r g a n i s a t o r i s k a s t r u k t u r som expertgrup

pen föreslagit tillstyrks av bl. a. UKÄ, Sö, Svenska kommunförbundet, 

Göteborgs kommun (konstindustriskolan) och Sundsvalls kommun. 

Konst/ ackskolan förhåller sig avvaktande till den ramkonstruktion 
som K 73:s studieorganisatoriska förslag utgör. Dock synes förslaget en
ligt skolan möjliggöra förverkligandet av önskemål som stått i för
grunden för skolan sedan många år. Främst gäller det skolans plats i ut
bildningsväsendet, och närmast då att förslaget innebär att utbildningen 
för designers och konsthantverkare förs upp på högskolenivå. Skolan 
vill inte betrakta de fyra föreslagna normalstudievägarna som en defini
tiv och bindande konstruktion. Man framhåller att det är väsentligt att 
samtliga aktiviteter i den nuvarande skolan bör kunna finnas kvar efter 

en omorganisation. 
TCO anser att K 73 inte tillräckligt har betonat hur viktigt det är med 

möjligheter till fritt konstnärligt skapande även inom en skola för konst

hantverk och design. 
Statens kulturråd kan inte oreserverat ansluta sig till förslaget att ut

bildningen vid de båda skolorna får en identisk struktur. En gemensam 
tvåårig basutbildning kan leda till att blivande konstnärer och konst
hantverkare får alltför begränsade möjligheter till individuell utveckling. 
Rådet föreslår att utbildningsplanerna för de olika studerandekatego-
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rierna och speciellt för de fria konstnärerna under de två första åren 
läggs upp så att utbildningen fortlöper utan alltför fasta gränser mellan 
olika stadier och utan starkt kursbunden undervisning. Undervisningen 
bör under de första åren ha klart studie- och yrkesorienterande syften. 
På grundval av de erfarenheter som längre fram kan vinnas bör en för
siktig anpassning mot en samordnad struktur prövas. 

Konsthögskolans lärarråd avvisar K 73:s studieorganisatoriska förslag 
och framhåller att det bl. a. innebär att utbildningstiden vid konsthög
skolan i praktiken förkortas med två år. Liknande synpunkter anförs av 
Klys och ABF:s målarskola och Grafikskolan Forum. 

De flesta av remissinstanserna tillstyrker förslaget om utbildningsti
dens längd, däribland konstfackskolan, Göteborgs kommun (musei

nämnden) och Svenska slöjdföreningen. Möjligheterna för sökande att 
tillgodoräkna tidigare utbildning och erfarenheter och att börja på en 
högre nivå tillstyrks av bl. a. Sö och statens kulturråd. 

Vad gäller bas ut bildningens innehåll understryker 
TCO vikten av kulturpolitisk orientering och framhåller önskvärdheten 
av att konstnärerna i högre grad medverkar i samhällsplaneringen och 
utformningen av miljön. LO anför liknande synpunkter och framhåller 
att konstnärerna i utbildningen måste få kunskaper om det samhälle där 
de skall verka. De måste få veta en del om föreningslivet, om folkrörel
sernas arbete och inte minst om de fackliga organisationerna för att 
kunna medverka i en skapande verksamhet i exempelvis studiecirklar 

och föreningsliv. 
Flera remissinstanser, bl. a. Sö och Föreningen Sveriges konsthant

verkare och industri/ ormgivare, tillstyrker att de yrkestekniska kurser 
som nu ligger utanför utbildningen vid konstfackskolan läggs in i bas
utbildningen. 

Föreningen Svenska industridesigner betonar vikten av att man inte 
frångår konstnärsutbildningssakkunnigas förslag vad gäller d e sig n
u t b i 1 d n i n g e n s uppläggning och innehåll. 

Flera remissinstanser, bl. a. UKÄ, TCO och Sveriges ha11tverks- och 

industriorganisation, tillstyrker förslaget om en försöksvis anordnad 
s ä r s k i I d t v å å r i g s tu d i e v ä g bredvid basutbildningen för 
studerande med annan målsättning än yrkesverksamhet som konstnär, 
konsthantverkare eller formgivare. 

K 73:s förslag att aftonsko 1 an vid konstfackskolan bör finnas 
kvar som en resurs för.i första hand fortbildnings- och vidareutbildnings
ändamål tillstyrks av bl. a. Sö och Göteborgs kommun (konstind11stri

skola11). Förslaget avstyrks av AMS, Svenska kommunförbundet, Stock

holms kommun, Föreningen Sveriges konsthantverkare och industri

/ormgivare, m. fl. AMS hänvisar bl. a. till att universitetsutbildningen i 
allt större utsträckning förläggs till kvällstid med hänsyn till nya stude

randegruppers behov. 
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Ett tjugotal remissinstanser berör och tillstyrker K 73:s förslag om för
bättrad studievägledning inom området och om t j ä n s t e r som kon
taktsekreterare och studierektor vid konstfackskolan. Konstfackskolan 

understryker kraftigt behovet av att en studierektorsbefattning inrättas 
vid skolan. Sö ställer sig något tveksam till förslaget om en kontakt
sekreterarefunktion mellan konstfackskolan och arbetsmarknaden. För
slaget tillstyrks av Föreningen Svenska industridesigner som framhåller 
behovet av förbättrade kontakter mellan konstfackskolan och framför 
allt näringslivet. Förslaget att förbättra studievägledningen vid båda sko
lorna tillstyrks av bl. a. SFS. 

K 73:s överväganden rörande förberedande konst ut
b i I d n i n g kommenteras av flera remissinstanser. Bl. a. S() och sta

tens kulturråd instämmer med K 73 att den förberedande konstutbild
ningen varken kan eller bör ha en enhetlig utformning. Ett stort antal 
remissinstanser, bl. a. LO, Göteborgs kommun (museinämnden), Malmö 

kommun, Förbundet Sveriges fria konstskolor, KRO och SFS, betonar 
att de studiesociala frågorna kräver en snar lösning. K 73:s synpunkter 
på en jämnare geografisk spridning av den förberedande utbildningen 
delas av bl. a. AMS och konstfackskolan. Expertgruppens övervägan
den rörande sättet att lösa de olika problemen, bl. a. genom att anordna 
förberedande konstutbildning i form av specialkurser i gymnasieskolan, 
förlagda till befintliga konstskolor, bemöts positivt av bl. a. Svenska 

kommunförbundet och Landstingsförbundet. Flera remissinstanser 
framhåller också folkhögskolornas möjligheter att anordna utbildning 
av detta slag. Svenska kommunförbundet understryker att ett särskilt 
skolsystem för förberedande konstutbildning inte bör byggas upp. Nyc

kelviksskolan avvisar K 73:s förslag och framhåller att de förberedande 
skolorna bör ha en självständig ställning. Förbundet Sveriges fria konst

skolor ställer sig avvisande till att förbundets skolor klassificeras som 
förberedande skolor. 

I särskild skrivelse den 24 september 1975 har Göteborgs kommun 

aktualiserat frågan om tidpunkten för ett ändrat huvudmannaskap för 
Valands konstskola och Konstindustriskolan i Göteborg. 

Föredraganden 

Olika utredningar har under senare år lagt ner ett stort arbete på 
att ge den konstnärliga· utbildningen på bild- och formområdet en ny 
inriktning och struktur. På vissa punkter pågår utredningsarbete fort
farande. I fråga om den egentliga konstnärsutbildningen vid konsthög
skolan, utbildningen vid konstfackskolans konstindustriella avdelningar 
och därmed jämförlig utbildning föreligger emellertid ett omfattande 
utredningsmaterial. I detta ingår förslagen från konstnärsutbildni.ngs
sakkunniga i huvudbetänkandet (SOU 1970: 66) Högskolor för konst
närlig utbildning och förslag från 1973 års expertgrupp för konstutbild-
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ning som presenterats i delbetänkandet (Ds U 1974: 8) Utbildning inom 
bildkonst, konsthantverk och design. En stor mängd ytterligare syn
punkter har tillförts genom remissbehandlingen av förslagen. 

Enligt min mening är det angeläget att nu ta ställning till vad jag ser 
som centrala frågor för utvecklingen av detta utbildningsområde. Till

räckligt underlag finns i de nämnda utredningsförslagen och genom den 
diskussion som förts med anledning av förslagen. 

Mina ställningstaganden i det följande kommer i första hand att 
röra konstnärsutbildningen vid konsthögskolan och utbildningen vid 
konstfackskolans konstindustriella avdelningar. Jag vill betona att jag 
enbart kommer att uttala mig i frågor som gäller själva utbildningen. 

Jag kommer således inte att beröra de förhållanden i övrigt för de båda 
skolorna som beror av 1975 års beslut om reformering av högskole
utbildningen m. m. (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179). Ge
nom detta beslut kommer konsthögskolan och konstfackskolan att in
ordnas i organisationen av statliga högskoleenheter. Mina ställnings
taganden i utbildningsfrågoma kommer emellertid att vara av betydelse 
i det förberedelsearbete för högskolereformen som f. n. pågår. Bl. a. 
är ställningstagandena vad gäller konsthögskolan en viktig utgångspunkt 
för de förhandlingar som nyligen inletts mellan staten och Akademien 

för de fria konsterna om följderna av högskolereformen för akademins 
och konsthögskolans del. 

Mina ställningstaganden till utbildningen vid konsthögskolan och 
konstfackskolan är i stor utsträckning också relevanta för utbildningen 
vid Valands konstskola och Konstindustriskolan i Göteborg. Också den
na utbildning kommer till följd av högskolereformen att bli högskoleut
bildning. Enligt riksdagens beslut skall frågan om förstatligande av 
dessa skolor tas upp i samband med att man tar ställning till de utred
ningsförslag som rör utbildningen vid skolorna. Göteborgs kommun 
har i särskild skrivelse aktualiserat frågan om tidpunkten för ett ändrat 
huvudmannaskap för de båda skolorna. Det är enligt min mening ange
läget att frågan om förstatligande av dessa skolor tas upp i sådan 
tid att ett ändrat huvudmannaskap i förekommande fall kan genom
föras senast den 1 juli 1977, dvs. vid den tidpunkt då högskolereformen 
skall börja genomföras. Förhandlingar med skolornas huvudmän, Gö
teborgs kommun resp. Göteborgs slöjdförcning, bör därför påbörjas 
snarast. Det ankommer på regeringen att besluta om formerna för för
handlingarna som bör bedrivas i nära kontakt med organisationskom

mitteerna för högskolereformen. 
De delar av den konstnärliga utbildningen på bild- och formområdet 

som inte berörs i det följande är teckningslärarutbildningen, verksam
heten vid arkitekturskolan och institutet för materialkunskap vid konst
högskolan, fortbildningen samt all den verksamhet som kan föras sam
man under benämningen förberedande konstnärlig utbildning. 1973 års 
expertgrupp för konstutbildning har kartlagt den förberedande konst-
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utbildningen och i det sammanhanget pekat på en rad olösta frågor. 
Beredningen av dessa frågor är ännu inte avslutad. 

Inom 1973 års expertgrupp för konstutbildning pågår överväganden 
om dimensioneringen av utbildningen inom områdena bildkonst, konst
hantverk och design. I fråga om den utbildning som jag här behandlar 
utgår jag därför ifrån att den nuvarande dimensioneringen t.v. bibe

hålls oförändrad. 
Det är slutligen viktigt att påpeka att jag inte i detta sammanhang 

kommer att ta ställning till de frågor som gäller behörighet och an
tagning till den här berörda utbildningen. Jag har redan i inledningen 

till avsnitt B Kulturändamål berört dessa frågor för utbildningen inom 
kulturområdet som helhet. Mina uttalanden i det följande bygger på 

att de nuvarande principerna för antagning av studerande till utbild
ning på bild- och formområdet består. 

Konstnärsutbildningssakkunniga (KUS) delade in den konstnärliga 
utbildningen på bild- och formområdet i tre delar, nämligen fri konst, 
konsthantverk och design. Förslaget bygger på att utbildningsansvaret 
skulle fördelas på ett helt annat sätt än vad som i dag sker mellan konst
högskolan och konstfackskolan. I det inledande stadiet, det som i för
slaget till utbildningsorganisation representerades av de s. k. formhög

skolorna, skulle de tre delområdena hållas samman. I det därpå följan
de stadiet, som representerades av konsthögskola och designhögskola, 
skulle en uppdelning göras så att utbildning på området fri konst och 
självständigt konsthantverk skulle föras till konsthögskola medan övrig 
utbildning skulle föras till designhögskola. Förslaget från KUS i denna 
del blev mycket starkt kritiserat, framför allt från de remissinstanser 

som företdider den fria konstnärliga utbildningens intressen. Som fram
går av den tidigare redogörelsen har de studieorganisatoriska principer 
som KUS byggde på överarbetats av 1973 års expertgrupp för konstut
bildning (K 73). Expertgruppen, som endast hade till uppgift att ar
beta med utbildningen i Stockholm, föreslog en något annorlunda an
svarsfördelning. Förslaget innebar två femåriga utbildningslinjcr, en för 
fri konst och en för design och konsthantverk. De första två åren i dessa 
utbildningslinjer skulle studieorganisatoriskt samordnas i en gemensam 
basutbildning. Därefter skulle linjen för fri konst delas upp i studie
vägar för måleri, grafik och skulptur och linjen för design och konst
hantverk i studievägar för närmiljödesign, produktdesign, informa
tionsdesign och konsthantverk. Inriktningen och uppläggningen och de 
olika studievägarna i design överensstämde helt med förslaget från 

KUS. 
Aven mot K 73:s förslag har riktats stark kritik. Särskilt kritiserat 

blev förslaget om en studieorganisatorisk samordning. 
Sammanfattningsvis har diskussionen vid remissbehandlingen av ut

redningsförslagcn rört två huvudfrågor. Den ena har gällt uppdelningen 
av utbildningsansvaret mellan konsthögskolan och konstfackskolan. Den 
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andra har gällt frågan om studieorganisatorisk samordning mellan ut
bildningarna. 

Utbildningarna vid konsthögskolan och konstfackskolan i de delar 
som här berörs har ett delvis gemensamt ansvarsområde. Jag har upp
fattat diskussionen om ansvarsområdet så att den främst handlat om 
vilken del av ansvaret som bör kunna läggas på konstfackskolan. En 
livligt diskuterad fråga i detta sammanhang har varit anknytningen 
av konsthantverksutbildningen och behovet av att vid konstfackskolan 

bibehålla en utbildning med tonvikt på fritt konstnärligt skapande av 
det slag som i den nuvarande ·organisationen motsvaras av de båda 

fackavdelningarna dekorativ målning och skulptur. 
Utredningsförslagen om en studieorganisatorisk samordning bör ock

så ses som ett uttryck för att utbildningen vid konsthögskolan och konst
fackskolan har ett delvis gemensamt ansvarsområde. 1973 års expert
grupp för konstutbildning har föreslagit en studieorganisation som mar
kerar skolornas gemensamma pedagogiska ansvar för vad som i försla
get kallas basutbildning. Viktiga remissinstanser med intresse för den 
fria konstnärliga utbildningen är emot förslaget att på detta sätt, som 
man uppfattar det, utifrån strukturera detta slags utbildning. Huvudsyf
tet med fri konstnärlig utbildning är, framhålls det, att ge de stude
rande möjlighet att utveckla sin egen skapande uttrycksförmåga och 
särart. Den kan därför inte bedrivas med en för alla studerande ge
mensam uppläggning. Sådan utbildning måste vara så fri och formbar 
som det är möjligt med hänsyn till de pedagogiska och ekonomiska re
surser som utbildningen kan förfoga över. 

För egen del har jag blivit övertygad om att det vid ställningstagan
dena i dessa frågor är nödvändigt att ta stor hänsyn till de synpunkter 
som kommit fram vid remissbehandlingen av utredningsförslagen. När 
det gäller ansvarsfördelningen anser jag att det finns anledning att byg
ga vidare på vad som i dag gäller. Jag anser också att det finns anled
ning att avstå från att kräva en studieorganisatorisk samordning inom 
utbildningen. Genom en precisering av utbildningsmålen bör emellertid 
fördelningen av utbildningsansvaret mellan konsthögskolan och konst
fackskolan göras tydligare. 

De allmänna utgångspunkter som jag angett leder till att utbildningen 
vid kons t h ö g sko Ian bör få fortgå oförändrad. Utbildningen 
kommer således även fortsättningsvis att ha som central uppgift att 

förbereda för yrkesverksamhet som fritt verkande bildkonstnär, dvs. 
målare, skulptör, grafiker eller tecknare. Jag räknar med att detta inne
bär att utbildningen i samma utsträckning som hittills kommer att vara 
inriktad på sådan konstnärlig yrkesutövning som sker i form av indi

viduellt skapande arbete i huvudsak med unika konstnärliga objekt. 
Givetvis räknar jag också med att det vid konsthögskolan skall vara 
möjligt att söka nya tillämpningsområden för de konstnärliga uttrycks-
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medlen och att således syssla med allmänna frågor som rör den konst
närliga yrkesutövningcns villkor och möjligheter. Jag förutsätter vidare 
att utbildningen skall arbeta öppet, med möjlighet till påverkan och 
impulser utifrån. 

Statsmakterna bör inte styra utbildningen vid konsthögskolan i annan 
mening iin att allmänt ange inriktningen och fastställa den pedagogiska 
och ekonomiska ram ii1om vilken utbildningen kan verka. Av de studie

organisatoriska bestämmelserna bör framgå att utbildningen får arbeta 
i så fria former som tillgängliga resurser och förhållandena i övrigt 
medger. 

Jag kommer i det följande under anslaget Akademien för de fria 

konsterna med konsthögskolan att ta upp vissa frågor som rör verk
samheten under nästa budgetår. 

Utbildningen vid konstfacks kolan kan leda till många slags 
yrkesuppgifter som skiljer sig åt i fråga om både uppgifternas art och 
sättet att utöva dem. Man kan sammanfattningsvis tala_ om yrkcsupp
gifter inom konstnärlig formgivning och gestaltning, gällande både pro
dukter av olika slag, från industri- till konsthantvcrksprodukter, infor
mationsmedier och miljöer i olika bemärkelser. Sättet att utöva yrkes

uppgifterna kan variera alltifrån fri konstnärlig verksamhet till verk
samhet i strikt organiserade former. Det gemensamma kännetecknet för 
dessa, sinsemellan olika, yrkesuppgifter är emellertid att arbetet sker 
med konstnärliga medel och kräver ett konstnärligt förhållningssätt. 

Utbildningen vid konstfackskolan är således långtifrån enhetlig. Det 
är riktigare att tala om ett utbildningsområde med flera olika studie

vägar. Området kan indelas i designutbildning, konsthantvcrksutbild
ning och fri konstnärlig utbildning. Enligt mina allmänna_utgångspunk
tcr bör detta utbildningsområde även i fortsättningen hållas samman. 

Detta betyder således att uppgifterna för utbildningen vid konstfack
skolan i sina huvuddrag förblir oförändrade. Enligt min mening är det 
emellertid nödvändigt att utbildningen i andra avseenden genomgår be
tydande förändringar. Grunderna för dessa förändringar kan samman
fattas på följande sätt. 

Utbildningen vid konstfackskolan vänder sig till studerande med ett 
eget konstnärligt uttrycksbehov och ger stort utrymme åt fritt konst
närligt arbete. Enligt min mening har utbildningen häri ett speciellt 
värde. I det planeringsarbete som jag kommer att förorda i det följande 
bör detta inte äventyras. 

Utbildningen vid konstfackskolan måste utformas så att den blir mer 
yrkcsförbcredande. Detta innebär att den tydligare än hittills måste 
inriktas mot de faktiska uppgifter och krav som väntar de utbildade i 
yrkeslivet. Detta gäller samtliga studievägar inom området. 

En ökad yrkesanknytning kan inte komma till uttryck på samma sätt 

inom varje utbildning bl. a. beroende på sådana skillnader mellan yr
kesuppgiftcrna som jag tidigare pekat på. Yrkesanknytningen får heller 

9 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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inte resultera i en hård specialisering. Bredd och allmänorientering är 
nödvändiga inslag med tanke på arbetsmarknadens snabba förändring
ar. För att åstadkomma den önskvärda yrkesförberedelsen krävs så~ 
ledes en balans mellan gemensamma inslag i utbildningen och inslag 
som är specifika för enskilda studievägar. En sådan balans bör kunna 
uppnås om man på rätt sätt utnyttjar fördelarna med att hålla samman 

utbildningsområdet. 
Ett gemensamt inslag i utbildningen som särskilt måste tas fram och 

betonas är det fria arbetet med bild och form och självständigt konst
närligt gestaltande. I alla studievägar behövs både inslag av fritt ska
pande arbete och direkt yrkesförberedande moment som oftast innebär 
bundna studier eller tillämpningsövningar. Dessa olika moment måste 
kunna kombineras på sådant sätt att studierna blir meningsfulla trots 
att de bedrivs på olika villkor. Möjligheter till en sådan kombination 
finns redan i dag inom utbildningen vid konstfackskolan. De måste 
emellertid enligt min mening kunna utnyttjas bättre. 

Arbete med olika material och tekniker liksom med olika metoder 
för deras tilHimpning och användning är viktiga beståndsdelar i utbild

ningen. Även i dessa hänseenden är det nödvändigt med en balans 
mellan det specifika och det gemensamma i utbildningen. I alla studie
vägar måste det finnas tillräckligt utrymme för arbete med olika mate

rial och tekniker och med olika tillämpningsmctodcr. Det finns i dag 
inom utbildningen studievägar som i dessa avseenden är alltför ensidigt 
upplagda. En breddning kan bidra till en bättre yrkesanknytning. 

Förändringar av utbildningen vid konstfackskolan av det slag som 
jag här berört kan inte göras utan ett ytterligare planeringsarbete. 
l första hand krävs en fortsatt studieorganisatorisk planering. Huvud
delen av detta arbete bör göras inom skolan i anslutning till den för
söksverksamhet på det pedagogiska och studieorganisatoriska området 
som pågår sedan ett par fir tillbaka. Vid min anmälan i det följande av 
anslaget till konstfackskölan kommer jag att närmare behandla den 
fortsatta försöksverksamheten och resurserna för denna. Det bör an

komma på regeringen att ge de uppdrag som behövs för det fortsatta 
arbetet. I det följande skall jag ange några av de viktigare riktlinjerna 

för arbetet. 
Det studieorganisatoriska planeringsarbetet bör bedrivas utan låsning 

till den nuvarande organisatoriska strukturen inom konstfackskolan dvs. 

indelningen i fackavdelningar. Fackavdelningarna är f. n. sju till an
talet, nämligen en för textilarbete, en för dekorativ målning, en för 
skulptur, en för keramik, en för möbler och inredningar, en för metall

arbete och en för reklam och bokhantverk. Indelningen i fackavdel
ningarna följer således i huvudsak de materialområden som finns vid 
skol::m. Den ligger också till grund för den nuvarande studieorganisa
tionen liksom för fördelningen inom skolan av· resurser av olika slag, 
bl. a. verkstäder och lärartjänster. 
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Allt tyder på att konstfackskolan för att få en studieorganisation som 
svarar mot de krav på en förbättrad yrkesanknytning, som jag tidigare 
berört, också behöver en ny intern organisation. Med sin alltför starka 
anknytning till förekommande materialområden är fackavdelningarna 
i nuvarande form ett hinder för en utveckling av utbildningen i denna 
riktning. I det fortsatta arbetet med utbildningen vid konstfackskolan 
bör således också ingå att förbereda och genomföra en omorganisation 
så att fackindelningen ersätts av en annan organisatorisk struktur. Jag 
återkommer i det följande till denna fråga. 

Den studieorganisatoriska planeringen bör utgå från de principiella 
ställningstaganden som jag tidigare redogjort för. Detta innebär bl. a. 
att alla de studieinriktningar eller studievägar som nu finns represen
terade inom utbildningen vid konstfackskolan i princip bör finnas kvar. 
När det gäller utbildning i grafisk formgivning av det slag som mot
svarar den nuvarande utbildningen vid fackavdelningen för reklam och 
bokhantverk kan det dock finnas anledning att frångå denna princip. 
Frågan om utbildning vid konstfackskolan i grafisk formgivning får 
prövas mot bakgrund av de förhandlingar som f. n. pågår om förstat
ligande av Grafiska institutet och Institutet för högre reklamutbildning. 

Jag återkommer till regeringen i denna fråga. 
I utbildningen vid konstfaekskolan ingår nu också viss fotoutbild

ning. I denna del kommer 1973 års expertgrupp för konstutbildning 
inom kort att lägga fram vissa förslag. 

Den studieorganisatoriska planeringen bör bygga på att man i ut
bildningen vid konstfackskolan skall kunna arbeta med alla de material 
och tekniker som det nu finns möjlighet att använda. 

I 1975 års beslut om reformering av högskoleutbildningen anges vissa 
riktlinjer för studieorganisationen inom högskolan. För den utbildning 
inom konstfackskolan som här behandlas innebär dessa bl. a. att ut
bildningen skall organiseras på en eller flera utbildningslinjcr. Frågan 
om linjeindelningen prövas i det nu pågående förberedelsearbetet för 
högskolereformen i samråd med konstfackskolan. Utbildningslinjen/lin
jerna bör i detta sammanhang ses som ett instrument för planering och 
resursfördelning. Inom utbildningslinjen/linjerna kan finnas olika studie
vägar. I arbetet inom konstfackskolan med den studieorganisatoriska 
planeringen bör huvudvikten läggas vid studievägarna. Arbetet bör resul
tera i konkreta beskrivningar av olika studievägar. 

En del av den nuvarande utbildningen vid konstfackskolan består av 
yrkestekniska kurser förlagda utanför skolan. Kurserna ligger i början 
av utbildningen och ger praktiska kunskaper och erfarenheter som är 
viktiga som grund för de fortsatta studierna. I planeringsarbetet bör 
övervägas på vilket sätt moment av detta slag skall vara inordnade i 
utbildningen. 

Möjligheter bör finnas inom alla studievägar vid konstfackskolan att 
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bedriva studier både i normal och i långsammare studietakt. Av bl. a. 
detta skäl finns det anledning att även i fortsättningen anordna kvälls
undervisning. 

Ingen studieväg inom utbildningen får omfatta längre tid än fem år. 
Med utgångspunkt i stort från nuvarande förhållanden bör studie
tiden under denna gräns kunna variera. 

Jag har tidigare resonemangsvis gjort en indelning av utbildnings
områdct i designutbildning, konsthantverksutbildning och fri konst

närlig utbildning, inte i avsikt att styra den studieorganisatoriska pla
neringen utan för att kunna anknyta till redan utformade förslag 
som kan vara av betydelse för planeringsarbetet. 

I fråga om designuthildningen vill jag framhålla följande. Jag har sär
skilt övervägt den terminologiska frågan och konstaterat att det inte är 
möjligt att finna någon inhemsk motsvarighet för begreppet design. Jag 
använder därför begreppet här på samma sätt som konstnärsutbildnings
sakkunniga (KUS), nämligen som ett samlat uttryck för de olika arbets

momenten i den process som ett produktutvecklingsarbete innebär. KUS 
ägnade stort intresse åt utformningen av olika slags designutbildning. 
Deras förslag omfattade utbildning i industriell design, i vilken ingick 
utbildning av olika slags formgivare för industriell tillverkning, utbild
ning av inredningsarkitekter samt utbildning i informationsdesign eller 

grafisk formgivning. Förslaget blev mycket väl mottaget av de berörda 
remissinstanserna. Inom de nuvarande designinriktade studievägarna vid 
konstfackskolan finns ett stort intresse för att utveckla dessa enligt de 
riktlinjer som KUS drog upp. Förslaget från KUS, som var allmänt ut
format, behöver emellertid följas upp med en mer detaljerad studieorga
nisatorisk planering som syftar till att utarbeta konkreta studieplaner för 
olika studievägar inom designutbildningen. Enligt vad jag har erfarit har 
redan en stor del av denna planering gjorts inom skolan. 

Planeringen av komthantverksutbildningen kan inte på samma sätt 
som när det gäller designutbildningen grundas på redan utformade för
slag. KUS föreslog att uppgiften att bedriva konsthantverksutbildning 
skulle delas mellan konsthögskola och designhögskola. Självständigt ar
betande konsthantverkare skulle jämställas med fritt verkande bild
konstnärer och utbildas vid konsthögskola medan konsthantverkare med 

inriktning mot industriell formgivning och industriella tillverkningsme
toder i huvudsak skulle utbildas vid designhögskola. Förslaget mötte 
starkt motstånd vid remissbehandlingen. Med hänvisning till remiss
kritiken föreslog 1973 års expertgrupp för konstutbildning att konst

hantverksutbildningen borde hållas samman med bl. a. designutbild

ningen. 
Enligt min mening måste man vid planeringen av konsthantverksut

bildningen ta hänsyn till att konsthantverkligt arbete förekommer i flera 
olika bemärkelser och att utbildningen därför i vissa delar gränsar när-
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marc till dcsignutbildningcn och i andra delar nätmare till den fria konst
närliga utbildningen. Det är också ·nödvändigt att ta hänsyn till att 

många konsthantverkare i sin praktiska yrkcsutövning ofta förenar olika 

slags uppgifter och arbetssätt. Utbildningen av konsthantverkare bör så
ledes inrymma moment från såväl dcsignutbildning som fri konstnärlig 

utbildning. Detta blir möjligt genom att anknytningen till konstfack
skolan bibehålls. 

Jag har slutligen som en del av utbildningsområdet vid konstfack

skolan talat om en fri konstnärlig utbildning. D~irmed har jag, som fram

går av vad jag sagt redan tidigare, tagit ställning i en av de kanske liv

ligast diskuterade frågorna i samband med rcmissbchandlingen av ut

redningsförslagen. Diskussionen har gällt om utbildningsmöjlighcter av 

det slag som nu finns vid konstfackskolans fackavdelningar för dekorativ 
målning och skulptur skulle försvinna· ·och resurserna för fri. konstnärlig 

utbildning samlas på konsthögskolan. Jag har redan redovisat min all

männa syn på ansvarsfördelningen mellan de båda utbildningarna. Jag 

har därvid också bedömt frågan om hur de samlade resurserna för fri 

konstnärlig utbildning kan utnyttjas bäst och funnit att det finns starka 

motiv för att utbildningsmöjlighetcr av detta slag bibehålls med anknyt

ning till utbildningen vid konstfackskolan. Jag vill emellertid redan nu 

starkt betona att jag därmed inte förordar någon dubblering av utbild
ningen vid konsthögskolan, vare sig i den meningen att samma slags ut

bildning skall finnas vid båda skolorna eller att den ena utbildningen 
skall förbereda för den andra. Den fria konstnärliga utbildningen vid 

konstfackskolan skall ha en bestämd egen inriktning. Studerande som 
inriktar sig mot det fria konstnärliga yrkesområdet bör välja den ena 
eller den andra utbildningen. Dubblerad utbildning, som idag ibland 
förekommer, bör fortsättningsvis inte bli möjlig. Detta hindrar inte att 
en studerande skall kunna söka över från den ena utbildningen till den 

andra. Sammanlagt får studietiden dock inte överstiga fem år. 
En fri konstn1irlig utbildning vid konstfackskolan måste planeras med 

hänsyn till uppgifterna i övrigt för utbildningen vid skolan och således 
dra nytta av de speciella fömtsättningar och resurser som finns, både 
materiellt och i fråga om kunskaper och erfarenheter, inom utbildningen 

som helhet. Det är naturligt att utbildningen speciellt bör inriktas på 

sådana konstnärliga yrkcsuppgifter som sammanfattande kan kallas mil

jögestaltande. I flera olika sammanhang har på senare tid förts fram 

krav om att konstnärligt kunnande och konstnärliga insatser skall ut
nyttjas bättre i den fysiska samhällsplaneringen, särskilt då inom bo

stadsplanering, bostadsbyggandc och utformning av offentlig miljö. För 

egen del anser jag att dessa krav ~ir i hög grad ber~ittigade. Jag får an

ledning att återkomma till dessa frågor i samband med att jag senare 

kommer att föreslå regeringen att i en särskild proposition till riksdagen 

behandla förslagen i betänkandet (SOU 1975: 14) Konstnärerna i sam

hället. 
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De miljögestaltande uppgifterna är av många olika slag. Som regel 
är det dock fråga om verksamhet i kollektiva former i vilken konst
närer deltar tillsammans med andra konstnärliga yrkesutövare och med 

företrädare för andra yrkesgrupper i en planerings- och produktions
process. Arbetet sker alltså i ett sammanhang där de konstnärliga funk
tionerna utövas under andra förutsättningar och på andra villkor än 
vad som i allmänhet gäller för en fritt skapande konstnär. För att konst

närerna i ett sådant sammanhang skall kunna hävda de viktiga intres
sen som de företräder är det nödvändigt att de är väl förberedda på 
de krav de kommer att möta från t. ex. dem som representerar teknisk 
eller ekonomisk sakkunskap. Sådan förberedelse bör utbildningen ge. 
För detta bör de möjligheter som finns inom konstfackskolan vara sär
skilt lämpliga. 

Planeringen av en fri konstnärlig utbildning med inriktning mot mil
jögestaltande uppgifter kan delvis ske i form av en vidareutveckling av 
den verksamhet som redan nu bedrivs vid fackavdelningarna för deko
rativ målning och skulptur. De tendenser som finns till en utveckling 

av den nuvarande utbildningen i den riktning som jag här angett be

höver emellertid systematiseras och förtydligas. 
Jag övergår så till frågan om den organisatoriska strukturen för 

verksamheten inom konstfackskolan. Den nuvarande indelningen i 

fackavdelningar måste ersättas med en annan organisatorisk indelning 
som bl. a. innebär att vcrkstadsorganisationen vid skolan blir friståen
de. Vidare fordras en ändrad organisation för de personal- och mate
rielresurser som skall utnyttjas gemensamt för all utbildning. 

De organisationsfrågor som jag här berört är lokala institutionella 
frågor som bör lösas i anslutning till det pågående förberedelsearbetet 
för högskolereformen. Organisationskommitten för högskolereformen i 
Stockholms högskoleregion har redan i uppdrag att pröva frågor av 
detta slag för de olika läroanstalterna i regionen och att bedriva detta 
arbete i nära kontakt med de berörda läroanstalterna. Organisations
frågorna för konstfackskolan bör således prövas i detta sammanhang. 
I arbetet ingår också att omarbeta konstfackskolans nuvarande proviso
riska stadga. Prövningen är i första hand beroende av resultatet av det 
studieorganisatoriska planeringsarbetet inom konstfackskolan. För att 
klargöra de problem som har samband med en omorganisation av sko
lan, både i studieorganisatoriskt och i institutionellt avseende, bör orga
nisationskommitten för Stockholms högskoleregion och konstfackskolan 
gemensamt utarbeta en plan som bör kunna anmälas för riksdagen un
der hösten 1976 i den proposition om olika högskolefdgor som då är 

planerad. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna de riktlinjer för den konstnärliga utbildningen på 
bild- och formområdet som jag har redovisat i det föregående. 
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B 44. Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

5 957 28l 

6 075 000 
7 004 000 

Akademien för de fria konsterna har tillsyn över konsthögskolan. Till 
akademins uppgifter hör bl. a. att göra framställning om anslag till hög
skolans verksamhet. 

Konsthögskolan omfattar en målarskola, en skulpturskola, en skola 
för grafisk konst och en arkitekturskola. Dessutom hör till högskolan ett 
institut för materialkunskap och en atelje för monumentalmålning och 
dekorativ konst. Sedan budgetåret 1965/66 har skolan bedrivit viss kon
servatorsutbildning. Högskolan har även verksamhet för vidareutbildning 
av konstnärer. 

Antalet elever höstterminen 1975 var 246, varav 199 ordinarie elever. 
Under läsåret 1975/76 avser konsthögskolan att anordna vidareutbild

ningskurser med sammanlagt ca 60 deltagare. 

1975/76 

Personal 
Lärar- och assistentpersonal 29 
Övrig personal 19 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjuk värd 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Undcrvisningsmateriel m. m. 

därav kurs i restaurerings
tcknik 
därav engångsutgifter 

Stipendier 
Ersättning för mistade 

hyresintäk ter 

48 

3 219 500 
4 800 

82 000 
(15 000) 

2 022 000 
168 700 

(-) 
440 400 

( -) 
(-) 

41 600 

96 000 

6 075 000 

Akademien fiir de fria konsterna 

Beräknad ändring 1976/77 

Konstaka
demien och 
1973 års expert
grupp för konst
utbildning 

6 
5,5 

11,5 

-:--1962000 
+ 1 000 
' 140 000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

+ 745 000 
+ 1 000 
+ 8 000 

(+ 128 000) (+ 2000) 
+ 721 000 + 94000 
+- 123 000 + 8 000 

(+ 29 000) (-) 
-f· 388 000 .... 73 000 

(-:-- 47 000) (-) 
( i- 63 000) (--) 

14 000 of. 

+ 54 000 of. 

-:-3 403 000 +929 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1 796 000 kr., varav 87 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 
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2. I 0-alternativct förordar akademin att två undervisningstjänster 
dras in och att vidareutbildningen av konstnärer minskar i omfattning. 

3. Till konsthögskolans nuvarande d i r e k t ö r utgår ett årligt ar

vode om 12 000 kr. vartill kommer bidrag till resekostnader om 6 000 

kr. Med hänvisning till arbetsinsatsernas omfattning föreslår akademin 

att en arvodestjänst med halvtidstjänstgöring inrättas för direktören 

( + 72 529 kr.). 

4. För u n d e r vi s n i n g e n vid konsthögskolan föreslås viss per

sonalförstärkning. 

Medel begärs för en assistenttjänst knuten till professuren i arkitektur 

samt för att öka ut tjänsten som assistent i arkitekturhistoria till en hel

tidstjänst. För den direkta ledningen av vidareutbildningen av konstnärer 

föreslås en tjänst som biträdande lärare. Vidare bör medel beräknas fÖr 

att en halvtidstjänst som assistent vid monumentalskolans plastverkstad 

skall kunna ökas ut till en heltidstjänst. För den grundläggande utbild

ningen och vidareutbildningen inom grafikskolan begärs medel för tre· 

\ärartj~'rnstcr och en assistenttjänst. Medel begärs även för en verkm~is

tare vid konsthögskolans verkstäder samt för arvodering av undervisning 

bl. a. i vissa specialämnen. ( + 835 000 kr.) 

5. Konsthögskolans a d m in i s t r a t i o n behöver förstärkas. 

Medel begärs för en tjänst som förste byråsekreterare samt för två kvali

ficerade biträden. För kamerala uppgifter behövs ytterligare ett kvalifi

cerat biträde med halvtidstjänstgöring. Vidare bör medel ber~iknas för 

att en halvtidstjänst som förste biblioteksassistent skall kunna ökas ut till 

en heltidstjänst. Medel bör också beräknas för tillfällig arbetskraft, be

vakning m. m. ( +421 000 kr.) 
6. ökningen av anslagsposten till res e ersätt n in g ar motive

ras främst av arkitekturskolans behov ( + 120 000 kr.). 

7. ökningen av anslagsposten lok a I kostnad c r är främst be

tingad av konsthögskolans behov av nya lokaler på Skeppsholmen. 

8. Den begärda engångsanvisningen under anslagsposten till e x

p ense r avser möbler och utrustning till rum för föreslagna nya tjäns

temän samt viss apparatur till biblioteket. 

9. Huvuddelen av den begärda ökningen av anslagsposten till u n

d c r v i s n i n g s m a t er i e 1 m. m. avser kompensation för kost

nadsstegringar på materiel som används inom konsthögskolan. 

Därtill behövs ökade medel bl. a. för bearbetning av arkitekturskolans 

diabildsamling och för att i undervisningen i större utsträckning kunna 

anviinda levande modeller. ( +25 000 kr.) 

:Materielbidraget till eleverna vid målarskolan behöver höjas från 500 

kr. till 700 kr. per elev och år. Vidare bör eleverna vid skulptur - och 

grafikskolorna få materielbidrag med 350 kr. per år utöver vad som kol

lektivt utgår till varje skola. ( + 35 000 kr.) 
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För bl. a. ombindning av böcker behövs en engångsanvisning. Vidare 
behövs en ökning av medlen för bokinköp. ( + 59 000 kr.) 

Under år 1970 deltog arkitekturskolans elever i en kurs i restaurc
ringsteknik i Rom. Kostnaderna för kursen täcktes delvis av särskilda 
medel, anvisade av Kungl. Maj:t. Akademin begär medel för att en ny 
kurs skall kunna anordnas under våren 1977 ( +47 000 kr.). 

10. Den nu utgående e r s ät t n i n g e n f ö r m i st ad e hyres
i n t ä k t e r från akademins fastighet bör räknas upp med hänsyn till 
förändringar i penning- och hyrcsvärdct. 

197 3 t1rs expertgrupp för konstutbildning 

I sitt yttrande över akademins anslagsframställning begränsar sig ex

pertgruppen till de förslag som omfattas av gruppens direktiv och be
handlar således inte de förslag som gäller undervisningen i arkitektur
skolan eller konsthögskolans administration. 

Med hänvisning till det förslag till ny studieorganisation som expert
gruppen lagt fram förordar gruppen viss restriktivitet vad gäller inrät
tande av nya tjänster vid konsthögskolan. Födindringar av detta slag på 
tjänstesidan kan försvåra övergången till en ny studieorganisation. Ex
pertgruppen stöder dock akademins framställning på vissa punkter. 

Konsthögskolan bedriver under innevarande budgetår viss försöks
vcrksamhet i samråd med expertgruppen. Försöksverksamheten, som i 
huvudsak gällt fortbildning och vidareutbildning av konstnärer, bör 
fortsätta även under budgetåret 1976/77. Medleri för försöksvcrksamhe
tcn - under innevarande budgetår 50 000 kr. - bör ökas. Tillskottet 
hör användas för att förstärka fortbildningen och vidareutbildningen 
inom grafikskolan. 

Vad beträffar anslagsposten till undervisningsmatcriel m. m. anser ex
pertgruppen det befogat med en uppräkning med hlinsyn till de stora 
kostnadsstcgringarna på materielsidan. 

Föredraganden 

Den konstnärliga utbildningen på bild- och formområdet är utförlig( 
behandlad i en särskild inledning till avsnittet om utbildningen inom 
kulturområdet. Jag har där tagit upp vissa frågor av betydelse för ut
bildningen vid konsthögskolan. Jag hänvisar också till vad jag tidigare 

sagt i inledningen till hela avsnittet B Kulturändamål där jag bl. a. 

nämnt de förhandlingar med anledning a'v 1975 års beslut om reforme
ring av högskoleutbildningen, som nyligen inletts ·med konstakademin. 

Viss försöksvcrksamhet har sedan två år tillbaka bedrivits vid konst

högskolan i samråd med 1973 års expertgrupp för konstutbildning. 
Medlen för försöksvefksamheten, 50 000 kr., har i huvudsak använts 
till fortbildning och vidareutbildning av konstnärer. Konsthögskolan har 

för nästa år föreslagit en förstärkning på olika punkter av medlen för 
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fortbildning och vidareutbildning. Expertgruppen föreslår att försöks
verksamhetc11 får fortsätta och att ökade medel ställs till förfogande för 

att utvidga den verksamhet som pågår vid skolan för grafisk konst. Jag 
delar expertgruppens uppfattning att försöksverksamheten bör fortsätta 
tills dess gruppens förslag om åtgärder på fortbildningsområdet kunnat 
prövas och beräknar en ökning med 50 000 kr. att användas för det av 
expertgruppen angivna ~indamålet. Det ankommer på regeringen att, 

efter förslag av akademin och konsthögskolan, meddela föreskrifter om 
användninge11 av de samlade resurserna för ändamålet. 

Min anslagsberäkning framgår av sammanställningen. Jag hemställer 
att regeringen föreslår riksdagen 

att till Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan för 
budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 7 004 000 kr. 

B 45. Konstf:ickskolan 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

13714503 
13 821 000 
16 751 000 

Konstfackskolan omfattar tvåårig konstindustriell dagskola (KD), 
treårig konstindustriell aftonskola (KA), tvåårig högre konstindustriell 
skola (HKS) samt treårigt teckningslärarinstitut (TI). Utbildningen vid 
HKS bygger på genomgång av KA eller KD. Vid KD finns en ettårig 
förberedande kurs för teckningslärarinstitutet och vid KA en tvåårig så
dan kurs. Dessutom kan i aftonskolan anordnas kortare kurser i enstaka 
ämnen eller grupper av ämnen. 

Vid de tre konstindustriella skolorna (KD, KA, HKS) meddelas un
dervisning i sju fackavdelningar, nämligen en för textilarbete, en för de
korativ målning, en för skulptur, en för keramik, en för möbler och in
redningar, en för metallarbete samt en för reklam och bokhantverk. 

Konstfackskolan står under inseende av skolöverstyrelsen (SÖ). 

Antalet studerande höstterminen 1975 uppgick till 739. 
1974 års Uirarutbildningsutredning (U 1974: 04) har genom tilläggs

direktiv den 20 november 1975 fått i uppdrag att även behandla utbild

ningen av lärare i teckning. 
Enligt riksdagens bemyndiganden har Kungl. Maj:t den 27 september 

1974 vad avser tiden den 1 juli 1972-den 30 juni 1975 samt regeringen 

den 10 april 1975 vad avser tiden den l juli 1975-den 30 juni 1976 
godkänt ett avtal mellan staten och Stockholms kommun om kom
m u n e n s b i d r ag t i 11 ko s t n ad er n a för kon s t f a c k
s ko 1 an under budgetåren 1972173-1975176. Enligt avtalet bidrar 
kommunen till kostnaderna för konstindustriella dagskolan och konst

industriella aftonskolan. Bidraget avser hyreskostnaderna och, i fråga om 
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konstindustriella aftonskolan, även driftkostnaderna. Bidraget till drift

kostnaderna utgår med ett visst belopp för varje i aftonskolan antagen 
stockholmselev. 

Personal 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Undervisningsmateriel m. m. 
Särskild utbildning av 

lärare i teckning 

Uppbördsmedel 
Bidrag från Stockholms 

kommun 

Nettoutgift 

Skolöverstyrelsen 

1975/76 

85 
20 

105 

8 376 500 
8000 

42 500 
5 069 000 

164 000 
748 000 

587 000 

13 821 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöversty
relsen och 
1973 års 
expertgrupp 
för konst
utbildning 

+2 
-!-3 

+5 

+2 040 000 
of. 

+ 4 500 
+ 654 500 

18 500 
-\· 838 000 

+ 235 000 

of. 

-1·3 790 500 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

-:-1 753 000 
of. 

+ 4000 
+ 695 000 
+ 10 000 
+ 233 000 

+ 235 000 

of. 

+2930 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 370 000 kr., varav 220 000 kr. av
ser höjt lönckostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar Sö minskad elevantagning och reducering 
av den lärarledda undervisningen. 

3. Sö anser det betydelsefullt att den st u di e organ i sa
t o riska och pedagogiska försöks verksamhet inom 
konstindustriavdelningarna vid konstfackskolan som påbörjades läsåret 
1974/75 och som skolan bedriver i samråd med 1973 års expertgrupp 
för konstutbildning får fortsätta under läsåret 1976/77. Försöksverksam
heten kommer då att omfatta tre årskurser. Förutom ytterligare medel 
för denna verksamhet föreslår Sö att skolsköterskans tjänstgöring ut
ökas från tre fjärdedclstid till heltid. Vidare bör skolans bibliotek få 
ökade resurser för bokinköp m. m. ( + 77 000 kr.) 

4. I en särskild skrivelse den 10 oktober 1975 har Sö bl. a. föreslagit 

att sådan särskild utbildning av teckningslärare, som tidigare anord
nats vid teckningslärarinstitutet för icke behöriga lärare, skall återupp
tas med början budgetåret 1976/77. Sö föreslår att utbildningen liksom 
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tidigare skall omfatta ett hemstudieår och ett års heltidsstudier. Sö 
räknar med 24 deltagare i utbildningen och beräknar kostnaderna till 
235 000 kr. 

1973 års expertgrupp för konstutbildning 

Expertgruppen har yttrat sig över konstfackskolans till Sö ingivna an

slagsframställning såvitt den avser de konstindustriella avdelningarna. 

Expertgruppen hänvisar allmänt till sambandet mellan de studieorga

nisatoriska förslag som gruppen lagt fram och den försöksverksamhet 

som inletts vid konstfackskolan läsåret 1974/75. Gruppen förutsätter att 

denna verksamhet skall kunna utvecklas och utökas under läsåret 
1976177. För detta fordras särskilda medel, bl. a. för anlitandc av gästlä

rare och gästföreläsare och för s. k. tvärfackliga kurser och projekt. Vi

dare behövs ett utökat antal alternativa kurser. ( + 153 000 kr.) 

För att försöksverksamheten skall kunna bedrivas med framgång be

hövs dock framför allt ytterligare resurser för undervisningsmatericl och 

för ett utökat nyttjande av verkstäderna. Expertgruppen tillstyrker bl. a. 

att tre tjänster som institutionstekniker inrättas. ( + 823 000 kr.) 

Utöver resurser för försöksverksamheten förordar expertgruppen 

bl. a. att en tjänst som facklärarc i industriell formgivning inrättas 

( -i--132 000 kr.). 

Knnstfackskolan 

I en s~irskild skrivelse den 15 december 1975 begär konstfackskolan 

en ökning av resurserna för den studieorganisatoriska och pedagogiska 
försöksverksamhetcn av en sådan storleksordning att de kan inrymma 
medel för en förstärkning av skolans ledning. 

Föredraganden 

Utbildningen vid konstfackskolans konstindustriella avdelningar har 
jag tidigare behandlat särskilt utförligt i den inledning till avsnittet om 

utbildningen på kulturområdet som handlar om den konstnärliga utbild

ningen på bild- och formområdct. I inledningen till hela avsnittet B 

Kl!!turändamål har jag också tagit upp vissa frågor som berör konstfack

skolan och som har samband med det pågående förberedelsearbetet för 

den förra året beslutade högskolereformen. Jag hänvisar här till dessa 

tidigare uttalanden. I det följande kommer jag att begränsa mig till frå

gor om verksamheten under nästa budgetår vid de konstindustriella av

delningarna och vid teekningslärarinstitutet. 
Under de senaste två budgetåren har vid de konstindustriella avdel

ningarna anordnats en försöksverksamhet på det pedagogiska och studie

organisatoriska området. Första året anvisades 125 000 kr. och andra 

året ytterligare 254 000 kr. för försöksverksari1hctcn som således varit 

ganska omfattande. Den främsta avsikten med arbetet har varit att 
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praktiskt pröva nya utbildningsmoment och belysa problemen i samband 
med en reform av utbildningen. 

Som jag tidigare anfört bör försöksverksamheten fortsätta också nästa 
budgetår. Den studieorganisatoriska planering, som jag kommer att före
slå regeringen att konstfackskolan får i uppdrag att göra,. bör bedrivas 
inom ramen för den fortsatta försöksverksamheten. Den ekonomiska ra

men för verksamheten, som innevarande budgetår uppgår till samman
lagt 379 000 kr., varav 40 000 kr. för undervisningsniateriel, bör för näs

ta budgetår ökas med 100 000 kr. De nya medlen bör användas för 
undervisningsmateriel. Efter det att hänsyn också tagits till pris- och 
lönehöjningar beräknar jag att sammanlagt 556 000 kr., varav 140 000 

kr. för materiel, kommer att stå till förfogande för försöksverksamheten. 
Det ankommer på regeringen att efter förslag av konstfackskolan be

sluta om användningen av dessa medel. För att konstfackskolan skall 

kunna genomföra det planeringsarbete som nu behövs är det enligt 
min mening nödvändigt att skolans pedagogiska ledningsorganisation 

förstärks. Jag förordar därför att medel inom den föreslagna ramen 
tas i anspråk för att inrätta en tjänst som studierektor vid skolan. 

Vid min anmälan i det följande av anslaget till dramatiska institutet 

kommer jag att förorda vissa insatser för att utbilda dekorationsmålare 
vid teatrar. En del av denna utbildning bör konstfackskolan svara för. 
Jag beräknar för ändamålet 18 000 kr. under detta anslag och hänvisar 

i övrigt till min anmälan av frågan under anslaget till dramatiska insti
tu tct. 

Utbildningen av teckningslärare behandlades av riksdagen vid 1975 
års riksmöte med anledning av regeringens proposition om viss försöks
verksamhet inom lärarutbildningen (prop. 1975: 24, UbU 1975: 14, rskr 
1975: 159). Riksdagen beslöt att utbildningen av teckningslärare skulle 
utökas och att en ny utbildning budgetåret 1976/77 skulle starta i Umeå. 
Utbildningen skulle planeras av skolöverstyrelsen (SÖ) som också skulle 
undersöka behovet av att anordna en särskild utbildning av icke behö
riga lärare i teckning. Sö har i en särskild skrivelse lagt fram förslag i 
dessa frågor. 

Dimensioneringen av teckningslärarutbildningen liksom frågan om 
den nya utbildningen i Umeå kommer att behandlas i den särskilda pro
position om lärarutbildningen som regeringen avser att senare lägga 

fram för riksdagen. 
Särskild utbildning av lärare i teckning anordnades vid teckningslä

rarinstitutet i två omgångar med början budgetåret 1971/72. Sö föreslår 
att en utbildning av detta slag återupptas nästa budgetår. Utbildningen 
bör enligt förslaget vara utformad på samma sätt som tidigare, dvs. 

bestå av ett s. k. hemstudieår och därefter ett års heltidsstudier. Den ut
bildning som Sö föreslår nästa budgetår är beräknad för 24 deltagare 
och förlagd till teckningslärarinstitutet. Kostnaden är beräknad till 

235 000 kr. Jag biträder Sö:s förslag. 
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Förhandlingar pågår mellan staten och Stockholms kommun om 
kommunens fortsatta bidrag till kostnaderna för konstfackskolan. 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag anslaget till 
16 751 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

a) bemyndiga regeringen att träffa avtal mellan staten och 
Stockholms kommun om kommunens bidrag till kostnaderna 
för konstfackskolan under budgetåret 1976177, 

b) till Konstfackskolan för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slaganslag av 16 751 000 kr. 

B 46. Musikhögskolan 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

20 997 235 
20 489 000 
26 416 000 

Musikhögskolor finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Musikhög
skolorna står t. v. under tillsyn av organisationskommittcn för högre 

musikutbildning (U 1970: 60), som enligt den av Kungl. Maj:t den 

27 maj 1971 fastställda provisoriska stadgan för musikhögskolorna 
(ändrad den 7 juni 1972, den 5 juni 1973 och den 10 maj 1974) bl. a. 
skall avge förslag till anslagsframställning för högskolorna. Kungl. Maj:t 
fastställde den 4 oktober 1974 vissa tilläggsdirektiv för organisations
kommittcns arbete (kommittcberättelsen 1975 s. 343). 

Vid samtliga musikhögskolor anordnas treårig utbildning av instru
mentalister och sångare, fyraårig utbildning av musiklärare samt två
årig utbildning av pianostämmare. Dessutom anordnas treårig försöksut
bildning av musikpedagoger samt utbildning av kyrkomusiker. Sistnämn
da utbildning sker fr. o. m. läsåret 1972/73 på en utbildningslinje (kyrko
musikcrlinje) som omfattar sammanlagt 160 poäng, motsvarande fyra 

års hcltidsstudier. 
Vid musikhögskolan i Stockholm anordnas dessutom utbildning av 

tonsättare, dirigenter och pianostämmare samt utbildning inom ramen 

för regionmusikskola. 
Det totala antalet studerande beräknas under innevarande läsår upp

gå till 478 vid musikhögskolan i Stockholm, 192 i Göteborg och 180 i 

Malmö. 
Sedan läsåret 1971 /72 anordnas utbildning av lärare i musik och 

annat ämne, som är provisorisk i avvaktan på en slutlig reform av mu~ 

siklärarutbildningen. I denna utbildning kombineras studier i ett ämne 
som ingår i ämneslärarutbildning med en särskild ämnesutbildning i 
musik, motsvarande studiekurs/studiekurser om 60 eller 80 poäng vid 

filosofisk fakultet. Sådan särskild utbildning i musik anordnas i Göte
borg och Malmö av organisationskommitten för högre musikutbildning. 
Til! utbildningen skall läsåret 1975/76 antas sammanlagt 78 studerande. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Organisations- Föredra-
kommitten ganden 

Personal 
Lärarpersonal 177 -i-41 ·\ 6 
Övrig personal 41 + 6 +2 

218 -t-47 ·i 8 
Anslag 
Lönekostnader 15 867 000 -]-6 651 000 + 4 493 000 
Sjukvård 15 500 .I. 500 + 1 000 
Reseersättningar 163 500 214 500 + 154 000 
Lokalkostnader 3 161 000 + 883 000 ' 879 000 ' Expenser 508 000 + 327 OOÖ 82 000 

därav engångsutgifter (-) (~ 145 000) (-) 
Undervisningsmateriel m. m. 464 000 ·\· 352 000 + 58 000 
Musikpedagogisk utvecklings-

och försöksverksamhet 310 000 + 431 000 260 000 

20 489 000 -]-8 859 000 ·\ s 927 000 

Organisationskommitten 

1. Pris- och löncomräkning m. m. 4 120 000 kr., varav 443 000 kr. 

<'.vser höjt lönekostnadspålägg. I beloppet ingår de minskningar som re

dovisas i punkterna 4 och 5. 

2. I 0-alternativet förordar organisationskommitten, utöver automa

tiska kostnadsminskningar för bl. a. kyrkomusikerutbildningen, en ned

skärning av den enskilda undervisningen för de studerande som erhåller 

utbildning till sångare, instrumentalister och musikpedagoger. Kommit

ten framhåller att konsekvenserna härav skulle bli minskad effektivitet 

i utbildningen. Redan nu får de studerande vid musikhögskolorna mind

re enskild undervisning än vad som ges i motsvarande utländsk utbild

ning eller i annan liknande musikutbildning i Sverige. 

3. Organisationskommitten har i samarbete med skolöverstyrelsen 

(SÖ) kunnat konstatera att behovet av ytterligare åtgärder för att råda 

bot på bristen på behöriga musiklärare i det allmänna skolväsendet är 

mycket stort. Sö har efter samråd med organisationskommitten våren 

1975 gjort en undersökning som visar att bristen på musiklärare på 

grundskolans högstadium och i gymnasieskolan snarast har ökat jäm

fört med år 1971 då en liknande undersökning gjordes bl. a. för lärar

utbildningskommittens räkning. Mer än hälften av all musikundervis

ning handhas av lärare utan formell kompetens. Med hänsyn härtill före

slår organisationskommitten en utökad utbildningskapaeitet inom mu

s i k 1 ä r a r u t b i I d ni n gen. Sö lägger samtidigt fram förslag om vi

dareutbildning i musik för klasslärare och särskild utbildning av liirare i 

musik. 

Organisationskommitten föreslår för nästa budgetår en utökning av 

utbildningen i musik och ett annat ämne genom att särskild ämnesut-
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bildning införs i anslutning till Framnäs folkhögskola i Piteå med en 

antagningskapacitet om 24 platser och att motsvarande utbildning i 

Malmö utökas med likaledes 24 platser. Vidare föreslår kommitten att 

ettämnesutbildningen vid musikhögskolorna utökas med sammanlagt 12 

platser. 

Normalt sett dröjer det enligt kommiten fem år från det beslut fattas 

tills dess den färdigutbildade befinner sig i yrkesverksamhet. Som en 

särskild åtgärd för att snabbare få fram utbildade musiklärare föreslår 

kommitten en tillfällig ökning med 24 platser av den särskilda ämnes

uthildningen i musik. De föreslagna platserna är avsedda för personer 

som redan har lärarbehörighet eller den ämnesteoretiska delen av en 

lärarutbildning i andra ämnen än musik och som kan vara intresserade 

av och tillräckligt kunniga i musik för att 'vilja skaffa sig behörighet 

.även i detta ämne. De 24 platserna föreslås fördelade mellan Göteborg 

och l\falmö. ( + 2 460 000 kr.) 

4. Den reformering av k y r ko m u s i k e r u t b i I d n i n g e n som 

genomfördes fr. o. m. läsåret 1972/73 innebär en förkortning av studie

tiden från fem till fyra år, men samtidigt ökade undervisningskostna

derna per studerande och år. För nästa budgetår medför detta en minsk

ning av kostnaderna för utbildningen med 29 000 kr. 

5. U t b i l d n i n g e n a v m u s i k e r a s p i r a n t e r f r å n r e

g i o n m u s i k e n är under avveckling. De sista aspiranterna togs in 

till utbildningen läsåret 1975176. Sammanlagt finns i utbildningen detta 

läsår 64 studerande. Huvuddelen av dessa deltar i den tvååriga utbild

ning inom ramen för rcgionmusikskolan som anordnas vid musikhög

!ikolan i Stockholm. Sedan· läsåret 1973/74 kan sammanlagt högst lO 

musikeraspiranter per år i stället välja en treårig instrumentalistutbild

ning vid någon av musikhögskolorna i Göteborg eller Malmö. 

Sedan den speciella aspirantutbildningen avvecklats skall regionmu

siken kunna rekrytera musiker från den reguljära instrumentalistutbild

ningen vid musikhögskolorna. Resurser motsvarande 50 studerande

platser i den speciella utbildningen skall överföras till instrumentalist

utbildningen medan resurser svarande mot 14 studerandeplatser skall 

dras in. Detta medför en minskning av kostnaderna för utbildningen med 

163 000 kr. 

6. I n s t r u m e n t a I i s t u t b i I d n i n g en vid musikhögskolorna 

är treårig men förlängs ofta så att den i realiteten omfattar fyra år. 

Den speciella utbildningen av aspiranter från regionmusiken har varit 

kortare, för flertalet två år. För att bibehålla samma kapacitet i antag

ningen till den längre utbildningen föreslår organisationskommitten att 

resurser motsvarande de i punkt 5 nämnda 14 platserna i den kortare 

utbildningen återgår till musikhögskolorna. Resurserna bör fördelas så 

att instrumentalistutbildningen vid musikhögskolan i Stockholm kan 
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ökas med fyra och vid musikhögskolorna i Göteborg och Malmö med 
fem platser vardera ( + 167 000 kr.). 

7. Organisationskommitten föreslår ökade resurser för att under

v i s n i n g e n i olika utbildningar skall kunna förstärkas. Kommitten 

föreslår således en ökad undervisning i orkester- och ensemblespel i 

instrumentalistutbildningen i Göteborg och Malmö. Vidare förutser 

kommitten att det pågående reformarbetet kommer att leda till behov 

av en ökad lärartilldelning per studerande i olika utbildningar vid mu

sikhögskolorna. En del av denna ökning bör beräknas redan nu. Kom

mitten redovisar i sin framställning en rad förslag till förändringar i 

olika utbildningar som därmed skulle kunna genomföras. Därutöver 

föreslår kommitten ökade medel för bl. a. arvodering av gästfärare. 

(+279000kr.) 

Kommitten tillstyrker också musikhögskolornas förslag att inrätta 

nya ackompanjatörstjänster liksom förslaget från musikhögskolan i 
Stockholm om medel till det s. k. kompositionsscminariet ( + 201 000 
kr.). 

8. Fasta 1 ärar tjänster bör i större utsträckning än f. n. in

rättas för timlärare som har en så omfattande undervisning att den 

motwarar tjänstgöringsskyldigheten för en halvtidstjänst som lärare 

( +381 000 kr.). 

9. I fråga om övrig person a I vid musikhögskolorna begär 

organisations)wmmittfo medel för nya tjänster för biträdespersonal, ma

terielförvaltare m. fl. Vidare tillstyrker kommitten förslag om medel för 

vikarier vid ledighet för rektorer samt en biträdande studieledare vid mu

sikhögskolan i Stockholm. ( + 237 000 kr.) 

J 0. Mellan musikhögskolorna i Europa pågår ett reglerat internatio

nellt elevutbyte. För att kunna delta i detta krävs enligt organisations
kommittcn en ökning av musikhögskolornas medel för r e s e er s ät t

n i n g a r. Vidare framhåller kornmitten högskolornas behov av ökade 

medel för konferenser och överläggningar mellan ledning, lärare och 
studerande. ( + 121 000 kr.) 

11. De av organisationskomrnitten begärda ökade medlen för e x

p e n s c r avser dels en generell höjning för att möta den ökade be

lastningen i samband med att kommittens reformförslag skall genom

föras, dels engångsanslag för vissa ändamål, nämligen en ny offsetan

läggning vid musikhögskolan i Stockholm, inbindning av musikalier vid 

musikhögskolan i Malmö och upprustning av biblioteket vid den sär

skilda ämnesutbildningcn i musik i Göteborg. ( + 219 000 kr.) 

12. Organisationskomrnitten framhåller vikten av fortsatt förstärkning 

av resurserna för u n d e r v i s ni n g s m a t er i e 1 m. m. så att nu

varande ulrustningsstandard kan upprätthållas ( + 280 000 kr.). 

13. Behovet av ökade insatser för m u s i k p e d ag o g i s k u t

v e c kl in g s - och försöks verksamhet är mycket stort. 

10 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bilaga JO 
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Från de olika utbildningar som berörs av organisationskommittens ut

rednings- och reformarbete har kommit en stor mängd projektförslag 

som bl. a. visar på intresset av att pröva nya moment och metoder i 

utbildningen. Härtill kommer att kommitten själv som en förberedelse 

för sina reformförslag bör kunna ta egna initiativ till olika projekt. 

För de närmaste budgetåren framstår olika slag av lärarfortbildning 

som särskilt angeläget ( + 400 000 kr.). 

14. Utbildningen vid Svenska Dalcrozeseminariet och Örebro musik

pedagogiska institut berörs också av organisationskommittcns uppdrag. 

Till dessa utbildningar bör för nästa budgetår utgå statsbidrag med 

454 000 kr. resp. 667 000 -kr. 

Fijredraganden 

Jag har tidigare i inledning.cn till avsnittet B Kulturändairiål något 

berört det utrednings- och reformarbete, som ·organisationskommitten 

för högre musikutbildning bedriver, tidsplanen för arbetet och de för

slag som kan väntas till följd av delta. Jag erinrar också om vad jag i det 

sammanhanget sagt om förberec!clsearbetet för den förra året beslu

tade högskolereformen. 

Två huvudfrågor dominerar anslagsframställningcn för nästa buclg~t

år fri'rn organisationskommitten, nämligen förslag i s:imråd med skol

överstyreben till olika insatser med anledning av bristen på musiklärare 

i skolväsendet och förslag till åtgärder i syfte att underfätta genomforac1-

det av kommittens reformförslag. 

Jag delar organisationskommittens uppfattning att musiklärarbri~tcn 
är besvärande och att"det behövs omede!barrr åtgiirder för att mcitverka 
den. Frågan om att få tiil sttmd en reguljär utbildr.ing av musiklGrare 
utanför Stockholm, Göteborg och Malmö togs upp redan i förra årets 
budgetproposition (prop. 1975: 1 bil. 10 s. 105). fag framhöll då att det 
var angeläget att bygga ut tvåämnesutbildningen i musik och annat ämne 

och att detta borde ske genom att man i Piteå, i anslutning till mus~k

utbiidningen vid Framnäs folkhögskola, startar en sådan särskild ämnes

utbilc.ining i musik som ingår i tvuämncsutbildningen. Jag biträder org:>.

n!sationskcmmittcns förslag om att denna utbildning bör komma igång 

fr. o. m. nästa budgetttr. Utbildningen bör anordnas i enlighet med de 

bestämmelser wm giilier för motsvarande· utbildning i Göteborg öch 

Malmö. De medel mm behövs för ändamålet beriilmar jag till 1 038 000 

kr. Vid den avvägning jag gjort mellan· de olika krav som förts fram 

har jag ir.te ansett mig kmina för nlista budgetår föreslå andra direkta 

insatser för a~t utvidga musikHirarutbiJdningcn. 

För att tillgcdcse behovet av en väl fungerande musiklärarutbildning 

rlicker det inte att öka antalet utbilc!ningsplatser. Förändringar av ut• 

bildningens inriktning och struktur lir också nödvändiga. Det lir cfärför 
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angeläget att organisationskommitten nu får ökade resurser för sitt ut

rednings- och reformarbete. 

Enligt sina direktiv skall organisationskommittcn vid sidan av det 

egentliga utrcdningsarbetet medverka i ett praktiskt reformarbete. I sam

råd med de skolor som berörs av kommittens uppdrag skall kommitten 

således planera och genomföra praktiska försök med nya utbildnings

formcr eller pröva nya moment och metoder. Anslagspostcn till musik

pcdagcgisk utvecklings- och försöksvcrksamhet används i stor utsträck

ning för sådana ändamål. Den tas också i anspråk för fortbildning av 

lärare inom musikutbildningen. Anslagspostcn, som innevarande budget

år uppgår till 310 000 kr., bör för nästa budgetår höjas med 260 000 kr. 

till 570 000 kr. 

Den särskilda utbildningen av musikcraspirantcr från regionmusiken 

håller på att avvecklas. De sista aspiranterna har antagits till utbild

ningen innevarande läsfir. I samband med avvecklingen bör i enlighet 

med organisationskommittens förslag medel motsvarande 14 studerande

platser i denna utbildning dras in. För att inte antagningen totalt till in

strumentalistutbildningcn vid musikhögskolorna nästa budgetår skall 

sjunka tmder den nivå som gfölt de senare åren behöver en del av dessa 

resurser återföras till musikhögskolorna. Jag beräknar för ändamålet 

143 000 kr., som bör förde!as mellan musikhögskolorna på ett sätt s-om 

tar hänsyn till var behovet av ett ökat antal studerande i instrumentalist

utbildningen är störst. 

Jag beräknar i övrigt en höjning med sammanlagt 75 000 kr. av musik

högskolornas medel till reseersättningar. För en fortsatt ökning av 

medlen för undervisning i orkester- och ensemblespel inom instrumenta

listutbi1dningcn i Malmö samt för en administrativ förstärkning av det 
slag som organi~ationskommitten föreslagit beräknar jag 48 000 kr. 

resp. 75 000 kr. 

rragan om medel till verksamheten under nästa budgetår vid Svenska 
Dakrozeseminarict kommer liksom hittills att prövas vid fördelningen 

av anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 
Sammanlagt bör detta anslag höjas med 5 927 000 kr., i vilket belopp 

även ingår medel för löne- och prishöjningar. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

alt till Musikhögskolorna för budgetåret J 976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 26 416 000 kr. 

B 47. St.i1tens scenskolor 

-1974175 Utgift 

J 975176 Anslag 
1976177 Förslag 

7 985 661 

7 835000 

9 541 000 
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Enligt stadgan för statens scenskolor, som fastställdes av Kungl. Maj :t 
den 6 juni 1968 (ändrad senast den 7 juni 1972) har scenskolorna, av 
vilka två finns i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö, till uppgift 

att utbilda skådespelare och musikdramatiska artister. I Stockholm är 

utbildningen av skådespelare och musikdramatiska artister förlagd till 
skilda skolor. Statens scenskola i Stockholm utbildar skådespelare för 
talscen medan musikdramatiska skolan i Stockholm är speciellt inriktad 
på utbildning av operaartister. Utbildningen vid scenskolan i Göteborg 

är uppdelad på en dramatisk och en musikdramatisk linje medan ut
bildningen vid scenskolan i Malmö i sin helhet bedrivs vid en drama
tisk linje. 

Utbildningen är treårig. Till utbildningen skall årligen antas tolv 

studerande vid var och en av scenskolorna med undantag för musik
dramatiska skolan, som skall anta åtta studerande. 

Innevarande budgetår bedrivs vid scenskolorna viss försöksverksam
het med fortbildning av skådespelare och musikdramatiska artister. 

Statens kulturråd har den 10 februari 1975 avgivit förslag om bl. a. 
fortbildning i mer permanent form vid statens scenskolor. Remissbe
handlingen är avslutad. 

1975/76 

Personal 
Lärarpersonal 50 
Övrig personal 15,5 

65,5 
Anslag 
Lönekostnader 5 435 500 
Sjukvård 7 000 
Reseersättningar 61 500 
Lokalkostnader I 691 000 
Expenser 530 000 
Fortbildning 110 000 

7 835 000 

Scenskolorna 

Beräknad ändring 1976/77 

Scen
skolorna 

+4,5 
+4 
+8,5 

+1 753000 
+ I 000 
+ 53 000 
+ 494 000 

' 519 000 
+ 99 000 

+-2 919 000 

Statens 
kulturråd 

-f 3 
+3,5 

-!-6,5 

-!-1 646 000 
of. 

+ 6 000 
+ 469 000 
+ 103 000 

of. 
+2 224 000 

Föredra
ganden 

or. 
of. 
of. 

+ 1 156 000 
of. 

. .I- 6000 
+ 480 000 
+ 39 000 
+ 25 000 

-i-1706000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1 690 000 kr., varav 143 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-altcrnativet förordar scenskolorna i Stockholm, Göteborg och 

Malmö att hela minskningen tas på sådan undervisning som bestrids 
av timarvoderad lärarpersonal. Musikdramatiska skolan förordar en 
nedskärning av undervisningsvolymcn. 

3. S c e n s k o l a n i S t o c k ho I m föreslår att en befintlig ar

vodcstjänst som lärare i rollgestaltning byts ut mot en arvodestjänst som 
lärare i scenisk framställning och scenisk teknik. Vidare föreslår skolan 
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tre nya tjänster, nämligen en som lärare i musikalisk instudering, en 

som scenskolesekreterare och en som seenskolctekniker. Slutligen före

slår skolan ytterligare en tjänst som lärare i tal- och röstvård, främst 

avsedd för fortbildningsverksamheten samt medel för internationella 

kontakter. ( + 354 000 kr.) 

4. S e en s k o 1 an i G ö te b o r g föreslår att skolans tekniska 

personal förstärks med en institutionstekniker. Vidare begär skolan för 

fortbildningsverksamheten medel motsvarande en lärartjänst. Slutligen 

begär skolan medel för studieresor för eleverna samt för utåtriktad 

verksamhet. ( + 185 000 kr.) 

5. S c e n sko 1 an i M a I mö begär medel för en tjänst som tek

niker och för en tjänst som scenskolesekreterarc. Oavsett de föränd

ringar som kan komma till stånd till följd av utredningsförslaget om fort

bildningen anser skolan behov föreligga av ökade medel motsvarande 

en lärartjänst i sång- och talteknik för fortbildningsändamål. Slutligen 

begär skolan ökade medel för resekostnader i samband med engagemang 

av gästHirare. ( + 227 000 kr.) 

6. M u s i k d r a m a t i s k a s k o l a n r S t o c k h o l m begär 

medel för utökad medverkan av yrkesmusiker i skolans produktioner. 

För skolans administration behövs en sccnskolesekreterare. Vidare vill 

skolan ha möjligheter att beställa ny svensk musikdramatik samt att, 

för minst en produktion per läsår, förhyra annan teaterlokal än den nu

varande som inte är helt tillfredsställande. Skolan begär också medel 

för viss pedagogisk försöksverksamhet vad gäller fortbildningen, för 

översättningsarbcte, för inköp och underhåll av musikinstrument samt 

för inköp av viss utrustning, bl. a. ett bclysningsställverk. Slutligen be

gär skolan medel för en halv tjänst som ingenjör. ( + 463 000 kr.) 

Statens k11lt11rrc1d 

l. Rådet bcrliknar för pris- och löncomräkning m. m. l 692 000 kr., 

varav 145 000 kr. avser höjt lönekostnadspåHigg. 

2. Rådet framhåller att statens scenskolor och statens dansskola ge

nom statsmakternas beslut om reformering av högsk0lcutbildningen 

fr. o. m. budgetåret 1976/77 kommer att ligga utanför rådets ansvars

område. Eftersom den sceniska utbildningen är så nära knuten till yr

kesverksamhcten på området kommer dock rådet även i fortsättningen 

att följa utvecklingen. 

3. Förutom den ökning av medel för fortbildningen, som rådet före

slår i ett särskilt förslag, förordar rådet att skolorna får medel för att 

anställa scenskoletekniker, på halvtid vid musikdramatiska skolan och 

på heltid vid de övriga skolorna. Vidare föreslår rådet att musikdrama

tiska skolan får ökade medel för anlitande av yrkesmusiker. ( + 532 000 

kr.) 
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Fortbild11ing vid state11s scenskolor 

Statens kulturråd har i februari 1975 avgivit förslag angående fort

bildning i mer permanent form vid statens scenskolor. Förslaget, som 

lir utarbetat av en särskild utredningsman1, gäller i första hand organi

satoriska förlindringar. Frågor rörande fortbildningens innehåll och 

uppläggning behandlas endast i begriinsad utsträckning. Förslaget om

fattar inte musikdramatiska skolan. 

I utred n ingen framhålls att den försöksverksamhet med fort

bildning som de tre scenskolorna hittills har bedrivit är av begränsad 

omfattning och att det inte går att grunda ett förslag om fortbildning

ens uppläggning i mer permanent form på de erfarenheter som försöks

vcrksamhctcn hittills gett. I stiillet utgt1r utredningen från följande för

hltllanden på arbetsmarknaden, nämligen arbetslösheten bland skåde

spelare, det stora antal yrkesverksamma skådespelare, särskilt inom fria 

grupper, som helt saknar eller har en mycket begränsad utbildning och 

behovet av fortbildning hos yrkesverksamma skådespelare med utbild

ning. 

I utredningen föreslås att de tre scenskolorna i tur och ordning vart 

tredje ar skall avstå från antagning av elever till den treåriga grundui:

bildningen. Samtidigt skall skolorna varje år anta elever för andra for

mer av grundutbildning och för fortbildning. 

Antagningen till den treåriga utbildningen bör samtidigt öka från 12 

till 15 elever. Detta innebär en årlig utexaminering av 30 treårsutbil

dade skådespelare mot nuvarande 36. De resurser som frigörs bör till

föras fortbildningen. 

Vid scenskolorna bör vidare inriittas tjänster som bl. a. scenskole

sckretcrare. Därigenom kan rektorernas administrativa uppgifter minskas 

och större utrymme skapas för deras pedagogiska verksamhet. I utred

ningen föreslås vidare att befintliga tjänster i rollgestaltning bör ersättas 

med en tjänst i tal/sång för fortbildningen vid var och en av skolorna. 

Förslaget kan genomföras inom ramen för befintliga medel. Det för

utsätter endast vissa omdisponeringar. 

S t a t c n s k u I t u r rå d ansluter sig till utredningens utgångspunk

ter och finner det rimligt att, så länge arbetslösheten inom skådespelar

kåren är relativt hög, något minska antalet nya treårsutbildade skåde

spelare till förmån för fortbildningen. En omdisponering av skolornas 

medel enligt förslaget är enligt rådets mening det riktiga i nuvarande 

läge. 
Kulturrådet förordar att antagningen av fortbildningselever anpassas 

efter behov år från år. Dock måste antagningen vara så stor att kostna

<lerna motsvarar de resurser som frigörs genom att antagningen till 

grundutbildningcn minskas. Antagningen bör kontinuerligt följas av 

1 Regissören Lars Barringer. 
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kulturrådet. Rådet tillstyrker även förslaget till tjänsteorganisatoriska 

förändringar. 
R e m is sytt rand e n över förslaget har avgivits av statens scen

skolor i Stockholm, Göteborg och Malmö, dramatiska institutet, Konst
närliga och litter~ira yrkesutövares samarbetsnämnd (Klys), Svenska tea
terförbundet, Teatrarnas riksförbund samt Teatercentri1m; Styrelsen 

för scenskolan i Göteborg har till sitt yttrande bifogat skrivelser från 
lärarkåren och elevföreningen vid skolan. 

S::imtliga remissinstanser utom Svenska T eat crförb111ulet och Klys av
visar förslaget att genom minskning av antagning till grundutbildningen 
tillföra fortbildningen större resurser. -Scensko/an i Stodlwlm, drama

tfska institutet och Teatramas riksförb!ind anser att en -nedskärning av 
grundutbildningen skulle strida mot intentionerna i den nya kulturpoli
tiken. Flera rcmissinstanser, bl. a. scensko/an i A-1almö avvisar ocksä de 
arbetsmarknadsmässiga skäkn för en nedskärning. Man framhåller att 

det främst är de outbildade skådespelarna som drabbas av arbetslöshet. 
Svenska Teaterförbundet framhåller att av de skådespelare som söker 
inträde i förbundet mindre iin hälften har genomgått utbildningen vid de 
statliga scenskolorna. I detta läge är det angeläget, framhåller förbundet, 
att för de outbildade införa en modifierad grundutbildning likaväl som 
en egentlig fortbildning. Klys är av samma mening. Scensko/an i Göte

borg, som i princip är positivt inställd till utökad fortbildning, är tvek
samt inställd till en modifierad grundutbildning för yrkesverksamma 
skådespelare utan tidigare utbildning. 

Utredningsmannens bakgrundsmaterial anses av flera remissinstanser 
vara för litet. Framförallt anser man att försöksverksamheten med fort
bildning pågått för kort tid för att några bestämda slutsatser skall kun
na dras. Behovet av fortbildning är otillräckligt utrett. Sanskolan i 
fo.Jal111ö finner det angeläget att det faktiska behovet av återkommande 
utbildning undersöks. Därvid bör skiljas mellan utbildning för dem som 
inte genomgått scenskola (modifierad grundutbildning) och dem som ge
nomgått sådan utbildning (egentlig fortbildning). Först därefter kan be
slut fattas om fortbildningens pedagogiska uppläggning, inriktning m. m. 
Elevföreningen i-id scensko/an i Cöteborg anför liknande synpunkter. 
Dramatiska i11stit11tet och Teatercentrum delar utrcdningsmannens upp

fattning att fortbildningsbchovet är betydande och att det därför finns 
starka skäl för att utöka scenskolornas resurser för detta ändamål. 

Liirarkåren vid scensko/an i Göteborg anser att behörighctsvillkor för 

antagning till fortbildning måste fastställas. Man föreslår viss tids yrkcs

verksamhet som krav för antagning. 
Samtliga remissinstanser tillstyrker de tjänsteorganisatoriska förslag 

som utredningsmannen lagt fram. Dramatiska institutet anser att en viss 
samordning mellan scenskolornas fortbildningsverksamhet bör komma 
till stånd, något som bl. a. påverkar de funktioner som sccnskolcsekrc
terarna skall fylla. 
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Riksdage11s revisorer 

I en skrivelse till regeringen den 27 november 1975 har riksdagens 

revisorer anmält den granskning som genomförts av viss utbildning på 
kulturområdet, däribland utbildningen vid scenskolorna. Revisorerna an
ser att det är nödvändigt att nu göra en bedömning av utbildningens 
omfattning mot bakgrund av såväl den rådande arbetsmarknadssituatio
nen som de framtida sysselsättningsutsikterna. Bedömningen bör grun
das på konkreta ställningstaganden från statsmakternas sida om sats

ningar på kulturområdet och konkreta planer av landsting och kommu
ner om kommande engagemang vid inrättande av regionala teatrar. 

Erforderligt material härför bör arbetas fram. Sådana analyser bör även 
göras med jämna mellanrum i framtiden. 

Föredraganden 

Statens kulturråds förslag om fortbildning i mer permanent form vid 
statens scenskolor, musikdramatiska skolan undantagen. innebär en om
fördelning av utbildningsresurser från grundutbildning till fortbildning. 
De tre scenskolorna bör enligt förslaget i tur och ordning vart tredje 

år avstå från antagning av studerande till den treåriga grundutbild
ningen. Samtidigt skall skolorna varje år anta ett ej fastsfällt antal 

studerande för andra och modifierade former av grundutbildning och 
fortbildning. Förslaget innebär också vissa ändringar i personalorga

nisationen på lärarsidan. 
Kulturrådet har huvudsakligen två utg[u1gspunkler för sitt fi5rsbg, 

nämligen bristen på utbildning bland skådespelare i framför allt de 
fria teatergmpperna och den nuvarande betydande arbetslösheten bland 
skådespelarna. I utredningen hävdas att det finns ett samband mellan 
dessa två förhållanden. Rädet framhåller att omkring tre fjärdedelar 
av medlemmarna i de grupper som inför 1974175 sökte statsbidrag sak
nade utbildning för yrket. Enligt uppgifter som jag erhållit om arbets
lösheten bland skådespelare i augusti 1975 saknade fyra femtedelar 

av de då arbetslösa utbildning för yrket. Dessa förhållanden visar en

ligt min mening på ett behov av olika utbildningsinsatser bl. a. fortbild
ning. I sak delar jag således kulturrådets bedömning av läget. Jag är 

emellertid inte beredd att oreserverat ta ställning för rådets förs1ag ti11 

åtgärder. 
Försöksverksamhet med fortbildning i form av ettåriga kurser in

leddes vid de båda skolorna i Stockholm läsåret 1971172 och utvidgades 
till övriga skolor läsåret därpå. Fr. o. m. läs~1rct 1973/74 avser försöks
vcrksamheten även fortbildning i andra former. Detta har bl. a. lett 

till att hela teatergrupper antagits till fortbildning. Försöksverksamheten 
har således pågått under kort tid. Detta innebär att de aktuella förslagen 
bygger pä ett mycket begränsat erfarenhetsunderlag, vilket påpekas såväl 
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i utredningen som i remissyttrandena. Från flera håll framhålls också 
att utredningen inte tillräckligt har gått in på frågor som rör fortbild
ningens omfattning, innehåll och uppläggning. Först niir dessa frågor 
är utredda och ytterligare erfarenheter har vunnits av den redan på
gående verksamheten anser man att det finns underlag för åtgärder 

av den omfattning som förslaget innebär. Jag delar den uppfattningen 
och finner dessutom, i likhet med flera remissinstanser, att förslaget 
att en scenskola vart tredje år skall avstå från antagning till grundut
bildningcn har både pedagogiska och studieorganisatoriska nackdelar. 

Fortbildningen vid scenskolorna bör enligt min mening fortsätta i 
form av försöksvcrksamhet. Förutsättningarna för försöLsverksamhcten 
behöver förbättras. Vissa skäl talar också för att man bör åstadkomma 
en jämnare fördelning av resurserna mellan grundutbildning och fort
bildning. Jag vill emellertid inte nu för gott ta ställning till omfatt

ningen av grundutbildningen, vilket kulturrådets förslag förutsätter. Re
sursfördelningen bör i stället ske på ett s~itt som medger möjligheter 
till lokala variationer och till omprövning med hänsyn till den aktueila 

utvecklingen rörande behov och efterfrågan vad gäller de olika slag 
av utbildning som anordnas vid scenskolorna. Jag föreslår således att 

skolorna får ett tidsbegränsat bemyndigande att, så länge försöksvcrk
samhetcn med fortbildning varar, själva inom vissa gränser besluta om 
avvägning av resurser mellan grundutbildning och fortbildning. Vad jag 
föreslår är således en flexibel fördelning av resurserna av det slag som 
dramatiska institutet redan innevarande budgetår fått möjlighet att till
lämpa. Antagningen till grundutbildningen vid de tre scenskolorna bör 

i enlighet med varje skolas bedömning kunna minskas från tolv till fagst 
nio studerande per år. Musikdramatiska skolan bör på motsvarande s~itt 
kunna minska antagningen från åtta till lägst sex studerande per år. 
Beslut om minskad antagning bör tas efter samråd med vederbörande 
tillsynsmyndighet. Variationer mellan skolorna bör vara tillåtna. Vid 
varje skola bör resurserna användas på sådant sätt att den samman
lagda kostnaden per studerande i den treåriga grundutbildningen inte 
överstiger nuvarande nivå. Till följd av den utvidgade försöksvcrksam
heten med fortbildning kan det finnas anledning att vakanthålla de nu
varande arvodestjänsterna som lärare i rollgestaltning. Det ankommer 
på regeringen att meddela föreskrifter i dessa frågor. 

Försöksvcrksamhet med fortbildning och denna form för avvägning 
mellan olika slag av utbildning bör ses i ett vidare perspektiv. Det 

gäller frågan om scenutbildningens organisation, omfattning, inriktning 
och uppläggning överhuvud, dvs. en både utbildningspolitisk och kul
turpolitisk fråga. Kulturrådets utredning och förslag visar på en r2.d 

frågor och problem som enligt min mening bör bedömas i ett samman
hang genom en samlad översyn av hela det _aktuella utbildningsområdet. 
De pedagogiska och studieorganisatoriska frågor som rådet kommer in 
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på har inte bara anknytning till fortbildningen utan g1Hler hela scenut

bildningen. Arbetsmarknadsproblcm av det slag som finns på om

rådet bör leda till att både fortbildningens och grundutbildningens om

fattning, innehåll och uppläggning ses över. Frågan om i vilken ut

sträckning som scenskolorna kan medverka i nya slag av artistutbild

ning, t. ex. utbildning av varieteartister, bör övervägas. Den pågående 

försöksverksamheten med fortbildning i olika former kan ge vissa er

farenheter för en bedömning av dessa frågor. Försöksverksamhetcn bör 

dock inte få leda till att översynsarbetet fördröjs. Jag avser att åter

komma till regeringen i fråga om formerna för översynen. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens scenskolor för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 9 541 000 kr. 

B 48. Statens dansskoln 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

2 411 627 

2 465 000 

2 826 000 

Statens dansskola har enligt sin stadga, fastställd den 29 juni 1970 och 

ändrad den 17 december 1970, till uppgift att vid särskilda linjer utbilda 

danspedagogcr och koreografer samt att meddela utbildning i mim. Vid 
skolan anordnas även vidareutbildning för clanspedagoger. 

Utbildningen av koreografer och danspedagogcr är f. n. treå.dg. Till 
utbildningen på danspedagoglinje skall årligen antas ca tolv och på 
korcograflinje ca tre studerande. 

Frågor om utbildning av dansare utreds av dansarutrcdningen (U 

1973: 09). 

1975/76 

Personal 
Lärarpersonal 14 
övrig personal 3 

17 
Anslag 
Lönekostnader 1 352 000 
Sjukvård 1000 
Reseersättningar 21 000 
Lokalkostnader 941 000 
Expenser 150 000 

2 465 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Dans
skolan 

of. 
of. 

of. 

+305 000 
of. 

' 2100 T 

26 900 
+ 13 300 

+293 500 

Statens 
kulturråd 

of. 
of. 

of. 

+304 000 
of. 

+ 2100 
+ 29 200 
+ 14 200 

+349 500 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

+312 000 
of. 

-1- 2 000 

' 40 000 
+ 7 000 

+361000 
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Da11sskolan 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 272 000 kr., varav 36 000 kr. avser 

höjt Iönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativct förordar skolan en minskning av medlen till löne

kostnader och expenser. Vidare förordas att den s. k. prcparandkursen . 

utgår, dvs. den sedan höstterminen 1973 på försök anordnade särskilda 

tvååriga danskursen som förbereder för fortsatt utbildning vid skolans 

danspedagog- och koreograflinjer. 

3. För dansskolans a d m i n i s t r a t i o n behövs en tjänst som sek
reterare. Samtidigt kan en tjänst som assistent dras in. ( + 10 478 kr.) 

4. Skolan begär vidare ökade medel för k u r s v e r k s a m h e t e n 

och särskilt då för de sommarkurser som skolan anordnar ( + 11 000 
kr.). 

Statens kulturråd 

1. Statens kulturråd beräknar för pris- och löneomräkning m. m. 

328 500 kt., varav 36 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Rådet förordar att dansskolan får ökade medel för administratio

nen och for sommarkurserna ( + 21 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har tidigare i inledningen till avsnittet B Kulturändamål nämnt det 

pågående förberedelsearbetet för den förra året beslutade högskole

reformen och vad detta innebär för dansskolan. 

Som framgår av sammanställningen har jag vid min beräkning av 

nästa budgetårs anslag till statens dansskola enbart tagit hänsyn till pris
och lönchöjningar. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till State11s da11sskola för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 2 826 000 kr. 

B 49. Dramatiska institutet 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

9 037 563 

9 250 000 

10 867 000 

Dramatiska institutets uppgifter, som framgår av stadgan (1970: 369) 

för dramatiska institutet (ändrad senast den 27 november 1975), består 

i att utbilda personal för produktion av program för teater, film, radio 
och television. Utbildningen avser verksamhetsområdena regi, bild- och 

ljudteknik, scenografi, maskering och administration. Institutet med

delar även sådan allmän produktionsteknisk utbildning rörande nyss-
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nämnda medier som behövs för yrkesverksamhet av annat slag. I sin 

verksamhet skall institutet främja utvecklingen inom områden som be

rörs av utbildningen. 
Utbildningen vid institutet bedrivs inom följande tvååriga utbildnings

linjer, nämligen allmän linje, administrativ linje, bildteknisk linje, ljud

teknisk linje, scenografilinje och maskeringslinje. Vid institutet anordnas 

vidare verksamhet med fortbildnings- och vidareutbildningssyfte dels i 
form av ettårig allmän produktionsteknisk utbildning, dels i form av 

kurser. 
Till den allmänna produktionstekniska utbildningen skall antas minst 

16 studerande och till de tvååriga utbildningslinjerna lägst 24 och högst 

30 ~tuderande årligen. 

Enligt avtal mellan staten och Svenska filminstitutet lämnar filmin

stitutet för varje budgetår bidrag till driftkostnaderna vid dramatiska 

institutet. Bidragets storlek är bestämt till 500 000 kr. 

1975 /76 

Personal 
Lärarpersonal 12 
Övrig personal 23 

35 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 3 023 000 
Sjukvård 7 000 
Reseersättningar 119 000 

därav utrikes resor (31 000) 
Lokalkostnader 3 147 000 
Undcrvisningskostnader 2617000 
Materielunderhåll m. m. 588 000 
Expenser 349 000 
Kostnader vid uthyrning 

av lokaler m. m. 100 000 

9 950 000 

Uppbörclm1edel 

Bidrag från 
Svenska filminstitutct 500 000 

Inkomster från uthyrning 
av lokaler m. m. 200 000 

Nettoutgift 9 250 000 

Dramatiska institutet 

Beräknad ändring 1976/77 

Dramatiska 
institutet 
och Svenska 
filminstitutet 

+ 2 
-l- 8 

·i-10 

-;- 1 728 000 
of. 

-·- 129 000 
(+ 97 000) 

282 000 
-i- 967 000 
+ 89000 
-- 216 000 

of. 

-; 3 411 000 

500 000 

of. 

+2 911 000 

Före
draganden 

of. 
+l 

-1-1 

811 000 
of. 

-f- 10000 
(+ 4000) 

...!... 266000 
-;- 423 000 

82000 
+ 25 000 

of. 

-1-1 617 000 

of. 

of. 

-;-1617 000 

1. Pris- och Iöncomräkning m. m. 1 524 000 kr., varav 149 000 kr. 

avser höjt Iönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet förordar institutet en minskning av antagningen till 

utbildningen. 
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3. Institutet konstaterar att det föreligger brist på p er s o n a l för 

olika funktioner. För pedagogiska ledningsuppgifter bör inom varje äm

nesområde finnas en tjänst som huvudlärare. Institutet framhåller i 

första hand behovet av en tjänst som avdclningsledare/huvudllirare för 

teaterutbildningen. Därvid kan en minskning av arvoden till gästlärare 

·ske. En motsvarande tjänst som huvudlärare behövs för den ljudtekniska 

utbildningen. För utbildningsadministrativa uppgifter vad gäller den ett-

[iriga studiegången, kursverksamheten samt radio- och maskörutbild

ningarna behövs sammanlagt tre tjänster som assistenter. ( + 387 000 kr.) 

Även på den tekniska sidan behövs en personalförstärkning. Institutet 

föreslår i första hand en tjänst som videotekniker samt en tjänst som 

servicetekniker ( + 181 000 kr.). 

Institutets differentierade utbildningsutbud ställer krav på stuclievlig

leclning för elever och utbildningssökandc, undersökningar av variationer 

i utbildningsbehovet samt information till arbetsmarknaden om utbild

ningsmöjligheterna. För dessa uppgifter behövs en tjänst som studieviig

ledare. Vidare begärs ökade medel för inrättande av en tjänst som före

ståndare för en läromedelscentral, för en kansliskrivartjänst samt bl. a. 

för pedagogisk utbildning av personalen och för arvodering av gästlärare 

och expertis vid elevantagningen. ( + 429 000 kr.) 

4. Institutet behöver ökade medel för r e s e e r s ä t t n i n g a r bl. a. 

för utrikes resor för lärare och elever samt för inrikes resor i samband 

med studievägleclningsuppgifter ( + 118 000 kr.). 

5. För att inrätta en läromcdelscentral vid institutet behövs ökade 

medel för 1oka1 kostnader ( +36 000 kr.). 

6. Institutet konstaterar att efterfrågan på fortbildning och vidare

utbildning i form av kortare kurser är stor. Den möjlighet till överföring 

av resurser från grundutbildningen till fortbildningen och vidareutbild

ningen som institutet kan göra fr. o. m. innevarande budgetår har ut

nyttjats i viss utsträckning. En ytterligare överföring är enligt institutets 

bedömning inte tillrådlig. För att kunna utvidga sin kursverksamhet be

gär institutet därför en ökning av medlen för u n d e r v i s n i n g s

k o s t n a cl e r. Det är vidare av betydelse i pedagogiskt hänseende att 

skådespelare i ökad utsträckning kan medverka i undervisningen. 

( + 562 000 kr.) 

7. Den begärda ökningen för expenser avser kostnader för an

skaffning av läromedel och för information i samband med de ökade 

insatser för studievägledning som n;imnts under punkt 3. Den begärda 

ökningen innefattar även en engångskostnad om 92 000 kr. för inven

tarier till en Iäromcdclscentral. ( + 172 000 kr.) 

Svenska filminstitutet 

Det bidrag om 500 000 kr. som Svenska filminstitutct lämnar till drift

kostnaderna vid dramatiska institutet bör upphöra fr. o. m. budgetåret 

1976177 ( + 500 000 kr.). 
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F örcdraga11de11 

Jag har tidigare under avsnittet B Kulturändamål redovisat vissa följ

der av 1975 års beslut om högskolereform vad gäller utbildningen på 
kulturområdet. Dramatiska institutet, som varit direkt undersHillt rege
ringen sedan verksamheten inleddes år 1970, bör fr. o. m. den 1 oktober 
1976 tillhöra universitets- och högskoleämbetets ansvarsområde. 

Som jag nämnt under anslaget till konstfackskolan bör under nästa 
budgetår vid dramatiska institutet och konstfackskolan anordnas viss ut
bildning för dekormålare vid teatrar. Syftet är att genom en samlad 
utbildningsinsats av engångskaraktär trygga återväxten inom en liten och 

mycket specialiserad yrkeskår, som genom åldersavgång i annat fall 
snart kommer att försvinna. Projektet har utvecklats i samarbete mel
lan olika teaterinstitutioner och utbildningsanstalter. Det innebär att ett 

tiotal nyanställda dekormålare vid de aktuella teatrarna under en tre
årsperiod skall kunna varva en allsidig yrkesverksamhet med vissa ut
bildningsmoment. Yrkesverksamheten och en del av utbildningsmomen
ten förfäggs till teatrarnas atcljeer och verkstäder i anslutning till pro
duktionen. Huvudsakligen teoretiska och praktiskt konstnärliga utbild
ningsmoment förläggs till dramatiska institutet resp. konstfackskolan. 

Kostnaderna för den del av projektet som faller på dramatiska institutet 
beräknar jag till 32 000 kr. Jag h'.lr då beräknat medel för undervisning 
och för viss samordning och administration av projektet. 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag anslaget till 
J 0 867 000 kr. Förutom för pris- och lönehöjningar och den särskilda 
utbildning av dckormålare som jag berört har jag därvid beräknat me
del för en personlig tjänst som förste kontorsskrivare som enligt rege
ringsbeslut nyligen inrättats i samband med omlokalisering. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Dramatiska institutet för btidgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 10 867 000 kr. 
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C KYRKLIGA ÄNDAMÅL 

C 1. Domkapitlen och stiftsniimnderna m. m.: Förvaltningskostna<!er 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

J 976177 Förslag 

5 463 113 

5 117 000 

6 360 000 

Ur förevarande anslag bestrids de kostnader· för domkapitlen, stifts

nämnderna, ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för döva som 

framgår av sammanställningen i det följande. 

I varje stift finns ett domkapitel som handhar kyrkliga angelägenheter 

inom stiftet. De grundläggande bestiinunelserna härom finns i lagen 

( 1936: 567) om domkapitel (ändrad senast 1975: 956). I varje stift utom 

i Stockholms stift finns också en stiftsnämnd. Stiftsnämnderna handläg

ger ärenden som främst rör kyrklig jord. De viktigaste bestämmelserna 

härom finns i lagen (1970: 939) om förvaltning av kyrklig jord (ändrad 

den l 5 december 1975). Enligt denna !Jg ankommer på sti[tsnfö11nd 

dels vissa myndighetsfunktioner, dels förvaltningen av prästlönefonds

fastigh·~terna och skogen pft löneboställena i stiftet. Dessa uppgifter i 

Stocl;hoims stift fördelas mellan stiftsnämnderna i Uppsala och Sträng

nlis. 

I andra stift än Stockholms fördelas kostnaderna för domkapitlen och 

stjftsnämnderna mellan statsvcrket, kyrkofonden och fi.irv~!tningcn av 

pr~istlönefondsfastigheter och bostlillsskog. På kyrkofonden och förvalt

ningen faller sammanlagt hälften av de beräknade kostnader som i sam

manställningen anges under dels Il. Övriga domkapitel, posterna löne
kostnader, sjukvård, lokalkostnader och expenser, dels //l. Tillfiillig per

sonal hos domkapitlen m. m., enligt regeringens bestiimmantle. Dess

utom faller på kyrkofonden och förvaltningen de beräknade kostna

derna under IV. Stiftrnämndema. övriga kostnader som beräknats un

der ll. övriga domkapitel bestrids av statsvcrket. Denna fördelning 

grundar sig på uppfattningen att kostnaderna för stiftsnämnderna helt 

skall betalas av kyrkofonden eller, om kostnaderna avser förvaltningen 

av prästlöncfondsfastigheter och bosHillsskog, av inkomsterna från 

denna förvaltning. 

Förvaltningen av den kyrkliga jorden kan uppdras åt dels för domka

pitel och stiftsnämnd gemensam kanslipersonal, dels stiftsjägmästare och 

vi5s anna;1 sl~oglis personal hos nämnden, dels för förvaltningen särskilt 

anst~illd personal. Även.i den sist nämn~a:gruppen kan ingå kansliperso

nal. 

De anslag till avlöningar som beräknas i det följande avser samtliga 

lönekostnader för den gemensamma kanslipersonalen samt för stiftsjäg-
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mästarna och den förut avsedda skogliga personalen hos stiftsnämn
derna. I den mån dessa båda personalgrupper anlitas för förvaltningen 
av prästlönefondsfastigheter eller boställsskog skall däremot svarande 
lönekostnader tas upp som uppbördsmedel. Dessa uppbördsmedel skall 
beräknas av stiftsnämnderna. Detta kan ske först efter utgången av bud
getåret 1976/77. Med hänsyn härtill kan i detta sammanhang uppbörds

medlcn endast beräknas preliminärt. Det belopp som kan antagas bli ak

tuellt torde kunna uppskattas till minst 550 000 kr. för budgetåret 
1976/77. I detta sammanhang har jag inte belastat förvaltningen med 

kostnader för arvoden m. m. till stiftsnämnds ledamöter. Tilläggas bör 
att jag inte tar upp något anslag till avlöningar åt den personal för vil

ken avlöningarna helt skall bestridas ur inkomsterna från förvaltningen 
av prästlönefondsfastigheter och boställsskog. 

Vad jag i det föregående sagt om lönekostnader äger motsvarande 

tillämpning på stiftsnämnds övriga kostnader. Det belopp som på denna 
punkt bör upptagas som uppbördsmedcl för förvaltningen av prästlöne
fondsfastigheter och boställsskog beräknar jag preliminärt till 100 000 

kr. för budgetåret 1976/77. 
I fråga om domkapitlet i Stockholm faller kostnaderna helt på stats

verket. Kostnaderna för ärkebiskopens kansli och kyrkoherdarna för 

döva faller helt på kyrkofonden. 
Kyrkofondens bidrag tas upp som uppbördsmedel. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 

I. Domkapitlet 1 Stockholm 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättning 
Lokalkostnader 
Expenser 

Il. Örriga domkapitel 
Lönekostnader 
Arvoden och ~ärskilda 

ersättningar 
:Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Publikationjtryck 
Fortbildning av domkapitlens 

personal 

1975/76 

68 
92 

160 

323 300 
600 
600 

34 300 
20700 

7 338 700 

168 800 
16 600 

105 000 
670 900 
525 100 

31 800 

Beräknad ändring 1976/77 

Domkapitlen Föredragan-

+ 

+ 
+ 
+ 

+3,5 
+5 

+s,s 

86 300 
of. 
50 

I 050 
16 400 

+2454 600 

+ 11 800 
+ 1100 
+ 28 450 
+ 118 660 
+ 377 000 
+ 5 050 

+ 4000 

den 

+ 

+ 
+ 
+ 

of. 
+1 

+1 

86 300 
of. 
50 

1 050 
5 100 

+ 1962500 

+ 11 800 
+ 1 100 
+ 9 500 
+ 118 400 
+ 89 500 
+ 4 800 
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/Il. Tillfällig personal hos domka-
pitlen m. m., enligt regeringens 
bestämmande 

1 V. Stiftsnämnderna 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Hyror för tjänstelokaler åt 

stiftsjägmästarna 
Expenser 
Kostnader för medlemskap i 

Föreningen Skogsträdsför
ädling m.m. 

Fortbildning av stiftsjägmästare 
och biträdande stiftsjägmästare 

Konferenser med ledamöter i 
boställsnämnder, m. m. 

V. Å
0

rkebiskopens kansli 
Lönekostnader 
Reseersättningar 
Underhåll 

Vl. Kyrkoherdar för döva 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Ersättning för tjänstebrevsrätt 
Expenser 

Uppbiirdsmedel 

1975/76 

283 000 

2 713 400 
2 350 

319 300 

21 600 

32900 

25 000 

48 000 

235 750 
11 300 

584100 
600 

116 800 
3 000 

31 200 

13 664 700 

Bidrag från kyrkofonden 7 947 700 
Från förvaltningen av prästlöne-

fondsfastigheter och boställsskog 600 000 

Nettoutgift S 117 000 

Domkapitlen 

Beräknad ändring 1976/77 

Domkapitlen Föredragan-
den 

+ 78000 + 78 000 

+ 685 000 + 694 600 
+ 300 + 300 
+ 39 600 + 39 600 

+ 5 100 + 5100 
+ 100 000 

+ 19 720 + 19 700 

of. of. 

+ 1 850 + 1 850 

+ 113 750 + 113 750 
+ 1000 + 1 000 
+ 6000 

+ 117 900 + 117 900 
of. of. 

+ 10500 + 10500 
of. of. 

1400 1400 

+4181 780 +3 471000 

+2466000 +2178000 

+ 50000 + 50000 

+1665780 +1243000 

1. Löne- och prisomräkning m. m. + 3 220 500 kr., varav 335 800 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär för domkapitlens del huvudsakligen perso
nalinskränkningar samt beträffande stiftsnämnderna och kyrkoherdarna 
för döva främst minskad reseverksamhet. Domkapitlen framhåller att 

alternativets genomförande skulle medföra stora svårigheter för stifts
myndighetema att fullgöra sina åligganden. 

3. Den av domkapitlet i Stockholm begärda höjningen av anslags
posten till expenser avser bl. a. renovering av stolar i sessionssalen 

( +s soo kr.). 
4. Domkapitlen i Skara och Härnösand föreslår inrättande av en 

amanuenstjänst vid respektive domkapitel och domkapitlet i Uppsala in-

11 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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rättande av en halv sådan tjänst ( + 186 400 kr.). Domkapitlet i Uppsala 
föreslår också att en tjänst som kontorsbiträde inrättas vid lirkebisko
pens kansli ( + 57 900 kr.). Domkapitlet i Strängnäs anhåller om en 
tjänst som stiftsjägmästarassistent och en ny assistenttjänst vid domka

pitlet ( + 157 900 kr.). Domkapitlet i Växjö föreslår att en ny tjänst för 
ett kvalificerat biträde inrättas vid domkapitlet ( + 63 700 kr.). Vidare 
hemställer domkapitlet i Linköping om en ny tjänst som kontorsbiträde 

och domkapitlet i Visby om en halv sådan tjänst ( +ss 600 kr.). 
5. Den föreslagna höjningen av expensposten under Il. övriga dom

kapitel innefattar bl. a. kostnader för inredning av nya lokaler för dom

kapitlet och stiftsnämnden i Linköping ( + 150 000 kr.) samt möbler och 
utrustning vid övriga domkapitel ( + 128 000 kr.). Vidare begär flera 
domkapitel att cxpensposten räknas upp med hänsyn till belastningen 

( + 35 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
6 360 000 kr. Jag har därvid beräknat medel bl. a. för en tjänst som kon
torsbiträde vid ärkebiskopens kansli. Med hänsyn till de kostnader för
valtningen av prästlönefondsfastigheter och boställsskog medför för 

stiftskanslierna har jag vidare räknat med ett ökat medelsbehov för till
fällig personal samt beräknat medel för expenser vid stiftsnämnderna. 

Uppbördsmcdlen från nämnda förvaltning har som jag redan anfört 
tagits upp endast med preliminärt beräknade belopp. Skulle det vid den 

slutliga beräkningen av bidragen från denna förvaltning - vilken beräk
ning kan ske först under andra halvåret 1977 - visa sig att förvalt
ningen bör belastas med andra belopp än jag har antagit, bör regeringen 
äga rätt att besluta om- den ändring av kyrkofondens bidrag som för

anleds av den ändrade beräkningen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. till Domkapitlen och stil tsnämndema m. m.: Förvaltnings

kostnader för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 

6 360 000 kr., . 
2. bemyndiga regeringen att besluta om ändring av kyrkofon

dens bidrag enligt vad jag nyss har anfört. 

C 2. Ersättningar till kyrkor in. m. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

149 735 
140 000 
140 000 

Detta anslag belastas till största delen med ersättningar till domkyrkOr 
och förutvarande domkyrkor. Ur anslaget utgår också indeln'ingsersätt

ningar till vissa domkyrkosysslomän. 
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Tidigare utgick sammanlagt omkring 1 500 ersättningar till egentliga· 
församlingskyrkor samt vissa domkyrkor och förutvarande domkyrkor. 
Efter medgivande av kyrkomötet (kskr 1946: 6) och enligt beslut av 
riksdagen (prop. 1947: 46, SU 1947: 65, rskr 1947: 168) indrogs emeller
tid flertalet ersättningar, som utgått ur anslaget, vid utgången av budget
året 1946/47. Undantag gjordes för domkyrkor samt de förutvarande 
domkyrkorna i Kalmar och Mariestad. Möjlighet finns för regeringen 
att om särskilda skäl föreligger låta församling behålla sin ersättning el

ler få gottgörelse för denna. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar till kyrkor m. m. för budgetåret 1976/77 an
visa ett förslagsanslag av 140 000 kr. 

C 3. Vissa ersättningar till kyrkofonden 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

5 050 737 
5 051 000 

5 051000 

Enligt 11 § lagen (1970: 940) om kyrkliga kostnader (ändrad den 15 
december 1975) skall från statsverket för varje år utgå ersättning till 
kyrkofonden med 5 050 737 kr. för prästerskapets till statsverket in
dragna tionde m. m. Ersättningen bestrids från detta anslag, som för 
innevarande budgetår är uppfört med ett avrundat belopp av 5 051 000 

kr. Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa ersättningar till kyrkofonden för budgetåret 1976/77 
anvisa ett anslag av 5 051 000 kr. 

C 4. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

341958 

385 000 
475 000 

Enligt kyrkomusi~erförordningen (1950: 375; omtryckt 1973: 681, 
ändrad senast den 27 november 1975) skall kantorstjänst i regel vara 
inrättad i kyrkomusikerdistrikt med lägre invånarantal än 5 000. Kan
torstjänst kan vara antingen skolkantorstjänst, dvs. tjänst som kyrko
musiker och lärare i· grundskolan för klass på lågstadiet eller mdlan
stadiet, eller kyrkokantorstjänst, som är eil självständig kyrkomusikalisk 
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tjänst. I mindre kyrkomusikerdistrikt, där kantorstjänst av organisato
riska skäl inte lämpligen kan inrättas eller bibehållas, får s. k. orgel
spelare anställas. 

För utbildning av skolkantorer anordnas varje år särskilda sommar
kurser som i första hand är avsedda för elever vid lärarhögskolans låg
stadie- och mellanstadielärarlinjer och lärare som genomgått utbildning 

vid dessa linjer. Varje kurs får omfatta högst 24 deltagare. I anslutning 
till kurserna förrättas organist- och kantorsexamen, som utgör det kyr
komusikaliska behörighetsvillkoret för anställning som kantor. 

För behörighet till kyrkokantorstjänst krävs utöver den kyrkomusika
liska behörigheten en särskild pedagogisk examen för kyrkokantorer. 
För avläggande av denna examen anordnas särskilda kurser, vilka ut
görs av brevkurser i musikhistoria och pedagogik samt sommarkurser i 
metodik jämte övningsundervisning. 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden, resekostnadsersätt
ningar och traktamenten till kursledare, kurslärare, examinatorer och 
censorer samt andra utgifter i samband med kurserna och examina. För 
innevarande budgetår har vidare under detta anslag beräknats 65 000 kr. 
som bidrag till kurser för orgelspelare. Bidrag kan utgå till orgelspelar
kurs, som anordnas av Kyrkomusikerorganisationernas samarbetskom
mitte eller av annan huvudman i samarbete med kommitten. Beslut om 
bidrag meddelas av Musikaliska akademiens styrelse, som har tillsyn 
över kurserna. 

Musikaliska akademiens styrelse 

Anslaget föreslås bli höjt med 173 000 kr. Härav beräknas till ökade 
kostnader för arvoden åt kursledare och kurslärare 90 100 kr. och för 
arvoden och reseersättningar till examinatorer och censorer 17 200 kr. 
Till ökade omkostnader i övrigt begärs 9 500 kr. Vidare begär styrelsen 
ytterligare 56 200 kr. som bidrag till kurser för orgelspelare. 

Föredraganden 

Anslaget bör höjas med 90 000 kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. 111. för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 475 000 kr. 

C 5. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

5 605 072 
4 087 000 

200 000 

Reservation 

Från anslaget bestrids innevarande budgetår kostnader för inre och 
yttre restaurering av Uppsala domkyrka samt för vissa reparationsarbe-
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ten i Strängnäs domkyrka. För nästa budgetår har anslag begärts till re
staureringsarbeten i Uppsala domkyrka. 

Till grund för arbetet med den inre restaureringen av Uppsala dom

kyrka ligger ett av riksdagen med viss modifikation godkänt avtal mel
lan staten, domkyrkan och den kyrkliga samfälligheten i Uppsala (se 
prop. 1970: 36 s. 16, SU 1970: 195, rskr 1970: 381). Avtalet innebär i 
korthet, att domkyrkans inre skall restaureras av staten i huvudsaklig 

överensstämmelse med ett av domkyrkoarkitekten Åke Porne hösten 
1969 framlagt förslag, att kostnaderna för förslagets genomförande, 

vilka beräknats till 18,5 milj. kr., skall fördelas mellan staten och sam
fälligheten och att samfällighetens andel skall utgöra en tredjedel av 
samtliga kostnader, dock högst 6,3 milj. kr. 

I avtalet förutsattes att den inre restaureringen skulle bedrivas så, alt 

den kan avslutas senast under budgetåret 1976177. Vidare förutsattes att 
arbetet skulle ledas av en restaureringskommittc med representanter för 
bl. a. domkyrkan och samfälligheten. En sådan kommitte tillsattes av 
Kungl. Maj:t genom beslut den 29 januari 1971. I kommitten, vars ord
förande är landshövdingen Ragnar Edenman, ingår förutom nyss
nämnda representanter även företrädare för byggnadsstyrelsen och 
riksantikvarieämbetet. Beslutet innehåller också närmare föreskrifter om 

hur restaureringen skall bedrivas. 
Aven beträffande den yttre restaureringen av Uppsala domkyrka 

föreligger ett av riksdagen godkänt avtal mellan staten, domkyrkan och 
samfälligheten (se prop. 1973: 1 bil. 10 s. 170, KrU 1973: 10, rskr 
1973: 90). Avtalet innebär i korthet, att domkyrkans yttre skall repare
ras av staten i huvudsaklig överensstämmelse med ett av nyssnämnda re
staureringskommitte den 18 augusti 1971 framlagt förslag, att repara
tionsarbetcna, vilka förutsätts vara slutförda budgetåret 1976/77, skall 
ledas av restaureringskommitten samt att samfälligheten skall betala 1 
milj. kr. av kostnaderna för förslagets genomförande, vilka beräknats till 
7,2 milj. kr., och staten resten. 

Resta11reringskommitth1 räknar med att restaureringsarbetena vid 
Uppsala domkyrka skall - såvitt avser egentliga byggnadsarbeten -
vara avslutade under innevarande budgetår. Den totala kostnaden för 
den invändiga restaureringen beräknas till ca 18,6 milj. kr. och kostna
derna för statsverket till 12,4 milj. kr. Av sistnämnda belopp har för 

budgetåren 1970/71-1975176 anvisats 11,8 milj. kr. För den invändiga 
restaureringen av domkyrkan erfordras sålunda ytterligare 0,6 milj. kr. 

Den totala kostnaden för de utvändiga reparationsarbetena kommer 
att uppgå till ca 7,6 milj. kr., varav statsverkct skall svara för ca 6,6 
milj. kr. För ändamålet har anvisats 7 005 000 kr., varav 1 825 000 kr. 

från arbetsmarknadsstyrelsen och 5 180 000 kr. från förevarande an
slag. Detta innebär att de anvisade medlen överstiger de beräknade 
kostnaderna för statsverket med ca 400 000 kr. 
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Kommitten hemställer därför att för de invändiga restaurcringsarbec . 
tena i Uppsala domkyrka för budgetåret 1976177 dels få ta i anspråk de 
400 000 kr. som anvisats för skyddsarbeten men inte utnyttjats, dels få 
anvisat ett reservationsanslag om 200 000 kr. 

Föredraganden 

För invändiga restaureringsarbeten i Uppsala domkyrka bör i enlighet 
med restaureringskommittens förslag få disponeras de medel som anvi
sats för yttre reparationsarbeten men som inte behöver utnyttjas för 
detta ändamål. Jag tillstyrker vidare att ytterligare 200 000 kr. anvisas· 
för den invändiga restaureringen av domkyrkan. 

Anslaget bör alltså för nästa budgetår föras upp med 200 000 kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor för budgetåret 
1976177 anvisa ett reservationsanslag av 200 000 kr. 

C 6. Bidrag till ekumenisk verksamhet 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

120 000 
130 000 
180 000 

Från anslaget utgår innevarande budgetår· dels bidrag till Svenska 
ekumeniska nämnden med 120 000 kr. till bestridande av Sveriges års
avgift till Kyrkornas världsråd, dels bidrag till Nordiska ekumeniska 
institutet med 10 000 kr. 

Svenska ekumeniska 11ä11111den 

Årsavgiften till Kyrkornas världsråd uppgick år 1974 till 140 400 kr. 
och har för år 1975 beräknats till 150 000 kr. Nämnden emotser under 
de närmaste åren ytterligare uppräkningar av det svenska bidraget, un
der år 1976 med minst 15 000 kr. Med hänsyn härtill anhåller nämnden 
om en höjning av statsbidraget till nämnden med 45 000 kr. till 165 000 

kr. 

Nordiska ekumeniska institutet 

En höjning av statsanslaget är nödvändig för att nuvarande verksam
hetsram skall kunna hållas. Institutet anhåller därför att statsbidraget 

höjs med 5 000 kr. till 15 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till ökningen av årsavgiften till Kyrkornas världsråd före 
ordar jag att bidraget till Svenska ekumeniska nämnden höjs med 45 000 
kr. Vidare tillstyrker jag att bidraget till 'Nordiska ekumeniska institutet 

höjs med 5 000 kr. 
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Anslaget bör alltså för nästa budgetår räknas upp med 50 000 kr. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till ekumenisk verksamhet för budgetåret 1976177 
anvisa ett anslag av 180 000 kr. 

C 7. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

140 000 
155 000 

175 000 

Enligt beslut av riksdagen (prop. 1966: 34, SU 1966: 51, rskr 1966: 
158) utgår bidrag av statsmedel till de svenska utlandsförsamlingarna. 
Beslutet avsåg de svenska församlingarna i Paris, London, Berlin, 

Köpenhamn, Oslo, Helsingfors och Buenos Aires, för vilka Kungl. Maj:t 
har fastställt kyrkoordning. Av anslaget för innevarande budgetår utgår 
130 000 kr. som bidrag till avlöning av kyrkvaktmästare och biträden på 
församlingarnas pastorsexpeditioner, medan 25 000 kr. utgör gottgörelse 
åt den svenska församlingen i London för förlorad rätt till skeppsavgif- . 

ter. 

Domkapitlet i Uppsala 

De kostnader för avlöning av biträden och kyrkvaktmästare som bör 
beaktas vid bidragets bestämmande uppgår enligt domkapitlets beräk
ningar till 313 200 kr. budgetåret 1976/77. Domkapitlet hemställer, att 
bidraget för avlöningskostnadcr bestäms till hälften av detta belopp, dvs. 
till 157 000 kr. Vidare föreslår domkapitlet, att gottgörelsen till den 
svenska församlingen i London även för nästa budgetår skall utgöra 
25 000 kr. 

Föredraganden 

På grund av församlingarnas ökade kostnader för avlöning av biträ

den och kyrkvaktmästare förordar jag att anslaget för nästa budgetår 
höjs med 20 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna för budget

året 1976/77 anvisa ett anslag av 175 000 kr. 
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C 8. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlandsförsamlingamas 
kyrkoltyggnader 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

80 000 

80000 

125 000 

Reservation 

Från anslaget utgår innevarande budgetår bidrag till reparationsar

bcten på de svenska kyrkorna i Buenos Aires och London. 
Bidraget till svenska kyrkan i Buenos Aires har beräknats till 105 000 

kr., varav hittills anvisats 70 000 kr., och bidraget till svenska kyrkan 
i London till 130 000 kr., varav hittills anvisats 90 000 kr. (prop. 1974: 1 
bil. 10 s. 100, KrU 1974: 4, rskr 1974: 66). 

Svenska församlingen i London anhåller om ytterligare bidrag med 

belopp motsvarande f 11 890 (ca 113 000 kr.). Av detta belopp avser 
ca 71 500 kr. kompensation för kostnadsökningar för tidigare redovi

sade arbeten och ca 41 500 kr. kostnader för nya arbeten, bl. a. repa
ration av fuktskador och ombyggnad av toaletter. 

Byggnadsstyrelsen erinrar om att styrelsen tidigare dels framhållit 

att upprustningen av svenska kyrkan i London var starkt motiverad, 
dels pekat på svårigheterna att kostnadsberäkna arbetena. Styrelsen 
vitsordar att kostnaderna för liknande arbeten i de fastigheter i London 
som styrelsen ansvarar för har ökat betydligt under de senaste åren. 

Domkapitlet i Uppsala tillstyrker att församlingen beviljas bidrag 

med begärt belopp. 
Kammarkollegiet har inte något att erinra mot att församlingen ges 

full ersättning för kostnadsökningarna. Däremot finner kollegiet det 
något tveksamt om bidrag bör utgå för de nya arbetena. Kollegiet vill 
dock inte motsätta sig bifall till ansökningen även i denna del. 

F Jredraga11den 

Med hänsyn till att kostnaderna för erforderliga reparationsarbeten 
vid svenska kyrkan i London har blivit betydligt större än beräknat till
styrker jag att statsbidraget räknas upp med 100 000 kr. Totalt behövs 

alltså för svenska kyrkan i London ytterligare 140 000 kr., vilket belopp 
bör fördelas på två år. För nästa budgetår räknar jag med ett medels
behov av 90 000 kr. för reparationsarbeten på svenska kyrkan i London. 

I fråga om svenska kyrkan i Buenos Aires räknar jag med ett me

delsbehov av 35 000 kr. 
Anslaget bör alltså för nästa budgetår räknas upp med 45 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till reparationsarbete11 pil de svenska utlandsför

samlingarnas kyrkobyggnader för budgetåret 1976/77 anvisa 
ett reservationsanslag av 125 000 kr. 
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C 9. Bidrag till trossamfund 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
J 976177 Förslag 

12 000 000 

16 000 000 
19 000 000 

Reservation 

Från detta reservationsanslag utgår bidrag till religiös verksamhet 

(verksamhetsbidrag) enligt kungörelsen (1974: 404) om statsbidrag till 

vissa trossamfund. Verksamhetsbidrag utgår till församling som 1. till

hör annat kristet trossamfund än svenska kyrkan eller ingår i grupp av 

samverkande kristna församlingar utanför svenska kyrkan, 2. är anslu

ten till Sveriges frikyrkoråd eller på annat sätt samverkar med rådet 

och 3. tillhör sådant samfund eller ingår i sådan grupp av församlingar 

som betjänar minst 3 000 personer i Sverige. Till församling som inte 

uppfyller villkoren under 1 och 2 utgår bidrag om regeringen förklarat 

att det trossamfund församlingen tillhör kan komma i fråga till stats

bidrag enligt nämnda kungörelse. Sådana beslut föreligger beträffande 

estniska evangelisk-lutherska kyrkan i Sverige, ungerska protestantiska 

församlingen i Sverige, katolska kyrkan i Sverige, de mosaiska försam

lingarna i Sverige och de ortodoxa kyrkorna i Sverige. 

Frågor om bidrag prövas av en samarbetsnämnd, vari ingår företrä

dare för alla samfund eller grupper av församlingar som är anslutna 

till eller samverkar med Sveriges frikyrkoråd. I ärende om statsbidrag 

till församling inom samfund, som inte är anslutet till frikyrkorådet, 

skall samarbetsnämnden inhämta yttrande från en till nämnden knuten 

delegation. I denna delegation ingår bl. a. företrädare för de trossam
fund som inte är representerade i samarbetsnämnden men som enligt 

regeringens beslut kan komma i fråga till statsbidrag. Ledamöterna i 
nämnden och i delegationen utses av regeringen. 

Ur anslaget utgår vidare sammanträdesarvodcn och reseersättningar 

åt ledamöter och suppleanter i samarbetsn1lmnden och i delegationen 
samt ersättning till frikyrkorådet för informativt och administrativt ar
bete. 

Sveriges frikyrkoråd 

Efterfrågan på såväl verksamhetsbidrag som lokalbic.Irag har varit 
utomordentligt stor och befintliga anslag måste betraktas som otill

räckliga. Bidragen har trots detta varit av mycket stor betydelse för 

samfunden. Frikyrkorådet har i flera år haft som mål att få i varje fall 

10 % av den totala utgiftsvolymen för berörda samfund och försam

lingar täckt av statsbidrag. En likvärdig ekonomisk behandling av be

rörda samfund och svenska kyrkan skulle därmed uppnås. Frikyrko

rådet föreslår därför att verksamhetsbidraget successivt räknas upp. 

För budgetåret 1976177 anhåller frikyrkorådet om en höjning av verk

samhetsbidragct med 4 milj. kr. till 20 milj. kr. 
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Föredraganden 

Det statliga stödet till andra trossamfund än svenska kyrkan har 
ökat mycket snabbt under de senaste åren. Anslagen till trossamfund·, 
har sålunda höjts från 2 milj. kr. budgetåret 1972/73 till 21 milj. kr. 
budgetåret 1975176, varav 5 milj. kr. avser bidrag till anskaffande av 

lokaler för trossamfund. Jag anser det angeläget att trossamfunden får 
goda möjligheter att verka och föreslår därför att förevarande anslag 
för nästa budgetår räknas upp med ytterligare 3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till trossamfund för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

reservationsanslag av 19 000 000 kr. 

C 10. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

3 000 000 

5 000 000 
6 000 000 

Reservation 

Från detta reservationsanslag utgår särskilt bidrag till lokaler för re
ligiös verksamhet (lokalbidrag) enligt kungörelsen (1974: 404) om stats
bidrag till vissa trossamfund. Lokalbidrag får utgå till församling som 
enligt bestämmelserna i samma kungörelse kan få verksamhetsbidrag 

(se reservationsanslaget C 9). 
Lokalbidrag får utgå för 1. anordnande av lokal genom nybyggnad, 

ombyggnad eller köp, 2. genomgripande upprustning av befintlig lokal 
och 3. anskaffande av inventarier i samband med anordnande av lokal. 
Lokalbidrag utgår dock inte för lokaler eller inventarier för vilka stat
ligt stöd utgår enligt kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd till all
männa samlingslokaler. 

Fråga om lokalbidrag prövas på samma sätt och i samma ordning 
som verksamhetsbidragen. 

Sveriges frikyrkoråd 

Införandet av ett särskilt statsbidrag för anordnande av lokaler för 
trossamfund har mött ett uttalat stort behov. Erfarenheten från första 
årets förvaltning av lokalbidraget är att behovet och efterfrågan varit 

större än beräknat. Budgetåret 1974175 inkom ansökningar om lokal
bidrag från 141 församlingar med en sammanlagd skälig ·byggnads
kostnad på 115 milj. kr. Frikyrkorådet finner det mot denna bakgrund 

motiverat att anslaget för nästa budgetår höjs med 5 milj. kr. till 10 

milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget tillkom genom beslut av 1974 års riksdag (KrU 1974: 9, 
rskr 1974: 113) och utgör ett komplement till de bidrag som utgår en-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 171 

ligt kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlings
lokaler. 

För nästa budgetår föreslår jag att anslaget räknas upp med 1 milj. 
kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund för 
budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 6 000 000 
kr. 





Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdcpartementct 173 

D. SKOLVÄSENDET 

Vissa gemensamma frågor 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har liksom under de senaste åren samman
fattat sina anslagsframställningar i en särskild skrift (Skolväsendet, spe
cialnummer av Aktuellt från skolöverstyrelsen). I denna redovisas även 
huvuddragen av Sö:s bedömningar i fråga om långtidsbudgetperioden 

1977/81. 
I sitt inledande avsnitt Gymnasieskolans utveckling tar Sö upp frågor 

om integration och andra aktuella planeringsproblem inom gymnasie
skolan. 

Sö behandlar gymnasieskolans integration och skolstorlek och erin
rar inledningsvis om riksdagens beslut 1964 (prop. 1964: 171, SU 

1964: 1, rskr 1964: 407) och 1968 (prop. 1968: 140, SU 1968: 195, 
rskr 1968: 404) att integrerad gymnasieskola skulle inrättas, vilket ock
så skedde från läsåret 1971/72. Integrationen innebar bl. a. ett samman
förande till samma skolenhet av studievägar från gymnasium, fack
skola och yrkesskola. Efter införandet av gymnasieskolan har en debatt 
förts om integration och skolstorlekar, vilket har föranlett Sö att låta 
göra en utredning. I denna söker Sö klargöra de grunder som nu skall 
anses gälla för gymnasieskolans organisation, med särskild hänsyn ta
gen till skolanläggningens storlek. 

Med hjälp av intervju- och enkätundersökning, som genomförts i 19 
kommuner, har Sö gjort en analys av integrationsbegreppet. Analysen 
resulterade i ett antal integrationskriterier enligt följande. 

Sektorintegration innebär att elever från olika utbildningssektorer in
tegreras. Linjerna kan enligt Sö uppdelas på två sektorer, en tcknisk
naturvetenskaplig och en humanistisk-social-ekonomisk. Sektorintegra
tionen iir tillfredsställande om båda sektorerna återfinns på samma skol
enhet. Ett andra krav är att elever från olika nivåer skall vara represen
terade (nivåintegration). Inom varje sektor skall det då finnas två ut

bildningsvägar, 3-4-åriga och 2-åriga studievägar. Nivåintegrationen 

anses tillfredsställande om båda slagen av utbildningsvägar är represen
terade inom var och en av de två sektorerna. Sö talar vidare om köns

i11tegratio11. Med detta avses att elever från studievägar med företrädes

vis manlig rekrytering skall blandas med elever från sådana med företrä
desvis kvinnlig rekrytering. Könsintcgrationen anses tillfredsställande om 

antalet flickor är 40-60 % av totala antalet elever. Slutligen nämner 
Sö praktik-teori-integration. Elever med praktisk och elever med teore-
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tisk studieinriktning skall integreras. Praktik-teori-integrationen är till
frcdsstä\lande om elever på praktiska linjer utgör 25-75 % av totala 
antalet elever. En skolenhet är, menar Sö, fullständigt integrerad endast 
om samtliga här uppställda integrationskriterier är uppfyllda. 

I avsikt att utröna graden av integration i landets gymnasieskolor 
bar Sö granskat samtliga kommunala och landstingskommunala gym
nasieskolor. Av de 569 befintliga skolorna är det endast 121 som är 
allmänna skolenheter. På grundval av de uppställda integrationskrite
rierna tycker Sö sig kunna dela upp de allmänna skolenheterna i tre 
grupper, allt efter integrationsgrad. Den första gruppen utgörs av 38 
skolor som ej är sektorintegrerade eller ej är nivåintegrerade. ·Vidare 
finns det skolenheter som är sektor- och nivåintegrerade, men ej är 
praktik-teori-integrerade och/eller ej är könsintegrerade. Dessa 25 sko
lor utgör en andra grupp. Slutligen finns det 58 skolor som är fullstän
digt integrerade enligt de av Sö uppställda integrationskriterierna. 
Uppgifter om fördelningen av skolstorlekar, mätt i antalet elever, inom 
och mellan de tre grupperna, redovisas i följande tabell. 

De 121 allmiinna gynwasieskolomas elevantal (1973-09-15) 

Skolstorlek 
antal elever 

301- 400 
401- 500 
501- 600 
601- 700 
701- 800 
801- 900 
901-1 000 

1 001-1 100 
1101-1200 
1201-1300 
1 301-1400 
1401-1 500 
1 501-1 600 
1601-1 700 
l 701-1 800 
1 801-1900 
1901-2000 
2001-2100 
2 101-2 200 
2 201-2 300 
2 301-2 400 
2 401-2 500 
2 501-2 600 

Antal skolor 

Medeltal elever 
aritm. medium 
median 

Ej sektor
eller nivå
integrerade 

5 
6 
2 
7 
2 
8 
3 
2 
1 
0 
0 
1 

1 

38 

1 050 
980 

Sektor- och · Fullt 
nivå-integrerade integrerade 
men ej praktik-
teori- .och/eller 
könsintegrerade 

3 
1 
3 
I 
5 
I 
1 
2 
3 
2 
2 
0 
1 

25 

980 
890 

2 
4 

12 
5 
9 
8 
9' 
5 
0 
0 
3 
0 
0 
1 

58 

780 
790 
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Tabellen visar att endast 16 % av de 58 fullständigt integrerade sko
lorna har mer än 1 000 elever. Inom intervallet 500-1 000 elever åter
finns 43 skolor (74 %). Sö konstaterar vidare att det av medeltals
värdena framgår att en ökning i integrationskrav inte behöver medföra 
en ökning i skolstorlek. 

De 58 fullständigt integrerade skolorna har även studerats beträffan
de antalet linjer. Sö:s utredning. finner att antalet linjer varierar mellan 

11 och 16. Medeltalet är 14 linjer.· 
På grundval av utredningsmaterialet söker Sö bestämma en gymna

sieskolenhets minsta och största storlek. Sö framhåller att skolförord
ningens (1971: 235) definition av integrerad gymnasieskola, som också 

har behandlats av utbildningsutskottet (ex. UbU 1973: 33, 1974: 11), 
endast är att se som en teoretisk modell utan verklighetsvärde. Enligt 
denna definition skulle en gymnasieskola med endast fyra linjer kunna 
anses integrerad. Mot bakgrund av de uppställda integrationskriterierna, 
tycker sig Sö inte kunna rekommendera en gymnasieskola med mindre 

än elva linjer. Skolor med detta antal linjer har minst ca 400-500 ele

ver, vilket kan sägas vara en integrerad gymnasieskolas minimistorlek. 
Beträffande maximistorleken finns det ur integrationssynpunkt ej an
ledning med större skolanläggningar än de med 1 200 elever. Sö gör 

vidare en bedömning i vilka fall en uppdelning av stora skolenheter på 
två mindre enheter är möjlig. Därvidlag finner Sö att en uppdelning av 

skolor med 1 000-1100 elever åtminstone är möjlig och att en uppdel
ning av skolor med mer än 1 200 elever ej möter svårigheter ur integra

tionssynpunkt. 
Sö tar även upp frågor rörande integrationen av handikappundervis

ningen. Man konstaterar att målet för verksamheten för handikappade 

är en normalisering till samhället. I våra dagar innebär detta att mil
jön, både den fysiska och den psykiska, skall förändras så att den ger 
den handikappade möjlighet till ett rikt liv. Ett naturligt steg för att 
uppnå detta mål är att avveckla den segregerade skolan. De handikap
pade skall i stället inlemmas i skolan. Integrationsbegreppet är dock ej 
heller här entydigt. Sö gör en uppdelning på lokali11tegreri11g, verksam

hetsi11tegreri11g och administrativ integrering. Lokalintegrering innebär 
att den fysiska miljön för handikappade och icke-handikappade sam
manfaller. Verksamhetsintegrering innebär en samverkan mellan handi

kappade och andra elever i skolarbete och fritidsaktivitetcr. Detta kan 
ske antingen genom samverkan mellan klasser för handikappade och 
andra klasser (gruppintegrering), eller genom att handikappade elever 
samundcrvisas med de icke-handikappade (individualintegrering). Den 

administrativa integreringen, som endast indirekt berör eleverna, rör 
frågor om lagstiftning, huvudmannaansvar, organisation m. m. Det gäl
ler här t. ex. om det är nödvändigt med särskild lagstiftning rörande 
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åtglfrder för handikappade i skolan, eller om bestämmelserna skall tas 
in i redan befintlig skollag, barnavårdslag etc. 

För SÖ har det varit naturligt att börja med lokalintegreringen. 
Genomförandet av lokalintegreringen började med de yngre eleverna, 

dvs. i förskolan och grundskolan. Sö uppger att det nu finns långsiktiga 
planer på att avveckla de segregerade formerna av skola och elevhem 
för rörelsehindrade och utvecklingsstörda elever. Beträffande gymnasie
skolan, där integrationen fortfarande är av mindre omfattning redovi

sar Sö de olika handikappgrupperna var för sig, enär de inbördes är 
olika och kräver skilda insatser. 

Synskadade elever är den grupp där integreringen kan drivas längst. 
Med stöd av pedagogiska hjälpmedel kan de individuellt integreras i 

gymnasieskolan. Hörselskadade elever kan däremot endast undantagsvis 
integreras individuellt. I Örebro kommun förekommer dock lokalinte
grerad utbildning för gravt hörselskadade. För de rörelsehindrade före

ligger f. n. flera alternativa möjligheter till gymnasial utbildning. Sålun
da bedrivs viss försöksverksamhet vid Ingemundsskolan (f. d. Norr

backainstitutet) i Solna kommun och Skärholmens gymnasium i Stock
holms kommun. Det finns även möjlighet att inrätta specialklasser för 
rörelsehindrade. Vidare kan arbetsmarknadsutbildning anordnas. Den 
antalsmässigt dominerande handikappgruppen utgörs av de psykiskt 
utvecklingsstörda. Den gymnasiala utbildningen för dessa elever kallas 

yrkcsundervisning. Sö uppger att 1970 var särskolans yrkesundervis
n ing till 15 % lokalintegrerad. Dagens aktuella siffra ligger på ca 33 % . 

Sö har påbörjat en utvärdering av integrationen. 
Sö tar också upp planerings/rågar i gymnasieskolan. Inför läsåret 

1974/75 sökte 95 000 ungdomar till 86 000 intagningsplatser på gymna
sieskolans linjer. Det var dock endast 75 000 (79 % ) som påbörjade sin 
utbildning. För 19 000 av dessa hade vidare inte förstahandsönskemålet 
blivit tillgodosett. Detta innebar att det endast var knappt 60 % som 
påbörjade en utbildning i enlighet med sina förstahandsönskemål. Sam
tidigt stod nära 10 ':-0 av utbildningsplatscrna tomma. Vidare framgår 
den bristande balansen av att nära 11 000 platser saknade behöriga 
förstahandssökande, medan det för de populära linjerna fanns 18 000 

fler sökande än platser. 
Sö konstaterar också att utbildningsefterfrågan undergått en snabb 

förändring. De mer utpräglat yrkesinriktade linjernas ökade popularitet 
belyses av det faktum att ansökningarna till dessa under en femårs
period ökat med 29 % . Ansökningarna till övriga tvååriga linjer mins
kade med 46 % , medan reduceringen av ansökningarna till de 3- och 
4-åriga linjerna stannade vid 16 % . 

Den förändrade utbildningsefterfrågan har dock inte påverkat den 
sneda könsfördelningen på olika linjer. Sålunda är det bara mellan 1 
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och 2 % av de sökande till verkstadsteknisk, el-teleteknisk, bygg- och 
anläggningsteknisk, fordonsteknisk och träteknisk linje som är flickor. 

Tillgången på platser i gymnasieskolan har inte förändrats i samma 

takt som utbildningsefterfrågan. En jämförelse mellan läsåren 1971/72 
och 1975/76 visar att för vissa tvååriga utbildningslinjer uppgår minsk

ningen till 20 %, medan de 3- och 4-åriga linjerna minskat med 9 %. 
Platsantalet för de mer utpräglat yrkesinriktade linjerna har ökat med 
25 % . En total anpassning av platstillgång till sökandeefterfrågan är, 
enligt Sö:s uppfattning, inte alltid möjlig med hänsyn till resursbegräns
ning och arbetsmarknadsskäl. Sålunda innebär de preliminära organisa
tionsbeslut som Sö fattat för läsåret 1975/76 endast en ökning med 
1 000 platser på de mer utpräglat yrkesinriktade linjerna. Det är dock 
Sö:s str~ivan att ytterligare öka intagningskapaciteten på dessa linjer. 

De regionala balansproblemen är fortfarande en realitet. Det är 
endast ca 125 orter i landet som har ett relativt fullständigt utbud av oli

ka gymnasicskolutbildningar. Sö belyser problemen genom att hänvi
sa till undersökningar som visar att om en utbildning saknas i vissa delar 
av landet så är ungdomarnas efterfrågan på denna utbildning bara en 
tredjedel så stor i dessa delar av landet som i de delar där utbildningen 
finns. De områden som har vikande elevunderlag har dock genom de 
nya organisationsformer som prövats, dvs. särskild samordnad gymna
sieskola och gymnasieskola i glesbygd, lyckats upprätthålla ett gott ut
bud av utbildningslinjcr. Trots detta måste, menar Sö, såväl den regio
nala fördelningen som inriktningen av intagningskapaciteten förändras 
för att råda bot på den regionala obalansen. 

Den första årgången av elever ·från de mer utpräglat yrkesinriktade 
linjerna i gymnasieskolan avslutade vårterminen 1973 sin utbildning. 
Sö har undersökt denna grupp, vad avser genomströmning, platsut
nyttjande och vad som hänt eleverna efter gymnasieskolan. 

Genom att dividera antal avgångna elever med det antal intagnings
platser som Sö lade ut 1971 får man ett mått på utbildningseffckten. 
För de aktuella linjerna sammantaget uppgår denna till 72 % . Utbild
ningseffekten påverkas av antalet lediga elevplatser i årskurs 1 och an
talet studieavbrott under utbildningstiden. I årskurs 1 var genomsnittet 
ej utnyttjade intagningsplatser 11,7 %. Studieavbrotten i årskurs 1 bi
drog till att sänka utbildningseffekten med 12,3 % och i årskurs 2 med 
4,4 %. 

Av de ca 20 700 som avslutade sina studier vårterminen 1973 hade 

8 av 10 förvärvsarbete och 1 av 10 studerade ett år senare, i april 1974. 
3 % uppgav sig vara arbetssökande. Liksom för utbildningsvalen förelåg 
markanta skillnader mellan pojkars och flickors yrkesval. Deltidsarbete 
var även vanligare bland flickor. 70 % av de förvärvsarbetande hade 
stadigvarande arbete, 20 % tillfälligt arbete, medan resterande 10 % 

12 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bilaga JO 
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var anställda sorn praktikanter. Pojkarna upplevde sig i betydligt högre 
grad ha stadigvarande arbete. De förvärvsarbetande hade en genom

snittlig månadslön på 2 000 kr. Lönenivån i områden där linjerna do
minerades av pojkar låg betydligt högre än genomsnittet för samtliga 
linjer. Pojkarna tjänade också mer än flickorna med samma utbildning. 
Högsta lönen hade de som gått processteknisk-, skogsbruks- samt verk
stadsteknisk linje. Bland de förvärvsarbetande ansåg 60 % att deras 
utbildning varit en lämplig förberedelse för yrket, medan 20 % ansåg 
den olämplig. Mest positiva var elever från skogsbrukslinjen och vård
linjen. Elever från beklädnadsteknisk linje och el-teleteknisk linje var 

mest negativa. 
Sö redovisar även ett material rörande sko/väsendets omfattning. 

Grundskolans och gymnasieskolans omfattning hösten 1974 

Skolform Antal Andel% Antal Antal Antal 
därav i elever klasser skol- kommun 

män kv enheter med utb. 

GRUNDSKOLA 1012165 51,3 48,7 45594 3942 278 
Lågstadiet 364 021 51,5 48,5 17 765 3 466 278 
Mellanstadiet 339 233 51,2 48,8 15 541 3 252 278 
Högstadiet 308 911 51,2 48,8 12 288 822 276 

GYMNASIE-
SKOLA 212 226 50,9 49,1 10520 565 221 
Specialkurser < 1 år 9 171 16,6 83,4 610} 443 >lår 26 330 44,9 55,1 1 789 
Linjer åk 1 77 265 51,3 48,7 3 426 412 145 

åk 2 69 852 51,8 48,2 3 435 399 145 
åk 3 25 168 58,4 41,6 1 058 209 126 
åk 4 <n 4440 93,7 6,3 202 33 31 

För gymnasieskolans del redovisar Sö intagningskapaciteten för så-
väl specialkurser som linjer. Platsfrekvensen dvs. antalet intagningsplat

ser i förhållande till antalet 16-åringar, föreslås öka från 94,6 % läs
året 1975/76 till 97,1 % läsåret 1976/77. 

Utvecklingen under de två senaste åren framgår av följande tabell. 

Antal ht 73 

Skol-
ledare Lärare 

2031 73984 

978 18 651 
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Antal elevplatser och behöriga förstahandssökande till linjer oclz direkt 

grundskoleanknutna specialkurser om minst ett <1rs längd liisåren 

1974175 och 1975176 

Studieväg 1974/1975 Behöriga 1975/1976 Behöriga 
Beslutade förstahands- Beslutat förstahands-
elevplatser sökande ant. elevpl. sökande 
(t. o. m. (1975-08-29) 
1974-12-31) 

Tvddriga 
Beklädnads teknisk 509 515 493 477 
Bygg- och anlägg-
ningsteknisk 4 176 2 899 4080 3 063 
Distribution och 
kontor 9 269 7 940 9 289 8 653 

Ekonomisk 5 041 3 470 4040 3 006 
El-teleteknisk 3 928 7 291 3 892 6 512 
Fordonsteknisk 2 896 4 277 3 008 4 799 

Jordbruk 1 036 1 977 1 006 1 900 
Konsumtion 9 265 8 748 9 031 7 772 
Livsrnedelsteknisk 1 128 I 659 1176 1 477 

Processteknisk 432 283 488 402 
Skogsbruk 892. 833 940 792 
Social 9 961 8 598 9 394 7 937 

Teknisk 4 448 2 740 3 660 2135 
Träteknisk 604 911 636 834 
Verkstadsteknisk 6 440 6 011 6 800 5 711 

Vård 6 296 15 556 6 974 13 291 
Musik 180 548 180 449 
Övriga spec.kurser 1 946 3 094 2020 2 739 

Minst tredriga 
Ekonomisk 5 865 5 825 6143 5 990 
Humanistisk 3 480 3 155 3 270 3 027 
Naturvetenskaplig 8 715 8 049 8 228 7 636 

Samhällsvetenskaplig 4 695 5 853 4 635 5 714 
Teknisk 6 585 6447 6 788 6 653 

Samtliga 97 787 106 679 96 5711 100 969 

1 Inklusive 300 platser i SSG-B och 100 platser i korrespondensundervisning 
på gymnasial nivå. 

Ur tabellen kan utläsas att antalet behöriga förstahandssökande till 
de mer utpräglat yrkesinriktade linjerna och specialkurserna minskade 
med ca 3 600. Detta får dock ses mot bakgrund att det totala antalet 
sökande sjönk med ca 5 700. Nedgången i antalet sökande till övriga 
2-åriga linjer var ca 1 800 medan de 3- och 4-åriga linjerna fick vidkän
nas en minskning med ca 300 sökande. 

Sö räknar med en successiv ökning av antalet intagningsplatscr på 
gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna studievägar om minst ett 
års längd till ca 120 000 budgetåret 1980/81. Huvuddelen· av denna ök" 
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ning avses falla på de 2-åriga mer utpräglat yrkesinriktade studie
vägarna. 

F iiredraganden 

Samhällets möjligheter för att tillförsäkra barn och ungdom goda ut

vecklingsmöjligheter har successivt ökat. Förskolan, grundskolan och 
gymnasieskolan har undan för undan byggts ut. Den allmänna förskolan 
omfattar i dag i princip alla sexåringar och samhället har påtagit sig 
ansvaret för en ytterligare kraftig expansion av förskoleverksamheten 
under resten av 70-talet. Grundskolan omfattar i princip alla barn och 
ungdomar i åldern 7-16 år. Antalet intagningsplatser i gymnasieskolan 

motsvarar ca 95 CJ·b av en årskull 16-åringar. 

Samtidigt är det uppenbart att utbyggnaden i sig inte löser alla elevers 
behov eller tillgodoser alla de krav som kan ställas på samhället i 
fråga om insatser för barn och ungdom. Betydande insatser har gjorts 
för att på olika stadier ge alla barn rätt till lika utvecklingsmöjligheter. 
Ref ormarbetet i dessa avseenden bör emellertid fortsätta, vilket bl. a. 
kommit till uttryck i dels förslag från utredningen om skolans inre ar
bete (SIA) i betänkandet (SOU 1974: 53) Skolans arbetsmiljö, dels barn
stugeutredningens betänkande (SOU 1974: 42) Barns fritid, dels invand
rargruppens utredningsarbete (Ds U 1975: 13) Förslag om åtgärder för 
invandrarbarnen i förskola, grundskola och gymnasieskola, dels gymna
sieskolgruppcns rapport (Os U 1975: 18) Utbildning m. m. för 16-19-
åringar, dels sameutredningens betänkande (SOU 1975: 99) Samerna i 
Sverige. Ett genomgående drag .i dessa förslag är att förbättra omsorgen 
om och utbildningen för grupper som inte i samma utsträckning som 
andra blivit delaktiga av samhällets insatser. Att tillgodose olika efter
satta gruppers behov är därför en naturlig utvecklingslinje för allt re
formarbete inom skolan. De förslag jag lägger fram i det följande och 
de förslag som jag kommer att föreslå regeringen att senare i särskilda 
propositioner förelägga riksdagen är ämnade att öka skolans förutsätt
ningar att tillgodose dessa gruppers behov. 

Förslagen från utredningen om skolans inre arbete och barnstugeut
redningen utgör härvidlag viktiga utgångspunkter. SIA:s betänkande 
möttes under remisstiden av ett mycket stort intresse och över 700 re

missyttranden har inkommit till utbildningsdepartementet. En samman
ställning av en stor del av dessa yttranden har gjorts och tillställts alla 
dem som har lämnat synpunkter på betänkandet. Jag avser att föreslå 
regeringen att lägga fram en särskild proposition till riksdagen vid 
1975/76 års riksmöte grundad på förslagen från de båda utredningarna. 
Propositionen kommer att ge underlag för en successiv förändring av 
skolans arbetssätt. Den kommer också att innehålla förslag till omfat
tande utbildnings- och fortbildningsåtgärder för att ge skolans personal 
förutsättningar att positivt medverka i denna förändring. Efter samråd 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 181 

med chefen för socialdepartementet kommer jag då också att behandla 
frågan om en allmän fritidsverksamhet för barn och ungdom och dess 
anknytning till skolan och fritidshemmen: En sådan helhetssyn på barns 
och ungdomars behov kommer att kunna utgöra riktpunkt för det ~o
kala planerings- och utvecklingsarbete som bör komma till stånd i ar
betet med barn och ungdom. 

Om det skall bli möjligt att bättre än f. n. tillgodose alla elevers behov 
måste skolan utveckla ett nära samarbete med det omgivande samhället. 
I skolans arbete måste på ett naturligt sätt ingå medverkan från arbets
liv, föreningsliv och organisationer. För att skolarbetet skall kunna för
ankras hos eleverna måste skolan anknyta till den verklighet ungdo
marna befinner sig i. Även dessa frågor kommer jag att föreslå rege
ringen att ta upp i den nämnda propositionen. 

Frågan om elevernas motivation för skolarbetet samt skolans förut
sättningar att främja elevens sociala och personlighetsmässiga utveck
ling hör också samman med betygssystemets utformning. Denna fråga 
utreds f. n. av 1973 års betygsutredning (U 1973: Ol). Utredningen gav 
under hösten 1974 ut en diskussionspromemoria och väntas slutföra sitt 
arbete under 1976. 

På grundval av framställningar från flera kommuner har regeringen 
för innevarande läsår medgivit f örsöksverksamhet med s. k. friare re

s11rsanvii11d11ing. Detta gäller ett antal rektorsområden i ·bl. a. Motala, 
Nynäshamns, Sollefteå, Solna, Stockholms och Åstorps kommuner. Av
sikten med försöksverksamhetcn är att använda befintliga resurser flexi
belt och efter skiftande behov, vilket det nuvarande regelsystemet för 
statsbidragen till skolväsendet inte medger. SlA:s förslag om en annor
lunda resursanvändning kommer att behandlas i mitt försl~g till den 
nämnda propositionen. 

Ansvarsfördelningen mellan· staten och kommunerna samt frågan om 
ett nytt statsbidragssystem på skolans område utreds av utredningen 
(U 1972: 06) staten, skolan och kommunerna (SSK). SSK har i betän
kandet (SOU 1975: 9) Individen och skolan tagit upp ansvarsfördelning
en i pedagogiska och organisatoriska frågor till allmän disku.ssion~ Ä v~n 
frågor som rör skolans administration och ekonomi tas upp i betänkan
det. I betänkandet (SOU 1975: 6) Huvudmannaskapet för specialskolan 
och särskolan redovisar utredningen tidigare diskussioner om och ställ
ningstaganden till huvudmannaskapet för specialskolan och särskolan 
samt skäl för och emot framtida primärkommunalt huvudmannaskap 
för dessa skolformer. Betänkandena har remissbehandlats genom utred
ningens försorg. 

Med skrivelse den 11 oktober 1974 har utredningen (E 1965: 65) 

rörande sexual- och samlevnadsjrågor i undervisnings- och upplysnings

arbetet (USSV) avlämnat betänkandet (SOU 1974: 59) Sexual- och 
samlevnadsundervisning jämte förslag till lärarhandledning. Utredning-
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en lägger i sitt betänkande fram förslag till mål och riktlinjer för 
sexual- och samlevnadsundervisningen i skolan. Till betänkandet har 
fogats förslag till lärarhandledning. Betänkandet har remissbehandlats. 
Ett stort antal remissvar har inkommit. 

Regeringen har den 18 december 1975 fattat beslut att överlämna 
betänkandet och samtliga remissyttranden till Sö för beaktande i det 
fortsatta läroplansarbetet tillsammans med en inom utbildningsdeparte
mcntet upprättad promemoria. Denna har även tillställts samtliga remiss
instanser. 

Jag avser också i samråd med chefen för socialdepartementet att 
föreslå regeringen att till riksdagen vid 1975176 års riksmöte avlämna 
en särskild proposition på grundval av de förslag om invandrarbarnens 
hemspråksträning som har utarbetats av en arbetsgrupp inom utbild
ningsdepartementet. Därvid kommer bl. a. att behandlas gruppens för
slag om ökade insatser för hemspråksträning i förskolan, grundskolan 
och gymnasieskolan. Enligt gruppens uppfattning är en sådan nödvän
dig för att stimulera invandrarbarnets känslomässiga, intellektuella, so
ciala och språkliga utveckling. Gruppen har beräknat att ca 95 000 
barn kan komma i fråga för särskilda åtgärder. Med hänsyn till de 
stora variationer som finns vad gäller olika språkgrupper, geografisk 
spridning, svårigheter med tjänstgöringsunderlag m. m. anser gruppen 
att man måste tillförsäkra ett starkt lokalt inflytande över verksamheten. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att betydande insatser redan 
nu görs för invandrarelever i grundskolan. Invandrargruppen har beräk
nat kostnaderna för nuvarande stödundervisning i svenska, studiehand
ledning på hemspråk och hemspråksundervisning till ca 90 milj. kr. i 
grundskolan och gymnasieskolan. 

Aven inom ramen för anslaget Särskilda åtgärder på skolomr!idet görs 
insatser för invandrareleverna. Huvuddelen av medlen under detta an
slag används dock till åtgärder av generell natur. En utvärdering av an
vändningen av medlen, som gjorts av skolöverstyrelsen (Sö), visar att. 
stora delar av anslaget för undervisningsändamål används för att öka 

lärartätheten. Dessa frågor kommer mer ingående att behandlas i den 
proposition som jag avser att föreslå på grundval av förslag från SIA. 
Enligt utvärderingen förefaller insatserna för elevvårds- och fritidsända
mål ha inneburit positiva effekter för många elever. Det är därför till
fredsställande att kommunerna i allt större utsträckning har engagerat 
sig för sådana insatser. Sö har i skrivelse den 13 december 1975 redo
visat användningen av medlen för läsåret 1974175. 

Jag kommer i det följande att föreslå en ökning av anslaget Särskilda 
åtgärder på skolområdet till 50 milj. kr. Anslaget skulle därmed uppgå 
till 50 milj. kr. för budgetåret 1976177. 

Vid mina ställningstaganden till Sö:s anslagsframställning har jag i 
likhet med tidigare år lagt särskild vikt vid de förslag som avser de han-
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dikappades situation. Inom specialskolans ram föreslår jag därför en 
fortsatt utbyggnad av den regionala stödorganisationen för synskadade 

elever. Vidare anser jag att skolledarorganisationen vid specialskol
enheterna bör förstärkas. För den pågående försöksverksamheten med 
tidig språk- och läsinlärning för döva barn räknar jag medel för tjänster 
som speciallärare (lågstadielärare). Ytterligare insatser för elevernas 
fritidsverksamhet och för föräldrars besök vid specialskolenheterna bör 

också göras. 
Expertgruppen för vissa :::.igenarfrågor har till statsrådet Le i jon över

lämnat en redogörelse för försöksverksamhet för utomnordiska zigenare 
och förslag till åtgärder. Föredragande statsråd kommer senare denna 

dag under elfte huvudtiteln att redogöra för innehållet i promemorian 
samt för de synpunkter som framkommit vid remissbehandlingen. 

Sameutredningen har i december 1975 överlämnat betänkandet (SOU 
1975: 99) Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Vid sin behand

ling av de samiska utbildningsfrågorna har utredningen kartlagt insla
gen av samiska språk och samisk kultur inom alla delar av utbildnings
samhällct. En rad åtgärder föreslås för att stärka de samiska inslagen 
på alla nivåer. Utbildning av klass- och ämneslärare föreslås för same
undervisningen i sameskolan (nomadskolan), grundskolan och gymnasie
skolan. Vidare föreslås särskilda tjänster som hemspråkslärare i samiska. 

Förutsättningar bör enligt utredningen skapas för ett ökat antal vecko
timmar i samiska i grundskolan. Utredningen framhåller att man inom 

grundskolans ram har de bästa förutsättningarna för att med ett ökat 
samhällsstöd bidra till bevarandet och utvecklingen av samernas kultur. 

Sameutredningens betänkande remissbehandlas f. n. 
Antalet behöriga förstahandssökande till minst ettåriga utbildningar 

inom gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del minskade för läs
året 1975176 med 5 700 jämfört med föregående år. Antalet förstahands
sökande uppgick till totalt ca 101 000. Sammanlagt möter de mera ut
präglat yrkesinriktade linjerna och därtill knutna specialkurser en sådan 
efterfrågan från elevernas sida att antalet tillgängliga utbildningsplatser 
inte motsvarar behovet. En viss minskning av förstahandsintresset för 
den el-teletekniska linjen och vårdlinjen kan noteras. Dessa linjer har 
dock fortfarande ett stort överskott på sökande. De tvååriga mera 
teoretiska linjerna fortsätter att minska i popularitet medan de tre- och 

fyraåriga linjerna i stort sett möter samma elevintresse som tidigare. 
Även för innevarande läsår har emellertid den naturvetenskapliga linjen 

rönt ett minskat förstahandsintresse från elevernas sida. 
Enligt vad som framgår av Sö:s långtidsbedömning för budgetåren 

1976/77-1980/81 kommer antalet 16-åringar under nästa budgetår att 
minska i antal jämfört med innevarande år. Nedgången är dock tillfällig 
och antalet 16-åringar ökar därefter successivt för att mot periodens slut 
beräknas uppgå till mer än 123 000. Detta innebär en ökning med ca 
20 000 jämfört med vad som beräknas för budgetåret 1976/77. 
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Jag räknar därför redan för nästa läsår med en försiktig uppräkning 
av antalet elevplatser inom gymnasieskolan totalt. Jag bedömer det vara 
angdäget att fortsätta utökningen av de tvååriga mera utpräglat yrkesin
riktade linjernas kapacitet. Särskilt angeläget anser jag det vara att få 
till stånd en utökning av antalet platser på. vårdlinjen för att tillgodose 
samhällets behov av utbildad personal såväl inom hälso- och sjukvården 

som inom barnomsorgen. Jag vill framhålla vikten av att berörda myn
digheter gör särskilda insatser för att öka andelen pojkar på denna linje. 
Även en fortsatt utbyggnad av verkstadslinjen, processteknisk, fordons
teknisk samt el-teleteknisk linje bör enligt min mening komma till stånd. 

För att underHitta för kommunerna att anordna sådan utbildning som 
kräver särskilt stora insatser i form av nyutrustning föreslår jag att för
höjda statsbidrag skall utgå för utrustning på vissa linjer. 

Som jag tidigare har nämnt är det fortfarande svårt att få en tillfreds
ställande ansluming av elever till den ·naturvetenskapliga linjen inom 
gymnasieskolan. Chefen för utbildningsdepartementet berör senare bl. a: 
de konsekvenser en sådan vikande rekrytering på sikt kan komma att 
medföra för tillgången på personal med högre naturvetenskaplig och 

teknisk utbildning. Antalet studieavbrott på denna linje är oroväckande 
högt. Särskilda insatser bör därför övervägas för att söka intressera de 
ungdomar som har påbörjat studier på linjen att fullfölja dessa. Som· 

exempel kan nämnas att antalet elever som slutförde studierna på linjen 

1974 endast utgjorde 66 % av antalet som påbörjade studierna i årskurs 
1 år 1971. Slirskilt svårt synes det vara att få flickor att intressera sig 
för den naturvetenskapliga linjen vilket i ännu högre grad gäller för den 
tekniska linjen. Som jag senare kommer att redogöra för under anslaget 
Bidrag till driften av gymnasieskolor bedrivs inom Sö ett omfattande 
arbete på olika plan för att bryta denna negativa utveckling. Jag anser 
det vara synnerligen angeläget att Sö:s arbete med att öka anslutningen 
till den naturvetenskapliga linjen intensifieras. Jag vill i detta samman
hang erinra om den bedömning som 1960 års gymnasieutredning gjorde 
i betänkandet (SOU 1963: 42) Ett nytt gymnasium vid motiveringen av 
förslaget beträffande utbildningskapacitet för den ·naturvetenskapliga 

linjen. Gymnasieutredningen underströk att förutsättningen för att ka~ 
pacitetsmålet skulle nås var att flickor i större utsträckning ägnade sig 
åt naturvetenskapliga och tekniska studier. Medan 'vi har nått andra 

mål som ställts upp för gymnasieskolans utveckling har detta mål inte 

uppnåtts. 
Jag vill emellertid betona att det inte är tillräckligt att vidta åtgärder 

enbart inom gymnasieskolan för att komma till rätta med det minskade 

intresset för naturvetenskapliga och tekniska studier. Elevernas attityder 

och intresse för sådan utbildning och yrkesverksamhct grundläggs som 
regel mycket tidigt. Det är därför viktigt att olika slag av åtgärder slitfs 
in redan i grundskolan för att stimulera intresset för naturvetenskap 
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och teknik både bland flickor och pojkar. Jag tänker då framför allt på 
åtgärder inom undervisningsmetodiken och utformningen av den prak
tiska yrkcsorienteringen bl. a. i syfte att få en mer realistisk bild av 
arbetslivet. För att bryta traditionellt könsrollstänkande i studie- och 
yrkesvalet måste också åtgärder inom studie- och yrkesorienteringen 
vidtas. Som jag tidigare har redovisat avser jag att senare föreslå rege
ringen att för riksdagen framlägga en särskild proposition utifrån de 
förslag SIA redovisat. Då kommer jag även att framlägga vissa förslag 

som ansluter till vad jag nu anfört. 
Landsorganisationen i Sverige (LO) har i en skrivelse till regeringen 

framlagt vissa förslag rörande gymnasieskolan. LO föreslår bl. a. ökade 
insatser för ämnet arbetslivsorientering inom de tvååriga mera utpräglat 

yrkesinriktade linjerna och att alla elever i gymnasieskolan skall beredas 
möjligheter till praktisk yrkesorientering på arbetsplatsen. LO finner det 
vidare angeläget att den gymnasiala utbildningen kan erbjudas i etapper 

genom ett utbud av kortare kurser på hel- eller deltid. 
En del av de frågor som har aktualiserats av LO hör nära samman 

med förslag som framförts av utredningen om skolans inre arbete, var
för jag avser att behandla dessa i den särskilda proposition till riks
dagen vid 1975/76 års riksmöte som jag avser att föreslå regeringen. 
LO:s krav om att lärare skall ha arbetslivserfarenhet utanför skolan be
handlas nu i 1974 års liirarutbildni11gs11tred11i11g efter det att regeringen 
har utfärdat tilläggsdirektiv härom. Vissa förslag av LO som rör gym
nasieskolan behandlas i den av mig senare berörda rapporten Utbild

ning m. m. för 16-19-åringar. Jag anser att det är angeläget att LO:s 
förslag i olika former följs upp i det fortsatta reformarbetet på skolans 

område. 
I 1975 års budgetproposition (prop. 1975: 1 bil. 10 s. 100) redovisade 

jag att en arbetsgrupp har tillsatts inom utbildningsdepartementct med 
uppgift att kartlägga problem och överväga åtgärder vad gäller utbild
ning m. m. för gruppen 16-19-åringar. I första hand har arbetsgruppen 
föreslagit atgärder som syftar till att. stärka ställningen för de ungdomar 
som tillgodoses mindre väl av nuvarande utbildningssystem. Efter för
slag av arbetsgruppen har regeringen genom beslut den 18 juni 1975 
medgivit att försöksverksamhet får anordnas i Göteborg, Linköping, 

Hallsberg, Ludvika och Lycksele i syfte att pröva såväl ett nytt kurs
utbud som en mer flexibel organisation, ändringar i intagningsförfaran
det och förstärkt studie- och yrkesorientering. Arbetsgruppen har den 

10 december 1975 överlämnat sin rapport (Ds U 1975: 18) Utbildning 

m. m. för 16-19-åringar. 
Mot bakgrund av att ungdomar utan yrkesförberedande utbildning 

löper stor risk att slås ut på arbetsmarknaden föreslår gruppen bl. a. att 
man inom gymnasieskolan skall kunna erbjuda ungdomar, som valt att· 

inte studera vidare utöver grundskolan, korta yrkesförberedande kurser. 
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I ett längre perspektiv bör enligt gruppen gymnasieskolan ses över sek
torsvis med målet att främja möjligheterna till återkommande utbild
ning. Gymnasieskolans utbildning bör vidare utformas så att den leder 
till rörlighet på arbetsmarknaden. Detta måste enligt gruppen bl. a. med
föra att gymnasieskolans mer teoretiskt inriktade linjer tillförs yrkesför
bcredande inslag, vilket också är en förutsättning för motsvarande ut
veckling inom den högre utbildningen i enlighet med riksdagens beslut 
på grundval av propositionen om reformering av högskoleutbildningen 

m. m. (prop 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179). Gruppen föreslår 
vidare ett ökat ansvarstagande för de elever som av olika anledningar 
inte väljer att studera vidare efter grundskolan bl. a. i form av en upp

följning av dessa elever till 18-årsåldcrn för att underlätta deras inträde 
på arbetsmarknaden eller atcrgång till studier. Gruppens rapport remiss
bchandlas f. n. Redan nu vill jag emellertid anmäla att jag i den nämn
da propositionen på grundval av förslag från utredningen om skolans 
inre arbete räknar med en betydande uppräkning av antalet grundbe
lopp för försöksverksamhet med uppsökande studie- och yrkcsoriente
ring. 

Vissa vårdutbildningar som i dag ingår i gymnasieskolan kommer 
fr. o. m. den 1 juli 1977 att ingå i högskolan (prop. 1975: 9, UbU 1975: 
17, rskr 1975: 179). Flera av dessa utbildningar har behandlats av 1968 

års utbildningsutredning (U 68) i betänkandet (SOU 1973: 58) Hög
skoleutbildning-, hälso- och sjukvårdslinje, social servicelinje, medicinsk 
assistentlinje, arbetsterapeut- och sjukgymnastlinje. Betänkandet har 
remissbehandlats. U 68 förutsatte i betänkandet att förslagen skulle be
arbetas ytterligare. Ett sådant arbete pågår inom utbildningsdeparte
mcntet. Berörda myndigheter, utbildningshuvudmän och personalorga
nisationer kommer att beredas tillfälle att delta häri. Riktpunkt för ar
betet är att göra vissa studieorganisatoriska förändringar i utbildning
arna som kan genomföras den 1 juli 1977. I arbetet eftersträvas en an
passning av innehållet i utbildningarna till de riktlinjer som har presen
terats av U 68 och de därav föranledda remissyttrandena. Genom detta 
arbete skapas nya förutsättningar för sådana förändringar av vårdut
bildningarnas innehåll som följer av utvecklingen i fråga om personal
struktur och personalbehov på vårdområdet. 

Den världsaktionsplan som antogs vid FN:s kvinnokonferens i Mexi

co City sommaren 1975 omfattar bl. a. en rad åtgärder inom utbild
ningsområdet och på arbetsmarknaden för att lösa sociala och ekono
miska problem som motverkar jämställdhet mellan könen. Nationella 
och internationella insatser förutsätts för att uppnå de mål som upp
ställdes för det Internationella Kvinnoåret 1975 under temat "Jämlik

het, utveckling och fred". 
Arbetet inom Sverige för att följa upp världsaktionsplanen samord

nas, såsom framgår av föredragande statsrådets redogörelse tidigare 
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denna dag under tredje huvudtiteln, av delegationen för jämställdhet 
mellan män och kvinnor. Ett fortlöpande samråd i utbildningsfrågor 
äger rum mellan delegationen och utbildningsdepartementet. Uppfölj
ningen av planen inom utbildningsområdet utgör en fortsättning på de 
olika insatser för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor som 
har berörts i olika sammanhang under de senaste åren. 

En slutrapport föreligger nu över deri första etappen av Sö:s särskilda 

könsrollsprojekt. Rapporten, som fått namnet "Ett friare val - jäm

ställdhetsprogram för skolan", ger förslag om hur skolan skall kunna 

förverkliga uppställda mål i fråga om ökad jämställdhet och åstadkomma 
en jämnare könsfördelning inom olika studievägar. Rapporten, som f. n. 

remissbehandlas, bar utgjort underlag för diskussioner i skolorna under 

FN-veckan den 19-24 oktober 1975 under temat "Man - kvinna -

utbildning". I rapporten återfinns bl. a. förslag till åtgärder för att ändra 
tillvalen på grundskolans högstadium, vilka fortfarande är starkt köns
bundna, och för att bryta skolsamhällets eget könsrollsmönster, som bl. a. 
återspeglas i att så gott som alla skolledare är män och nästan alla låg
stadielärare kvinnor. På dessa punkter sker redan nu en uppföljning av 

projektet. Förslag rörande ett tekniskt-praktiskt ämne i grundskolan 
och förändring av tillvalsmöjligheterna på högstadiet kommer sålunda 
att behandlas i den kommande propositionen om skolans inre arbete. 
Mina förslag avses även omfatta vissa utbildningsinsatser för att bl. a. 
stimulera till ökad rekrytering av kvinnor till sko/ledartjänster. Förslag 

till sådana atgärder har också lagts fram i betänkandet (SOU 1975: 43) 
angående kvinnor i statlig tjänst. Rekryteringen till skolledartjänster 
bör enligt min mening bli mer allsidig vad avser fördelning på kön och 
lärarkategorier. Det är angeläget att utifrån könsrollsprojektcts förslag 
arbetet med hur skolan praktiskt skall kunna fullgöra sin uppgift att 
medverka till jämställdhet mellan könen nu går vidare. 

Sedan gymnasieskolans införande läsåret 1971/72 har vissa markanta 
förändringar skett i efterfrågan på utbildning inom denna skolform. 
Bl. a. har ett ökat intresse kunnat noteras för de mer utpräglat yrkes
inriktade linjerna. Förändringarna har dock inte påverkat den sneda 
fördelningen av pojkar och flickor på olika linjer. ökade insatser inom 
studie- och yrkesorienteringen krävs för att motverka de negativa effek

terna härav. Studie- och yrkesorienteringens uppgift kommer jag också 
att behandla i den särskilda propositionen på grundval av förslag från 

bl. a. SIA. Som jag tidigare anfört måste också de problem uppmärk
sammas som hänger samman med den minskade anslutningen till högre 
naturvetenskaplig utbildning och möjligheterna att stimulera även flic
kor till val av linjer och studievägar som kan bidra till att öka rekryte
ringen på området ifråga. 

Möjligheten att stimulera till okonventionella studieval i gymnasie
skolan sammanhänger med konstruktionen av inträdeskraven för olika 
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utbildningar. Denna fråga behandlas bl. a. av 1973 års betygsutredning. 
Som ett led i samhällets insatser för barnomsorgen föreslås en vä

sentligt utökad barnskötareutbildning inom gymnasieskolan. I syfte att 
försöka få en jämnare åldersfördelning till stånd bland personalen i för
skolan kommer ökningen till största delen att gälla kortare kurser som 

främst är avsedda för personer med erfarenhet av arbete med eller vård 
av barn. Jag kommer vidare att föreslå regeringen att i en särskild pro

position till riksdagen vid 1975/76 års riksmöte föreslå en kraftig ut
byggnad av fritids pedagog- och förskollärarutbildningama. Försöks
verksamhcten för att öka rekryteringen av män till förskollärarutbild

ningen fortsätter mot bakgrund av de alltjämt positiva erfarenheterna. 
För den planerade expansionen av samhällets barntillsyn krävs ökad 
utbildning av lärare och handledare för personalutbildning inom om
rådet. I proposition 1975/76: 25 rörande tilläggsbudget I till statsbud
geten för budgetåret 1975/76 har medel beräknats för särskilda åtgär
der i detta syfte. Riksdagen har fattat beslut därom (UbU 1975/76: 16; 

rskr 1975/76: 76). 
Lärarnas arbetsmarknad har under senare år genomgått betydande 

förändringar. Stor brist på utbildade lärare har tidigare rått. Denna 

situation har nu beträffande klass- och ämneslärare vänts till ett visst 

överskott. Det är positivt att skolan i högre grad än tidigare kan rekry
tera behöriga lärare. Samtidigt finns en stor brist på förskollärare och 
fritidspedagogcr. De resurser som frigörs genom en minskad klass- och 
ämneslärarutbildning bör så långt möjligt utnyttjas i en utökad förskol
Hirar- och fritidspcdagogutbildning. Dessa frågor kommer att behandlas 
i en särskild proposition till riksdagen vid 1975176 års riksmöte. 
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a) centrala och regionala myndigheter m. m. 

D 1. Skolöverstyrelsen 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

69 232 995 
70 414 000 
82 915 000 

Skolöverstyrelsen (Sö), vars arbetsuppgifter framgår av förordningen 
(1965: 737) med instruktion för skolöverstyrelsen (omtryckt 1974: 441, 
ändrad senast den 27 november 1975), är organiserad på fem avdelning
ar, nämligen en undervisningsavdelning för skolan (S), en undervis

ningsavdelning för vuxenutbildning (V), en avdelning för lärarutbild
ning och pedagogiskt utvecklingsarbete (L), en avdelning för planering 
(P) och en avdelning för administrativa frågor (A). Inom Sö finns 18 
byråer, som fördelas mellan avdelningarna enligt Sö:s bestämmande. 

Hos Sö finns vidare en skolöverläkare samt sektioner för information 
och för rationaliserings- och utrcdningsarbete. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

därav ersättning till expertis 
Sjukvård 
Reseersättningar 

därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Kostnader för kontorsdrift 

och bibliotek 
Läromedelsnämnden 

Avrundat 

1975/76 

438,5 
231 

669,S 

51 595 500 
(5 572 000) 

92 800 
2 360 000 

(63 000) 
6 364 200 
6 855 400 

2 686 100 
460 000 

70 414 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

- 4' 
-15 1 

-191 

+12 168 400 
(+ 2612500) 
+ 98 200 
+ 185 200 

(+ 7 000) 
' 38 800 

+ 1 832 300 

350 700 
-1- 50 600 

+ 14 724 200 
+14 724 000 

Före
draganden 

-171 

-151 

-32' 

+ 10025 700 
( + 1109 700) 
+ 58 200 
+ 101 400 

(+ 6000) 
--.-- 38 800 
+ 1 869 100 

+ 357 700 
+ 50 600 

-!-12 SOi SOO 
+ 12 501 000 

1 Avser tiden fr.o.m. den 1 oktober 1976 då ansvaret för lärarnas grundutbild
ning överförs till det nya universitets- och högskoleämbetet, vilket medför en 
minskning av personalen på avdelning L med 20 handläggare och 15 övrig per
sonal. 

Skolöverstyrelse11 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 14 096 400 kr., varav 1417100 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-altcrnativet räknar Sö med en nedskärning av medlen för 
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expertis. SÖ räknar vidare med en minskning med fyra skolkonsulenter, 
tre gymnasieinspektörer, två amanuenser i befordringsgång och tre bi
träden i befordringsgång. Sö räknar dessutom med en minskning av 
re!eersättningar och expenser. 

3. Sö förutsätter att ansvaret för lärarnas grundutbildning fr. o. m. 
den 1 oktober 1976 förs över till det nya universitets- och högskole
ämbetet och har med anledning härav räknat med en personalminsk
ning på avdelning L från nämnda tidpunkt med 20 handläggare och 15 
övriga tjänstemän. Vidare har medlen för sjukvård, resecrsättningar 
och expenser minskats. ( - 2 381 800 kr.) 

4. Sö föreslår inrättande av två tjänster för handläggare inom ad
ministrativa avdelningen främst för frågor om förctagsdemokrati, till
lämpningcn av den nya lagstiftningen om anställningsskydd samt upp
gifter med anledning av arbetsrättskommittens förslag. Med hänsyn tiJI 
de kvalificerade uppgifter det är fråga om föreslås en tjänst som av
delningsdirektör och en tjänst som byrådirektör. ( + 235 700 kr.) 

5. För studiehandledarfunktionen inom Sö:s redovisningsgrupp be
gärs en tjänst som förste byråsekreterare ( + 80 300 kr.). 

6. Till byrå S 2:s verksamhet hör bl. a. den ekonomiska sektorn. 
Detta område är särskilt komplicerat och starkt differentierat. Det be
står, förutom av de två- och treåriga linjerna, av ett 50-tal specialkurser 
och ett tiotal enskilda yrkesskolor inom den merkantila sektorn. Ut
vecklingen inom området går också snabbt, vilket kräver ett kontinuer
ligt kursplanearbete. För detta arbete behövs en sammanhållande kraft, 
som också kan garantera den kontinuitet i verksamheten som skolkon
sulentorganisationen inte kan tillgodose. Sö föreslår därför att en tjänst 
som skolkonsulent byts ut mot en tjänst som avdelningsdirektör. 
( + 11 900 kr.) 

7. Det ökade medelsbehovet för expertis beräknas till 1 802 800 kr. 
8. Sö begär medel för tre praktikplatser ( + 180 000 kr.). 
9. Det ökade medelsbehovet för expenser avser till största delen 

ADB-verksamheten och information om skolväsendet. En ökning av 
medel avsedda för framställning och distribution av prov samt av 
medlen till representation föreslås också. ( + 699 000 kr.) 

I skrivelse den 8 oktober 1975 har Sö anhållit om resurser för en 
effektiv prognosverksamhet på lärarområdet. Sö föreslår att fyra fasta 
tjänster inrättas. Dessutom begärs medel för att tillfälligt kunna enga
gera personal med fälterfarenhet från det område prognosen avser samt 
ökade medel för omkostnader. ( +624 000 kr.) 

Expertgruppen för vissa zigenarfrågor har i departementspromemo
rian (A 1975: 8) Zigenare i Sverige lämnat en redogörelse över försöks
verksamhet för utomnordiska zigenare samt framfört förslag till vissa 
åtgärder. Expertgruppen anser bl. a. att, då Sö f. n. saknar sakkunnig 
personal för handläggning av frågor rörande zigenarundervisning, Sö 
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snarast måste tillföras sådan expertis. Denna måste utgöras av minst två 
heltidsanställda befattningshavare (konsulenter) och expertgruppen be
räknar kostnaden härför till 200 000 kr. 

Statskontoret har på regeringens uppdrag verkställt en översyn av 
byrå V3 vid Sö. Härvid har statskontoret kunnat konstatera vissa ra
tionaliseringsmöjligheter genom ökad delegering inom byrån, främst 
vad gäller s. k. driftadministrativa ärenden, dvs. ekonomi- och perso
naladministration samt upphandlingsärenden. På sikt bör emellertid en

ligt statskontorets mening sådana administrativa och organisatoriska 
förutsättningar skapas inom fältorganisationen - både regionalt och 

lokalt - att dessa ärenden i större utsträckning kan decentraliseras 
från Sö. Statskontoret föreslår att byråorganisationen förstärks med två 
tjänster som kvalificerad handläggare/scktionschef med uppgift att svara 
för den årliga vcrksamhetsplaneringen ("ramplanearbctet") resp. de 

alltmer krävande personaladministrativa uppgifterna. Härvid bör en 
handläggartjänst inom byrån kunna dras in vid uppkommande vakans. 
Statskontoret föreslår också ett tidsbegränsat göromålsförordnande som 
undervisningsråd (byråchef) under en tvåårsperiod med uppgift att som 

projektledare svara för det fortsatta rationaliseringsarbctet avseende 
arbetsmarknadsutbildningens institutionella organisation och administra

tion samt i övrigt under ett övergångsskede avlasta byråledningen från 
det löpande ansvaret för ekonomi- och personaladministration samt 

upphandlingsärenden. Vidare föreslår statskontoret - i avvaktan på 
den i annat sammanhang· förutskickade översynen av Sö:s organisation 

som utredningen om skolan, staten och kommunerna har att verkställa 
- ett tidsbegränsat göromålsförordnande som kvalificerad handläggare/ 
scktionschef med uppgift att samordna utvecklingsarbetet avseende de 
läroplaner och läromedel som används i s. k. allmänna ämnen inom 
arbetsmarknadsutbildningen. Slutligen föreslår statskontorct att kost
naderna för här nämnda tillfälliga förstärkningar liksom andra ad
ministrativa kostnader för byråns verksamhet som i allt väsentligt be
tingas av förändringar i sysselsättningslägct, fortsättningsvis skall be
stridas ur anslaget Bidrag till arbetsmarknadsutbildning under elfte 
huvudtiteln. 

Föredraganden 

Jag vill inledningsvis erinra om att skolöverstyrelsens (SÖ:s) organi

sation och arbetsuppgifter f. n. ses över av utredningen om skolan, 
staten och kommunerna (SSK). Denna omständighet motiverar enligt 
min uppfattning en viss återhållsamhet vid tilldelningen av nya medel 

under anslaget. 
Sö föreslår inrättande av två tjänster för handläggare inom administ

rativa avdelningen främst för frågor om företagsdcmokrati, tillämp
ningen av den nya lagstiftningen om anställningsskydd samt uppgifter 
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med anledning av arbctsrättskommittcns förslag. Enligt min mening bör 
handläggningen av dessa frågor inte föranleda medel för inrättande av 
nya tjänster. (4) 

Då ansvaret för den fortlöpande utbildningen inom redovisningsorga

nisationen numera åvilar myndigheterna beräknar jag medel för en 
tjänst som förste byråsekreterare för att handha studiehandledarfunk
tioncn inom Sö:s redovisningsgrupp. (5) 

Jag beräknar vidare medel för att en tjänst som byrådirektör vid byrå 

S 2 inrättas. Samtidigt bör en tjänst som skolkonsulent dras in. Jag har 
räknat med en minskning av medlen till expertis motsvarande den kost
nadsökning denna förändring medför. (6) 

Beträffande medlen till expenser beräknar jag för automatisk databe
handling ytterligare 274 000 kr. För framställning och distribution av 
prov räknar jag inte med några ökade medel utöver prisomräkning. 
Medlen för representation bör räknas upp med 9 000 kr. (9) 

Jag har i den inledande översikten angående Skolväsendet: Vissa ge
mensamma frågor anmält att jag senare ämnar föreslå regeringen att till 

riksdagen vid 1975176 års riksmöte lägga fram propositioner i anledning 
av dels betänkandet (SOU 1974: 53) Skolans arbetsmiljö, dels invand

rargruppens departementspromemoria (Ds U 1975: 13) Förslag om åt
gärder för invandrarbarnen i förskola, grundskola och gymnasieskola. 
Jag beräknar under förevarande anslag 1 milj. kr. för den information 

som kan bli aktuell med anledning av de beslut som fattas till följd av 
dessa propositioner. I övrigt räknar jag med att Sö inom ramen för till
gängliga resurser skall ha möjlighet att anpassa sina informationsinsat
ser efter de reformer som fortlöpande sker inom området. 

En arbetsgrupp inom Sö (ALFA VUX) har under år 1975 utrett frå
gor om grundläggande utbildning för vuxna (alfabetiseringsundervis
ning). Sö har nyligen till regeringen framfört förslag med anledning ·av_ 

detta utredningsarbete. Chefen för utbildningsdcpartementet kommer 
senare under avsnittet Vuxenutbildning att redogöra för innehållet i 
förslaget samt för utbildningsdepartementets handläggning av frågan. 
I avvaktan på ställningstagande till förslaget har Sö under anslaget 

Bidrag till driften av grundskolor m. m. även för nästa budgetår be
räknat medel för den undervisning på grundskolenivå av ungdomar 
och vuxna som fått ofullständig eller ingen skolundervisning. Enligt 
min mening är det - i avvaktan på nämnda ställningstaganden - vik

tigt att inom ramen för tillgängliga resurser ytterligare information 
sprids om denna möjlighet till undervisning. 

Chefen för utbildningsdepartementet kommer senare att under 
anslaget Universitets- och högskoleämbetet behandla frågan om resurser 
m. m. för det av statsmakterna beslutade nya verket (prop. 1975: 9, 
UbU 1975: 17, rskr 1975: 179). Vid mina anslagsberäkningar för nästa 

budgetår räknar jag med· att det ansvar för grundläggande utbildning 
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av lärare som f. n. åvilar Sö, den 1 oktober 1976 skall föras över till 
det nya ämbetsverket. Detta innebär en per:sonalminskning på byrå L l 

med 20 handläggare och 15 övriga tjänstemän från nämnda tidpunkt. 
Vidare räknar jag med en minskning av medlen till sjukvård, reseersätt
ningar och expenser ( - 2 435 800 kr.). Beträffande posten Lokalkost
nader beräknar jag inte nu någon minskning av medlen. Frågan om 
vem som skall disponera de ledigblivna lokalerna får prövas i annat 

sammanhang. (3) 
Jag har tidigare under anslaget Statens ungdomsråd föreslagit att ett 

belopp av 166 000 kr. motsvarande kostnaderna för arvode till en folk

bildningskonsulent och en assistent samt medel för resor och expenser 

förs över från Sö till statens ungdomsråd fr. o. m. den 1 juli 1976. 
Sö har i skrivelse den 8 oktober 1975 anhållit om resurser för pro

gnosverksamhet på lärarområdet. Vid min beräkning av medlen till ex
pertis och till automatisk databehandling har jag beaktat behovet av 

resurser för ifrågavarande verksamhet. 
Expertgruppen för vissa zigenarfrågor har i departementspromemo

rian (Ds A 1975: 8) Zigenare i Sverige föreslagit att medel beräknas 

för två tjänster som skolkonsulent på Sö. Enligt expertgruppen skulle 
dessa konsulenter uteslutande handlägga frågor rörande zigenarunder

visning. I sitt remissyttrande över expertgruppens förslag säger Sö, att 
verket inte anser sig vara helt utan sakkunniga personer med kännedom 
om här aktuella frågor. Enligt min mening är det naturligt att Sö i 

första hand inom ramen för tillgängliga resurser söker tillgodose de 
särskilda krav på utbildningsorganisationen som olika minoritetsgrupper 
kan ha. Jag är därför f. n. inte beredd att beräkna ytterligare medel för 

ändamålet. 
Statskontoret har på regeringens uppdrag verkstiillt en översyn av 

byrå V3 vid Sö. Härvid har statskontoret, som med skrivelse den 22 

december 1975 överlämnat en rapport härom till utbildningsdeparte
mentet, kunnat konstatera ett behov av vissa delvis tillfälliga personal
förstärkningar utöver vad som tidigare anmäldes för riksdagen i pro
positionen om nya riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningen (prop. 
1975: 45, InU 1975: 14, rskr 1975: 178). Jag avser att i annat samman
hang återkomma till regeringen i denna fråga. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under detta anslag än sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
82 915 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skolöverstyrelsen för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 82 915 000 kr. 

13 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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D 2. LänsskoJnämnderna 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

31 376 757 
31 073 000 
38 232 000 

Länsskolnämndernas arbetsuppgifter och sammansättning framgår av 
förordningen (1965: 741) med instruktion för länsskolnämnderna (om
tryckt :1971: 347, ändrad senast den 27 november 1975). 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Skolöverstyrelsen 

Avrundat 

1975/76 

131 
152 

283 

24 256 200 
30000 

1 743 000 
3 104 400 
l 939 400 

31073000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skol över- Före-
styrelsen dragandcn 

+3 + 2 
+1,5 + 1 

+4,5 + 3 

-:-6 431 900 +6 lll 800 
of. of. 

211 700 + 176 900 
' 638 600 + 719 100 ' -;·- 229 100 + 151 400 

-1-7511300 +7159200 

+7 511000 +7 159 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 6 910 300 kr., varav 676 400 kr. 
avser höjt lönckostnadspålägg. 

'.!.. I 0-alternativct räknar skolöverstyrelsen (Sö) med en minskning 
av medlen till expertis och reseersättningar med sammanlagt ca 1,8 
milj. kr. En så kraftig reducering av nämndernas medel på dessa poster 
är inte realistisk utan en anslagsminskning av denna storlek kan ske 
endast genom minskning också av den fasta personalorganisationen. 

3. Sö föreslår att medel till rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel 
åt rörelsehindrade beräknas tillsammans med medel för övriga hjälp
medclscentralcr under ett särskilt anslag ( - 304 600 kr.). 

Om medel för samtliga hjälpmedelscentraler ej beräknas under ett 

särskilt anslag begär Sö medel under förevarande anslag för inköp av 

specialskrivmaskiner för utlåning till rörelsehindrade elever under deras: 
skolgång. 

4. Vid var och en av länsskolnämnderna i Göteborgs och Bohus län, 
Örebro län och Västerbottens län finns en tjänst som konsulent för 
rörelsehindrade elever. Konsulenterna har att verka för att finna lämp

liga undervisningsanordningar och lämplig skolplacering för rörelse-
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hindrade elever. Sö finner det mycket angeläget att ytterligare fyra 
konsulenttjänster inrättas. Med sju tjänster skulle en konsulent kunna 
placeras i varje sjukvårdsregion. De nya konsulenttjänsterna bör placeras 
vid fänsskolnämnderna i Stockholms, Uppsala, Östergötlands och Mal
möhus län. Vidare bör medel beräknas för fyra halvtidstjänster som 

biträde samt ökade medel för reseersättningar. De sammanlagda kost
naderna beräknas av Sö till 572 300 kr., varav 15 000 kr. som en

gångsutgift. 
5. För att tillgodose behovet av ytterligare resurser i de sex län som 

endast har två skolinspektörer föreslår Sö en uppräkning av medlen 

till expertis ( + 153 400 kr.). 

6. Medel för praktikplatser ( + 180 000 kr.). 
Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar har inkommit 

med skrivelser angående inrättande av ytterligare tjänster som konsulent 

för rörelsehindrade elever. 

Föredraganden 

I likhet med skolöverstyrelsen (Sö) anser jag det angeläget att ytter

ligare tjänster som konsulent för rörelsehindrade elever inrättas. Jag 

anser dock att utbyggnaden av konsulentorganisationen bör ske succes

sivt, varför jag beräknar medel för ytterligare två konsulenttjänster 
samt två halvtidstjänster som biträde. Det ankommer på Sö att besluta 

vid vilka länsskolnämndcr tjänsterna skall placeras. Vidare räknar jag 
med ökade medel för rescersättningar samt 9 000 kr. som engångsutgift 
under anslagsposten Expenser. (4) 

Jag är inte beredd tillstyrka Sö:s förslag om särskilda medel för för
stärkning av personalresurserna i de sex län som har två skolinspektörer. 
Det ankommer på Sö att vid fördelningen av medlen till expertis till 
nämnderna bedöma i vad mån redovisade önskemål kan tillgodoses inom 
ramen för disponibla medel. (5) 

Medel för rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel för rörelsehindra
de beräknar jag även för budgetåret 1976/77 under detta anslag (3). 

r övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under detta anslag än sådana av automatisk natur. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Liinsskolnämnderna för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 38 232 000 kr. 

D 3. Statens institut för Iäromedelsinformation 

197 4/7 5 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

745 874 
364 000 

548 000 
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Statens institut för Iäromedelsinformation har till uppgift att samla 

och sprida information om läromedel för grundskolan, nomadskolan, 
specialskolan, gymnasieskolan, kommunal och statlig vuxenutbildning, 

riksinternatskola som avses i kungörelsen (1970: 333) om riksinternat
skolor (ändrad 1974: 707) samt privatskola som avses i privatskolför

ordningen (1967: 270, omtryckt 1971: 259, ändrad senast J975: 454). 
Institutet skall vidare främja produktion av goda läromedel som är av

sedda att användas vid undervisning som står under tillsyn av skolöver
styrelsen. För institutets verksamhet gäller vidare bestämmelser som 
anges i förordningen (1974: 438) om registrering och granskning av 
vissa läromedel (ändrad 1975: 216) och i kungörelsen (1974: 439) om 
statsbidrag till produktion av vissa läromedel. 

1975/76 

Personal 
Handläggande personal 5 
Övrig personal 5 

10 

Anslag 
Lönekostnader 853 500 

därav ersättning till expertis (71 000) 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 56 200 

därav för utrikes resor ( 6 000) 
Lokalkostnader 77 200 
Expenser 1215100 

därav engångsanvisning (3 000) 

2 204 000 

Uppbördsmedel 1 840 000 

Nettoutgift 364 000 

Avrundat 

Statens institut för läromedelsinformation 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens institut Före-
för läromedels- draganden 
information 

~ 1 of. 
+1 of. 

2 of. 

+424 800 +206000 
( + 69 500) (-\- 37 100) 

of. 
-:- 12 600 + 9 000 

(+ I 500) (of.) 
+ 15 500 + 15 400 
-i-306 600 - 46 500 

<+ 7 400) (+ 4000) 

+759500 +183900 

+200 000 of. 

+559 500 +183 900 

+560 000 +184000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 260 000 kr., varav 4 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativct räknar institutet med en minskning av posterna 

Rcsccrsättningar och Expenser. Institutet framhåller att ett genomfö
rande av alternativet skulle innebära att personalen vid institutets kansli 
inte skulle kunna hålla den kontakt med konsumenterna av läromcdels
information som är nödvändig för att den skall utformas i enlighet med 

konsumenternas önskemål. 
3. Under innevarande budgetår omfattar institutets läromedelsinfor

mation samtliga centrala läromedel för grundskolan och gymnasiesko-
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Jan. Institutet föreslår att informationen nlista budgetår utvidgas till att 
omfatta även läromedel för specialundervisning (inkl. särskolan och 
specialskolan) och invandrarundervisning samt centrala läromedel för 
nomadskolan samt för statlig och kommunal vuxenutbildning. Dess
utom bör enligt institutet vissa läromedel, som inte granskas av statens 

läroboksnämnd, kunna registreras som centrala läromedel. Som förut
sättning för att informationen skall utvidgas att omfatta specialunder
visning och invandrarundervisning anger institutet att avgifter för re
gistrering inte skall uttas (jfr p. 6). För att handlägga ansökningar om 

registrering av läromedel för dessa nya områden fordras enligt institutet 

två nya tjänster vid institutets kansli. Institutet föreslår att medel be
räknas för en tjänst som byrådirektör och en tjänst som assistent. In
rättandet av en byrådirektörstjänst beräknas enligt institutet medföra 

minskad användning av expertismedcl ( - 20 000 kr.). Institutet räknar 
vidare med ett ökat behov av expcrtismedel för att verksamheten med 
registrering av läromedel för invandrarundervisning skall kunna byggas 

upp ( + 50 800 kr.). För att förbereda en övergång från manuella rutiner 
till ett datorbaserat registreringssystem beräknar inst.itutet ett behov av 

30 000 kr. för ersättning till expertis. 
4. Under anslagspostcn Lokalkostnader beräknas sammanlagt 19 200 

kr. för att lokalerna utökats den l april 1975. Under anslagsposten 
Reseersättningar beräknas ytterligare 7 000 kr. på grund av ett behov 
för institutets tjänstemän att göra studiebesök vid läromedelsutställ
ningar m. m. 

5. Institutet räknar med ett ökat medelsbehov under anslagsposten 
Expenser. Viss del av ökningen är en följd av förslagen om utökad 
personal ( +6 400 kr.). Till följd av förslagen om utökad registrering 

beräknas medelsbehovet för publikationstryck öka med ca 37 000 kr., 
varvid dock de redan anslagna men ej utnyttjade medlen för registre
ring av läromedel för specialskolan (309 400 kr.) ingår. På grund av 
det ökade antalet registreringar av centrala läromedel för grundskolan 
och gymnasieskolan beräknas medel med 101 000 kr. För utökning av 
gratisupplagan av läromedelskatalogerna från 15 000 till 19 000 exem
plar beräknas en kostnad av 50 000 kr. Institutet föreslår också att be
slutanderätten om gratisupplagans storlek inom ramen för tilldelade 
medel delegeras från regeringen till institutet. 

6. Under anslagsposten Uppbördsmedel räknar institutet med att in
komsterna i form av registreringsavgifter nästa budgetår kommer att 
öka med 200 000 kr. Beräkningarna grundar sig med ett undantag på 
statsmakternas beslut (prop. 1974: 13, UbU 1974: 15, rskr 1974: 155) 

att avgiftsunder!aget bör utgöras av dels 70 % av de totala lönekostna
derna vid institutet tillsammans med 70 % av övriga kostnader med 

undantag för tryck- och distributionskostnader, dels samtliga tryck- och 
distributionskostnader. Institutet föreslår nämligen att registreringsav-
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gifter inte skall tas ut vid registrering av läromedel för specialundervis
ning eller invandrarundervisning, eftersom registreringsavgifter skulle 
kunna påverka läromedlens pris till nackdel för konsumenterna (jfr p. 
3). Institutet anser också att det är tveksamt om producenterna i så fall 
skulle ansöka om registrering av läromedlen, varvid informationen skul
le bli ofullständig ( +200 000 kr.). 

7. Institutet föreslår att institutet efter samråd med riksrevisions

verket fr. o. m. nästa budgetår får fastställa avgifter för registrering av 
läromedel. 

8. Genom beslut den 7 maj 1975 uppdrog regeringen åt institutet att 
efter samråd med skolöverstyrelsen (SÖ) och berörd personal vid riks

centralerna för pedagogiska hjälpmedel åt handikappade (RPH-ccntra
lerna) inkomma med förslag om hur den befintliga verksamheten vid 
rikscentralerna i framtiden skulle samordnas och vilken myndighet som 
skulle ansvara för verksamheten. 

Institutet föreslår i skrivelse den 15 oktober 1975 att verksamheten 
vid RPH-centralerna samordnas, att RPH-SÄR och RPH-HöR upphör 

som försöksverksarnhet och övergår till permanent verksamhet samt att 
medel för samtliga centraler beräknas under ett anslag fr. o. m. budget
året 1976/77. Ansvaret för samordningen bör läggas hos institutet. 

F ö r s I a g a n g. a n b u d s f ö r f a r a n d e 

I prop. 1973: 76 (s. 87) angående samhällsinsatser på läromedelsområ
det anmälde dåvarande chefen för utbildningsdepartementet att han 
ansåg att samhälleliga åtgärder för att påverka läromedclskostnaderna 
måste ske i annan form än genom priskontroll. Han föreslog d1irför 
försöksverksamhet med anbudsförfarande. Syftet med att tillämpa an
budsförfarande skulle vara dels att försöka påverka antalet parallella 
läromedel, dels att försöka få fram bra läromedel till låga priser. Hur 
framgångsrik metoden kunde vara för att nå dessa syften, kunde inte 
avgöras förrän den prövats. En försöksverksamhet med anbudsförfaran
de borde därför genomföras efter det att tillvägagångssättet närmare 
analyserats. Vid en prövning av metoden med anbudsförfarande var det 
väsentligt att välja ett ämne som lästes av ett mycket stort antal elever. 

I första hand borde ett ämne inom grundskolan komma i fråga. Det bor
de ankomma på Kungl. Maj: t att meddela bestämmelser om verksam
hetens närmare utformning. Eftersom det fanns ett samband mellan 
anbudsförfarandet och det pedagogiska utvecklingsarbetet, borde an
budsförfarandet handhas av skolöverstyrelsen (Sö). Föredraganden an

mälde därefter att han avsåg att föreslå Kungl. Maj :t att uppdra åt Sö 
att innan försöksverksamheten påbörjades komma in med förslag om 
hur ett anbudsförfarande praktiskt skulle genomföras. 

Riksdagen godkände de angivna riktlinjerna i propositionen (UbU 

1973: 28, rskr 1973: 242). 
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Genom beslut den 5 juni 1973 uppdrog Kungl. Maj:t åt Sö att analy

sera och komma in med förslag om hur en metod med anbudsförfaran

de på läromedelsområdet skulle kunna tillämpas i en försöksverksamhet. 

Sö har i skrivelse den 7 maj 1974 redovisat sitt uppdrag och därvid 
föreslagit viss försöksverksamhet. Sö framhåller det som en väsent

lig uppgift att under försöksverksamheten utveckla sådana samverkans

former att läromedlen i anbudsförfarandet kan utvecklas inom normala 

tidsramar. I annat fall kan det enligt Sö befaras att läromedlen förlorar 

sin aktualitet under processen. 

Efter remiss har statens institut för läromedelsinformation den 28 maj 

1975 avgivit yttrande över förslaget. Institutet anför bl. a. följande. 

Syftet med anbudsförfarandet var enligt vad som framställs i prop. 

1973: 76 att nedbringa kommunernas kostnader för läromedel. Enligt 

institutets mening har situationen i vissa avseenden förändrats sedan re
missinstanserna avgav sina synpunkter på läromedelsutredningens slut

betänkande och riksdagen tog ställning till Kungl. Maj :ts förslag med 

anledning av betänkandet. Utöver de allmänna ekonomiska svårigheter

na för kommunerna under senare år, vilka självallct lett till ökad pris

medvetenhet hos kommunerna när det gäller inköp av läromedel, har ar

betet i kommunerna med att finna rationella former för val och inköp 

av läromedel intensifierats. Vidare har bl. a. den statliga läromedelsin

formationen tillkommit för att kommunerna lättare skall kunna välja 

läromedel. Även denna faktor bör tas med vid bedömningen av möjlig

heterna att i framtiden kunna få bra läromedel till låga priser. I detta 

sammanhang bör också noteras det läromedelsprojekt, som pågår inom 

Kommunsamköp AB och syftar till en samordnad upphandling av läro
medel för kommuner inom bl. a. samma region. 

l\1ot bakgrund av vad som redovisats i yttrandet anser institutet att en 
försöksverksamhet med anbudsförfarande inte är lika aktuell som tidi-
gare. 

S1·c11.vka facklärarjörb1111dct har inkommit med en skrivelse i ärendet. 

Fiiredragande11 

Statens institut för läromedelsinformation föreslår att läromedc!sin
formationcn nästa budgetår skall utvidgas till att omfatta även lärome
del för spccialunr.lcrvisning (inkl. s~irskolan och specialskolan) och för 

invandrarundervi~ning samt centrala läromedel för nomadskolan och 

statlig och kommunal vuxenutbildning. Institutet har därvid framhålht 

att en förutsättning för att informationen utvidgas att omfatta invand

rarundervisning och specialundervisning är att avgifter för registrering 

därvid inte uttas. Institutet har vidare meddelat att den av statsmakter

na :1r 1975 beslutade utvidgningen av informationen till läromedel för 

specialskolan (prop. 1975: I bil. 10 s. 147, UbU 1975: 3, rskr 197): 29) 
inte har kunnat komma till stånd. Eftersom jag f. n. inte är beredd att 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildnings<lepartementet 200 

ändra grunderna för registrering mot avgift förordar jag att informa

tionen nu endast utvidgas att omfatta centrala läromedel för nomad

skolan samt för statlig och kommunal vuxenutbildning. Jag räknar me

del för förberedelse av övergång till datorbaserat registreringssystem (3) 

( + 30 000 kr.). 

Med hänsyn till att de för innevarande budgetår beviljade medlen 

för publikationstryck under posten Expenser inte har utnyttjats i den 

delen de avsåg information om läromedel för specialskolan räknar jag 

ned medlen för publikations tryck ( - 234 900 kr.). 

För det utökade antalet registreringar av centrala läromedel for 

grundskolan och gymnasieskolan beräknar jag medel i enlighet med in

stitutets förslag ( + 101 000 kr.). I detta ingår även medel för registre

ring av vissa centrala läromedel som inte har ingivits för granskning 

till dåvarande statens .läroboksnämnd. Däremot kan jag inte förorda en 

utökning av gratisupplagan av katalogen (5). Jag är inte beredd att bi

träda förslaget att beslut om gratisupplagans storlek delegeras till insti

tutet. 

Vidare riiknar jag med ökade medel und..::r posten Lokalkostnader (4) 

( + 15 400 kr.). 

För riksdagens kännedom vill jag anmäla att regeringen genom be

slut den 12 juni 1975 medgett att institutet får registrera i utlandet ut

givna läromedel i främmande språk vilka inte marknadsförs i Sverige 

av utHindsk eller inhemsk producent, utan att registreringsavgift uttas 

för dessa läromedel. 

Jag är inte beredd att biträda förslaget att institutet efter samråd med 
riksrevisionsverket fr. o. m. nästa budgetår får fastställa avgifter for 

registrering av läromedel (7). Dessa avgifter bör även för nästa budget

år fastställas av regeringen. 

Institutet har den 15 oktober 1975 avgivit förslag om samordning av 

verksamheten vid RPH-centralerna. Förslaget remissbehandlas f. n. Jag 
avser att föreslå regeringen att återkomma till riksdagen i denna fråga 

(8). 

Sö har den 7 maj 1974 redovisat ett uppdrag angående anbudsför

farandc på läromedelsområdet. Institutet för läromcdelsinformation 

har den 28 maj 1975 avgivit yttrande över förslaget. Institutet fram- · 

håller att situationen har förändrats sedan riksdagen tog ställning till 

Kungl. Maj:ts förslag. Kommunerna har intensifierat arbetet med att 

finna rationella former för val och inköp av läromedel. Den statliga 

Järomedclsinformationen underlättar också kommunernas valmöjlighe

ter. Institutet framhåller det läromcdelsprojekt som pågår inom Kom

munsamköp AB och som syftar till en samordnad upphandling av läro

medel för kommuner inom en region. Institutet framhåller också sitt 

primära ansvar för olika produktionsstödjande åtgärder rörande läro

medel inom de så kallade bristområdena. 
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Jag anser i likhet med institutet. att det föreslagna anbudsförfarandet 
inte längre är aktuellt. Jag anser därför att försöksverksamhet med 
anbudsförfarande inte bör komma till stånd. 

Till produktion av läromedel inom bristområden, t. ex. specialunder
visning och invandrarundervisning, utgår ekonomiskt stöd från det an
slag till produktionsstöd som institutet disponerar. I fråga om de ämnen, 
som inte kännetecknas av brist på läromedel, bör priserna på olika sätt 
kunna hållas nere. I prop. 1973: 76 (s. 90) framhöll föredraganden att 

statens pris- och kartellnämnd som ett led i sin ordinarie verksamhet 
även granskar läromedclspriserna. Vidare framhöll han det angelägna i 
att kommunerna tillämpar en aktiv prispolitik. Kommunerna har nu 
möjligheter bl. a. genom Kommunsamköp AB att aktivt bidra till denna 
prispåverkan. Genom den information om läromedlens priser, som 

kommunerna nu kan få genom institutets information har också kom
munernas valmöjligheter förbättrats. Jag vill också i detta sammanhang 
framhålla att jag avser att återkomma till regeringen beträffande en 
kartläggning av läromedclsbranschen. 

Med hänvisning i övrigt till sammanställningen beräknar jag anslaget 

till 548 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

till Statens institut för liiromedelsinformation för budgetåret 

I 976/77 anvisa ett förslagsanslag av 548 000 kr. 

D 4. Stöd för produktion av läromedel 

197 417 5 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

1 835 273 

2 000 000 
2 300 000 

Reservation l..J. 727 

Från anslaget utgår bidrag för produktion av läromedel i ämne vari 
brist råder på lämpliga läromedel. Bidrag utgår endast för produktion av 
läromedel som är avsett att användas inom undervisning som står under 
tillsyn av skolöverstyrelsen. Bestämmelser om verksamheten återfinns 
i kungörelsen (1974: 439) om statsbidrag till produktion av vissa läro
medel. 

Statens institut för läromedelsinf ormation 

1. Prisomräkning 300 000 kr. 
2. I 0-alternativet räknar institutet med att de av institutet priorite

rade behoven av insatser t. ex. inom specialundervisning inte kommer att 

kunna tillgodoses. 
3. Statens institut för läromedelsinformation framhåller att det finns 

ett ökat behov av ekonomiskt stöd för läromcdelsproduktion åt elever 
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med olika slag av intellektuellt eller fysiskt betingade skolsvårigheter 
och då i första hand åt elever med psykisk utvecklingsstörning. Institu
tet räknar med att kunna bygga upp produktionen av sådana Hirome
dcl, om erforderliga resurser erhålls. Det finns också behov av produk
tionsstöd till läromedel inom invandrarundervisningen samt till special

kurser och vissa linjer och grenar inom gymnasieskolan. Tillsammans 
med det ökade behovet av stöd till vissa, för alla studieorganisationer ge
mensamma projekt finner institutet att anslaget behöver räknas upp med 
700 000 kr. eller totalt med l milj. kr. (inkl. prisomräkning). 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår ökas med 300 000 kr. Jag hemställer 
att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd för produktion av läromedel för budgetåret 1976/77 
anvisa ett reservationsanslag av 2 300 000 kr. 

D 5. Utveckling av studielämplighetsprov 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

875 349 
661 000 
661 000 

Reservation 386 691 

Från anslaget utgår medel för utveckling av studielämplighetsprov 

(prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179). 

Skolöverstyrelsen 

Det fortsatta utvecklingsarbetet med studielämplighetsprov kommer 
att bedrivas i enlighet med beslut med anledning av prop. 1975: 9 (s. 
475) om reformering av högskoleutbildningen. 

Skolöverstyrelsen finner att beräkningen av kostnaderna för verksam
heten med studielämplighetsprov i nuläget måste grundas på vissa osäkra 
förutsättningar. Bl. a. är det osäkert hur många sökande som kommer 
att genomgå prövning med studielämplighetsprov. Likaså är kostnader
na för den lokala administrationen för provvcrksamheten f. n. omöjlig 

att uppskatta. 
Kostnaderna för provkonstruktionen kommer att vara desamma obe

roende av hur många sökande som genomgår provet och uppskattas 

ligga på ungefär samma nivå som tidigare. 
Tryckning och distribution, baserat på ett deltagarantal av 1 000 be

räknas till 20 000 kr. 
Ledning och tillsyn, inberäknat kostnaden för information beräknas 

till 700 000 kr. Kostnader för utbildning av provledare, lokal administ

ration och ADB ingår ej i denna summa. 
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Föredraganden 

Regeringen har den 18 juni 1975 givit skolöverstyrelsen i uppdrag att 
i nära samarbete med universitetskanslersämbetet bedriva fortsatt ut
veeklingsarbete med studiclämplighetsprov att användas vid urval till 
högskoleutbildning. Arbetet bör -· i vad avser utveckling av och orga
nisation för prov att användas inför läsåret 1977178 - redovisas senast 

den I september 1976. 
I avvaktan pti resultatet av pågående utredningsarbete beräknar jag 

för nästa budgetår oförändrade kostnader för verksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utveckling av studieliimplighetsprov för budgetåret 1976/ 

77 anvisa ett reservationsanslag av 66 l 000 kr. 

D 6. Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer 

1974/75 Utgift1 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

912 000 
980 000 

1200000 

1 Anslagen Bidrag till vissa elevorganisationer och Bidrag till vissa föräldraor
ganisationer. 

Bidrag utgår under budgetåret 1975176 enligt regeringens beslut med 
195 000 kr. till Sveriges elevers centralorganisation (SECO), 110 000 kr. 
till Sveriges folkhögskolelevers förbund (SFEF), 215 000 kr. till Elev
förbundet. 40 000 kr. till Sveriges sjuksköterskeelevers förbund (SSEF) 
och 20 000 kr. till Sjöbefälsskolornas elevorganisation (SELO). Dess
utom finns 25 000 kr. till regeringens disposition. Vidare utgår enligt 
regeringens beslut bidrag med 340 000 kr. till Riksförbundet Hem och 
Skola ( RHS), med 21 000 kr. till Riksförbundet Döva och hörselskadade 
barns målsmän och med 14 000 kr. till föräldraföreningen vid Ekc
skolan. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (Sö) anmäler att önskemål om bidrag har inkommit 
från de elevorganisationer som nu har bidrag samt från Samarbetsorga
nisationen för Sveriges vuxenstuderande (SOSVUX). Sö finner att de 
vuxenstuderande behöver, efter upplösningen av Vuxenstuderandes riks
organisation, en riksomfattande organisation och SOSVUX bedöms väl 
kunna fylla denna funktion. Sö tillstyrker diirför att organisationen fär 

bidrag. 
Sö anser att Riksförbundets Hem och Skola resurser bör förstärtas 

för att därigenom möjliggöra en utvidgning av förbundets verksamhet 
främst på det lokala planet och föreslår därför en höjning av bidraget 

med 100 000 kr. Sö förutsätter samtidigt att förbundets egna prestatio
ner ökas, t. ex. genom ökad medlemsavgift. 
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Bidragen till Riksförbundet Döva och hörselskadade barns mftlsmän 
samt till föräldraföreningen vid Ekeskolan i Örebro bör enligt Sö höjas 

med vardera 5 000 kr. 

Piired raganden 

Jag erinrar inledningsvis om vad jag anfört under anslaget Bidrag till 

ungdomsorganisationernas centrala verksamhet. Jag beräknar således 
även för nästa budgetår medel till de elevorganisationer som nu har 
statligt bidrag under förevarande anslag. Skolöverstyrelsen har föresla
git att bidrag dessutom skall utgå till Samarbetsorganisationen för Sve

riges Vuxenstuderande (SOSVUX). Regeringen har genom beslut den 11 
december 1975 anvisat SOSVUX vissa medel för sin verksamhet redan 
under innevarande budgetår ur den del av anslaget som står till rege
ringens disposition. Jag finner det vara värdefullt att ansträngningar 
nu görs för att skapa en riksomfattande organisation som kan företräda 

de vuxenstuderandes intressen. Frågan om statsbidrag till SOSVUX för 
budgetåret 1976/77 bör emellertid enligt min mening tas upp till för
nyad prövning när ytterligare erfarenheter av organisationens verksam
het har vunnits. De politiska ungdomsförbunden kan komma att vidta 
särskilda aktiviteter i skolorna i samband med valet 1976. Jag beräknar 
därför 100 000 kr. för att stimulera sådan verksamhet. Anslaget bör 
totalt höjas till 1 200 000 kr. Det ankommer på regeringen att fördela 

medlen. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer för bud
getåret 1976177 anvisa ett anslag av 1 200 000 kr. 
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b) pedagogiskt utvecklingsarbete 

D 7. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

25 959 586 
29 982 000 
33 750 000 

Reservation l 422 075 

Från detta anslag bestrids kostnader för bl. a. olika former av pedago
giska och psykologiska undersökningar och försök inom skolans område 
samt utveckling och utprövning av läromedel. 

Till skolöverstyrelsen (Sö) är knuten en pedagogisk nämnd som har 
till uppgift alt som rådgivande organ bereda frågor om pedagogiskt 
forsknings- och utvecklingsarbcte, däri inbegripet utvärdering av utbild
ningsvcrksamheten, samt att ha insyn vid uppläggningen och genom
förandet av olika forsknings- och utvccklingsprojekt. Nämnden har del
tagit i behandlingen av Sö:s förslag till anslagsframställning för budget
året 1976/77. 

Anslag 
Pedagogiskt utvccklingsarbete 
inom skolväsendet för 

förskola 
grundskola 
gymnasieskola 
vuxen utbildning 
lärarutbildning . 

Gemensamt forsknings- och 
utvecklingsarbetc 

Planering, uppföljning och 
information m. m. 

Bidrag för utgivandc av peda
gogiska publikationer 

Skolöverstyrelsen 

1975/76 

I 630 000 
5 500 000 
5 375 000 
5 097 000 
2 805 000 

6 910 000 

2 560 000 

105 000 

29 982 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

' 397 700 
+1424000 
+1366800 
+2 055 600 
+ 720 500 

+1030100 

-'-1 483 300 

+ 40 000 

-j-8 518 000 

Före
draganden 

+3768000 

En nedskärning av anslaget enligt 0-alternativet skulle enligt Skol
överstyrelsen (Sö) innebära att verksamheten i flera pågående projekt 
måste senareläggas och att endast ett fåtal nya projekt kan påbörjas. 

Sö:s förslag innebär en ökning på samtliga delposter. Den största ök
ningen avser dock vuxenutbildningen. 

Utrymmet för nya projekt är 5,1 milj. kr. Inom ramen för de på

gående läroplansprojekten genomförs dock ständigt nya delprojekt. An
talet nya projekt blir därför större än vad som svarar enbart mot det an-
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givna beloppet. Tillskottet av nya projekt är störst inom gemensamt 
forsknings- och utvecklingsarbcte, samt inom utvecklingsarbete för vux
enutbildning och för grundskola. 

Forsknings- och utvecklingsarbetet (FoU-arbetet) utförs dels på insti

tutioner vid lärarhögskolor och universitet, dels inom arbetsenheter på 
Sö. Arbetsledningen för 56 % av projekten ligger på institutioner. Hu
vudparten av arbetet i övriga projekt, som leds direkt av Sö:s personal, 
genomförs av experter och arbetsgrupper utanför Sö. 

Genomgående teman i FoU-arbetet är behovet av ökad samverkan 
mellan skolan och arbetslivet, samt ökad social jämlikhet genom utbild
ning. Samspelet mellan skolan och samhället i övrigt är en utgångspunkt 
både för de projekt som behandlar skolans roll vid elevernas inskolning 
i vuxenlivet och för de projekt som behandlar elevernas individuella ut
veckling i allmänhet. Projekt med syftet att öka den sociala jämlikheten 
genom förbättringar av utbildningen förekommer i samtliga delprogram. 
En del av projekten avser förebyggande och kompensatoriska insatser 
för att förhindra en senare ojämlikhet. Dit hör även studier av fakto
rer i skolmiljön som kan skapa ökade klyftor mellan elever. Andra 
projekt är direkt inriktade på stöd åt handikappade och andra efter
satta grupper. 

Utvecklingsarbete för förskolan 

Inom Sö:s utvecklingsarbete för förskolan föreslås insatser med in
riktning dels på anknytningen mellan förskola och grundskola, dels på 
handikappade föreskolebarns problem. Några projekt avser samverkan 
mellan förskola och lågstadium och barns utveckling kring skolstarten. 
För barn med särskilda behov av stöd och stimulans pågår ett projekt 
rörande specialpedagogik i förskolan och två projekt rörande handikap
pade grupper i de tidiga åldrarna. Sö har fäst socialstyrelsens uppmärk
samhet på sådana projekt som inte har kunnat beredas utrymme inom 
detta anslag. Utformningen av utvecklingsarbetet för förskolan har 
skett i samråd med förskoledelegationen. 

Utvecklingsarbete för grundskolan 

Ändamålet med utvecklingsarbetet för grundskolan är att öka kunska
perna om hur läroplanens mål kan förverkligas dels genom undervisning 

och inlärning, dels genom förbättrad skolorganisation och skolmiljö. I 
FoU-arbetet produceras underlag för undervisningsplancring och läro

medel och där utvärderas centrala delar av grundskolans verksamhet. 
Bland nya projekt som föreslås nämner Sö sådana som syftar till att öka 
möjligheterna att precisera basfärdigheter, bl. a. vad gäller svenskunder
visningen i grundskolan, individualiscringsproblem i sprakundervis
ningen, matematikundervisningen och begreppsutvecklingen inom den 
naturorienterande ämnessektorn. 
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Utrecklingsarbete för gymnasiesko/an 

Den mest angelägna uppgiften under de närmaste åren är att följa 
upp gymnasieskolrcformen. Underlag måste skapas för planering av nya 
och förändrade. studievägar och för fortlöpande läroplansarbete inom 

hela gymnasieskolan. Utvecklingsarbetet för gymnasieskolan syftar bl. a. 
till att öka kunskaperna om hur undervisningsproccssen bör utformas 

med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och till miljöfaktorer 
inom och utom skolan. Utarbetande av målbeskrivningar, kursplaner 
och studieplanssystem, omarbetning av specialkurser och utvärdering av 

timplan och lokalorganisation är exempel på FoU-arbcte på detta om
råde. Läroplans- och läromedclsutveckling föreslås omfatta sammanlagt 

drygt 60 So av resurserna. 

Utveckling.rnrbete för vuxenutbildning 

Ändamålet för FoU-arbetet för vuxenutbildningssektorn är bl. a. att 
utveckla och pröva metoder för undervisning, rekrytering, studievägled
ning och utvärdering av olika typer av vuxenutbildning. Till aktuella ut· 
vccklingsfrågor hör formerna för samverkan mellan olika slag av vuxen

utbildning, de olika vuxenutbildningsanordnarnas särart och deras spe
ciella möjligheter. Bland nya projekt nämner Sö Folkbildningsarbetet 

och de demokratiska processerna, Läroplansuppföljning inom kommu
nal vuxenutbildning samt Successiv intagning och gruppanpassning 
inom AMU. Information, uppsökande verksamhet och annan stimulans 
för deltagande i vuxenutbildning är också föremål för studium i olika 
projekt. 

Utrecklingsarbete för lärarutbildningen 

Andamalet med FoU-arbetet för lärarutbildningen är att ge underlag 
för precisering av utbildningens mål och innehåll, förbättrade undervis
ningsmetoder och läromedel samt utvärdering av utbildningens resultat. 
Arbetet med utbildningsplaner och studieplaner samt utvärdering genom 
processanalyser m. m. pågår beträffande utbildningen av förskollärare, 
klasslärare, ämneslärare, speciallärare och lärare inom yrkestekniska 
linjer och inom arbetsmarknadsutbildningen. Uppföljning och utveck
ling av lärarfortbildningen och sammanlänkningen av denna med ut

vccklingsarbetct är andra angelägna uppgifter för utvccklingsarbetet. 

Gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete 

Ändamålet med det utvccklingsarbete som bedrivs inom detta pro
gram är bl. a. att förbättra bcslutsunderlagct i fråga om mål och plane
ring och att utveckla en förbättrad planeringsteknik, att vidga kunska
pen om undervisnings- och inlärningsprocesserna, att utveckla och ut
värdera den fysiska miljön för utbildningen, att utveckla läromedel och 
att utpröva nya förfaranden för utvärdering av utbildningen i stort. På-
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gående projekt beträffande planering. organisation och läromcdelsut
veckling tar en stor del av de föreslagna resurserna i anspråk. 

Inom programmet ligger stöd till pedagogiska utvecklingsblock, som 
efter delegation från Sö:s styrelse beslutas av pedagogiska nämnden. 

Bland nya projekt nämner Sö en fortsättning av könsrollsprojektet, 

en undersökning av studieavbrotten och deras samhällsekonomiska kon
sekvenser samt en analys för ett helt län av studier och yrkesval tio år 
efter genomgången grundskola. 

Planering, uppföljning och information m. m. 

Från denna anslagspost bekostas åtgärder som knyts till olika faser i 
utvecklingsarbctet: från behovsorientering och kartläggning av utveck

lingsområden, över uppföljning av och rapportering från pågående verk
samhet, till utvärdering av och information om avslutat FoU-arbete. 
Initiativ av pedagogiska nämnden bekostas av medel från denna anslags
post. 

Syftet med verksamheten är att utveckla en långsiktig planering för 
FoU-området, att förankra verksamheten i tillförlitliga nulägesbeskriv
ningar och centralt och regionalt utförda probleminventeringar, samt att 
förbättra kunskapsutnyttjandet av FoU-verksamheten. 

Den föreslagna ökningen på denna anslagspost innefattar planering 
för lärome<lelsutveckling som tidigare redovisats under anslagsposten 2. 
Gemensamt forsknings- och utvecklingsarbete. 

F iiredraganden 

Inriktningen av det pedagogiska forsknings- och utvecklingsarbetet 
bör även fortsättningsvis följa de riktlinjer som drogs upp i prop. 1972: 1 
(bil. 10 s. 186 f.) och som lämnades utan erinran av riksdagen (UbU 
1972: 2, rskr 1972: 68). Utvecklingsarbetet har en väsentlig uppgift att 
fylla när det gäller att finna metoder för att förverkliga de mål som 
har formulerats i läroplanerna. Genomgående teman i utvecklingsar
betet är att främja målen om jämlikhet och elevens sociala utveckling. 

Särskilt viktigt är det att anlägga ett samlat synsätt på ämnesmetodik 
och social utveckling. Det finns annars risk för att målet att foimja 

elevens sociala utveckling upplevs stå i motsättning till kravet på en 

effektiv inlärning. 
Detta gäller i hög grad i fråga om elevernas språkutveckling. Den 

diskussion om olika språkvetenskapliga studier som förts under senare 
år har alltmer utgått från det förhållandet att språket utvecklas i sam
spel mellan människor. Eleverna kan aldrig komma vidare enbart, eller 
främst genom individuell formell träning. Arbetet i skolan måste där
för förankras i elevernas verklighet också utanför skolan. I den språk

liga bearbetningen av tidigare erfarenheter och ständigt nya kunskaper 
och upplevelser utvecklas deras språk. Utifrån detta synsätt är under-
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visningen bara en bland flera faktorer som påverkar elevernas språk
utveckling. Språket är djupt förankrat i personligheten. I hela uppväxt
miljön, förskola, skola, fritidsverksamhet och familj, måste ett klimat 
skapas som tillåter barnet-eleven att utnyttja och utveckla sin person
lighet och därmed också sina språkliga resurser. 

En hel del forsknings- och ntvccklingsarbete pågår inom detta om

råde. I flera forskningsprojekt studeras den språkliga förmågans sam
band med sociala faktorer. I de pedagogiska utvecklingsbloeken ingår 
grupper som arbetar med läsning och språkutveekling. Vidare försöker 

man i ett antal gymnasieskolor förbättra kunskaperna i svenska bl. a. 
genom en samverkan mellan svenska och andra ämnen. Ett annat vik
tigt arbete som pågår inom SÖ gäller frågan om hur svenskundervis
ningen i grundskolan skall kunna anknyta dels till aktuella teorier om 
spr[tkutveckling, allmän utveckling och inlärning, dels till de av riksdag 

och regering fastställda målen och riktlinjerna för skolan. Jag finner 
detta arbete angeläget. Sö bör, enligt min mening, fortsätta och utvidga 
forsknings- och utvecklingsarbete utifrån det synsätt som jag här har 

redovisat. 
Även andra uttrycksformer än det talade och skrivna ordet spelar 

stor roll i elevens allsidiga personliga och sociala utveckling. Sådana 
uttrycksformer utvecklas bl. a. i teckning, musik och gymnastik. Äm
nen som barnkunskap, hemkunskap och slöjd är också betydelsefulla 
för elevens utveckling och för förmågan att fungera i ett modernt sam
hälle. Forsknings- och utvccklingsarbetet bör i högre grad än nu också 
omfatta de praktiskt-estetiska ämnena. Därvid bör man uppmärksam
ma såväl undervisningen i grundskola och gymnasieskola som lärarut

bildningen för dessa ämnen. 
I riksdagens beslut med anledning av prop. 1975: 20 (KrU 1975: l:Z, 

rskr 1975: 201) framhölls att ökad uppmärksamhet borde ägnas preci
seringen av skolans kulturpolitiska uppgifter inom ramen för Sö:s 
fortlöpande arbete med analys och utvärdering av skolans verksamhet 
och resultat. Jag anser att det är angeläget att skolans ansvar för att 
förverkliga de kulturpolitiska målen också kommer till uttryck i plane
ringen av det pedagogiska forsknings- och utveeklingsarbetet. Jag vill 
även framhålla att skolans roll i dessa avseenden kommer att vidgas 
och nya förutsättningar skapas bl. a. genom de förändringar som kom
mer att ske vid ett genomförande av förslag från utredningen om sko
lans inre arbete och barnstugeutredningen. 

Skolans kontakt med arbetslivet är ett tema som i högre grad än hit
tills bör uppmlirksammas inom utvecklingsarbetet. Lan<;lsorganisationen 

i Sverige (LO) har i en skrivelse framhållit att stimulans till förståelse 
för behovet av kommunikation och gemenskap mellan olika grupper i 

samhället måste grundläggas tidigt i skolarbetet. Löntagarnas situation 
och villkor är enligt LO en självklar utgångspunkt i skolans undervis-

14 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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ning. LO föreslår att en praktiskt utformad försöksvcrksamhet inleds 
för att pröva olika modeller för en förändring av undervisningen i den 
riktning som anges i skrivelsen. Jag anser, liksom LO, att det är ange

läget att sådan försöksverksamhct påbörjas inom ramen för de pedago

giska utvecklingsblocken. 
Fritiden är av stor betydelse för elevernas allsidiga pcrsonlighcts

utveckling. Skolans isolering från det kringliggande samhället är på väg 
att brytas genom ett fruktbart samarbete mellan organisationer och 
skola. i\ ven här bör man pröva modeller genom en praktiskt upplagd 
försöksvcrksamhct. Jag avser att återkomma till dessa frågor i samband 
med ställningstagandena till förslagen till SIA. 

Bedömning av skolvcrksamheten och återföring av resultaten till alla 
berörda parter är en viktig del av utvecklingsarbetet. Jag avser att åter

komma även till denna fråga i samband med det ovan nämnda rege
ringsförslaget till riksdagen. 

När det gäller sådant forsknings- och utvecklingsarbete som är av 
övergripande karaktär är det angeläget att detta inriktas också mot de 
problem som sammanhänger med en utveckling av utbildningsväsendet 
mot återkommande utbildning. Så t. ex. rymmer gränsområdet mellan 
gymnasieskolan och vuxenutbildningen många problem som det är an
geläget att få belysta i ett pedagogiskt utvecklingsarbete. 

Jag anser, i likhet med Sö, att forsknings- och utvecklingsarbetet 
inom vuxenutbildningens område bör förstärkas. De ökade insatserna 
inom detta område har i första hand riktat sig till vuxna med kort ut
bildning. Denna prioritering bör komma till uttryck också inom det 
pedagogiska utvccklingsarbctet för att öka kunskaperna om upplevda 
behov, studiehinder och pedagogiska problem när det gäller dessa 
grupper. Folkbildningsorganisationerna bör få möjlighet att starta för
söksvcrksamhct för att utveckla metoder att nå vuxna som hittills inte 
varit studiemotiverade. Jag vill i detta sammanhang också erinra om 
Sö:s skrivelse den 27 oktober 1975 om grundläggande utbildning för 
vuxna som chefen för utbildningsdcpartementet kommer att redovisa i 
samband med sin anmälan av vuxcnutbildningsfrågorna. I denna skri
velse redovisas ett behov av en omfattande studie av läs- och skriv
färdighet hos vuxna. Särskild uppmärksamhet bör enligt Sö ägnas åt 

invandrare från länder med hög andel vuxenanalfabeter, invandrare i 

vissa yrkesgrupper, hemarbetande invandrarkvinnor och personer som 
är intagna på kriminalvårdsanstalter eller är dömda till skyddstillsyn. 

Förskolan är f. n. i ett reform- och utbyggnadsskede. Inom detta om
råde bedrivs en omfattande försöksverksamhet med anslag från femte 

huvudtiteln och från allmänna arvsfonden. Sö har föreslagit att insat
serna under förevarande anslag skall inriktas dels på anknytningen 
mellan förskola och gnmdskola, dels på problem som rör barn med 
särskilda behov. Jag finner denna avgränsning riktig.

1 
Vid fördelningen 

! 
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av anslag till projekt inom detta område bör Sö rådgöra med social
styrelsens och Sö:s förskoledelegation. 

Jag föreslår en höjning av medelsanvisningen under förevarande an
slag med ca 3,8 milj. kr. De medel som avser lärarnas grundutbildning 
inom anslagsposten till pedagogiskt utvecklingsarbete för lärarutbildning 
bör fr. o. m. den l oktober 1976 förvaltas av universitets- och högskole

ämbetet. Jag har från förevarande anslag avräknat vissa medel, vilka 
för nästa budgetår föreslås bli anvisade under anslaget till universitets

oeh högskoleämbetet ( - 94 000 kr.). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Pedagogiskt ut1.oecklingsarbete inom skofräsendet för bud
getåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 33 750 000 

kr. 
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c) det obligatoriska skolväsendet m. m. 

D 8. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 

1974/75 Utgift 4 610 975 667 
1975176 Anslag 4 812 400 000 

1976/77 Förslag 6 334 400 000 

Enligt förordningen (1958: 665) om statsbidrag till driftkostnader för 
det allmänna skolväsendet (omtryckt senast 1973: 356, ändrad senast 

1975: 888) utgår allmänt driftbidrag till kommunernas kostnader för 
grundskolan. I förordningen regleras också statsbidragen till kostnader
na för avlöning av skoldirektör och biträdande skoldirektör. 

Bidragsunderlaget för de allmänna driftbidragen och för statsbidraget 
till kostnaderna för avlöning av skoldirektör och biträdande skoldirektör 

bediknas enligt vissa schematiska regler och utgörs i huvudsak av års
lönebeloppcn för tjänster som inrättats i föreskriven ordning. Det all

männa driftbidraget för grundskolan motsvarar bidragsunderlaget efter 
avdrag av en mindre kommunandel. Statsbidrag för avlöning av skol
direktör utgår med 79 % av bidragsunderlaget. 

Ur förevarande anslag bestrids i första hand kostnaderna för drif
ten av grundskolan och praktisk lärarutbildning vid grundskolan med 

undantag för vissa tjänstgöringstillägg. Vidare ersätts kostnaderna för 
avlöning av skoldircktör ur detta anslag. Anslaget belastas vidare med 
vissa kostnader för reseersättningar m. m. samt med kostnader för stats
bidrag till dels avgifter till försäkring för tilläggspcnsion (ATP), dels so
cialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen, dels 
allmän arbetsgivaravgift. Slutligen utgår ur anslaget bidrag till vissa 
enskilda skolor. 

Sko/organisationens omfattning 

Totala antalet elever i grundskolan uppgick läsåret 1973/74 till 

1 000 934. Läsåret 1974/75 berälmas antalet elever till ca 1 021 000 och 
Hisåret 1975176 till ca 1 030 000. Skolöverstyrelsen (SÖ) har därvid 

räknat med en årlig nettoimmigration av 5 000 personer under år 1975 

och därefter med 10 000 personer per år fr. o. m. år 1976. 
Den genomsnittliga klasstorleken i grundskolan har varit betydligt 

lägre än vad skolberedningen räknade med, vilket medfört ökat behov 
av lokaler och lärare. Sö har med anledning härav sedan 1966 (senast 

i april 1975) utfärdat anvisningar om elevernas fördelning på klasser i 

grundskolan. 
De vidtagna åtgärderna har lett till att skolberedningens riktvärden 

för klassmedeltal i huvudsak kunnat uppnås. Alltjämt gäller dock att 
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de faktiska medeltalen ligger under skolberedningens beriikningar. För 

lågstadiet var läsåret 1974/75 den genomsnittliga klasstorleken 21, för 

mellanstadiet 24 och för högstadiet 27 elever. Delningstalen för de olika 

stadierna iir resp. 25, 30 och 30 elever, vilket betyder att samtliga års

kurser men särskilt då mellanstadiet uppvisar klasstorlekar som ligger 

väsentligt under delningstalen. 

A11slagsbcriikni11g 

1975/76 

Anslag 4 812 400 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

1524000 000 

Föredraganden 

1522000 000 

Den av Sö föreslagna uppräkningen hänför sig till följande ändamål. 

1. Lärarlönebidrag m. m. 
2. Lönekostnadspålägg 
3. Ersättning för flyttningskostnadcr 

och resor 
4. Bidrag till estniska grundskolor 
5. Bidrag till Kristo!Tcrskolan i. Stockholm 
6. Bidrag till Hillelskolan i Stockholm 

Av Sö:s framställning inhämtas bl. a. 

Anvisat för 
1975/76 

4410011000 
395 600 000 

3 500 000 
606 000 

2 224 000 
459 000 

4 812 400 000 

Förändring 
till 1976/77 

..;.-1 431 559 000 
+ 89 600 000 

-i- 700 000 
+ 408 000 

1513000 
+ 363 000 

+1524143 000 

1-2. Lärarlönebidrag m.m. Posten kommer enligt gällande bidrags

regler att under budgetåret 1976/77 belastas med dels slutreglering av 

det allmänna driftbidraget avseende redovisningsåret 1975/76, dels för

skott på bidraget 1976/77, vilket senare motsvarar 90 % av det allmän

na driftbidraget för 1975176. I posten ingår även kostnaderna för stats

bidrag till ATP-avgifter, socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen och 

folkpensioneringen samt allmän arbetsgivaravgift. 

Kostnaderna för slutreglering för budgetåret 1975/76 är lika med 

skillnaden mellan det slutligt beräknade driftbidraget för detta budgetår 

och det belopp. som under samma år utbetalats i förskott. Detta senare 

belopp motsvarar i sin tur 90 % av det allmänna driftbidraget avseende 

redovisningsåret 197 4/7 5. 

För beräkningen av anslagsbehovet för budgetåret 1976177 måste en 

uppskattning göras av det allmänna driftbidraget avseende redovisnings

året 1975/76 på grundval av de senast kända faktiska bidragskostnader

na, nämligen för redovisningsåret 1974/75. Enligt från länsskolnämn-
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dcrna inhämtade uppgifter uppgick det allmänna driftbidraget inkl. 
statsbidraget till skoldirektör avseende redovisningsåret 1974175 till 
3 875,9 milj. kr. Bidragsunderlaget för motsvarande ändamål uppgick 

enligt samma uppgifter till 3 910,8 milj. kr. för redovisningsåret 1974/75. 
Sö:s beräkningar av bidragsundcrlag och allmänt driftbidrag framgår 

av följande sammanställning. Beloppen anges i milj kr. 

Bidrags
underlag 

Allmänt 
driftbidrag 

Enligt länsskolnämndernas uppgifter för 
budgetåret 1974/75 3 910,8 3 875,9 
Nya tjänster i grundskolan 1975-07-01 
(1975/76 års lön) -i- 65,1 + 64,5 
Löneomräkning (från 1974/75 års lön till 
1975/76 års lön) +459,6 -!--459,6 
Löneomräkning av FoD-tjänster m. fl. (från 
1974/75 års lön till 1975/76 års lön) --'-- 5,7 + 5,7 
Förändring av antalet FoD-tjänstcr 1975-07-01 
(1975/76 års lön) 12,4 12,3 
Avskaffande av ortsgrupp 4 + 13,8 + 13,8 
Förstärkt särskild undervisning för allergisjuka 
och gravt infektionskänsliga barn ' 4,1 + 4,1 

Summa för budgetåret 1975/76 4446,7 4 411,3 

Med utgångspunkt i de sålunda beräknade bidragsunderlagen och 
allmänna driftbidragen samt med beaktande av kostnader för statsbi

drag till ATP-avgifter, socialförsäkringsavgiften, allmän arbetsgivar
avgift samt för lönekostnadspålägg, beräknar Sö medelsbehovet under 
punkterna 1 och 2 enligt följande. 

Beloppen anges i milj. kr. 

Förskott på allmänt driftbidrag 
Slutreglering av bidraget för 1975/76 
Statsbidrag till ATP-avgifter (8,9 ~-~av bidragsunderlaget 1975/76) 
Allmän arbetsgivaravgift (4 ~-~av det allmänna driftbidraget 1975/76) 
Socialförsäkringsavgift till folkpensionering (5,1 % av det allmänna 
driftbidraget 1975/76) 
Socialförsäkringsavgift till sjukförsäkringen (3,3 ~~ av det allmänna 
driftbidraget 1975/76) 
Lönekostnadspålägg (11 % av det allmänna driftbidraget 1975/76) 
Personell assistans åt handikappade elever i obligatoriska skolor 
Bidrag till undervisning i brandförsvar och olycksfallsvård m. m. 

3 970,2 
923,0 
395,8 
176,5 

225,0 

145,6 
485,2 

4,7 
0,8 

Det ökade medelsbehovet till allmänt driftbidrag m. m. enligt sam

manställningen uppgår alltså till (6 326,8 -4 805,6 =) 1 521,2 milj. kr. 
Genom beslut den 27 oktober 1967 medgav Kungl. Maj:t att det vid 

frälsningsarmens skolhem Sundsgården i Ekerö kommun fr. o. m. bud
getåret 1967 /68 tills vidare fick finnas två speciallärartjänster. Styrelsen 
för Sundsgården har ansökt om att bl. a. få inrätta en tredje special
lärartjänst vid skolhemmet. Yttranden över ansökningen har avgivits 
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av Jänsskolnämnden i Stockholms län den 4 april 1975 samt av Sö den 
7 juli 1975. 

Riksförbundet Finska föreningar i Sverige erhåller bidrag ur anslaget 
med 50 000 kr. för anordnande av lägerskolor. Riksförbundet har i sär
skild skrivelse till utbildningsdepartementet hemställt om tilläggsbidrag 

med 18 000 kr. för att täcka underskott vid 1974 års lägcrskoleverksam

het. Riksförbundet har dessutom hemställt om ytterligare statsbidrag 
med ca 90 000 kr. för lägerskoleverksamheten sommaren 1975. Yttran
den över framställningen har avgivits av Sö den 7 januari 1975, av 
Svenska kommunförbundet den 17 januari 1975 samt av socialstyrelsen 

den 10 april 1975. 
Ur anslaget bekostas vidare undervisning på grundskolenivå av ung

domar och vuxna som fått ofullständig eller ingen skolundervisning. 
Bestämmelser för verksamheten meddelades av Kungl. Maj:t den 29 
maj 1969. Bestämmelserna innebär i korthet att skolförordningens reg

ler om särskild undervisning skall äga motsvarande tillämpning. Un
der läsåret 1974/75 fick 813 ungdomar och vuxna denna undervisning. 
Statsbidrag för totalt 2 089 lärarveckotimmar utgick därvid. Under in
nevarande läsår beräknas ytterligare ca 300 elever få denna undervis

ning. För budgetåret 1976/77 beräknar Sö sammanlagt 10 milj. kr. 

för ändamålet motsvarande ca 1 500 elever i undervisning. r beloppet 
föreslås ingå 75 000 kr. för läromedel och undervisningsmaterial och 

75 000 kr. för introduktionsundervisning jämte tolkhjälp. Statsbidraget 
till läromedel m. m. är av Sö beräknat enligt schablonen 50 kr. per 

kursdeltagare. En arbetsgrupp inom Sö har utrett frågan om grundläg
gande utbildning för vuxna (alfabetiscringsundervisning). Sö har med 
skrivelse den 27 oktober 1975 till utbildningsdcpartemcntet överlämnat 

ett förslag från arbetsgruppen. 
Ur delta anslag bekostas även undervisning av vuxna zigenare vad 

avser lärarlöner, elevtran:;porter samt i vissa fall utrustning av lokaler 
och anskaffning av läromedel. Kungl. Maj:t har den 11 maj 1973 med
delat bestämmelser rörande sådan utbildning. Enligt dessa skall den nu
varande grundskoleundervisningen successivt avvecklas och eleverna fö

ras över till yrkesinriktad utbildning. Sö, som avgivit rapport över verk
samheten läsåret 1973/74, beräknar 300 000 kr. för ändamålet budget
året 1976177. 

Från anslagspostcn får vidare - enligt bestämmelser som regeringen 
har meddelat den 17 april 1975 - bestridas kostnader för personell 

assistans åt handikappade elever i obligatoriska skolor. Sö räknar med 
en ökning av medelsbehovet från 3,2 milj. kr. till 4,7 milj. kr. budget
året 1976/77. Sö föresUir att nuvarande regler om fördelning av medlen 

till personell assistans ändras så att bl. a. ett större belopp än för närva
rande ställs till Sö:s förfogande att delas ut till kommuner med sär
skilt stort medelsbehov. Vidare föreslår Sö att den del av statsbidraget 
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som är avsedd för specialskolans behov även får innefatta de heltids
anställda assistenter som tjänstgör vid regioninstitutionen och klasser 
för rörelsehindrade. 

Statsbidrag för stödundcrvisning åt icke-svenskspråkiga elever kan 
f. n. utgå för högst sex veckotimmar. Antalet elever som är i behov av 
sådan undervisning beräknas öka de närmaste åren. Sö uppskattar ök

ningen av stödundervisningen till minst 15 % . Den beräknade ökningen 
medför ett ytterligare mcdelsbehov av 3 milj. kr. 

Enligt anm~irkning 12 till timplanen för högstadiet enligt 1969 t1rs 

läroplan för grundskolan får för enskild elev studiegången jämkas i års
kurs 9. Kungl. Maj:t har den 2 juni 1972 bemyndigat Sö att utfärda 
anvisningar för sådan jämkad studiegång, vilka anvisningar ~;edan utfär

dats av Sö den 26 juli 1972, den 19 juli 1973 och den 1 mars 1974 

(se Aktuellt från skolöverstyrelsen 1973174: 44). Under hösten 1973 
tillsatte Sö en arbetsgrupp med uppgift att studera vunna erfarenheter 
av denna verksamhet. I avvaktan på slutförandet av detta arbete samt i 

avvaktan på stälJningstaganden till förslaget från utredningen om skolans 

inre arbete (SIA) beträffande s. k. anpassad studiegång, föreslår Sö att 
oförändrat 5 milj. kr. anvisas för ändamålet budgetåret 1976177. 

Genom beslut den 26 april och den '27 september 1974 medgav 
Kungl. Maj:t att finska och samiska försöksvis under läsåren 1974/75 
-1976/77 fick vara tillvalsämnc på högstadiet i Norrbottens län, ut
över de i 5 kap. 8 § andra stycket skolförordningen angivna tillvals
ämnena. Sö föreslår att denna anordning bör prövas på fler ställen i 
landet samt gälla finska och serbokroatiska samt andra större invandrar
språk. Sö föreslår att 238 000 kr. ställs till förfogande för att fördelas 
mellan kommuner som önskar pröva hemspråksundervisning som alter
nativt tillval på högstadiet. 

Genom beslut den 2 juni 1972 gav Kungl. Maj:t Sö i uppdrag att 
efter samråd med Svenska kommunförbundet utreda formerna för den 
p e r s o n c I 1 a o r g a n i s a t i o n c n f ö r I är o m e d 1 c n s h and
h av and e i skolan. En utgångspunkt för Sö:s arbete skulle dlirvid 
vara att frågan om läromedlens handhavamle skulle lösas inom nuva

rande ekonomiska ramar. Med skrivelse den 24 juni J 974 redovisade Sö 
utredningsuppdraget och framlade förslag till personalorganisation kring 

läromedlen i grundskolan. Förslaget, som i allt väsentligt anslöt sig till 
1969 års förslag från Sö angående läromedlens organisation i grund

skolan (se prop. 1970: 1 bil. 10 s. 178 och 184, SU 1970: 8, rskr 1970: 8) 
innebar i korthet följande. En renodling av arbetsuppgifterna med hand
haYande av läromedlen genomförs. Jckc pedagogiska arbetsuppgifter 

överförs på biträdespersonal. En totalsyn på läromedlen eftersträvas. 
En siirskild funktion - benämnd skolintendcntfunktion - föreslås ge
nom att resurserna för såväl färomc<lels- som skolledarfunktioner för 

nuvarande tillsynslärare och skolbibliotekarier förs samman. En stats-
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bidragsschablon baserad på rektorsområdenas omfattningspoäng införs 

för skolintendentfunktionen. Statsbidragskompensation föreslås vidare 

till kommunerna för ökade kostnader för hitdidespcrsonal betingade av 

förslaget. Den totala kostnaden för förslaget beräknas till ca 10 milj. kr. 

Med skrivelse den 19 september 1975 ha~ Sö, inför budgetåret 1976/ 

77, återkommit med nämnda förslag. 

1 ämnet teknik, som är ett av fem tillvalsämnen på högstadiet, skall 

enligt läroplanen manuella och intellektuella arbetsmoment samordnas i 

undervisningen. Amnet har fyra, tre resp. fyra elevvcckotimmar i års

kurserna 7, 8 och 9. Om antalet elever i tillvalsgruppcn ~ir lägst 17, 

får enligt bestämmelserna i timplancn limnet ytterligare två lärarvecka

timmar (s. k. resurstimmar) i årskurserna 7 och 9 och en färarvecko

timme i årskursen 8. Enligt Sö är eleverna som väijer teknik främst 

intresserade av praktiska arbcts11p1Jgifter. För att motivera dem för 

undervisningen och i samband d~irmed kunna väcka ekras intresse för 

undervisningen i andra ämnen måste teknikundervisningen ges täta in

slag av praktiskt arbete. Det är därvid mindre lämpiigt att bedriva den 

praktiska undervisningen under enbart 40 minuter. I klasser över 16 

elever kan praktiskt arbete därför förekomma endast varannan vecka, 

vilket ur undervisningssynpunkt ~ir otillfredsst~illande. Sö föreslår ::itt 

~imnet teknik i :irskurs 8 tilldelas ytterligare en resurstimme. Sö be

räknar den ökade kostnaden till 3,2 milj. kr. 

Från anslagsposkn får bestridas kostnader för under\':sni1~g i hrand

försvar och olycksfallsvård. S1irskilda instruktörer får anlitas för under

visningen. Sö, som föreslår en höjning av arvodet till dessa instruktö

rer, beräknar det totala mcdelsbehovct till 624 000 kr. budgetåret 1976/77. 

3. Ers ät t n in g för flytt n i n g skos t n ad er och resor 

Statsmedel härför utgår enligt kungörelsen ( 1962: 696) om stats verkets 

bestridanc.Jc av vissa kostnader på skolvlisendets omr{1de (omtryckt 

J 973: '.236). På grund av ökad belastning föresl~;r Sö en höjning av 

anslagsposten med 700 000 kr. till 4,2 milj. kr. 

4. Sö överfamnar framsfällning av Estnisb kommitten cm stats

bidrag till de estniska skolorna i Sto<.:kholm och Göteborg samt de 

estniska komplctteringsskolorna. I des:;a senare skolor, som f. n. finns 

på 18 orter, ges kompletterande undervisning efter skoltid i nationella 

ämnen till estniska elever i grundskolan. Bidrag till de estniska sko

lorna i Stockholm och Göteborg utgtu· enligt bestämmelser Kcmgl. 

Maj :t meddelat den 5 juni 1963. Enligt dessa besfämmclscr skall stats

bidrag till skolorna användas till kostnader för avlöning åt lärare vid 

skolorna samt till bestridande av avgifter för allmän tillä'._!gspension för 

lärare. Sö föreslår en ändring av cie~sa bestämmelser under hänvisning 

till de höjda kostnaderna för sociala avgifter. Sö föreslår att statsbidrag 

får utgå till skolorna med 93 % av ett bidragsunderlag bestående av 

dels rena lärarlöner, dels sociala avgifter nrntsvarande 33 S1. l\fod till-
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lämpning av dessa statsbidragsgrunder beräknar Sö bidrag för samman

lagt tre lågstadieklasser och tre mellanstadieklasser med sju lärare vid 

skolan i Stockholm. Däremot finner Sö inte skäl att tillstyrka kommit

tens anhållan om en tillsynslärartjänst, då bidrag beräknas för arvode 

motsvarande uppdragstilfägg för tillsynslärare. För skolan i Göteborg 

beräknar Sö på motsvarande sätt medel för en lågstadieklass och två 

mellanstadieklasser med tre lärare samt medel för en halvtidstjänst

görande lärare. Med tillämpning av de nämnda statsbidragsgrunderna 

beräknar Sö det sammanlagda bidraget för skolorna för budgetåret 

1976/77 till 957 000 kr. 

S. Sö överlämnar framställning från Stiftelsen Kristofferskolan om 

statsbidrag till Kristofferskolan för budgetåret 1976/77. 

Som grund för beräkning av statsbidraget skall enligt av Kungl. 

Maj:t utfärdade bestämmelser ligga en organisation beräknad till högst 

600 elever fördelade på 21 klassavdelningar, därav högst tre klassav

delningar i årskurserna 10-12. Läsåret 1974/75 har två klasser varit 

inrättade i vardera årskurserna 10, 11 och 12. Stiftelsen hemställer om 

att statsbidrag måtte utgå även till denna utökade organisation. Stiftel

sen hemställer dessutom att statsbidraget till skolan förbättras på sätt 

närmare beskrivs i framställningen. 

Sö är inte beredd att tillstyrka statsbidrag till en utökad organisation 

av gymnasiedelen av skolan. Sö föreslår emellertid att gällande stats

bidragsbestämmelser ändras så att bidrag till skolan utgår med 93 % 

av ett bidragsunderlag bestående av dels rena lärarlöner, dels sociala 

avgifter motsvarande 33 % .. Med tilfämpning av dessa statsbidragsgrun
der beräknar Sö det sammanlagda bidraget till skolan för budgetåret 

1976/77 till 3 737 000 kr. 
6. Sö överlämnar ansökan från Hillelskolans styrelse om statsbidrag 

till Hillelskolan för budgetåret 1976/77. Sö finner inte skäl att f. n. 

tillstyrka styrelsens anhållan om statsbidrag för undervisning i hebreiska, 

statsbidrag för deltidsanställd sekreterare samt statsbidrag för arvode 

till skolpsykolog. SÖ föreslår emellertid att statsbidragsbestämmclserna 

för skolan förbättras. Samma regler som föreslagits för de estniska 

skolorna samt för Kristoffcrskolan föreslås för Hillelskolan. Med till

lämpning av dessa statsbidragsgrunder beräknar Sö det sammanlagda 

bidraget till skolan för budgetåret 1976/77 till 822 000 kr. 

Genom beslut den 20 mars 1975 överlämnade regeringen till Sö en 

ansökan från stiftelsen för kristna skolor om statsbidrag till Vasa

skolan i Göteborg för budgetåret 1976/77 för handläggning i samband 

med 1975 års anslagsframsfällning. Sö avstyrker framställningen under 

hänvisning till statsmakternas beslut (prop 1968: 67, SU 1968: 129. 

rskr 1968: 303) angående undervisning för utlandssvenskarnas barn 

samt för vissa minoriteter i Sverige. 
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F öredragande1z 

Jag vill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an

mälan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet m. m. 
Riksdagen har våren 1975 godkänt de i propositionen 1975: 1 bil. 10 

s. 166 förordade riktlinjerna för statsbidrag till socialförsäkringsavgift 

för sjukförsäkringen inom statsunderstödd verksamhet (UbU 1975: 4, 

rskr 1975: 49). Riksdagen har vidare våren 1975 beslutat att avgiften 

skall höjas från 7 % till 8 % fr. om. den 1 januari 1976 (prop. 1975: 

92, StU 1975: 17, rskr 1975: 127). Av ökningen har 0,4 % samband 

med skatteomläggningen för 1976. Enligt samma riksdagsbcslut av

vecklas samtidigt begränsningen av avgiftsundcrlaget till 7,5 gånger bas

beloppet per årslön (det s. k. beloppstaket). Ändringarna bör leda till 

följande uppräkning av statsbidraget till avgiften. De huvudmän som 

f. n. får statsbidrag endast till den höjning av avgiften som föranleddes 

av 1975 års skatteomläggning - bidraget har bestämts till 3 % av 
statsbidraget till lönerna - bör få kompensation för dels den höjning 

som beror på 1976 års skatteomläggning (0,4 %), dels den del av av

giften som tidigare frånräknats på grund av beloppstaket (0,2 % ). Till 

dessa huvudmän bör således statsbidrag utgå med 3,6 % av statsbidra

get till lönerna. För vissa utbildningsformer, t. ex. folkhögskolor, där 

statsbidrag f. n. utgår för täckande av hela avgiftskostnaden finner jag 

efter samråd med chef en för utbildningsdepartementet att bidraget 

bör beräknas till 8 % av lönekostnaderna. I fråga om viss vuxenutbild

ning, såsom det fria och frivilliga folkbildningsarbetet, utgår f. 11. stats

bidrag till täckande av en del av socialförsäkringsavgiften till sjukför
säkringen. Statsbidraget bör i fortsättningen utgå med samma del av den 

höjda avgiften och kan beräknas till nämnda del av nuvarande 8 % 

av lönekostnaderna. Jag anser att regeringen hör inhämta riksdagens 
godkännande av de ändrade riktlinjer för statsbidrag till sjukförsäkrings
avgift vid statsunderstödd verksamhet som jag nu har förordat. 

Statsbidrag till socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen utgår 
f. n. med 4 Se (prop. 1975: 1 bil. 10 s. 167, UbU 1975: 4, rskr 1975: 

49). Riksdagen har våren 1975 beslutat höja avgiften från 4,2 % till 
6,2 % fr. o. rn. den 1 januari 1976 (prop. 1975: 92, SfU 1975: 17, rskr 
1975: 127). Även här slopas beloppstakct. Statsbidrag till avgiften bör 

med hänsyn härtill utgå med 6,2 %. Jag anser att regeringen bör in

hämta riksdagens godkännande av ändrade riktlinjer för statsbidraget 
enligt vad jag nu har förordat. 

Sedan läsåret 1967/68 (prop. 1967: 1 bil. 10 s. 133, SU 1967: 8, rskr 
1967: 8) utgår statsbidrag till personell assistans för vissa 

handikappade elever i obligatoriska skolor. Genom beslut den 17 april 

1975 har regeringen meddelat bestämmelser för verksamheten inne

varande budgetår. Bestämmelserna innebär bl. a. att huvuddelen av 

statsbidraget fördelas mellan kommunerna av skolöverstyrelsen (SÖ) 
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med utgångspunkt i antalet grundskoleelever i resp. kommun den 15 

september 197-t. Statsbidrag som ej utnyttjats för det l!Vscdua ända

målet skall utan dröjsmtil av kommunen återlcvcreras till Sö. I enlighet 

med vad jag tidigare redogjort för har Sö inför budgctfiret l l)7(j/77 

föreslagit vissa ändringar av dessa statsbidragsregler. Det totala medcls

bchovet för den personella assistansen har Sö berliknat till 4.7 milj. kr. 

Jag beräknar ytterligare 850 000 kr. för personell assistans budget

året 1976177. I enlighet med tidigare ställningstagande (prop. J 975: I, 

bil. 10 s. 167, UbU 1975: 4, rskr 1975: 49) bör frågan om en mer 

grundläggande förändring av statsbidragsrcglerna för den personella 

assistansen anstå tills utredningen (1972: 06) om skolan, staten och kom

munerna avslutat sitt arbete. Jag kommer därför att senare föreslå re

geringen att nuvarande regler om fördelning av statsbidrag till pcrrn

nell assistans i stort sett fiir gälla även i fortsättningen. Jag kommer 

emellertid att föreslå att av tillgängliga medel ett större belopp än för 

innevarande budgetår tillställs Sö att fördelas bl. a. till kommuner med 

särskilt stort behov. 

Sedan fäsftret 1966/6 7 utgar särskilt statsbidrag till s t ö d u n d c r

v i s n i n g a v i n v a n d r a r b ar n i det obligatoriska skolväsendet. 

Statsbidrag utgår för högst sex veckotimmar per undervisningsgrupp, 

varav två veckotimmar får disponeras för stödundervisning på elevens 

eget modersmål. I enlighet med vad jag tidigare anfört kommer rege

ringen senare att ta ställning till de förslag som nyligen framlagts av 

arbetsgruppen för fortsatt utredning om invandrare\cvernas utbildnings

situation i gr~mdskolan och gymnasieskolan (Os U 1975: 13). I avvaktan 

härpå beräknar jag, i likhet med Sö, medelsbehovet för sti..idundervis

ningen av invandrarbarn till 24 milj. kr. för budgetåret 1976/77. Sö:s 

förslag att en försöksverksamhet med hemspråksundervisni1~g som alter

trntivt tillval på grundskolans högstadium startas nrista budget{lf är jag 

mot niimnda bakgrund inte hclkr beredd att nu ta ställning till. I 

detta ~ammanhang kan nämnas att regeringen redan har medgivit en 

s{1dan försöksvcrksamhct i Norrbottens län samt i Botkyrka kommun. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 2 juni 1972 har Sö 

utfärdat anvisningar för s{1dan j ä m k n in g av st u d i c gång c n 

i årskurs 9 som enligt timplanen får göras för enskild elev. En kost;iaus

ram har av Kungl. ~faj:t därvid angetts för den specialundervisning 

som enligt bestämmelserna får meddelas inom ramen för j~imkall studie

gång. Eftersom beräkningsunderlagct inte för:indrats sedan detta be

myndigande gav~;, räknar jag i likhet med Sö med :11otsvarande kost

nadsram för budgetåret 1976/77. 

Med anledning av Kungl. Maj:ts uppdrag i skrivelse den l oktober 

1971 inkom Sö den 13 mars 1972 med förslag till riktlinjer för fort

satta u t b i 1 d n i n g s i n s a t s er för v u x n a z i g e n a r e. Kungl. 

l\faj:t har - med utgångspunkt i detta förslag - den 11 maj 1973 med-
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delat bestämmelser rörande sådan utbildning. Enligt dessa skall den nu
varande grundskoleundervisningen successivt avvecklas och eleverna 

föras över till yrkesinriktad utbildning. Jag räknar därför i likhet med 
Sö med dt lägre mcdelsbehov för denna utbildning budgetåret 1976/77. 
I detta sammanhang vill jag erinra om vad föredragande statsrådet un

der elfte huvudtiteln senare denna dag kommer att anföra med anledning 

av den departementspromemoria (Ds A 1975: 8) Zigenare i Sverige, 
som expertgruppen för vissa zigenarfrågor avlämnat. De förslag som 

expertgruppen framfört beträffande grundskolan och gymnasieskolan 
har nära anknytning till de nyss nämnda förslagen från arbetsgruppen 
för fortsatt utredning om invandrarelevernas utbildningssituation. Jag 

har för avsikt att återkomma till frågan om hemspråksträning för barn 
till zigenare i ~amband med ställningstagande till n~imnda förslag. öv
riga förslag från expertgruppen kommer jag att behandla principiellt 
för alla elever i grundskolan i samband med regeringens ställningsta
gande till förslag från utredningen om skolans inre arbete (SIA). 

En arbetsgrupp inom Sö (ALFAVUX) har under det gångna året ut

rett frågor om g r u n d I ä g g a n d e u t b i I d ni n g för v u x n a. 
Som chefen för utbildningsdepartemcntet senare denna dag kommer att 
redovisa under avsnittet Vuxenutbildning har Sö med anledning av 
förslag från denna arbetsgrupp nyligen inkommit med en skrivelse till 
regeringen. I avvaktan på ställningstagande till förslaget har Sö beräk
nat medel även för nlista budgetår för den undervisning på grundskole
nivå av ungdomar och vuxna som fått ofullständig eller ingen skolunder
visning. som bekostas från anslaget. Jag har ingen erinran mot Sö:s be

räkning. Skolstyrelserna bör eftersträva en sådan samordning av under
visningen att :mtalet deltagare i undcrvisningsgrupperna medger ett 
effektivt utnyttjande av resurserna . .Tag har därvid även beräknat stats
bidrag i enlighet med Sö:s förslag för läromedel och undervisnings
material. 

Som framgatt av min redogörelse i det föregående har Sö återkom
mit med ~itt förslag till per so n a 1 organisation kring 1 ä
r o m e cl e I i g r u n d skolan. Enligt min mening har inga om
sföndigheter tillkommit som kan utgöra skäl för att frångå det tidigare 
ställningstagandet till förslaget (prop. 1975: 1, bil 10, s. 170. UbU 

1975: 4, rskr 1975: 49). Frågan om hur personalorganisationen kring 
läromedlen i grundskolan skall organiseras får därför tas upp i samband 

med att regeringen tar ställning till de förslag som utredningen om sko
lans inre arbete (SIA) har lagt fram. 

Jag är ir.tc beredd att tillstyrka Sö:s förslag att ämnet teknik 

skulle tilldelas ytterligare en resurstimme i årskurs 8. Frågan hör nära 
samman med de frågor som SIA aktualiserat i sitt betänkande. Enligt 
min mening vore det olyckligt att nu bryta loss denna fråga och behand

la den särskilt. Dessutom har Sö i uppdrag att inkomma med förslag 
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till ökade praktiska inslag i undervisningen i enlighet med riksdagens 
tidigare uttalanden. Hithörande frågor kommer att behandlas i samband 
med ställningstagandena till nämnda förslag. 

Jag räknar inte med någon uppräkning av arvodet till de instruktörer 

som anlitats för undervisningen i brandförsvar och olycksfallsvård. Jag 
är inte heller beredd att beräkna ytterligare statsbidrag för Frälsnings
armens skolhem för pojkar, Sundsgården på Ekerö. 

Riksförbundet Finska föreningar i Sverige har i en särskild skrivelse 
hemställt om ytterligare statsbidrag för anordnande av lägerskolor. Un
der en följd av år har statsbidraget till riksförbundet varit oförändrat. 

Med hänsyn härtill samt till den betydelse lägerskolorna haft för de 
finska barnen beräknar jag ytterligare 50 000 kr. för ändamålet. 

Med hänvisning till vad jag anfört beräknar jag mcdelsbehovet för 

det a I I män n a dr i f t bidraget m. m. med utgångspunkt i 
Sö:s beräkningar till 6 326 000 000 (l och 2). Jag har därvid i likhet 
med Sö räknat med en nettoimmigration motsvarande 10 000 individer 
per år fr. o. m. år 1976. Sö har föreslagit betydande förbättringar av 

statsbidragen till de estniska skolorna, Hillclskolan och Kristofferskolan 
(4-6). Anslagsframställningen har i denna del skickats på remiss till 

utredningen (U 1972: 06) om skolan, staten och kommunerna (SSK). 
Jag avser att senare återkomma till regeringen i denna fråga. I avvak
tan härpå beräknas bidrag till skolorna enligt oförändrade regler. Det 

ankommer på regeringen att besluta om bidragens storlek. 
I likhet med Sö är jag inte beredd att beräkna något statsbidrag till 

Vasaskolan i Göteborg. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna de ändringar för statsbidrag som behövs med an
ledning av den höjda socialförsäkringsavgiften till sjukförsäk
ringen inom statsunderstödd verksamhet och som jag har 
förordat i det föregående, 

2. godkänna de ändringar för statsbidrag som behövs med an
ledning av den höjda socialförsäkringsavgiften till folkpen
sioneringen och som jag har förordat i det föregående, 

3. till Bidrag till driften av grundskolor m. m. för budgetåret 

J 976/77 anvisa ett förslagsanslag av 6 334 400 000 kr. 

D 9. Särskilda åtgärder på skolområdet 

] 974/75 Utgift 
1975176 Anslagl 
1976177 Förslag 

31 889 161 

39 000 000 
50 000 000 

Reservation 196 747 

1 Varav 9 milj. kr. har anvisats på tilläggsbudget I för budgetlånet 1975/76. 

Genom beslut den 17 april 197 5 har regeringen meddelat närmare 
bestämmelser om anslagets användning. Bestämmelserna innebär i kort-
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het följande. Medlen ställs till skolöverstyrelsens (Sö) förfogande för 
förstärkning av insatserna på de områden inom skolan där olika problem 

gör sig gällande. I första hand bör dessa medel användas för åtgär
der inom grundskolan och därvid främst på högstadiet. I undantags

fall skall bidrag även kunna utgå för insatser på det gymnasiala sta

diet. I geografiskt hänseende skall bidrag främst utgå för insatser i 

storstadskommunerna. Även andra kommuner - t. ex. sådana med be

tydande invandrargrupper - skall emellertid kunna tilldelas bidrag. 
Bidrag skall kunna utgå dels för personell förstärkning vid undervis
ningen, dels till förstärkningsanordningar för elevvård och fritidsverk
samhet. Statsbidrag ti!l personell förstärkning vid undervisningen utgår 
med belopp, som för varje undervisningstimme motsvarar 115 % av 
CT 11. Statsbidrag till förstärkningsanordningar för elevvård och fri

tidsverksamhet utgår med 50 % av de verkliga kostnaderna för denna 
verksamhet. 

Skolöverstyrelsen 

Sö erinrar om det uppdrag regeringen gav till Sö den 17 april 1975 

att inkomma med en redovisning av behovet av ytterligare medel för 
särskilda åtgärder på skolområdet. Uppdraget hade föranletts av vad 
utbildningsutskottet uttalat i frågan (prop. 1975: 1 bil. 10, UbU 1975: 4, 
rskr 1975: 49). Med skrivelse den 3 juni 1975 överlämnade Sö den be

gärda redovisningen. För budgetåret 1976/77 föreslår Sö att totalt 50 
milj. kr. anvisas under anslaget. Riksdagen har sedermera genom beslut 
den 9 december 1975 på tilläggsbudget I för innevarande budgetår an
visat ytterligare 9 milj. kr. under förevarande reservationsanslag (prop. 
J975/76: 25, UbU 1975/76: 16, rskr 1975/76: 76). 

Föredraganden 

Jag vi!! erinra om vad jag nyligen har anfört i denna fråga (prop. 
1975/76: 25). Jag anser att ytterligare medel bör anslås för särskilda 
åtgärder inom skolan inför nästa budgetår mot bakgrund av de posi
tiva erfarenheter som vunnits av tidigare insatser. 

Jag beräknar anslaget till 50 milj. kr. under nästa budgetår. Jag avser 
att senare föreslå regeringen att de bestämmelser som gäller för verk

samheten innevarande budgetår i huvudsak skall få gälla även under 

budgetåret 1976/77. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda åtgiirder på sko/området för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservationsanslag av 50 000 000 kr. 
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D 10. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk inom utbild

ningsväsendet 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

917 028 
900 000 
920 000 

Mellan staten och vissa organisationer har den 5 mars 1973 träffats 
ett avtal om skolornas grafiska och fotografiska mångfaldigande (prop. 
1973: 70, LU 1973: 16, rskr 1973: 178). Enligt avtalet, som gäller 
fr. o. m. den 1 juli 1973, har lärare vid bl. a. grundskolor, gymnasiesko
lor och lärarutbildningsanstalter rätt att i viss utsträckning fotokopiera 
eller på annat sätt mångfaldiga litterära eller konstnärliga verk samt fo

tografier. I ersättning härför betalar staten till företrädare för berörda 
upphovsmän m. fl. i regel ett öre per kopierad sida. Bestämmelser om 
den redovisning som skall ligga till grund för beräkningen av ersätt
ningsbeloppets totala storlek återfinns i 11 § i nämnda avtal mellan sta
ten och vissa organisationer. Enligt dessa bestämmelser skall redovisning 
av bl. a. antalet kopicsidor ske vart tredje år och då omfatta all kopie
ring under ett halvår vid ca 10 % av de berörda läroanstalterna. Den 
första redovisningen avsåg kopiering under andra halvåret 1973. På 
grundval av denna redovisning har ersättningen fastställts till 900 000 
kr. för vart och ett av budgetåren 1973174, 1974175 och 1975176. Ersätt
ningen utbetalas till en av organisationerna upprättad stiftelse, Bonus. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar 200 000 kr. för att täcka kostnaderna 
för den nya redovisningen av bl. a. antalet kopiesidor som, enligt nyss 
nämnda avtal, erfordras under 1976. Sö har dessutom under anslaget 
beräknat medel för arvoden till ledamöter m. fl. i stiftelsen Bonus. I öv
rigt har Sö beräknat oförändrat anslag i avvaktan på nämnda redovis
ning. 

Föredraganden 

Det avtal om skolornas grafiska och fotografiska mångfaldigande 
som den 5 mars 1973 träffades mellan staten och vissa upphovsrätts
lig~t organisationer gäller fr. o. m. den 1 juli 1973 t. o. m. den 30 juni 
1976. Om avtalet inte uppsades av part senast ett år före avtalstidens 
utgång skulle det förlängas med fem år för varje gång. Det bör för 
riksdagen anmälas att de berörda upphovsrättsliga organisationerna sagt 
upp nu gällande avtal samt att förhandlingar inlelts om nytt avtal för 
tiden efter utgången av juni 1976. Med hänsyn härtill är jag inte beredd 
att f. n. beräkna några ytterligare medel under anslaget. Skulle ett nytt 
avtal slutas får jag därför återkomma i frågan. Jag hemställer att rege
ringen föreslår riksdagen 
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att till Mång/aldigande av litterära och konstnärliga verk inom 

11tbild11ingsviisendet för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 920 000 kr. 

D. 11 Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

6 362 218 

6 916 000 

8 173 000 

Reservation 1417 903 

Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 67, SU 1968: 129, rskr 

1968: 303) utgår statsbidrag till svensk undervisning i utlandet och till 

kommun, som svarar för undervisning av utlandssvcnskars barn. Statsbi

drag utgår enligt förordningen (1968: 321) om undervisning för utlands

svenskars barn (ändrad senast 1975: 629) bl. a. till kostnader för lärarlö

ner och för pensionskostnad, som påförts huvudman för statsunderstödd 

utlandsskola för lärare, på vilka statens allmänna tjänstepensionsregle

mente äger tillämpning. Om synnerliga skäl föreligger, får efter medgi

vande av skolöverstyrelsen (SÖ) därjämte utgå statsbidrag till hyra av 

lokaler för svensk utlandsskola. Till första uppsättningen stadigvarande 

undervisningsrnateriel utgår statsbidrag med belopp som Sö bestämmer. 

Skolöverstyrelsen 

Organisationen vid de svenska utlandsskolorna innevarande läsår 

framgår av följande sammanställning. 

Statsunderstödda svenska utlandsskolor läsåret 1975176 

Låg- och Låg- och 
mellan- Högsta- mellan- Högsta-
stadier dium stadier dium 

Europa 
Belgien Schweiz 

(Bryssel) X (Geneve) X 
England Spanien 

(London) X ?~ (Fucngirola) X 
Frankrike (Madrid) X >: 

(Paris) X X (Palma de 
Italien Mallorca) X 

(Milano) X (Las Palmas) X 
(Rom) X Västtyskland 

Portugal (Berlin) X 
(Lissabon) X (Hamburg) X 

Polen 
(Gdynia) X 

------ - - - - - - - - ----------
Asien 
Iran Japan 

(Tabriz) X (Kosai) X 
(Teheran) X Libanon 

Indien (Beirut) X 
(Kodaikanal) X 

------- - - - - - - - -

15 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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Låg- och Låg- och 
mellan- Högsta- mellan- Högsta-
stadier dium stadier dium 

Afrika 
Algeriet Burundi 

(Alger) " (Bujumbura) :< 
Etiopien Kenya 

(Addis Abeba) X (Nairobi) X 
Folkrepubliken Libyen 
Kongo (Bcnghazi) X 

(Pointe Noire) y Tanzania 
Republiken (Dar es 
Zaire Salaam) ,··, 

(Semendua) ~< (Nzega) X 
- - - -

Amerika 
Mexico Peru 

(Mexico City) ,·. (Arequipa) :..-: 
Brasilien (Lima) >~ 

(Sao Jose dos Bolivia 
Campos) /, (Cochabamba) X 

(Sao Paulo) X Argentina 
(Tucuman) >~ 

1. Pris- och löncomräkning m. m. J 150 000 kr. 

2. En minskning enligt 0-alternativet skulle medföra en nedläggning 

av två eventuellt tre skolenheter. En sådan nedläggning skulle leda till 

att ca 100 utlandssvcnska elever, dvs. 10 % av samtliga, utest1ings från 

svensk undervisning. 
3. Sö beräknar att totalt ca 1 150 elever innevarande läsår för under

visning vid de statsunderstödda utlandsskolorna. Detta innebär ca 50 
elever fler än året dessförinnan. För läsåret 1976/77 beräknas elevanta

let till l 200. 
4. Sö erinrar om att svensk exportnäring samt konsult- och bistånds

verksamhet utomlands fr. o. m. läsåret 1972/73 ökat i allt snabbare takt. 
Behovet av svensk undervisning har sedan dess varit stort och successivt 
ökat. Enligt Sö har detta behov endast i begränsad utsträckning kunnat 

tillgodoses under de senaste åren. Många utlandsskolors ekonomi har 

dessutom till följd av den allmänna löne- och prisutvecklingen kommit 

att försämras. Vid några skolor har elevavgifterna, enligt Sö, fått sättas 

så högt att elever tvingats avstå från undervisning vid skolan. Fram

ställningar med önskemål om att få starta svensk utlandsskola i bl. a. 

Bai Bang (Viet Nam). Banjul f. d. Bathurst (Gambia), Gamboula (Cen
tralafrikanska republiken), Kidatu (Tanzania), Poona (Indien) och 

Quizert (Algeriet) har inkommit till Sö. Dessutom har Sö en framställ

ning om statsbidrag till internationell skola för svenska barn i Saint

Germain-en-Laye i Frankrike samt framställningar om statsbidrag till 
kompletterande undervisning bl. a. i Zambia och Saudiarabien. Enligt 

Sö motiverar antalet elever vid redan etablerade svenska utlandsskolo1· 
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i bl. a. Arequipa (Peru), Sao Paulo (Brasilien) och Teheran (Iran) stats

bidrag till ytterligare lärartjänster. 
Enligt Sö kan behovet av svensk undervisning utomlands inte tillgo

doses genom att några åtgärder vidtas inom ramen för anslagna medel. 

Sö föreslår därför att statsbidrag motsvarande ytterligare sex lärartjäns

ter anvisas för budgetåret 1976177 ( + 384 068 kr.). Med anledning av 

detta förslag beräknar Sö att ytterligare medel behöver anvisas under 

anslagsposten Reseersättningar ( -f-60 000 kr.). 

5. Sö föreslår en ökning av anslagsposten Undervisningsmateriel 

m. m. på grund av den beräknade elevökningen nästa läsår ( + 20 000 

kr.). 
6. Sö föreslår en ökning av anslagsposterna Lönekostnader och Un

dervisningsmateriel m. m. med hänsyn till det ökade behovet av kom

pletterande svensk undervisning ( + 14 000 kr. resp. 9 000 kr.). 

7. Sö föreslår en ökning av anslagsposten Hyresbidrag ( +30 000 kr.). 

8. Sö föreslår en ökning av anslagsposten Undervisning av utlands

svenskars barn i Sverige ( -t-30 000 kr.). 

Föredraganden 

Enligt vad jag har erfarit kommer utredningen (U 1974: 03) rörande 

svensk undervisning i utlandet att under innevarande år lägga fram sina 

förslag. Denna omständighet motiverar enligt min uppfattning återhåll

samhet vid tilldelningen av nya medel under anslaget. 

En mindre uppräkning av anslaget bör dock ske till nästa budgetår. 

Jag föreslår därför att statsbidrag under anslaget beräknas för ytter

ligare en tjänst som mellanstadielärare nästa budgetår. Enligt förord
ningen ( 1968: 321) om undervisning för utlandssvenskars barn ankom
mer det på skolöverstyrelsen (SÖ) att besluta om inrättande ä.V utlands

skola. Denna lärarförstärkning bör sättas in i ett sådant land där svenska 
insatser är av betydande omfattning och sker genom att staten i någon 

form medverkar. 
Under anslagsposten Reseersättningar har jag beräknat 246 000 kr. 

för nästa budgetår, under anslagsposten Undervisningsmaterial m. m. 

975 000 kr. och under anslagsposten Hyresbidrag 330 000 kr. 

Jag har därvid inte beräknat medel till en internationell skola för 

svenska barn i Saint-Germain-en-Laye i Frankrike och inte heller till 

kompletterande undervisning i Zambia och Saudiarabien. I övrigt har 

jag inte någon erinran mot Sö:s förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 
för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 

8 173 000 kr. 
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D 12. Nomadskolor 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

6 075 667 
6 145 000 
6 734 000 

Nomadskolor upprätthålls innevarande budgetår i Karesuando, Lan
navaara, Gällivare, Jokkmokk, Arjeplog, Tärnaby och Ange. Vid samt

liga skolor förekommer undervisning i årskurserna 1-6 och vid skolan 
i Gällivare även i årskurserna 7-9. Sistnämnda årskurser är samord
nade med grundskolans högstadium i kommunen. Vid nomadskolan i 
Arjeplog är driften tillfälligt nedlagd. Totala antalet elever beräknas läs
året 1975176 till 209 och läsåret 1976177 till 220. Verksamheten regleras 

i nomadskolförordningen (1967: 216, omtryckt 1971: 390, ändrad senast 
den 27 november 1975). 

Vid nomadskolan sker undervisning på svenska och samiska språken. 
Ämnet samiska förekommer i samtliga årskurser. 

Sameutredningen, som bl. a. haft i uppdrag att utreda de samiska ut
bildningsfrågorna, har i december I.975 avgett slutbetänkandet (SOU 
1975: 99 och 100) Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. Betän
kandet rcmissbehandlas f. n. 

Personal 
Lärare 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

Uppbörds medel 

Skolöverstyrelsen 

1975/76 

24 
35 

59 

3 935 400 
2000 

42 800 
1 031 100 

178 800 
1026900 

6 217 000 

72 000 

Nettoutgift 6 145 000 

Avrundat 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

of. - t 
of. -5 

of. -6 

-r 763 000 +533 600 
of. of. 
of. - 2100 

+ 59 600 28 600 
+ 26 600 + 6 400 
+102 500 + 79 800 

+951 700 +589100 

of. of. 

+951 700 +589100 

+952 000 +589 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1 061 300 kr., varav 110 000 kr. 
avser höjt Jönekostnadspålägg. 

2. I skrivelse den 2 januari 1975 gjorde länsskolnämnden i Norrbot
tens län en framställning om att nomadskolan i Arjeplog skulle läggas 
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ned i och med utgången av läsåret 1974/75. Länsskolnämnden hade be
räknat att sammanlagda antalet elever innevarande läsår endast skulle 
uppgå till fem. 

Nämnden föreslog att dessa elever i stället skulle få gå i grundskolan 
i kommunen och där få undervisning i samiska språket m. m. De sam
manlagda kostnaderna för denna förstärkta undervisning i grundskolan 
beräknades till ca 20 000 kr. Yttranden över framställningen har avgivits 
av skolstyrelsen i Arjeplog, Svenska Samernas Riksförbund, Sö samt 
av sameutredningcn (U 1970: 68). Sö och sameutredningen har tiilstyrkt 
framställningen. Däremot avstyrker Svenska Samernas Riksförbund 
framställningen. Genom beslut den 26 juni 1975 lämnade regeringen 
framställningen från länsskolnämnden utan åtgärd i avvaktan på same
utredningcns förslag beträffande samernas skolgång. Sö har sedermera 

uppgivit att elevunderlaget i Arjeplog ytterligare minskat genom att två 
av eleverna flyttat från kommunen. De återstående tre eleverna har vid 
terminstarten valt att i stället börja den kommunala grundskolan. Enligt 
uppgift från länsskolnämnden i Norrbottens län får eleverna där huvud
delen av den undervisning i samiska som nomadskolan i Arjeplog skulle 
ha kunnat erbjuda dem samt i viss utsträckning undervisning i det övriga 
samiska stoff som integreras i undervisningen vid nomadskolorna. 

3. Efter nedläggningen av elevhemmet i Karesuando beräknas vakt
mästartjänsten endast omfatta halv tjänstgöring. Sö föreslår därför en 
minskning från tidigare 3/4 tjänst till ] /2 tid för vaktmästartjänsten 
(-16 000 kr.). 

Föredraganden 

Regeringen beslöt den 26 juni 1975 att lämna en framstälining från 
länsskolnämnden i Norrbottens län om att fögga ned nomadskolan i 
Arjeplog utan åtgärd. Frågor av delta slag bör kunna prövas när ställ
ning tagits till sameutredningens förslag. Vid mina beräkningar av an
slaget har jag emellertid, vilket framgår av sammanställningen, tagit 
hänsyn till att driften vid nomadskolan i Arjeplog tillfälligt lagts ned 
innevarande läsår. De elever som skulle ha gått i skolan i Arjeplog inne
varande läsår har i stället valt att följa undervisningen vid den kom
munala grundskolan. Vid början av hösttcrminen 1975 gällde detta tre 
elever. Enligt uppgift från skolöverstyrelsen kommer denna nomadsko

las elevunderlag läsåret 1976/77 att vara åtta elever. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Nomadskolor för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags

anslag av 6 734 000 kr. 
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D 13. Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

57 427 306 

53 822 000 
65 058 000 

Statsmakterna beslöt år 1965 (prop. 1965: 70, SU 1965: 101, rskr 
1965: '275) att blind- och dövskolorna skulle ersättas av en statlig obli
gatorisk tioårig grundskola för barn, som är syn-, hörsel- eller talska
dade. Denna grundskola var fullt genomförd i och med utgången av läs

året 1970171. Skolformen benämns specialskolan. Verksamheten regleras 
genom specialskolförordningen (1965: 478, omtryckt 1970: 3'27, ändrad 

senast den 27 november 1975). 
Synskadade elever undervisas inom specialskolan vid två skolenheter, 

belägna i Solna (Tomtebodaskolan) och Örebro (Ekeskolan). Vid Eke

skolan mottas som elever synskadade barn med tilläggshandikapp. Hör
selskadade elever undervisas vid dels sex skolenheter, belägna i Stock

holm (Manillaskolan), Gnesta (Asbackaskolan), Lund (östervångssko
lan), Vänersborg (Vänerskolan), Örebro (Birgittaskolan) och Härnösand 
(Kristinaskolan), dels i särskilda klasser förlagda till grundskolan (s. k. 
externa klasser). Asbackaskolan mottar elever med tilläggshandikapp. 

Vid en skolenhet i Sigtuna (Hällsboskolan) undervisas normalbegåvade 
barn med grava talskador samt hörselskadade barn med beteendestör
ningar och vissa andra komplikationer. 

Personal 
Lärare 
övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård åt personal 
Reseersättningar 

därav högst 105 000 kr 
för deltagande i kurser, 
konferenser m. m. 

Lokalkostnader 
Expenser 
övriga utgifter 
Kostnader för punktskrifts

nämnd och teckenspråksnämnd 

1975/76 

279 
457,5 

736,5 

39 875 000 
54 900 

433 800 

8 535 900 
477 900 

4 680 500 

54 058 000 

Uppbördsmedel 236 000 

Nettoutgift 53 822 000 

Avrundat 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

+14 
of. 

+14,0 

-+- 9 474 529 
+ 2245 
+ 112 718 

(+ 13 650) 

+ 126 040 
_J_. 40 200 
+ 904 600 

+ 55 000 

+10 715 332 

of. 

-i-10715332 

-+-10715000 

Före
draganden 

+13,5 
+ 4,5 

+18,0 

-]- 10 098 222 
+ 2 745 
+ 69 000 

99 300 
+ 62 200 
+ 904 600 

+11236067 

of. 

-i-11236067 

+ 11236000 
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Skolörersty relsen 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 9 601 000 kr, varav 212 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. Skolöverstyrelsen (Sö) redogör för olika utrcdningsprojekt som på

går inom specialskolans område. 
Sö genomför, i samråd med specialskolans styrelser och rektorer, en 

översyn av organisationen vid specialskolorna. Översynen innefattar dels 

ansvar och befogenheter för olika funktioner och enskilda befattnings

havare samt samarbetsformer, dels en översyn av rutiner för ekonomi, 

planering och drift. Arbetsgruppen har i Sö redovisat sitt förslag ti!I 

organisationsmodell för specialskolans inre organisation varvid beslutades 

att den generella organisationsmodellen skall ange riktlinjerna för den 

inre organisationen vid varje specialskola samt ett organisationsschema 

och en förändringsplan skall upprättas för varje specialskola. Arbetet 

med anpassningen av specialskolorna till den föreslagna modellen har 
påbörjats. 

Översynen avseende högstadieorganisationen för specialskolan för 

hörselskadade fortsätter med utvärdering av den decentraliserade verk

samhet som på försök har pågått under några år. Beträffande gymnasie

organisationen för hörselskadade är behovet av hörselklasser i gymna

sieskolan inte täckt L n. Stockholms kommun anordnar emellertid sii

dana klasser och erbjuder i viss utsträckning elever från hela riket plats. 

Denna verksamhet anordnas enligt gällande bestämmelser i skollag och 

skolförordning. Sö har upptagit överläggningar med skoldirektionei1 i 

Stockholm i avsikt att nå en utökning av verksamheten. Beträffande 

hörselklassorganisationcn i övrigt avser Sö att få till stånd en regional 

samverkan mellan kommuner och länsskolnämnder. 
3. Fr. o. m. läsåret 1973/74 är landet indelat i fem n::gioner vad av

ser stöd till synskadade elever. Stödverksamhctcn omfattar synskadade 
barn i förskoleåldern samt synskadade elever främst i grundskola och 
gymnasieskola. Verksamheten står under ledning av styrelsen och rektorn 

för Tomtebodaskolan. Inom varje region bör det finnas minst en tjänst 
avseende förskolebarn (förskolekonsulent), en tjänst avseende synsvaga 
elever (spcciallärare/reselärarc.) och en tjänst avseende gravt synskadade 

elever (spcciallärarc/rcselärare). 1975/76 finns sammanlagt sex tjänster 

som förskolekonsulent och tolv tjänster som speciallärare/resclärarc för 

synsvaga och gravt synskadade elever utanför specialskolan eller sam

manlagt 18 tjänster. Sö anser att ytterligare tjänster måste tillföras or

ganisationen om eleverna skall kunna få en tillfredsställande service. 

Sö uppger att av förskolkonsulcnternas årsberättelse 1974 framgick 

att totalt 393 barn registrerats, varav 104 nyanmälda 1974. Under året 

hade 312 barn besökts, varav 76 fick två besök. Under året har 81 barn 

inte fått något besök. Enligt Sö:s bedömning bör varje barn besökas 
fem till sex gånger per år. Med hänsyn till ökningen av antalet synhan-
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dikappade barn anser Sö det rimligt att sammanlagt åtta tjänster som 
förskolkonsu1ent finns 1976/77. Sö beräknar därför medel för ytter
ligare tvf1 tjänster som försko!konsulent ( --t· 173 881 kr.). 

Antalet elever inom det allmänna skolväsendet, som är i behov av 

resclärarstöd, beräknas uppgå till 1 300 läsåret 1976/77. I medeltal be
räknas en reselärare kunna göra 120 besök per år. Ar 1975176 finns 
tolv tjänster som rcselärare, vilket skulle ge i medeltal ett besök per år 

och elev. Enligt Sö:s mening är detta helt otillräckligt. Sö föreslår där
för att medel beräknas för ytterligare fyra tjänster som speciallärare/ 

rcselärare vid specialskolan för synskadade fr. o. m. 1976/77 (+370 541 

kr.) Sö räknar också med ytterligare medel för expenser ( +3 000 kr.) 
och resecrsättningar ( + 20 000 kr.). 

4. F. n. finns arvodestjänster som studierektor vid alla skolenheter av 

specialskolan utom vid Kristinaskolan. Sö uppger att specialskolan har 
svårigheter att rekrytera innehavare till arvodestjänsterna som studie

rektorer. Arbetsbördan för skolledningen växer och framför allt behöver 
den pedagogiska ledningen förstärkas, speciellt med tanke på att special
skolan saknar huvudlärare. Planeringsarbetet för specialskolan är ofta 

komplicerat och tidskrävande. Planeringsarbetet kräver också stora in

satser under ferietid. Mot bakgrund härav anser Sö det angeläget att en 
fastare organisation erhålls och föreslår att nio ordinarie tjänster som 
studierektor inrättas, en vid varje specialskola ( + 100 701 kr.). Om 
detta förslag inte bifalls föreslår Sö att en arvodestjänst som studie
rektor inrättas vid Kristinaskolan ( + 15 858 kr.). 

5. Under 1974/75 har med Sö:s medgivande pågått en försöksvcrk
samhet i Stockholm och Örebro med tidig läsinlärning i förskolor för 
döva. Projektet har finansierats med medel från Stiftelsen tysta skolan 
och med insatser av lärare från Manillaskolan och Birgittaskolan. I må
let för försöksvcrksamhet ingår förutom läsinlärning att underlätta 
övergången mellan förskolan och specialskolan för hörselskadade ele
ver. För att åstadkomma en bättre språkutveckling hos de gravt hörsel
skadade barnen anser SÖ att en resursförstärkning behövs i förskolan. 

Lågstadielärare från specialskolan bör ingå i arbetslaget för att till
sammans med förstadiclärarc söka ge dessa elever tidig språk- och 
fäsinlärning. Sö föreslår att två och en halv tjänster som speciallärare 
(lågstadielärare) inrättas för tjänstgöring i förskolor för döva elever, 
en halv tjänst vid vardera Manillaskolan, Östcrvångsskolan, Vänerskolan, 
Kristinas kolan och Birgittaskolan ( +207 639 kr.). 

6. Fritidsverksamhetcn vid Birgittaskolan med omkring 200 elever har 
en sådan omfattning att en befattningshavare behövs, som närmast un
der rektor kan organisera och leda verksamheten. Den tjänst som skolan 

behöver är en kvalificerad ledartjänst med uppgifter som väsentligt skil
jer sig från tjänster som fritidsassistcnter, vilka är inrättade vid andra 
specialskolor. Sö upprepar sitt tidigare förslag att en tjänst som fritids-
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ledare inrättas vid Birgittaskolan, varvid nuvarande tjänst som fritids
assistcnt indrages ( + 3 738 kr.). 

7. F. n. finns en tjänst som skolsköterska vid vardera Manillaskolan, 
Vänerskolan, Kristinaskolan, Birgittaskolan, Hällsboskolan och Tom
tebodaskolan samt en och en halv tjänst vid Ekeskolan och en halv 
tjänst vid Asbackaskolan. östcrvångsskolan saknar tjänst som skol
sköterska. Arvode till skolsköterska utgår motsvarande 24 veckotimmar 
vid östervångsskolan. 

Hälsoundersökningar och även föräldrakontakten är tidskrävande. 
Vid elevemas besök på sjukhus har från läkare framhållits att det är 
önskvärt att skolsköterska medföljer för att undersökningarna skall un
derlättas. Nuvarande timarvodestjänst är svåradministrerad och fungerar 

inte ändamålsenligt i samband med utdragna sjukhus- och hembesök. 
Sö förslår därför att en halv tjänst som skolsköterska vid Östervångs

skolan inrättas fr. o. m. budgetåret 1976/77, varvid arvode motsvarande 
24 veckotimmar indrages ( +33 759 kr.). 

8. Sö erinrar om att Kungl. Maj:t den 13 december 1974 uppdragit 
åt byggnadsstyrelsen att projektera lokaler för Hällsboskolan t. o. m. 
bygghandlingar. Utbyggnad av skolan planeras för att skolan skall 
kunna bereda plats för ett ökat antal gravt talskadade elever. Om 
tillbyggnaden av skolan kommer till stånd måste boendekapaciteten öka 
med ytterligare två elevhem. Boendet bör förläggas utanför skolan ge
nom förhyrning av villor eller lägenheter. Under förutsättning att till

byggnad av skolan kommer till stånd till budgctiirct 1976/77 måste ytter
ligare sju tjänster som vårdare och en tjänst som ekonomibiträde inrättas 
vid Hällsboskolan (-!-463 377 kr.). 

9. Kristinaskolan har sedan 1965/66 en halv tjänst som hörselingenjör. 
Arbetsuppgifterna för hörsdingcnjörrn har sedan dess avsevärt ökats 
och komplicerats. Numera har samtliga elever individuella hörapparater 
och det är viktigt för elevernas hörselträning att dessa fungerar väl. För
stärkarapparaturen har också blivit alltmer komplicerad och kräver mera 
tidsödande service. Elevantalet har dessutom ökat från 39 elever läs
~rct 1970/71 till 60 elever läsåret 1974175. Beräknat elevantal 1976/77 
är 66. 

Sö föreslår att ytterligare en halv tj~inst som hörselingenjör inrättas 
vid Kristinaskolan fr. o. m. budgetåret 1976/77 ( -i-40 149 kr.). 

10. Enligt Sö har flera specialskolor i sina anslagsframställningar be
gärt tjänster som kontorister. Skolorna framhåller att arbetsbelastningen 
vid skolornas kansli är mycket hög och att övergången till SEA-syste
mct varvid fyra kontoristtjänster indrogs, ännu inte medfört den väntade 
reduceringen av arbetstid. Den stora arbetsbelastningen vid skolorna har 
bl. a. medfört att en del administrativt arbete inte hinns med f. n. 

Sö har, som redan nämnts, f. n. en arbetsgrupp, som i samråd med 
skolorna ser över specialskolans funktioner och inre organisation. I 
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avvaktan på att gruppens arbete blir slutfört vill Sö inte nu tillstyrka 
inrättande av kontoristtjänster, men med hänsyn till den redovisade 
arbetsbelastningen beräknar Sö ökade medel till arvode åt sekreterare, 
skrivhjälp m. m. för budgetåret 1976/77 med sammanlagt 50 000 kr. 

11. östervångsskolan har en tjänst som hörselingenjör. För när
varande arbetar hörselingenjören mest med service, underhåll och mon
teringsarbete. Detta arbete är nödvändigt för att utrustningen skall 
fungera. Dessa uppgifter som är tidskrävande kan i stor utsträckning 

utföras av hörseltekniker, varvid hörselingenjören kan avlastas. Hörsel

ingenjören kan då ägna mer tid åt det mycket viktiga arbetet med mät
tekniska kontroller, trimning, kalibrering, anpassning av hörapparater 
och hörselutrustning, planeringsarbete och utvecklingsarbete m. m. Sö 

föreslår att arvodet ökas med 20 000 kr. 
12. Arvode till materialvårdare utgår vid samtliga skolor för hörsel

skadade. Ekeskolan, som mottar synskadade elever med tilläggshandi
kapp bl. a. dövblinda elever, har inget arvode till materialvårdare. För 
1976/77 beräknas medel till arvode åt materialvårdare vid Ekeskolan 

med 1500 kr. 
13. Asbackaskolan och Ekeskolan saknar bibliotekarie. Uppdragstill

lägg till bibliotekarie utgår f. n. med 108 kr. per månad vid Birgitta
skolan och 87 kr. per månad vid annan skola för hörsciskadade. Sö 
föreslår att Asbackaskolan och Ekeskolan erhåller bibliotekarier fr. o. m. 
budgetåret 1976/77 och att medel för uppdragstillägg motsvarande det 
som utgår till annan specialskola ~in Birgittaskolan beviljas. Kostnads
ökningen beräknas till 2 776 kr. 

14. Anslaget till expertföreläsare är f. n. 15 800 kr., vilket betyder att 
varje skola har ca 1 800 kr. till pt!rsonalutbildning. Sö anser det ange
läget att specialskolans personal i större utsträckning skall kunna ben:
das möjlighet till information om nya rön på specialskolans område 
m. m. SÖ beräknar därför ytterligare 10 000 kr. för ändamålet. 

15. Sö har föreslagit att medlen för samtliga rikscentraler för peda
gogiska hjälpmedel skall beräknas under ett anslag. Medel för RPl-l
SYN föreslås under detta särskilda anslag. 

16. I delposten Vissa elevkostnader ingår dels sjuk- och tandvård åt 
elever, utackordering· av elever, kosthåll, beklädnad och fickpengar för 
elever dels stipendier och utrustning åt avgående elever och utgifter för 
avg~rngna elever dels ock ersättning till kommun för elev i extern klass 
för hörselskadade, vilken kommer från annan kommun. 

En ökning av ersättning till familjer hos vilka specialskolelever har 
inackorderats har under de senaste åren varit ofrånkomlig på grund 
av de allmänna kostnadsökningarna. Kostnadsökningarna beräknas fort

sätta, och utan en relativt stor höjning kan skolorna i framtiden inte 
räkna med att få familjer som åtar sig denna uppgift. 

Sö beräknar med hänsyn till elevantal och kostnadsutveckling ytter-
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ligare 100 000 kr. för sjuk- och tandvård åt elever, utackordering av 

elever, kosthåll och beklädnad . 
. Kungl. Maj:t har den 30 december 1974 för sin del godkänt grunder

na för överenskommelser mellan stat och kommun beträffande anord
nande av externa klasser av specialskolan. Enligt normalavtalet 8 ~ in

skränker sig kommunens kostnadsansvar enligt detta avtal till elever 

från den egna kommunen. För elever från annan kommun påtager si'g 

staten (vederbörande specialskola) kostnadsansvar genom att till v[ird

kommunen erlägga interkommunal ersättning enligt de vid varje till

fälle gällande bestämmelser avseende grundskolan. 

Normalavtalet skiljer sig på denna punkt från hittillsvarande praxis, 

vilket medför ökade kostnader för specialskolans externa klasser. Sö 

har inhämtat uppgifter från berörda kommuner avseende beräknade 

kostnader för interkommunala ersättningar på specialskolans elever för 

1976177. Kostnaden beräknas till 105 000 kr. 

17. Fritidsverksamheten vid specialskolorna är av stor betydelse och 

erfarenheter av fritidssysselsättning och lägerskolor är mycket goda. 

Genom kontakter med ungdoms- och föreningsgårdar, genom utflykter, 

biobesök etc. har eleverna tränats till en ökad social anpassning. Läger

skolorna har här spelat en stor roll. Specialskolorna saknar i regel egen 
simbassäng och hyra av bassäng samt kostnader för resor till och från 

bad ökar. Sö är angelägen att fritidsverksamhctcn m. m. byggs ut och 

beräknar ytterligare 45 000 kr. härför. 

18. Det har visat sig att det bästa sättet att vinna förståelse för spe
cialskolans problem och arbete är en riktig och allsidig information 

om problemen. Detta gäller relationerna skola-föräldrar, skola-personal 

och skola-samhälle i övrigt. Anslaget för information är för 1975176 
:19 900 kr., vilket betyder att varje skola har ca 4 500 kr. För att bättre 
motsvara det aktuella behovet av informationsverksamhct beräknar 
Sö ytterligare 10 000 kr. för 1976177. 

19. År 1970 inrättade Sö en nämnd för svensk punktskrift. Nämn
dens uppgift är bl. a. att främja och utveckla punktskriften som hjälp
medel åt synskadade. Nämndens beslut avser att vara normerande för 
den svenska punktskriften. 

Sö har den 14 juni 1974 beslutat att även inrätta en teckenspråks
nämnd. Nämndens uppgift är att vårda, utveckla och normera tecken

språket. Dess arbete skall koncentreras på de pedagogiska frågorna 

kring teckenspråket och språkinlärningen. Sammanlagt föreslår Sö un

der denna punkt 55 000 kr. till arvoden samt resekostnadsersättningar 
och traktamenten åt nämndens ledamöter. 

20. Med skrivelse den l oktober 1975 har Sö överlämnat förslag om 

undervisning av utvecklingsstörda barn och ungdomar, som lir gravt syn

skadade, hörselskadade eller talskadade. En av Sö tillsatt arbetsgrupp, 

BDU-gmppcn har kartlagt undervisningsbehovet för dessa grupper av 



Prop. 1975/76: 100 Bilags lO Utbildningsdcpartemcntct 236 

flerhandikappade och föreslagit särskilda åtgärder för dem. BI. a. före
slås viss utökad verksamhet för diagnostiscring, utredning och pedago
giskt utvccklingsarbcte vid Ekcskolan och vid Asbaekaskolan. Vid dessa 
skolor föreslås också särskilda utredningsklasser för lågstadieelever 
med svårbedömbar placering. Den regionala stödverksamheten för syn
handikappade föreslås successivt bli utbyggd under en treårsperiod. 

21. Sö föreslår indragning av en och en halv tjänst som vårdare vid 
Manillaskolan (-86 883 kr.), av en värmeskötartjänst vid Tomteboda
skolan ( - 57 922 kr.) samt av en maskinisttjänst ( -65 397 kr.) och en 
värmeskötartjänst ( -63 733 kr.) vid Vänerskolan. 

22. Sö har i framställning den 12 maj 1975 hemställt om nedsättning 
av undervisningsskyldigheten med åtta veckotimmar för en speciallärare 
vid Tomtcbodaskolans filialklasser i Göteborg. 

Rektorerna vid specialskolans enheter för hörselskadade har i en 
skrivelse begärt en översyn av vissa anslagsposter under anslagen D 13 

Specialskolan m. m.: Utbildningskostnader och D 14 Specialskolan 
m. m.: Utrustning m. m. 

Föredraganden 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har i anslagsframställningcn bl. a. lämnat en 
redogörelse för pågående översyn av organisationen vid specialskol
enheterna. Jag utgår från att Sö kommer att redovisa sina övervägan
den och förslag med anledning av denna översyn i anslagsframställ
ningen för budgetåret 1977 /78. 

SÖ har den 1 oktober 1975 avgivit förslag om undervisning av ut

vecklingsstörda barn och ungdomar. som är gravt synskadade, hörsel
skadade eller talskadade. Förslaget remissbehandlas f. n. Sedan för
slaget beretts avser jag att efter samråd med chefen för socialdeparte
mentet föreslår regeringen att avge förslag till riksdagen med anledning 

härav. 
Som framgått av vad jag tidigare har anfört prioriterar jag även inför 

nästa budgetår åtgärder för handikappade elever. Under förevarande 

anslag räknar jag därför medel för följande ytterligare tjänster vid 
specialskolan: Medel för en tjänst som förskolkonsulent och en tjänst 
som speciallärare/reselärarc (3), tio ordinarie tjänster som studierektor 
i stället för nuvarande arvodestjänster (4), sammanlagt två och en halv 
tjänst som speciallärare (lågstadielärare) vid Manillaskolan, östcrvångs
skolan, Vänerskolan, Kristinaskolan och Birgittaskolan (5), en halv 

tjänst som skolsköterska vid Östervångsskolan (7), och en halv tjfost 
som hörselingenjör vid Kristinaskolan (9). Sedan regeringen genom be
slut den 10 september 1975 uppdragit åt hyggnadsstyrelsen att utföra en 
tillbyggnad vid Hällboskolan kan byggnadsarbetet slutföras till höstter

minen 1976 . .Tag beräknar därför medel för sju tjänster som vårdare och 
en tjänst som ekonomibiträde vid Hällboskolan (8). Dessutom beräknar 
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jag medel för ökat arvode åt hörseltekniker vid Östervångsskolan (11), 
åt materialvårdare vid Ekeskolan med 1 000 kr. (12) samt åt biblioteka
rie vid Asbackaskolan och Ekeskolan (13). 

Som framgått av min tidigare redogörelse har Sö föreslagit att med
len för samtliga likscentraler för pedagogiska hjälpmedel (RPH-centra
ler) skall beräknas under ett särskilt anslag. Jag kan inte biträda Sö:s 
förslag utan räknar även i fortsättningen medel för Rikscentralen för 

pedagogiska hjälpmedel åt synskadade (RPH-SYN) under förevarande 
anslag. 

För reseersättningar beräknar jag ytterligare 20 000 kr. till följd av 
den utökade regionala organisationen för pedagogiskt stöd åt synhandi

kappade elever (3). Jag tillstyrker Sö:s förslag till ökad ersättning till 
familjer i vilka specialskolelever är inackorderade och räknar I 00 000 

kr. för detta ändamål (16). I likhet med Sö finner jag det nödvändigt 
att fritidsverksamheten för specialskolans elever byggs ut och räknar 
därför ytterligare 45 000 kr. för detta (17). Till interkommunala ersätt

ningar för specialskolans elever beräknar jag 105 000 kr. (16). 

I likhet med Sö finner jag det angeläget att det ges en riklig och 
allsidig information om specialskolans arbete och problem. Jag beräk
nar ytterligare 10 000 kr. för dessa ändamål (18). Jag förordar i lik
het med Sö att tjänsterna som vårdare vid Manillaskolan, som värme

skötare vid Tomtebodaskolan samt som maskinist och värmcskötare vid 
Vänerskolan dras in (21). 

Sö:s förslag i övrigt är jag inte beredd att tillstyrka. 
Jag beräknar den totala anslagshöjningen till 11 236 000 kr. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Specialskolan m. m.: Utbildningskosll!ader för budget
året 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 65 058 000 kr. 

D 14. Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

2 325 534 

2 435 000 

2 333 000 

Reservation 305 661 

Från anslaget utgår medel för läromedel, utrustning och inventarier 
m. m. vid specialskola samt för läromedel till synskadade individual
integrerade elever i bl. a. grundskola och gymnasieskola. 
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1. Läromedel 
2. Hörsel- och talteknisk 

utrustning 
3. Inventarier, maskiner m. m. 
4. Bibliotek 
5. Undervisnings- och 

arbetsmaterial 
6. Underhåll av hörapparater 

Skolöverstyrelsen 

1975/76 

1 160 000 

551 000 
247 400 

25 000 

286 000 
165 000 

2 435 000 

1. Prisomräkning - 532 000 kr. 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

-551 000 

of. 
+294 600 
+ 25 000 

of. 

-231400 

Före
draganden 

-126000 

of. 
+ 24 000 

of. 

-102000 

2. 0-alternativet skulle innebära att boendeintegreringen fördröjs och 
att nyanskaffning och utbyte av skolbussar omintetgörs. Skolbussarna 
möjliggör studiebesök, som för dövskolans elever är en väsentlig del 

av undervisningen. Dessa elever måste se och uppleva sådant som de 
via språket har svårt att tillägna sig. Utan studiebesök hämmas ele

verna såväl språkligt som kunskapsmässigt. Detta alternativ skulle dess
utom innebära en så försämrad situation beträffande "hårdvaror" inom 
läromedelsområdet, att Sö inte finner det godtagbart. 

3. För de olika anslagsposterna har schablonbelopp beräknats för så
väl reinvestcringar som nyinvesteringar. Ett undantag utgör anslagspos
ten 1 J nventarier och maskiner, där vid beräkningar hänsyn måste tas 
till förändringar i elevernas boende, byten av skolbussar m. m. 

De tidigare under punkterna 1 och 5 uppförda anslagsposterna före
slås sammanslagna till en anslagspost benämnd Läromedel, undervis

nings- och arbetsmaterial. 
Kostnaderna för läromedel beräknas till 300 kr. per elev. Kostnaderna 

för undervisningsmaterial och arbetsmaterial beräknas till 350 kr. för 
låg- och mellanstadieelev och 400 kr. per högstadieelev och elev med 
ytterligare handikapp. Totalt beräknas kostnaderna enligt dessa schablo

ner till (858X300+511 ><350+347X400=) 575 050 kr. eiler avrundat 

575 000 kr. 
Även kostnader för punktskriftsböcker till skolbibliotek, beräknade till 

22 000 kr., belastar anslagsposten Läromedel, undervisnings- och arbets
material. Elevbibliotek ingår som en integrerad del av undervisningen. I 

specialskolan för synskadade ingår två typer av skolbibliotek, ett för 
blinda elever och ett för elever med synrester. Biblioteksanslaget kan 
inte belastas med kostnader för de blinda elevernas punktskriftsböcker, 

som per styck kostar ca 500 kr. 
I prop. 1975: 1 bil. 10, beräknas under anslaget Specialskolan m. m.: 

Utrustning m. m., anslagsposten Läromedel 298 000 kr. för registrering· 
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av läromedel. Då registreringen avses omfatta endast läromedel för döva 
och blinda elever och i avvaktan på praktiska erfarenheter av denna 
registrering beräknas nu oförändrat belopp för ändamålet. 

RPH-SYN disponerar budgetåret 1975176 638 000 kr. ur denna post 
för framställning av läromedel för blinda och gravt synskadade elever i 
skolor under Sö:s inseende. I enlighet med Sö:s förslag att medlen till 
rikscentralerna för pedagogiska hjälpmedel skall sammanföras till ett 

särskilt anslag avräknas detta belopp under förevarande anslag. 

Sö beräknar del sammanlagda medelsbehovet under denna anslags
post till 895 000 kr. 

4. övergången från fasta klassrumsförstärkare till apparatur med 
bärfrekvenssystcm fortsätter. Sö beräknar en genomsnittlig kostnad av 
800 kr. per elev, vilket innebär ett oförändrat medelsbehov av 551 600 
kr. 

5. Utflyttning av elever från skolinternat till elevbostäder utanför 
skolbyggnaderna fortsätter. På grund av att vissa av dessa lokaler inte 
hunnit färdigställas h:ir för utrustning av elevbostäder reserverade medel 
inte tagits i anspråk budgetåret 1973/74 (250 000 kr. för Asbackaskolan 

och östervångsskolan). Dessa medel har förbrukats under budgetåret 
1974/75. 

Ytterligare nya elevhem och lokaler blir färdigställda budgetåret 
1976177. Med anledning härav beräknas ett sammanlagt medelsbehov av 
130 000 kr. Fyra skolor anmäler behov av nya skolbussar till ett sam
manlagt pris av 160 000 kr. 

6. Specialskolornas bibliotek bör vara så väl försedda och så lockan
de som möjligt. Hittills har emellertid anslagen varit för små för en till

fredsställande förnyelse av dem. 
Utöver biblioteksanslag 35 kr. per elev beräknas 2 000 kr. per skol

enhet för inköp av facklitteratur till personalen, vilket innebär ett me
delsbehov av 50 000 kr. ( + 25 000 kr.). 

F iired raganden 

Såsom framgått av min redogörelse under anslaget Specialskolan 
m. m.: Utbildningskostna<ler är jag inte beredd att förorda skolöversty
relsens (Sö) förslag i vad avser rikscentralerna för pedagogiska hjälpme
del (3). Under förevarande anslag bör därför liksom hittills medel beräk
nas för rikscentralen för pedagogiska hjälpmedel åt synskadade (RPH
SYN). Jag har därvid beräknat ytterligare 85 000 kr. för produktion aY 
läromedel samt för undervisnings- och arbetsmaterial. 

Med anledning av att institutet för Iäromedelsinformation inte kommer 
att registrera läromedel för specialskolan under budgetåret 1976177 räk

nar jag inte medel för registreringskostnader (- 298 000 kr.). 

Jag beräknar för inventarier, maskiner m. m. ytterligare 24 000 kr. 
(5). 
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Sö:s förslag i övrigt är jag - med de undantag som framgår av 
sammanställningen - inte beredd att tillstyrka. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Specialskolan m. m.: Utrustning m. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 2 333 000 kr. 

0 ! 5. Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

2 983 907 

2 326 000 

2 835 000 

Från anslaget utgår ersättning enligt kungörelsen (1965: 254) om er
sättning för resor för vissa handikappade m. fl. (ändrad senast 1971: 279), 

dock att, med tillämpning i övrigt av bestämmelserna i nämnda kungö
relse, ersättning får utgå för hemresa i samband med förlängd vecko
slutsledighct, som föranleds av bestämmelserna om femdagars skolar

betsvecka. 
Från anslaget bestrids även dels kostnader för anordnande av skol

skjutsar för extematclever vid specialskolan eller annan statlig skola 
för syn-, hörsel- eller talskadade elever, dels resekostnader för målsman 
till elev i första eller sjunde årskursen i sådan skola vid resa till gemen
sam sammankomst på skolan. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) beräknar anslagsbehovet under förevarande 
anslag till 2 882 000 kr. ( + 556 000 kr.). Sö föreslår i syfte att få till 

stånd ett bättre samarbete mellan föräldrar och skola att gällande be
stämmelser om ersättning till målsman till elev i årskurs 1 och 7 i spe
cialskolan för resekostnader till gemensam sammankomst i skolan änd
ras till att gälla målsman till elever i samtliga årskurser vid resa till en 
gemensam sammankomst per läsår till vilken skolan kallar. Antalet in
ackorderade barn i årskurserna 2-6 och 8-10 uppgår till ca 400. Kost
naderna för reformen beräknas till 250 kr. per föräldrapar; 30 kr. utgör 
därvid särskild ersättning för övernattning. Totalt beräknas kostnaderna 

för förslaget till 100 000 kr. 

Föredraganden 
Jag finner i likhet med skolöverstyrelsen att föräldrar till elever i 

specialskolan bör få möjligheter att deltaga i fler gemensamma samman
komster i skolan än f. n. Både för skolan och för föräldrarna är dessa 

tillfällen till utbyte av information betydelsefulla. Jag beräknar därför 

för detta ändamål sammanlagt 509 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Specialskolan m. m.: Resor för elever jämte ledsagare 
för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 2 835 000 

kr. 
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d) gymnasiala skolor m. m. 

D 16. Bidrag till driften av gymnasieskolor 

1974/75 Utgift 1 482 780 381 
1975176 Anslag 1 570 000 000 

1976/77 Förslag 1 875 000 000 

Från anslaget utgår bidrag till bl. a. driften av gymnasieskolor. Be

stämmelserna om statsbidrag till driftkostnader för gymnasieskolorna 
finns i förordningen (1966: 115) om statsbidrag till driftkostnader för 

gymnasieskolan (omtryckt 1971: 349, ändrad senast 1975: 897.) Dessa 
bestämmelser innebär i korthet att till sådan skola utgår statsbidrag med 
100 % av ett bidragsunJerlag, omfattande faktiska kostnader för löner 
till skolledare, biträdande skolledare och lärare. Statsbidrag utgår även 

för ATP-avgifter, allmän arbetsgivaravgift och kostnad för socialförsäk

ringsavgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen. Därutöver utgår 
med schablonbelopp bidrag till kostnader för viss annan personal än 
lärare. Vidare kan i vissa fall utgå statsbidrag för särskilda kostnader 

vid viss utbildning på heltid för industri och hantverk och därmed till 
sin art jämförligt område med 7 000 kr. för varje klass och läsår. Till 
inbyggd utbildning inom industri och hantverk eller handel utgår stats
bidrag med högst 13 000 kr. och till inbyggd utbildning för husligt ar

bete eller vård med högst 10 800 kr. 

Från anslaget utgår även bidrag till driftkostnaderna för såväl jord
bruksutbildning m. m. vid gymnasieskolor, som för lanthushållsskolor. 
Bestämmelserna om statsbidrag finns i förordningen t1963: 493) om 
statsbidrag till lantbruks- och lanthushållsskolor (ändrad senast 
1975: 213). Bestämmelserna innebär att statsbidrag utgår till kostnader 
för avlöningsförmåner för rektor och lärare (avlöningsbidrag), ATP
avgifter, allmän arbetsgivaravgift och till kostnad för socialförsäkrings
avgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen för samma tjänste
män (avgiftsbidrag), kostnader för elevernas hälsovård (hälsovårdsbi
drag) samt skolans övriga driftkostnader (allmänt driftbidrag). 

Vidare utgår bidrag till driften av skogsbruksutbildning vid gymna
sieskolor. Bestämmelserna om statsbidrag till skogsbrukets yrkcsutbild
ning återfinns i Kungl. Maj:ts beslut den 23 april 1971 angående provi

soriska bestämmelser om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning 
för budgetåret 1971/72 (ändrade senast den 17 april 1975). Enligt be

slutet utgår statsbidrag dels till lönekostnaderna för skolledare, biträ

dande skolledare och lärare vid skolan, dels till allmän arbetsgivarav
gift och avgifter till sjukförsäkring och folkpensionering, dels som ett 

16 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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allmänt driftbidrag. Kungl. Maj:t har genom beslut den 19 oktober 
1973 meddelat bestämmelser om ersättning till viss personal vid skolor 
för skogsbrukets yrkesutbildning för resor mellan bostad och tjänste
ställe. Statsbidrag utgår även till ATP-avgifter. 

Ur anslaget ersätts även bl. a. kostnader för gymnasial utbildning för 
gravt hörselskadade i Örebro, försöksverksamhet med gymnasial utbild
ning för svårt rörelsehindrade och andra svårt handikappade i Solna 
kommun och vid Skärholmens gymnasium i Stockholms kommun samt 
för tekniska hjälpmedel m. m. åt handikappade elever, statsbidrag till 
korrespondensundervisning på gymnasial nivå och till särskild gymna
sial utbildning i glesbygd samt vissa särskilda kostnader i samband med 
fackutbildning av programmerare och systemmän samt kurser i automa
tisk databehandling för tekniker. 

Skolöverstyrelsen 

Sko/organisationens omfattning 

I skolöverstyrelsens (SÖ) långtidsbedömning för 
1976177-1980/81 redovisas följande uppgifter rörande 

budgetåren 
det faktiska 

resp. det beräknade antalet elevplatser i intagningsklasser (helårsplatser) 
på linjer och i direkt grundskoleanknutna specialkurser om minst ett' år 
inom gymnasieskolan 1971172-1980/81. 

Antal elevplatser 

Faktiska tal 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Linjer 85 370 86 348 88 100 86 080 
Specialkurser 17 207 13 509 12 915 11 677 

I02 577 99 857 101 015 97 757 
Antal platser i relation till antalet 
16-åringar, procent 94,8 92,0 93,8 92,3 

Antal elevplatser 

Enligt långtidsbudget 1975 

1975/76 1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

Linjer 88 840 89 540 92 090 94 890 100 490 109 020 
Specialkurser I I 310 10 910 10 610 10 410 10 410 10 680 

100 150 100 450 102 780 105 300 110 900 119 700 
Antal plaser i rela-
tion till antalet 
16-äringar, procent 94,6 97,l 97,I 97,1 97,1 96,9 
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Sö:s beräkning av antalet skolledar- och lärartjänster framgår av föl

jande sammanställning. 

Antal tjänster för skolledare och lärare' 

1973/ 1974/ 1975/ 1976i 1977/ 1978/ 1979/ 1980/ 
74 75 76 77 78 79 80 81 

Rektorer 416 419 411 405 400 395 390 385 
Studierektorer 279 291 297 305 310 315 320 325 
Bitr. rektorer 30 30 30 30 30 30 30 30 
Lärare 16 9702 16 913 17 068 17 238 17 457 17 806 18 392 19 383 

1 Inkl. tjänster för utbildning inom jordbruk, skogsbruk, trädgård och lant
hushåll. 

'Inkl. lärarkandidater. 

SÖ:s bedömning av antalet elevplatser i gymnasieskolans direkt grund-

skoleanslutna del1 i årskurs 1 läsåret 1976/77 framgår av följande tabell. 

Studieväg Frekvens• Elev- Antal förstahands-
platser sökande för linjer-

na per 100 platser 
läsåret 1975/76 

Tvaåriga linjer och specialkurser 
näraliggande linjerna 
Beklädnadsteknisk (Be) 0,5 550 104 
Bygg- och anläggningsteknisk (Ba) 4,0 4100 77 
Distributions- och kontors- (Ok) 9,1 9400 91 
Ekonomisk (Ek) 3,9 4 000 72 
El- teleteknisk (Et) 4,3 4400 181 
Fordonsteknisk (Fo) 3,3 3 400 173 
Jordbruks- (Jo) 1,0 1 050 192 
Konsumtions- (Ko) 8,6 8 900 76 
Livsmedclsteknisk (Li) 1,2 1 200 135 
Processteknisk (Pr) 0,7 700 86 
Skogsbruks- (Sb) 0,9 900 88 
Social (So) 9,5 9 820 83 
Teknisk (Te) 3,9 4 000 54 
Träteknisk (Tr) 0,6 600 153 
Verkstadsteknisk (Ve) 7,2 7 500 88 
Vård (Vd) 7,2 7 400 193 
Musik (Mu) 0,2 180 249 

Minst treåriga linjer 
Ekonomisk (E) 6,0 6 200 99 
Humanistisk (H) 3,2 3 300 93 
Naturvetenskaplig (N) 8,7 9 000 86 
Samhällsvetenskaplig (S) 4,3 4400 132 
Teknisk (T) 6,6 6 800 101 

Specialkurser ej näraliggande 
någon linje 2,6 2 650 

Totalt 97,1 100 450 
Antal 16-åringar 100,0 103 475 

1 Med direkt grundskoleanknutna studievägar avses linjer och specialkurser 
om minst ett år som för tillträde fordrar genomgången grundskola 

•Procent av antalet 16-åringar 1976 (103 475) 
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Sö:s bedömning av intagningskapaciteten (helårsplatscr) läsåret 
1976177 på sådana specialkurser i gymnasieskolan som är kortare än ett· 
år eller vilka fordrar tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder för till
träde framgår av följande tabell. 

Studieväg 

Ekonomisk specialkurs (EsJ om tre terminer 
Teknisk specialkurs (Ts) 
Kurser inom industri och hantverk 
Handels- och kontorskurscr 
Kurser i husligt arbete 
Lanthushållsutbildning 
Vårdkurser 
Jordbrukskurser 
Skogsbrukskurser 
Trädgiirdskurser 
Övriga specialkurser 

Totalt 

Elevplatser 

2 500 
550 

4200 
3 900 
2 700 

900 
11 100 
I 700 

400 
100 

I 500 

29 550 

Sö redovisar därjämte tre alternativa förslag till fördelning av elev
platserna på linjer och i direkt grundskoleanknutna specialkurser om 
minst ett år för budgetåret 1976/77. I samtliga alternativ föreslås total
antalet elevplatser i årskurs 1 av berörda studievägar bli 100 450. Det 
antal elevplatser som redovisats ovan är Sö:s alternativ A. Nedan an

givna alternativ uttrycks som skillnader i elevplatsantalen jämfört med 
alternativ A. 

Skillnader i clevplatsantal 
jämfört med alt. A 

Tvååriga linjer och specialkurser 
näraliggande linjer 

AltB 

Social -200 
Ekonomisk 
Teknisk 
El- teleteknisk + 100 
Konsumtionslinje --400 
Verkstadsteknisk +200 
Vård- -t-400 
Distributions- och kontors-

Minst treåriga linjer 
Humanistisk 
Naturvetenskaplig 
Samhällsvetenskaplig 

-200 
-t-200 
-100 

Alt C 

-200 

-500 
-t-200 
-:--300 

-200 
+soo 
-100 

Alt D 

--400 
-200 
-200 

---400 
-i-200 
+400 
+200 

-300 
+1000 
-300 

Sö har i skrivelse till regeringen den 28 oktober 1975 redovisat de 
ökade resurser i fråga om utbildning av bl. a. barnskötare som erfordras 
vid en ökad satsning på utbyggnaden av förskola och fritidshem. Sö före
slår därvid en utökad kapacitet inom i första hand gymnasieskolans spe
cialkurser men även en viss utökning av vårdlinjens gren för barna- och 
ungdomsvård. Sammanlagt beräknar Sö en utökning av antalet utbil~
ningsplatser för barnskötare med ca 1 200 under läsåret 1976/77. 
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Antalet behöriga förstahandssökande till den direkt grundskolean
knutna delen av gymnasieskolan var ca 101 000 våren 1975. Föregående 
år var antalet sökande ca 106 700. Sökandeantalet minskade sålunda 
med ca 5 700 (ca 5 %). Antalet behöriga förstahandssökande till 
de tre- och fyraåriga linjerna minskade något eller från ca 29 300 till ca 

29 000. För samtliga dessa linjer tillsammans var antalet sökande lika 
stort som antalet elevplatser. Stora differenser fanns dock mellan lin
jerna. Således minskade antalet sökande till den naturvetenskapliga lin

jen ånyo. Minskningen var dock inte så stor som tidigare. Den sam
hällsvetenskapliga linjen är fortfarande mycket efterfrågad, 132 sökan
de per 100 elevplatser. 

Antalet sökande till de tvååriga teoretiska linjerna fortsatte att 
minska. Totalt fanns i år ca 13 500 behöriga förstahandssökande till 
dessa linjer mot ca 15 400 föregående år. Allvarligast är situationen för 
den tvååriga tekniska linjen, som våren 1975 hade endast ca 2 100 förs
tahandssökande, jämfört med 5 600 år 1971. 

Även totalantalet sökande till de mera utpräglat yrkesinriktade linjer

na minskade något efter att ha ökat varje år sedan 1971. Bl. a. har den 
el-teletekniska linjen och vårdlinjen rönt minskat intresse. Antalet sö
kande överstiger dock fortfarande väsentligt antalet tillgängliga elev
platser. Av de mera utpräglat yrkesinriktade linjerna väckte följande 

ökat intresse: den bygg- och anläggningstekniska, distributions- och 
kontorslinjen, den fordonstekniska, den processtekniska, den trätekniska 
samt den verkstadstekniska. Specialkurserna inom träområdet och det 

verkstadstekniska området lockade dock färre sökande, varför total
antalet sökande inom dessa områden minskade. Det sammanlagda an

talet behöriga förstahandssökande till de mera yrkesinriktade linjerna 
och specialkurserna var våren 1975 ca 58 400 mot ca 62 000 föregå
ende år. 

För de tre- och fyraåriga linjerna räknar Sö med en oförändrad in
tagningskapacitet totalt (29 700 elevplatser) för 1976177 jämfört med in
nevarande läsår. Antalet intagningsplatser motsvarar 28,7 % av antalet 
16-tiringar 1976. Den ekonomiska linjen föreslås dock öka med 100 
elevplatser medan motSvarande minskning bör ske på den samh~illsve
tcnskapliga linjen. 

Huvudproblemet när det gäller planeringen för de tre- och fyraåriga 
linjerna är enligt Sö:s mening den kraftiga nedgången av elevantalet för 
den naturvetenskapliga linjen. Sö har tidigare redovisat vilka åtgärder 
som Sö vidtagit eller överväger att vidta för att öka rekryteringen till de 
matematisk-naturvetenskapliga studievägarna. Arbetet har fortsatt efter 
dessa riktlinjer. Bl. a. hat arbetsgrupper för läroplansarbete tillsatts i 

matematik och naturorienterande ämnen på grundskolans högstadium, 
matematik och orienteringsämnen på låg- och mellanstadiet, matematik 
för samtliga kurser på gymnasieskolans olika linjer, kemi för den natur-
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vetenskapliga och den fyraåriga tekniska linjen, biologi för den natur
vetenskapliga linjen samt naturkunskap. Av dessa arbetsgrupper har c.lc 
för no-~imnena på grundskolans högstadium och matematik på N- och 
T-linjerna i gymnasieskolan prioriterats inom de tillgängliga ekonomiska 

ramarna. I samtliga fönnen kommer att klarare betonas basfärc.ligheter 
och baskunskaper. Centrala prov och standardprov i matematik skall 

utformas på sådant sätt att tonvikten läggs pft centrala moment. Nya 
anvisningar till kursplanerna i matematik för N- och T-linjcrna har 
fastställts fr. o. m. läsåret 1974/75 och för H-, S- och E-linjerna fr. o. m. 
läsåret 1975176. Nya anvisningar till kursplanerna för iysik och kemi 
på N- och T-linjerna och biologi på N-linjen är under utprövning. 

Sö grundar sitt förslag om antalet elevplatser på den naturvetenskap
liga linjen på nu aktuell sökandesituation. Enligt Sö:s bedömning torde 
det först på sikt vara möjligt att öka antalet elevplatser. 

För de tvååriga teoretiska linjerna beräknar Sö sammanlagt 18 000 
elevplatser vilket motsvarar ca 17 % av antalet 16-åringar. Sö föreslår 
en minskning av elevantalet på den ekonomiska linjen och den två
åriga tekniska linjen. Sö utreder frågan om hur den tekniska linjen skall 
vara utformad i framtiden. 

Beträffande dimensioneringen av övriga tvååriga linjer föreslår Sö att 
antalet elevplatser ökas på följande linjer: el- teleteknisk ( + 100 elev
platser), fordonsteknisk ( + 100 elevplatser), processteknisk ( + 200 
elevplatser), verkstadsteknisk ( + 200 elevplatser) samt vårdlinjen ( + 
400 elevplatser). Dessutom föreslås antalet elevplatser i de specialkurser 
som ej ligger nära någon linje öka med ca 100. För konsumtionsutbild~ 
ningen föreslår Sö en mindre minskning av antalet elevplatser. 

Sö finner mot bakgrund av förslag från Maskinförarutbildningskom
mitten (MUK) angående utbildningsprogram för förare av bygg- och 
skogsmaskiner att alternativa utbildningsmöjligheter kan organiseras 
inom området. Sö finner att de föreslagna utbildningsinsatserna kräver 
förhållandevis stora investeringar i materiel, lokaler och markområden 
för övning och att utbildningen i fråga kräver stora lärarinsatser samt 
att även driftkostnaderna i övrigt blir förhållandevis höga. Sö har för 
avsikt att under budgetåret 1975176 närmare undersöka förslag och al
ternativ till studievägar. Sö räknar med att detta arbete bör kunna leda 

till att viss utbildning skall kunna erbjudas under budgetåret 1976/77 
eventuellt som gren av fordonsteknisk linje. Omfattningen av denna 
verksamhet bedöms av Sö behöva omfatta 300 årselevplatser 1976177. 

Antalet elevplatser inryms i det antal som beräknats för specialkurser 
som ej ligger nära någon linje. 

Totalt innebär Sö:s förslag att antalet platser på de mera utpräglat 
yrkesinriktade studievägarna ökas från 51 850 till 52 750. Detta motsva

rar ca 50 % av antalet 16-åringar 1976. 
Sammanlagt räknar SÖ med 100 450 elevplatser i gymnasieskolan vil

ket motsvarar ca 97 % av antalet 16-åringar. 
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För övriga specialkurser föreslår Sö en total intagningskapacitet mot
svarande 29 950 ( + 220) årselevplatser. Sö beräknar att ökningen kom
mer att ligga inom högre tekniska specialkurser, högre specialkurser 
inom industri- och hantverksområdet samt inom högre specialkurser 
inom vårdområdet. 

Sö hemställer om bemyndigande att liksom tidigare år få göra vissa 
omfördelningar av elevplatser mellan olika studievägar om så visar sig 

erforderligt. Sö avser att i särskild ordning föreslå regeringen att den nu 
föreslagna intagningskapaciteten får utökas om situationen på arbets

marknaden påfordrar en sådan åtgärd. 
Försöksverksamhet med gymnasial utbildning för svårt rörelsehind

rade och andra svårt handikappade elever anordnas sedan den 1 juli 
1971 vid lngemundsskolan i Solna kommun och sedan den 1 juli 1974 

vid Skärholmens gymnasium i Stockholms kommun. Sö räknar med 
oförändrad organisation för de båda skolorna nästa läsår, dvs. 70 elever 
vid Ingemundsskolan och 20 elever vid Skärholmens gymnasium. För 
omkostnader för verksamheten föreslår Sö att ytterligare 43 800 kr. an
visas för utbildningen vid lngemundsskolan och 44 500 kr. för utbild
ningen vid Skärholmens gymnasium. ökningen innefattar bl. a. krav om 
särskilda resurser för planering, samordning samt informationsverksam
het vid Skärholmens gymnasium. 

Reguljär utbildning för gravt hörselskadade anordnas sedan den 1 juli 
1971 i Örebro kommuns gymnasieskola. Utbildningen är öppen för ele
ver från hela riket. I första hand skall elever som genomgått specialsko
lans högstadium beredas plats i utbildningen. Endast om särskilda skäl 
föreligger får andra sökande beredas tillträde till utbildningen. Inneva
rande läsår beräknas ca 215 elever följa utbildningen vid gymnasiesko
lan. Skolstyrelsen i Örebro föreslår att utbildningen får omfatta ca 200 
elever läsåret 1976177. Sö tillstyrker detta förslag. Sö föreslår att varje 
gravt hörselskadad elev bör ha möjlighet att få hjälp av talkorrektionslä
rare under minst en halv veckotimme. Medel bör därför anslås för ytter
ligare en halv tjänst. Sö föreslår vidare att medel beräknas för en och 
en halv tjänst som kurator mot för närvarande en och en tredjedels 
tjänst. Statsbidrag bör vidare utgå till ytterligare en halvtidstjänst som 
kontorist samt för en halvtidstjänst som psykolog. Viss ökad medelsbe

räkning avseende medicinsk audiolog, ungdomsgårdsförcståndare, tillfäl
ligt anställda teckenspråkstolkar och sammanträdesarvoden m. m. före
slås. 

Sedan budgetåret 1968/69 pågår i Lund försöksverksamhet med peda

gogisk gymnasiesko/klinik. I den vid kliniken bedrivna undervisningen 

deltar dels elever från Råby ungdomsvårdsskola, dels elever med an
passningssvårigheter från Lunds gymnasieregion. Utvärdering av verk
samheten har genomförts vid skolkansliet i Lund och resultatet därav 
bearbetas för närvarande inom Sö. Sö anser att försöksverksamheten 
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bör fortsätta i nuvarande form och omfattning till dess resultatet av ut

värderingen föreligger. Sö beräknar medelsbehovet för verksamheten 
nästa budgetår till 374 592 kr. 

I avvaktan på resultatet av utredningens om skolan, staten och kom

munerna (U 1972: 06) arbete beräknar Sö de särskilda kostnaderna för 

inbyggd utbildning enligt nuvarande bestämmelser. Sö hemställer emel

lertid att statsbidragen för den inbyggda delen av tandteknikerutbild

ningen får utgå enligt det belopp som gäller för industri och hantverk, 

dvs. 13 000 kr. 

Innevarande budgetår disponeras för stödundervisning och sam

ordnad specialundervisning i gymnasieskolan en samlad resurs omfat

tande 0,65 veckotimme per klass. Sö föreslår i år liksom föregående år 

att denna resurs nästa budgetår utökas till 0,75 veckotimmar per klass. 
Sö räknar med ett ökat medelsbehov för detta ändamål med 4,5 milj. 

kr. 

Sö föreslår olika åtgärder som syftar till att anpassa utbildningen i 

gymnasieskolan till invandrarelevers behov. 

Innevarande budgetår disponeras 1,6 milj. kr. för stödundervisning åt 

invandrarelever. Sö föreslår mot bakgrund av föreliggande behov att 5 

milj. kr. skall ställas till förfogande för detta ändamål för budgetåret 

1976/77. 

Innevarande budgetår har regeringen medgivit fortsatt försöksverk

samhd med yrkcsi:Hikanc!c grundkurser för invandrare och med en mo

difierad tim- och kursplan för invandrarelever på tvåårig social iinjc i 

gymnasieskolan. Sö föreslår att försöksverksamheten får fortsätta även 
läsåret 1976/77 i årskurs 2 p[1 den tvååriga sociala linjen samt att Sö 
får inr:itta erforderligt antal kurser av den yrkesinriktandc grumlkurscn 
för invandrare och att undervisningen ;ivcn i fortsättningen får anord

nas med klasser om högst 16 elever. Sö föreslår vidare att Sö bemyndi
gas fastst~illa tim- och kursplaner för fi..irsöksverksamheten. 

Särskilda medel för tekniska och administrativa stödåtgärder åt han
dikappade elever i gymnasieskolan har stått till Sö:s förfogande sedan 

budgetåret 1965/66. Sö räknar med att medelsbehovet för detta ända

mål kommer att öka med 800 000 kr till 2 milj. kr. nästa budgetår. Sö 

anför att Sö inom ramen för nuvarande anslag endast delvis kunnat 

täcka behovet av resurser för transporter och personell assistans. För as

sistenterna vid Ingemundsskolan och Skärholmens gymnasium beräknar 

Sö medelsbehovet uppgå till 300 000 kr. 

Sö har i särskild skrivelse inkommit med redogörelse för erfarenhe

terna av den flexibla periodindelning inom gymnasieskolans vårdlinje 

som fått tillämpas fr. o. m. läsåret 1973/74. 



Prop. l'-'75/76: 100 Bilaga 10 Utbntdningsdepartemcntet 249 

Anslagsberäkning 

1975;76 Beräknad ändring 197 6 / 77 

Skolöver
styrelsen 

Före
draganden 

Anslag 1570000 000 +306 232 000 . + 305 000 000 

Den av Sö föreslagna anslagsberäkningen framgår av följande sam

manställning 

1. Lärarlönebidrag m. m. 
a) gymnasieskolans linjer och specialkurser 
b) särskilda kostnader för försöksverksamhet med gymnasial 

utbildning för svårt rörelsehindrade m. m. 
c) särskilda kostnader för gymnasial utbildning för svårt 

hörselskadade 
d) fackutbildning av programmerare och systemmän 
c) försöksverksamhet med pedagogisk gymnasieskoleklinik 

i Lund 
fJ särskilda kostnader för heltidskurser för industri och 

hantverk av vcrkstadsskolekaraktär 
g) särskilda kostnader för inbyggd utbildning 

.., Stödundervisning och samordnad specialundervisning 
3. Speciella atgärder för invandrarelcver 
4. Tekniska stödåtgärder m. m. åt handikappade elever 
5. Bidrag till pedagogisk stödpersonal 
6. Kostnader för ATP-avgifter 
7. Kostnader för arbetsgivaravgift och socialförsäkringsavgift 
8. Kostnader för lönekostnadspålägg 

Föredraganden 

1 357 008 000 

467 000 

4 943 000 
1 375 000 

375 000 

20 650 000 
28 000 000 
34154000 

5 000 000 
2 000000 

20 550 000 
97 151 000 

155 893 000 
148 666 000 

1876232 000 

Jag \'ill först erinra om vad jag i det föregående anfört vid min an
m~llan av vissa gemensamma frågor inom skolväsendet. 

Antalet behöriga förstahandssökande till minst ettåriga studievägar 

inom gymnasieskolans direkt grundskoleanknutna del var ca 101 000 år 

1975. Detta innebär att antalet behöriga förstahandssökande till denna 

del av gymnasieskolan minskade med 5 700 jlimfört med 1974. 

Antalet behöriga förstahandssökande sammantaget till de tre- och fyra

åriga linjerna minskade något eller från ca 29 300 till ca 29 000. Efll!r

frågan ptt utbildning mellan de olika linjerna varierade dock kraftigt. 

Såkdes minskade antalet sökande till den naturvetenskapliga linjen äve!1 

innevarande fäsår. Nedgången var dock mindre än tidigare, ca 400. Den 

samhällsvetenskapliga linjen är fortfarande mycket efterfrågad, 132 sö

kande per 100 elevplatser. 

Antalet sökande till de tvååriga teoretiska linjerna har minskat. To

talt fanns år 1975 ca 13 500 behöriga förstahandssökande till dessa mot 

ca 15 400 år 1974. Även efterfrågan på övriga tvååriga utbildningsvligar 

minskade jämfört med år 1974. Det samm:mlagda antalet behöriga förs

tahandssökande till de mera utpräglat yrkesinriktade linjerna och spe-
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cialkurserna var i år ca 58 400 mot ca 62 000 föregående år. En stor del 

av minskningen är dock att hänföra till minskat förstahandsintresse för 

den el-teletekniska linjen och vårdlinjen. För dessa linjer är dock fort

farande antalet sökande mycket högre än antalet utbildningsplatscr. Av 

de mera utpräglat yrkesinriktade linjerna väckte följande ökat intresse, 

nämligen den bygg- och anläggningstekniska, distributions- och kontors

linjen, den fordonstekniska, den processtekniska, den trätekniska samt 

den verkstadstekniska. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår oförändrad kapacitet på de tre- och 

fyraåriga linjerna. Antalet platser motsvarar ca 28,7 % av antalet 16-

åringar 1976. För tvåårig ekonomisk och teknisk linje föreslår Sö en 

minskning med sammanlagt 600 elevplatser jämfört med innevarande 

läsår. För tvåårig musiklinje och social linje föreslås ingen förändring. 

Antalet platser på dessa fyra linjer motsvarar ca 17 ':(· av antalet 16-

åringar 1976. För övriga tvååriga linjer med angränsande specialkurser 

föreslår Sö att antalet elevplatser ökas med sammanlagt 900 platser. 

Antalet föreslagna utbildningsplatser medger att ca 51 % av antalet 

16-åringar får tillgång till sådan utbildning läsåret 1976.177. Totalt inne

bär den av Sö beräknade organisationen att antalet elevplatser i gym

nasieskolans direkt grundskoleanknutna del ökar från ca 100 150 bud

gdi1ret 1975/76 till 100 450 budgetåret 1976/77. 

Jag finner den av Sö föreslagna fördelningen på studievägar i stort 

sett Yäl avvägd. Jag räknar således liksom SÖ med en ökning av antalet 

elevplatser jämfört med planerad dimensionering innevarande budgetår 
på de mera utpräglat yrkesinriktade linjerna, framför allt på de process

tekniska och verkstadstekniska linjerna samt vårdlinjen. För vårdlinjen 

rl1knar jag dlirvid med en kraftigare ökning än vad Sö föreslagit. Sär

skilda :°ltgärder bör vidtas för att öka rekryteringen av pojkar till vård

linjen. I likhet med föregående år, anser jag att ökningen s{1 långt möj

ligt bör avse grenen för barna- och ungdomsvt1rd med hänsyn till den 

fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen. Antalet elevplatser på kon

sumtions-linjen bör däremot minska ytterligare utöver vad Sö före

slagit. Ett kraftigt underskott på sökande i förhållande till antalet 

platser talar för att antalet platser begränsas. Jag föruts~ittcr därvid 

att minskningen i första hand ger.omförs på orter där goda alternativa 

valmöjligheter kan erbjudas de sludernndc. Betdffandc övriga mera 

utpräglat yrkesinriktade linjer har jag inga inv~indningar mot Sö:s 

förslag. 

Jag räknar även i likhet med Sö med oförändrad kapacitet på de trc

och fyraåriga linjerna. Jag biträder även Sö:s förslag till minskning av 

antalet platser på de tvååriga ekonomiska och tekniska linjerna. Jag har 

för innevarande budgetår räknat med 250 årselevplatscr i korta yrkes

inriktade kurser avsedda för från utbildningssynpunkt svagmotiverade 

ungdomar i åldersgruppen 16-19 år. Jag räknar med oförändrat antal 

iirselevplatser under nästa budgetår. Eftersom kurser av detta slag som 
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regel är kortare än ett år har jag för nästa budgetår räknat in dessa 

i ramen för övriga specialkurser. Totalt räknar jag således med J 00 450 

elevplatser i årskurs 1 i den direkt grundskoleanknutna delen av gym

nasieskolan. Detta antal motsvarar en andel av antalet 16-åringar som 
utgör 97,1 l/'c jämfört med 94,6 % innevarande år. 

För övriga specialkurser, dvs. kurser som är kortare än ett år eller vil

ka fordrar tidigare gymnasial utbildning eller viss ålder, föreslår Sö i 

sin anslagsframställning en total ökning med 220 årselevplatser. Som 

jag tidigare anfört r1iknar jag med 250 årsclcvplatser för korta yrkesin

riktade kurser under denna ram för gymnasieskolans dimensionering 

fr. o. m. budgetåret 1976i77. I likhet med vad Sö i sin framsföllning 

den 28 oktober 1975 har föreslagit räknar jag även med en kraftig ut

ökning av antalet kurser för utbildning av personal till fi:irskolan och 

fritidsverksamhcten för barn. Kurserna bör anpassas för personer som 

har erfarenhet av förvärvsarbete eller arbete med egna barn samt för 

redan yrkesverksamma inom förskolan som saknar utbildning. Jag 

bedömer att en sådan ökning av ifrågavarande specialkurser skall med

verka till att en mera jämn åldersfördelning kommer till stånd bland 

förskolepersonalen. Sö bör få i uppdrag att i samråd med berörda 

personalorganisationer överväga och inkomma med förslag till de 

ändringar i inträdeskraven som kan erfordras och de eventuella juste

ringar i utbildningens innehåll och uppläggning i förhållande till nu

läget som kan behövas för att uppfylla detta mål. Jag räknar med ytter

ligare I 000 elevplatser för detta ändamål. Sammanlagt räknar jag med 

30 800 årselevplatser för övriga specialkurser för budgetftret 1976/77. 

Med de undantag jag nu har sagt bör eleverna budgetåret 1976/77 för

delas pft de olika studiev1igarna i gymnasieskolan i överensstämmelse med 

Sö:s förslag till dimensionering. Sö bör emellertid, om det visar sig nöd
vändigt, kunna göra viss omfördelning av elevplatser mellan studievligar. 

I den mån starka skäl - t. ex. arbetsmarknadsskäl - talar för en ök

ning av det totala antalet elevplatser bör, liksom hittills, regeringen ha 

rätt besluta härom. 

I enlighet med Sö:s förslag förordar jag att den gym n as i a I a 

u t b i I d n i n g e n f ö r g r a v t h ö r s e 1 s k a d a d c i Örebro får 

omfatta ca 200 elever. För arvoden till viss personal beriiknar jag ytter

ligare 145 800 kr. Jag har därvid beräknat medel för en och en halv 

tjänst som kurator. Jag har härutöver beräknat ytterligare medel till skol

sköterska, medicinsk audiolog, ungdomsgårdsföreståndarc, tillfälligt an

ställda teckenspråkstolkar, sammanträdesarvoden m. m. För omkostna

der beräknar jag 4 222 800 kr. Jag beräknar även medel för ytterligare 

en halv tjänst som speciallärare i talkorrektion. 

Försöksverksamhet med gym n as i a 1 ut bi 1 d ni n g för svårt 

r ö r e 1 s e h i n d r a d e och andra svårt handikappade elever anordnas 

vid Ingemundsskolan i Solna kommun och vid Skärholmens gymnasium i 

Stockholms kommun. I avvaktan på utvärdering av verksamheten, som 
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f. n. görs av Sö i samråd med styrelsen för vårdartjänst, räknar jag i 
likhet med Sö med oförändrad intagning niista Hisår. Fi:ir omkostnader 
för försöksverksamheten vid Ingcmundsskolan beräknar jag ytterligare 

21 100 kr. ökningen avser underhåll av inventarier, undervisningsmate

riel m. m., reseersättningar och traktamenten, arvoden åt föreståndare 

för AV-materiel och skolbibliotek, expenser, sjukvårds- och flyttnings

kostnader samt studie- och yrkesorientering. I likhet med innevarande 

läsår skall den för försöksverksamheten vid Ingemundsskolan beräknade 

särskilda resursen för studie- och yrkesorientering utnyttjas även för 

försöksverksamheten vid Skärholmens gymnasium. För försöksverksam

heten vid Skärholmcns gymnasium beräknar jag ytterligare 33 800 kr. 

ökningen avser resurser för undervisningsmateriel, expenser, biträdes

personal, rescersättningar och traktamenten, skolläkare och skolskö

terska, lokalkostnader, skolmåltider samt service och underhåll för ut

rustning. 

Såvitt gäller särskilda kostnader för in byggd u t b i Id n in g har 

riksdagen som sin mening givit regeringen till känna att siatens bidrag 

till inbyggd vf1rdyrkesutbildning bör ökas (UbU 1975176: 5, rskr 1975/ 

76: 75). Jag avser at: senare återkomma till regeringen i denna fråga. 

I avvaktan härpå bcriiknar jag inga andra kostnadsökningar lin sådana 
av automatisk karakfar. 

För försöksverksamheten med p e d ag o g i s k g y m n as i e s k o 1-

k I i n i k i Lund beräknar jag i avvaktan på utvärdering av verksamhe

ten inga andra ökningar än sådana av automatisk natur. 
Vad gäller t c k n is k a och ad min is t r a t i va stöd å t g [i r

d c r å t h a n d i k a p p a d e e I ev e r räknar jag med en 25-proccn
tig ökning av anslaget till 1,5 milj. kr. för nästa läsår. 

Jag beräknar medel för stöd undervisning och sam ord

n a d s p e c i a I u n d e r v i s n i n g i gymnasieskolan enligt samma 

normer som gäller för innevarande läsår, dvs. en samlad resurs omfat
tande 0,65 veckotimmar per klass. Jag beräknar 29,6 milj. kr. för detta 

ändamål (2). 

Innevarande budgetfar disponeras 1.6 milj. kr. för stödundervisning åt 

i n van d r a r e I e" e r. [ enlighet med vad jag tidigare har anfört 

kommer j2.g senare att föreslå regeringen att ta ställning till det förslag 

om åtgiirdcr för invandrarbarn i förskola, grundskola och gymnasie

skola (Ds U 1975: 13) som nyligen framlagts av arbetsgruppen för fort

satt utredning om invandrarelevernas utbildningssituation i grundskolan 

och gymnasieskolan. I avvaktan h1irpå beräknar jag för budgetåret 

J 976/77 ytterligare 3A milj. kr. för detta ~indamål vid sidan av c'e resur

ser för stödunclervisning och samordnad specialundervisning som i öv

rigt utgår i gymnasieskolan. I likhet med tidigare år räknar jag med 

fortsatt försöksverksamhet med yrkesinriktande gnmdkurser för in

vandrarelever och med modifierad tim~ och kursplan för invandrar

clever på tvf1årig social linje i gymnasieskolan. Det bör ankomma på 
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Sö att inrätta erforderligt antal klasser av den yrkesinriktande grund
kursen för invandrare inom den ram för gymnasieskolan jag angett i 
det föregående. Undervisningen bör alltjämt anordnas med klasser om 
högst 16 elever. Det bör som hittills ankomma på regeringen att besluta 
om försöks verksamhet med modifierad. tim- och kursplan för invandrar
elever på tvåårig social linje i gymnasieskolan. Det bör ankomma på Sö 
att inrätta erforderligt antal klasser av den yrkesinriktande grundkursen 
för invandrare inom den ram för gymnasieskolan jag angett i det före
gående. Undervisningen bör alltjämt anordnas med klasser om högst 

16 elever. Det bör som hittills ankomma på regeringen att besluta om 
försöksverksamhet med modifierad tim- och kursplan för invandrarele
ver på tvåårig social linje i gymnasieskolan inom den föreslagna ramen 

för gymnasieskolan. Det ankommer på Sö att fastställa tim- och kurs
planer för försöksverksamheten. 

Efter överläggningar mellan företrädare för å ena sidan finans-, 
utbildnings- och jordbruksdepartementen och å andra sidan Svenska 
landstingsförbundet angående statsbidrag till s k o g s b r u k s u t b i l d
n ingen trliffades den 26 mars 1971 en övaenskommelse om vilka 
villkor som skulle gälla för budgetåret 1971/72. Genom beslut den 23 
april 1971, den 14 april 1972, den 19 april 1974 och den 17 april 1975 
utfärdades provisoriska bestämmelser om statsbidrag till skogsbrukets 
yrkesutbildning för budgetåren 1971 /72-1974/75. Regeringen har i 
prop. 1975/76: 25 hemställt att riksdagen bemyndigar regeringen att 
meddda st~tsbidragsbestämmelscr för budgetård 1975/76. Riksdagen har 
genom beslut den 9 december 1975 om tilläggsbudget 1 till stats
budgeten för budgetåret 1975/76 bemyndigat regeringen att meddela 
sådana bestämmelser (UbU 1975/76: 16, rskr 1975/76: 76). Enligt min 
mening bör regeringen inhiimta riksdagens bemyndigande att efter 
överläggningar med landstingsforbundet medJela statsbidragsbcstämmel
ser i i-.uvudsaklig överensstiimmelsc med nu gällande bestämmelser 
äwn för budgetåret 1976/77. 

Vid 1974 års riksdag behandlades bl. a. frågan rörande riktlinjerna för 
skolledning vid skolenheter med gymnasieskola med utbildning för jord
bruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt konsumtionsutbildning av det 
slag som anordnas vid lanthushållsskola (prop. 1974: 82, UbU 1974: 29, 
rskr 1974: 261). Kungl. Maj:t har därefter genom beslut den 28 juni 
och den 6 september 1974 meddelat bestämmelser i frågan. Enligt be

stämmelserna får tjänster som studierektor inrättas vid sammanläggning 
eller sammanförande av skolenheter som har minst två av nämnda ut
bildningar. Det bör anmälas för riksdagen att regeringen genom beslut 

den 20 november 1975 meddelat bestämmelser avseende skolledarorgani
sationen vid skogsbruksskolorna i Västernorrlands län. Regeringen med~ 
gav därvid bl. a. att en gemensam rektor samt en tjänst som studierektor 

fick finnas vi<l Hussborgs och Skedoms skogsbruksskolor under budget-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga lO UtbHdningsdcpartemcntet 254 

åren 1975176 och 1976177, oaktat skolenheterna endast har skogsbruks

utbildning. 

Jag beräknar för nästa budgetår de sammanlagda kostnaderna för lä

rarlönebidraget till ca 1 417 milj. kr. (1). Till kostnaderna för pedago

gisk stödpersonal beräknar jag 20,5 milj. kr. (5). Posten ATP-avgifter 

beräknar jag till 97,2 milj. kr. (6). Till kostnader för arbetsgivaravgift 

och socialförsäkringsavgift beräknar jag 155,9 milj. kr. (7). För lönc

kostnadspålägg bör 149,0 milj. kr. tas upp (8). Medelsbehovet för teknis

ka stödåtgärdcr m. m. åt handikappade elever beräknar jag till högst 1.5 

milj. kr. (4). 

Utifrån de övervägande positiva erfarenheter, som Sö har redovisat 

av den flexibla periodindelning som fr. o. m. läsåret 1973174 tillämpats 

på gymnasieskolans vårdlinje anser jag, i likhet med Sö, att sådan 

flexibel periodindelning bör få tillämpas även fortsättningsvis. 

Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 

nästa budgetår till 1 875 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att meddela bestämmelser om stats

bidrag till skogsbrukets yrkesutbildning i enlighet med vad jag 

förordat i det föregående, 

2. till Bidrag till driften av gymnasieskolor för budgetåret 1976/ 

77 anvisa ett förslagsanslag av 1 875 000 000 kr. 

D l 7. Bidrag till studie- och yrkesorientering 

Jag har i den inledande översikten angående vissa gemensamma frå
gor rörande skolväsendet anmält att jag senare avser att föreslå rege
ringen att till riksdagen vid 1975/76 års riksmöte lägga fram en särskild 

proposition om skolans inre arbete m. m. I denna proposition kommer 
jag att ta upp de förslag beträffande studie- och yrkesorientering som 
utredningen om skolans inre arbete (SIA) lagt fram i betänkandet 
(SOU 1974: 53) Skolans arbetsmiljö. Jag räknar därvid med en betydan

de uppräkning av antalet grundbclopp för försöksverksamheten. Det 

är lämpligt alt skolöverstyrelsens förslag avseende förevarande anslag 
behandlas i detta sammanhang. I avvaktan hlirpå bör anslaget Bidrag 

till studie- och yrkesoricntering tas upp med ett preliminärt belopp. 

Jag hemställer att regering.::n föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Bidrag till 

studie- och yrkesorientering för budgetåret 1976/77 beräkna 

ett förslagsanslag av 51 160 000 kr. 

D 18. Bidrag till viss vårdyrkesutbildning 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

35 599 567 
39 228-000 

44 746 000 
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Statsbidrag utgår till kostnader för grundutbildning av sjuksköterskor 
vid kommunal och landstingskommunal sjuksköterskeskola med 29 600 
kr. för varje klass och termin och för vidareutbildning av sjuksköterskor 
med 33 400 kr. för varje klass och termin enligt Kungl. Maj:ts besll!t 
den 31 januari 1969 (ändrat senast den 24 april 1975). 

I avvaktan på kommunalisering utgår statsbidrag även till vissa en
skilda sjuksköterskeskolor. 

Vidare utgår dels bidrag till den vid Sociala barna- och ungdomsvårds
seminariet bedrivna utbildningen av socialpedagoger, dock endast för 
den tid Allmänna barnhuset är huvudman för verksamheten, dels i en
lighet med av riksdagen givet bemyndigande (prop. 1968: 1 bil. 10 s. 
206, SU 1968: 8, rskr 1968: 8) bidrag till kostnaderna för den del av ut
bildningen av laboratorieassistenter som är förlagd till universiteten i 
Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå samt karolinska institutet och som 
inte täcks av reguljärt utgående bidrag till inbyggd utbildning i gymna
sieskolan, dels bidrag för vissa kostnader för utbildning av tandhygie
nister (prop. 1972: 1 bil. 10 s. 258, UbU 1972: 2, rskr 1972: 68). 

Skulöver.1·tyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 5 226 000 kr., varav 23 000 kr. 

avser förhöjt lönekostnadspålägg. 
2. Skolöverstyrelsen (SÖ) har i sin anslagsframställning redovisat hur 

av riksdagen medgiven utbildningskapacitct har utnyttjats under budget
iin.:t 1974/75 för grundutbildning och vidareutbildning av sjuksköterskor. 

HUrav framgår att av 970 terminskurser inom grundutbildningen har 
endast 800 utnyttjats. För budgetåret 1974/75 ställdes medel till för
fogande för 260 terminskurser inom vidareutbildningen. Härutöver 
kommer medel för 13 terminskurser som omfördelats från grundutbild
ningen efter särskilt medgivande av Kungl. Maj:t den 9 augusti 1974. 
Totalt utnyttjades dock endast 262 terminskurser inom vidareutbild
ningen. 

För budgetåret 1975/76 räknar Sö preliminärt med att ca 3 400 
intagningsplatser mot beräknade 3 600 i grundutbildningen kommer att 
utnyttjas. För vidareutbildningen beräknas ca 275 terminskurser bli 
tagna i anspråk. 

Socialstyrelsen har till Sö överlämnat förslag till dimensionering av 
grund- och vidareutbildning under de närmast kommande åren. För
slaget omfattar 3 600 grundutbildade och 2 870 vidareutbildade sjuk

sköterskor. Sö räknar härutöver med ett behov av 120 vidareutbildade 

sjuksköterskor för skolhälsovård och företagshälsovård. 
För grundutbildning av sjuksköterskor räknar Sö för budgetåret 

1976/77 med ett oförändrat behov av 970 terminskurser. Det av social
styrelsen och Sö beräknade erforderliga behovet av 2 990 intagnings
platser för vidareutbildning motsvarar ett behov av 311 terminskurser. 
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Med hänsyn till sjukvårdens krav på adekvat utbildad personal m. m. 
anser Sö det utomordentligt viktigt att kunna medge inrättande av vi
dareutbildning i den utsträckning huvudmänn.:n begär. Sö ansa emel
lertid att skolhuvudmännen endast successivt kan genomföra den er
forderliga ökningen av utbildningskapaciteten och räknar därför med 
en ökning för 1976177 av 25 terminskurser ( +2 118 000 kr.). Sö före
slår därutöver fyra kurser i social barnavård för sjuksköterskor utbil

dade enligt äldre studiegång samt s.:x kurser för kompletterande teo
retisk \· idareutbildning av skolsköterskor. Sö föreslår vidare att vidare
utbildning i öppen hälso- och sjukvård enligt modifierad läroplan får 
anordnas ytterligare ett par år. Även Landstingsförbundct har i skrivelse 

hemställt om en sådan förlängning. Utbildningen är avsedd för sjuk
sköterskor med äldre studiegång. För att säkra rekryteringen av sjuk
sköterskor till företagshälsovården anhåller Sö efter samråd med ar
betarskyddsstyrclsen att få utfärda vissa anvisningar för antagning av 
elever till termin 2 i öppen hälso- och sjukvård .. 

3. För 1976177 beräknas de extra kostnaderna vid den till odonto
logiska fakulteten förlagda inbyggda delen av tandhygienistutbildningcn 

i Malmö, Huddinge och Umeå öka med 44 500, 37 000 resp. 20 000 kr. 
vid oförändrad omfattning. 

Genom beslut den 13 februari 1975 uppdrog regeringen åt Sö att 
inkomma till regeringen med en redovisning över vilka åtgärder som 
vidtagits i syfte att riksdagens beslut (prop. 1970: 122, SU 1970: 135, 
rskr 1970: 309) angående kommt!nalisering av tandtcknikerutbildning 
skall kunna genomföras. Sö har i skrivelse den 16 september 1975 

redovisat uppdraget. 
4. I avvaktan på resultatet av överläggningar om förändrat huvud

mannaskap för Sociala barna- och ungdomsvårdsseminariet beräknar 
Sö ett medelsbchov av 625 000 kr. (+36 OCO kr.). 

5. Sö räknar med oförändrad kapacitet för utbildningen av labora
torieassistenter och beräknar medelsbchovct till 872 000 kr. 

Sö har i skrivelse den 29 augusti 1975 redovisat erfarenheterna av 

försöksverksamhet med modifierad studiegång för vidareutbildning 
av sjuksköterskor/sjukskötare inom medicinsk och kirurgisk sjukvård. 

variant för långtidsvård. 
Landstings_iörbundet har överlämnat en inom förbundets kansli upp

rättad promemoria angående utbildning inom vårdsektorn. 
Under våren 1974 har skolöverstyrelsen (Sö), socialstyrelsen, Lands

tingsförbundct, Svenska kommunförbundet och Svensk sjuksköterske
förening i samarbete med Sjukvårdens och socialvårdens plancrings
och rationaliseringsinstitut låtit genomföra en undersökning om beman
ningen på sjukskötersketjänster. Undersökningen har omfattat drygt 
20 000 tjänster omräknade till heltid för vilka uppgifter har infordrats 
bl. a. angående tjänstetyp, sysselsättningsgrad och längd av yrkes-
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erfarenhet. Av resultatet framgår att tre till fyra procent av antalet 
sjukskötersketjänster är obesatta eller vakanta. I detta sammanhang 
bör framhållas, att enligt socialstyrelsens statistik över mcdicinalperso
nal var år 1973 endast 33,9 % av alla sjuksköterskor hcltidsaktiva, 
dvs. de arbetar mer än nio månader per år. Motsvarande tal för år 1965 
var 37,7 %. 

Fifredraganden 

För utbildning av sjuksköterskor beräknar jag under budgetåret J 976/ 
77 medel för 970 terminskurser i grundutbildningen och 260 kurser i 

vidareutbildningen. Statsbidraget till driftkostnader har därvid för nästa 
budgetår beräknats till 33 600 kr. för varje klass och termin i grundut

bildningen och till 37 900 kr. för varje klass och termin i vidareutbild
ningen. 

Enligt beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 66, SU 1968: 108, 
rskr 1968: 259) har riktlinjer för dimensioneringen av vidareutbildning 
av sjuksköterskor fastlagts. Riksdagen fann vid sin behandling av 
denna fråga 1973 (prop. 1973: 1 bil. 10, UbU 1973: 5, rskr 1973: 72) 
ingen anledning att ändra riktlinjerna. Med utgångspunkt i dessa rikt

linjer har nu balans uppnåtts mellan antalet grundutbildade och vidare
utbildade sjuksköterskor. 

Det bör för riksdagen åter anmälas att det antal terminskurser inom 
vidareutbildningen som riksdagen beslutat om inte har kunnat komma till 
stånd. För läsåren 1969/70-1974175 anvisade riksdagen medel till 
sammanlagt 1 256 terminskurser varav 1 152 anordnades. Inte heller 

har det av skolöverstyrelsen (SÖ) medgivna antalet elevplatser vid de 
olika skolorna tagits i anspråk. Vad beträffar innevarande läsår har me
del anvisats för 260 terminskurser. Till detta kommer 30 tcrminskurser 
som omfördelats från grundutbildning till vidareutbildning efter fram
sfällning från Sö. Efter vad jag har erfarit kommer dock högst 275 
tcrminskurser att kunna anordnas. Jag finner därför inte anledning att 
beräkna medel för ett ökat antal terminskurser inom vidareutbildningen. 
Regeringen bör dock inhämta riksdagens bemyndigande att dels inom 
ramen för beräknade medel få omfördela kurser inom sjuksköterskeut
bildningen, dels få besluta om inrättande av ytterligare vidareutbild
ningskurser inom linjerna intensivvård, anestesivård och operations
sjukvård samt öppen hälso- och sjukvård i de fall utbildningshuvud
männen har möjligheter att genomföra en sådan kapacitetsökning. 

I prop. 1968: 66 angående vidareutbildning av sjuksköterskor (SU 
1968: 108, rskr 1968: 259) framhöll föredraganden nödvändigheten av 

att huvudmännens utbildningsplanering samordnas med och även i vissa 
delar underordnas en totalplanering på riksplanet grundad på uppgifter 

om de samlade behoven och resurserna. Denna riksplanering som har ett 
direkt samband med sjukvårdshuvudmännens ansvar för sjukvården cn-

17 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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ligt sjukvårdslagen borde enligt föredraganden ske i samverkan mellan 
huvudmännen samt Sö, socialstyrelsen och universitetskanslcrsämbetet. 

Av Sö:s organisationsbeslut för budgetåret 1975176 avseende vidare

utbildning av sjuksköterskor framgår, att de av Sö beviljade intag
ningsplatserna på linjen medicinsk och kirurgisk sjukvård överstiger de 

av socialstyrelsen beräknade med ca 20 % , samtidigt som övriga linjer 
inte har nått upp till den erforderliga kapaciteten. 

Inom ramen för den av mig föreslagna vidareutbildningskapaciteten 

bör även rymmas den kompletterande teoretiska utbildningen för skol
sköterskor. Härvid skall fyra kurser i statsbidragshänsecnde anses mot
svara en terminskurs i den reguljära vidareutbildningen. Jag har ingen 
erinran mot att vidareutbildning i .öppen hälso- och sjukvård enligt 
modifierad läroplan får anordnas. ytterligare några år, ej heller att Sö 

utfärdar anvisningar i fråga om antagning av elever till termin 2 i 
öppen hälso- och sjukvård för blivande förctagsskötcrskor. 

Jag är inte heller för nästa budgetår beredd att biträda Sö:s förslag 

om anordnande av kurser i social barnavård för sjuksköterskor. 
Enligt socialstyrelsens beräkningar föreligger ett stort behov av tand

hygienister. Mot denna bakgrund har regeringen innevarande budgetår 
fattat beslut om statsbidrag till nyinrättad tandhygicnistutbi\dning i 
Linköping, Jönköping och Karlstad. 

För nästa budgetår beräknar jag - under förutsättning bl. a. av att 
erforderliga överenskommelser träffas ·med Västerbottens läns lands
tingskommun - statsbidrag med 374 000 kr. för en kraftigt utökad 
tandhygienistutbildning i Umeå. Medelsberäkningen avser, förutom be
fintlig utbildning, kostnader för ytterligare tre klasser budgetåret l 976/77 
för den del av utbildningen, som är förlagd till universitetet i Umeå 
och som inte täcks av reguljärt utgående bidrag till inbyggd utbildning 
i gymnasieskolan. 

För motsvarande inbyggd utbildning i Huddinge och Malmö beräk
nar jag 187 000 kr. resp. 318 000 kr. 

Jag har vid mina beräkningar av statsbidragen för utbildningen i 
Huddinge, Malmö och Umeå utgått ifrån att patientinkomsterna ej 

får disponeras av läroanstalterna. Kostnaden för de tjänster m. m. som 
hänför sig till viss förebyggande tandvård och inte till den inbyggda 
utbildningen bör inte belasta förevarande anslag. 

Jag vill för riksdagen anmäla följande angående sjukgymnastikut

bildning. Sö har under år 1974 fattat beslut om att sjukgymnast- och 
arbetstcrapeututbildning får anordnas i Uppsala. Regeringen medgav 
genom beslut den 31 januari 1975 att statsbidrag fick utgå för lokaler 
avsedda för nyssnämnda utbildningar. Utbildningen av sjukgymnaster 

beräknas starta hösttcrminen 1976. 
Med utgångspunkt i 1968 års utbildningsutrednings (U 68) betänkan

de (SOU 1973: 58) Högskoleutbildning - hälso- och sjukvårdslinje, 
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social servicelinje, medicinsk assistentlinje, arbetsterapeut- och sjuk
gymnastlinje har överläggningar ägt rum under hösten 1975 i syfte att 
undersöka möjligheterna att - av planeringsskäl - utarbeta en r.rovi
sorisk läroplan för den sjukgymnastutbildning som avses bli påbörjad 
budgetåret 1976177 i Uppsala. 

I överläggningarna har deltagit represei1tanter för utbildningsdeparte
mentet och socialdepartementet, samt socialstyrelsen, skolöverstyrelsen, 
universitetskanslersämbetet, ·· Landstingsförbundet och Legitimerade 

sjukgymnasters riksförbund. 
Förutsättningarna för arbetet har bl. a. varit att nuvarande bcsfäm

melser om behörighet och legitimation skall gälla samt att frågor rö
rande etappavgång, påbyggnadsutbildning och lärartjänster inte skulle 

behandlas i läroplansarbetet. På grundval av dessa förutsättningar har 
förslag utarbetats till provisorisk läroplan. Utbildningen kommer att 
omfatta fem terminer i enlighet med U 68:s förslag. 

Efter beslut av regeringen bör statsbidrag utgå till utbildningen av 
socialpedagoger vid Sociala barna- och ungdomsvårdsseminariet för 

budgetåret 1976/77. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l . bemyndiga regeringen att besluta om ytterligare kurser inom 

vidareutbildningen av sjuksköterskor, 
2. bemyndiga regeringen att besluta om omfördelning av kurser 

inom sjuksköterskeutbildningen, 
3. till Bidrag till viss vårdyrkesutbildning för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 44 746 000 kr. 

D 19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 1 000 
1976177 Förslag 1 000 

Med utgången av läsåret 1972173 har samtliga statliga realskolor av
vecklats. Vissa ordinarie tjänster fördes då på övergångsstat. I den mån 
tjänstgöring inte har kunnat beredas dessa personer vid annan skolform · 
beräknas medel för lönekostnader för dessa under förevarande anslag. 

Skolöverstyrelsen 

Anslaget bör t.v. föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för viss personal vid statliga realskolor för bud

getåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 
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D 20. Bidrag till driften av riksinternatskolor 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

9 559 776 
9 519 000 

9 549 000 

Från anslaget bestrids kostnader för bidrag till driften av Grännasko
Jan, Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk och Sigtunaskolan. För 
skolorna gäller kungörelsen (1970: 333) om riksintematskolor (ändrad 
senast 1974: 707) och vissa där angivna delar av privatskolförordningcn 
(1967: 270, omtryckt 1971: 259, ändrad senast den 27 november 1975). 
Statsbidrag utgår enligt den förut nämnda kungörelsen. Till skolverk
samhcten vid riksintcrnatskola utgår statsbidrag enligt samma grun
der som till kommunal gymnasieskola. Detta gäller även den del som 
avser grundskolan. För grundskoldclen utgår också bidrag till resurs
timmar och fritt valt arbete enligt bestämmelserna för grundskolor. 
Därutöver utgår statsbidrag till föreståndare och fritidsledare samt för 
skolhälsovård. Vidare utgår tillägg som motsvarar lönekostnadspålägg. 
För elev som har utlandssvcnska föräldrar utgår statsbidrag till kost
nader för skolgång och skolmåltider med belopp som gäller för mot
svarande ersättning vid kommunal samverkan på skolväsendets om
råde. 

Skolöverstyrelsen 

1. Löneomräkning 2 276 219 kr., varav 239 240 kr. avser höjt löne
kostnadspålägg. 

2. Skolöverstyrelsen (Sö) har vid sina anslagsberäkningar utgått ifrån 
de förslag som organisationskommitten för riksinternatskolor lagt fram 
den 24 juni 1974. 

3. I likhet med föregående år räknar inte Sö med några medel för in
rättande av rikselevhem för budgetåret 1976177. 

4. Sö föreslår, med hänvisning till den grupp elever som intagits vid 
skolorna på grund av behov av miljöbyte, en utökning av nuvarande bi
drag till skolhälsovård till att gälla även elevvård. ökningen motsvarar 
tre årslönebelopp i löneklass F 2 ( + 179 977 kr.). 

Styrelsen för Gränm1skolan har i särskild skrivelse anhållit om att 
tjänst som ordinarie studierektor inrättas vid Grännaskolan. 

Sigtunaskolans AB har aktualiserat frågan om en eventuell kommu
nalisering av undervisningsverksamheten på gymnasial nivå vid Sig
tunaskolan. Kommunfullmäktige i Sigtuna kommun har nyligen be
slutat att, under förutsättning av statliga myndigheters godkännande, 
Sigtuna kommun fr. o. m. den 1 juli 1976 är beredd inträda som huvud
man för den undervisningsverksamhct, som f. n. bedrivs av Stiftelsen 
Sigtunaskolan. Skolstyrelsen i Sigtuna har i skrivelse till Sö anhållit att 
för gymnasieskolan i kommunen_ få ha ytterligare en skolenhet fr. o. m. 
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den l juli 1976. Till skolenheten skulle enligt skrivelsen förläggas den 
utbildning som f. n. bedrivs vid Sigtunaskolan. Skolstyrelsen har vidare 
hos regeringen anhållit om att lärare anställda vid Sigtunaskolan får 
utan iakttagande av eljest gällande tillsättningsordning anställas vid 
kommunens gymnasieskola. Sö har den 17 november 1975 bl. a. med
givit att gymnasieskolan·i Sigtuna kommun fr. o. m. den l juli 1976 får 

omfatta de linjer som f. n. finns vid Sigtunaskolan. Sö har också be
slutat om inrättande av en ny skolenhet för gymnasieskolan i . Sigtuna 
kommun. Sö:s beslut gäller under förutsättning att dels avtalet mellan 
staten och Sigtunaskolans AB om riksinternatskola sägs upp, dels över
enskommelse träffas mellan staten och Sigtunaskolans AB om interna

tets framtida verksamhet. 
Jnternatverksamheten vid skolan förutsätts bedrivas enligt i huvudsak 

nu gällande regler med i första hand Sigtunaskolans AB som huvudman. 

Föredraganden 

I enlighet med regeringens bemyndigande den l3 november 1975 har 
tillkallats en sakkunnig med uppgift att utreda frågan om riksinternat
skolornas ställning i utbildningssystemct. Utrcdningsafbetet skall be" 
drivas med skyndsamhet och redovisas senast den 15 maj 1976. Jag 

har för avsikt att föreslå regeringen att lägga fram förslag i frågan till 
1976177 års riksmöte. 

Den omständigheten att en utredning nu har tillsatts för att utreda 
riksinternatskolornas framtid bör enligt min mening inte utgöra något 

hinder för att den utveckling som i det föregående beskrivits beträf
fande Sigtunaskolan fullföljs. Eleverna i internatet vid Sigtunaskolan 
kommer att beredas undervisning i den kommunala gymnasieskolenhet, 
som kommer att inrättas i Sigtuna kommun fr. o. m. läsåret 1976177 
och som tills vidare beräknas förläggas till Sigtunaskolans undervis
ningslokalcr. Intagning av elever vid Sigtunaskolan prövas f. n. för in
ternatelever av en särskild intagningsnämnd, som är· gemensam för alla 
riksinternatskolor. Externatelever tas in till skolan genom intagnings
nämnden för gymnasieskolan i Stor-Stockholm. Någon ändring i detta 
intagningsförfarande bör enligt min mening tills vidare inte ske trots att 
undervisningen kommer att förläggas till kommunal gymnasieskola. Jag 

vill i detta sammanhang erinra om 1968 års beslut (prop. 1968: 67, SU 
1968: 129, rskr 1968: 303) om intagning i gymnasiala skolor av utlands

svenska elever och om statsbidrag i stället för interkommunal ersättning 
för sådana elever. 

För den till nuvarande Sigtunaskolan förlagda internatverksamhetcn 
bör enligt min mening, i avvaktan på resultatet av nämnda utredning, 
statsbidrag utgå på sätt nu gäller för riksinternatskolor. Sigtunaskolans 
AB bör enligt min mening vara huvudman för sådan internatverksamhet. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att lärarna vid Sigtunaskolan 
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den 1 juli 1976, utan särskilt ledigkungörande, får överföras till mot- ' 
svarande tjänst i den kommunala gymnasieskolan i Sigtuna. 

Enligt min mening bör regeringen nu inhämta riksdagens bemyndi
gande att få vidta de åtgärder som erfordras p. g. a. att undervisnings
verksamheten vid Sigtunaskolan kommunaliseras· fr. o. m. den 1 juli 
1976. Regeringen bör även inhämta riksdagens bemyndigande att ingå 

avtal med Sigtunaskolans AB om internatverksamhet under budgetåren 
1976/77-1977/78 på sätt som tidigare har angivits. 

Jag har under detta anslag ej beräknat medel för undervisningsverk

samhet vid Sigtunaskolan :för budgetåret 1976/77. Ifrågavarande kost
nader kommer att bestridas ur förslagsanslaget. Bidrag tilL driften av 

gymnasieskolor. För internatverksamhet beräknar jag emellertid medel 
under förevarande anslag. 

Staten och ägaren till Grännaskolan har i avvaktan 'på resultatet av 
nämnda utredning enats om att nu gällande avtal provisoriskt bör för
längas ytterligare två år under i huvudsak oförändrade villkor. Rege
ringen bör inhlimta riksdagens bemyndigande att få ingå· ett sådant av

tal. 
Avtalet med ägaren .till Sigtunastiftelsens Humanistiska läroverk har· 

inte sagts upp och kommer alltså att gälla även under budgetåret 1976/ 

77. 
I övrigt beräknar jag endast ökningar under anslaget av automatisk . 

natur. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen.att 

1. bemyndiga regeringen att vidta erforderligå åtgärder i ·sam
band med att undervisningsverksamheteri vid Sigtunaskolan 
kommunaliseras, 

2. bemyndiga regeringen att ingå avtal med Sigtunaskolans AB 
om intcrnatvcrksainhet, 

3. godkänna att ilu gällande avtal .mellan staten och ägaren till 
Grännaskolan förlängs två år under i huvudsak oförändrade 

villkor, 
4. till Bidrag till driften av riksint'ernatskölor för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 9 549 000 kr. 
. . ' .. 

D 21. Sjöbefälsskolorna 

1975/76 Anslag1 

1976/77 Förslag 

12 103 000 
14 366 000 

1 Under budgetåret 1974/75 utgick medel ur dels .anslaget Sjöbefälsskolorna: 
Utbildningskostnader, dels anslaget Sjöbefälsskcilorna: Utrustning m m. · 

Undervisningen vid sjöbefälsskolorna (Göteborg, Härnösand, Kalmar, 
Malmö och Stockholm) har till ändamål att utbilda fartygs, och maskin-
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befäl för den svenska handelsflottan. Sjökaptens- och sjöingenjörskur
serna omfattar vardera två läsår och bygger på styrmans- och maskin
teknikerkurserna som är ettåriga. Dessa kurser anordnas vid samtliga 
sjöbefälsskolor. Kurser för radiotelegrafister omfattande tre terminer 
anordnas i Göteborg, Härnösand, Kalmar och Stockholm. Skcpparkurser 
av l:a klass om totalt 624 lektioner anordnas i Göteborg och Härnösand 
samt fartygsmekanikerkurser av l:a klass om totalt 370_ lektioner i 
Göteborg, Härnösand och Malmö. Verksamheten regleras i förord

ningen (1959: 425) om sjöbefälsskolor (omtryckt 1972: 403, ändrad se
nast den 27 november 1975) och kungörelsen (1960: 488) om lägre nau
tisk och maskinteknisk utbildning (ändrad senast 1972: 288) samt Kungl. 

Maj:ts bestämmelser den 11 maj 1973 angående utbildning av radio
tclegrafister vid sjöbefälsskolorna. Innevarande budgetår pågår försöks

vcrksamhet med koncentrerade utbildningar för blivande maskin- och 
fartygsbefäl. Antalet klasser utgör innevarande budgetår 62. 

1975/76 

Personal 
Skolledare och lärare 
Övrig personal 

100 
25 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Uppbördsmedel 
I-lyror 111. 111. 

S kolö l'ersty relse11 

125 

10 269 300 
6 000 

90 700 
_ I 001 000 

761 000 

12128 000 

25 000 

Nettoutgift 12 103 000 

Avrundat 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

of. 
of. 
of. 

+2 371 600 
of. 

+ 10 000 
+ 200 600 
-i- 165 600 

-i-2 747 800 

75 000 

+2 672800 

+2 673 000 

Före
draganden 

of. 
of. 
of. 

+1 984100 
of. 

+ 8200 
+ 243 500 
+ 102 200 

+2338000 

+ 75 000 

+2263 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 2 341 500 kr., varav 288 800 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att under nästa budgetår fyra kur

ser med koncentrerad utbildning för blivande sjöbefäl får anordnas, dvs. 
en utökning med två kurser i förhållande till fonevarande budgetår 

( + 388 300 kr.). 
3. Under Expenspostcn har Sö begärt dels medel för underhåll av 

radiostationsutrustning ( + 12 000 kr.), dels höjning av medlen på grund 
av utökad organisation med en klass ( +6 000 kr.). 
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Föredraganden 

Jag är inte beredd tillstyrka en utökning av försöksverksamheten 
med koncentrerad utbildning av blivande sjöbefäl (2). 

Under anslagsposten Expenser beräknar jag, i likhet med skolöver
styrelsen, 12 000 kr. för underhåll av radiostationsutrustning och 6 000 
kr. på grund av utökad organisation med en klass (3). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Sjöbef älssko/orna för budgetåret 1976177 anvisa ett för
s lagsanslag av 14 366 000 kr. 

D 22. Statens skogsinstitut: Avlöningar till lärarpersonal m. m. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 531 724 
1605 000 

1922 000 

Undervisningen vid skogsinstitutcn i Sollefteå, t. v. förlagt till Bisp

gården, och Värnamo omfattar dels skogsteknikerkurs om 63 veckor, 
dels fortbildning och vidareutbildning för skogstekniket. Till kurserna 

om 63 veckor antas ca 30 elever per institut och kurs. Verksamheten 
vid skolorna regleras i kungörelsen (1971: 389) om statens skogsinstitut 
(ändrad senast 1972: 173). 

1975/76 

Personal 

Skolledare och lärare 
Övrig personal 

8 
7 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 

Uppburdsmedel 

15 

1175500 
2000 

457 500 

1635 000 

30000 

Nettoutgift 1 605 000 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1976/77 

Skol över- Före-
styrelsen dragandcn 

of. of. 
of. of. 

of. of. 

+259 300 +259 300 
of. of. 

-;·· 51 900 ~I- 57 500 

+311200 +316 800 

of. of. 

-i-3Jl200 . +316800 

-i 311.000 +317000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 311 200 kr., varav 35 500 kr. av
ser höjt Iönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle medföra en minskning av administrativ per

sonal och lärarledd undervisning. 
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3. Skolöverstyrelsen (Sö) har, i avvaktan på pågående utredning om 

utbildningen vid skogsinstituten, räknat med oförändrad omfattning av 

grundutbildningen. Beträffande vidareutbildning och fortbildning räknar 
Sö med en ökad verksamhet. 

I skrivelse den 12 november 1975 har Sö anhållit om utökning av 
kapaciteten för skogstcknikcrutbildning för att avhjälpa nu föreliggande 

brist på skogstekniker. Sö föreslår att antalet intagningsplatser för 

budgetåret 1976/77 vid skogsinstitutet i Värnamo ökas med 30 till 60, 
dvs. sammanlagt två intagningsklasser för nämnda budgetår. 

Fiiredraganden 

Jag är f. n. inte beredd att nu tillstyrka skolöverstyrelsens (Sö) förslag 

om inrättande av ytterligare en klass för skogsteknikerutbildning. Det 

ankommer på Sö att i sin anslagsframställning för budgetåret 1977 /78 

beakta behovet av utbildning av skogstekniker. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens skogsimtitut: Avlöningar till /iirarpersonal m. m. 
för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 1 922 000 

kr. 

D 23. Statens skogsinstitut: Driftkostnader 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

595 965 

600 000 

654 000 

Reservation 164 507 

Från anslaget ersätts kostnader för reseersättningar, expenser, prak

tiska övningar, undervisningsmatericl, kostnader för inträdesprov samt 
kostnader enligt avtal mellan institutet i Värnamo och landstinget i Jön

köpings län angående administrativa och elevsociala tjänster. 

Reseersättningar 
Expenser 
Övriga utgifter 

Skolöverstyrelsen 

Avrundat 

1975f76 

108 800 
97 600 

393 600 

600 000 

I. Prisomräkning 60 300 kr. 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

+12000 + 9 800 
+38 200 + 4500 
+40100 +40100 

+90300 +54400 

+90000 +54000 

2. I 0-alternativet räknar skolöverstyrelsen (Sö) med en minskning av 

medlen till expenser. 

3. Sö föreslår att inom ramen för anslagsposten Expenser 500 kr. får 

disponeras för representation. 
4. Medel för utbyte av tre- bussar (-I- 30 000 kr.). 
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FiJredraga11de11 

Jag är inte beredd tillstyrka att medel får disponeras för representa

tion vid skogsinstituten (3). Jag beräknar inte medel för utbyte av 

bussar (4). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens skogsinstitut: Dri/tkostnader för budgetåret l 976/ 

77 anvisa ett reservationsanslag av 654 000 kr. 

D 24. Trädgårdsskolan i Norrköping: Utbildningskostnader 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976!77 Förslag 

l 252 900 

1159 000 

1484 000 

Vid trädgårdsskolan i Norrköping anordnas grundutbildning, för

mansutbildning och fortbildning på trädgårdsnäringens område. I de 

grundläggande yrkeskurserna undervisas årligen ca 60 elever och i för

manskurserna ca 45 elever. För verksamheten gäller Kungl. Maj:ts 

bestämmelser den 16 juni 1972 rörande statens trädgårdsskola i Norr

köping. 

Personal 
Skolledare och lärare 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

därav 
a) elevernas studieresor 
b) kosthåll för elever m. m. 
c) diverse utgifter 

Uppbördsmedel 

1975[76 

6 
10 

16 

922 700 
I 500 
6 800 

286 200 
23 000 

258 600 

(I I 500) 
(244 600) 

(2 500) 

1498 800 

Kostavgifter m. m. för elever 305 500 
Ersättning från blomsterskolan 34 300 

Nettoutgift 1159 000 

Avrundat 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

of. 
of. 

of. 

-1-272 400 
of. 

-\- 700 
+ 53 600 
+ 2 '.!00 
+ 25 700 

(+ l 200) 
(+ 24 500) 

(of.) 

+354600 

-1- 15 300 
+ 1 600 

+337 700 

+338 000 

Före
draganden 

of. 
of. 
of. 

+272400 
of. 

+ 600 
+ 58 100 
+ 700 
+ 25 500 

(+ J 000) 
(+ 24 500) 

(of.) 

+357 300 

+ 30 500 
+ 1 600 

. -l 32~ 200 

+325000 
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Skolöverstyrelse11 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 337 700 kr., varav 29 000 kr. avser 
höjt lönckostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet har skolöverstyrelsen (SÖ) räknat med en minsk
ning av lönekostnaderna med 73 400 kr. 

3. I enlighet med vad föredraganden uttalat i prop. 1975: 1 (bil. 10 
s. 225) föreslår Sö en omdisponering av utbildningsresurserna på sådant 
sätt att grundutbildningen ersätts med en utökning av förmansutbild
ningcn fr. o. m. läsåret 1976177. 

F öredraga11de11 

Jag har ingen erinran mot skolöverstyrelsens förslag till organisation 
vid trädgårdsskolan läsåret 1976177. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Trädgclrdsskolan i Norrköping: Utbildningskostnader för 

budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 1 484 000 kr. 

D 25. Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

129 097 

160 000 
159 000 

Reservation 14 361 

Ur detta anslag utgår medel för anskaffning av materiel m. m. vid 
trädgårdsskolan i Norrköping. 

1. Utrustning 
därav engångsutgift 

2. Förbrukningsartiklar 
för odlingarna 

3. Fria läromedel 

Avrundat 

Skolöverst_vre/se11 

1975/76 

84 500 
(35 000) 

33 000 
42 500 

160 000 

1. Prisomräkning 4 100 kr. 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

+67 200 
(- 5 000) 

+ 1 700 
of. 

-[-68900 

+69 000 

Före
draganden 

-2500 
(-5 000) 

+1 700 
of. 

- 800 

-1000 

2. För utbyte av vissa maskiner samt av otidsenlig utrustning inom 
växthusodlingen beräknar skolöverstyrelsen ett ökat medelsbehov av 
55 000 kr. Vidare begärs 30 000 kr. som erigångsanvisning för utbyte av 
-en traktor. 
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3. Under budgetåret 1975/76 beräknas en markbyggnadshall bli upp
förd vid trädgårdsskolan. Kostnaderna för inredning av undervisnings
och läratTum beräknas till 14 700 kr. 

Föredraganden 

För utbyte av vissa maskiner, som inte uppfyller av arbetarskydds
styrelsen fastställda säkerhetskrav, beräknar jag 30 000 kr. som engångs

anvisning. Jag är däremot inte beredd att tillstyrka medel för utbyte 
av en traktor. (2) 

Jag beräknar inte medel för inredning av en markbyggnadshall under 
förevarande anslag (3). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Trädgårdsskolan i Norrköping: Materiel m. m. för budget
året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 159 000 kr. 

D 26. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 393 099 
1234000 

1651000 

Statsbidrag utgår från detta anslag i enlighet med av Kungl. Maj :t. 
den 7 april 1972 meddelade bestämmelser om Bergsskolan i Filipstad 
(ändrade senast den 29 maj 1975). Dessa bestämmelser innebär i kort
het att statsbidrag utgår dels med 100 % av ett bidragsuilderlag som 
omfattar faktiska kostnader för löner till rektor och lärare samt för 
arvoden till huvudlärare och institutionsföreståndare, dels med schablon
belopp till kostnader för viss annan personal· än lärare. Vidare utgår 
statsbidrag till avgifter till ATP, socialförsäkringsavgifter till sjukför
säkring och folkpensionering samt allmän arbetsgivaravgift. 

Utbildningen omfattar sex terminer och är under de sista tre termi
nerna delad i två grenar, en metallurgisk samt en berg- och mineral
teknisk gren. Den femte terminen ägnas åt ingenjörspraktik inom indu

strin. 
Sko/överstyre/sen (Sö) redovisar en beräknad utveckling av antalet 

elever 1976/77 enligt följande. (Terminskurs = Tk) 

Tk 1 Tk 2 Tk 3 Tk 4 Tk 5 Tk 6 Summa 

Höstterminen 1976 25 
Vårterminen 1977 22 

22 
27 

25 
22 

28 
30 

30 
28 

30 
30 

160 
159 
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Anslag 
Lönekostnader 
Pedagogisk stödpersonal 
A vgiftsbidrag 
Lönekostnadspålägg 

Avrundat 

Skolöi·erstyrelsen 

1975/76 

830 000 
122 400 
190 800 
90 800 

1234 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

+275 000 
+ 13 400 
+105 300 
+ 30 800 

+424500 

+425 000 

Före
draganden 

+269 800 
+ 13 400 
+104000 
+ 30 200 

+417400 

+417 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 231 700 kr., varav 28 700 kr. avser 
höjt avgiftsbidrag. 

2. En minskning enligt 0-alternativet finner Sö endast kunna ske 
genom indragning av en halv tjänst som assistenthjälp samt reducering 
av antalet undervisningstimmar. 

3. För läsåret 1976/77 räknar Sö med oförändrad intagning. På 
grund av att inga elever togs in i tcrminskurs 1 vårterminen 1973 be
räknas verksamheten vid skolan få en klass mer budgetåret 1976/77 i 
jämförelse med vad som tidigare beräknats för budgetåret 1975/76. 
Med anledning härav beräknar Sö medel för ytterligare en adjunkts
tjänst och ett antal lärartimmar ( + 187 600 kr.). 

4. Sö föreslår att arvode beräknas för ytterligare en institutionsföre
ståndare ( +5 200 kr.). 

F ifredragande11 

Skolöverstyrelsens bedömning rörande behovet av tjänster kan jag 
i huvudsak ansluta mig , till. Jag beräknar emellertid inte medel för 
arvode till ytterligare 'en institutionsföreståndare för nästa budgetår. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Bergssko/an i Filipstad för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 1 651 000 kr. 

D 27. Bidrag till driften av vissa privatskolor 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

13 490 792 
12 866 000 

15 044 000 

Från anslaget utgår statsbidrag enligt förordningen (1964: 137) om 
statsbidrag till vissa privatskolor (omtryckt 1971: 350, ändrad 1975: 628) 
med 60 % av ett bidragsunderlag, omfattande kostnader för rektor, 
studierektor och lärare vid de skolor för vilka privatskolförordningcn 
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(1967: '.270, omtryckt 1971: 259, ändrad senast den '.27 november 1975) 
gäller. Regeringen kan på ansökan av skola besluta om högre stats
bidrag. Statsbidrag uppgår f. n. till i genomsnitt 93 % av skolornas 

bidragsundcrlag. Vidare utgår statsbidrag till avgifter till ATP och till 
hälsovården. 

Skolöverstyrelsen 

Innevarande budgetår får följande privatskolor statsbidrag enligt 

förordningen om statsbidrag till vissa privatskolor. 

Externatskolor 
Stockholm: Franska skolan 

Whitlockska samskolan 
Göteborg: Göteborgs högre samskola 

Sigrid Rudebecks gymnasium 

Internatskolor 
Fjellstedtska skolan i Uppsala 
Lundsbcrgs skola i Storfors 
Restenässkolan i Ljungskile 

1. Löneomräkning m. m. 3 055 000 kr., varav 598 000 kr.· avser hö_jt 

lönekostnadspålägg. 
'.2. Enligt skolöverstyrelsen (Sö) innebär 0-alternativet en formell 

minskning av anslaget med 766 000 kr., men eftersom ATP-avgift och 
slutreglcring betalas i efterskott innebär 0-alternativet en reell nedskär

ning av organisationen med ca 34 tjänster ( - 2 368 000 kr.). Detta 
skulle få till följd att en skola eller del av skola ej skulle få statsbidrag 
för budgetåret 1976/77. 

3. Sö beräknar bidrag för i huvudsak oförändrad organisatio.n. för 
budgetåret 1976177. 

4. Den 1 april 1974 beslöt Stockholms kommunfullm~ktige bl. a. 
godkänna att, i avvaktan på resultatet av begärda förhandlingar om 
huvudmannaskapet för Whitlockska samskolan i framtiden, kommu
nalt bidrag till skolan utbetalas efter gängse ekonomisk prövning. Ge
nom beslut den 19 april 1974 har Kungl. Maj:t i anslutning till vad 
utbildningsutskottet anfört i betänkandet UbU 1974: 8 (s. 13) förord
nat att statsbidrag får utgå till Whitlockska samskolan t.v., så länge 
motsvarande kommunala bidrag utgår. Stockholms kommunfullmäktige 

har den 15 oktober 1975 godkänt ett mellan Stockholms skoldirektion. 
och stiftelsen för Whitlockska samskolan samt styrelsen för samskolan 
villkorligt träffat avtal om kommunalisering av Whitlockska samskolan 

fr. o. m. den l juli 1976. 

Föredraganden 

Enligt statsmakternas beslut år 1973 (prop. 1973: 1 bil. 10, UbU 
1973: 5, rskr 1973: 72) skall statsbidraget till privatskola, med undantag 
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av Fjellstcdtska skolan och Lundsbcrgs skola, successivt avvecklas om 

kommun, där sådan skola är belägen, bes.lutar avveckla motsvarande 

kommunala bidrag. Om särskilda skäl föreligger, kan fortsatt statsbidrag 

medges även om det kommunala bidraget dras in. 
Riksdagen (UbU l 975: 5, rskr 1975: 50) beslutade år 1975 att statsbi

drag enligt förordningen (1964: 137) om statsbidrag till vissa privatsko

lor (omtryckt 1971: 350, ändrad 1975: 628) skall utgå till Restenässko

lan fr. o. m. läsåret 1975176. 

Genom beslut den 19 maj 1974 förordnade Kungl. Maj :t att statsbi

drag till privatskolor i Stockholms kommun endast skall utgå till franska 

skolan samt t.v., så länge motsvarande kommunala bidrag utgår till 

Whitlockska samskolan. 

Stockholms kommunfullmäktige har den 15 oktober 1975 godkänt 

ett mellan Stockholms skoldirektion och stiftelsen för Whitlockska sam

skolan samt styrelsen för samskolan villkorligt träffat avtal om kom

munalisering av Whitlockska samskolan fr. o. m. den 1 juli 1976. Jag 

beräknar därför ej längre statsbidrag för skolan under förevarande an

slag. 

Det sammanlagda medelsbehovet under detta anslag beräknar jag till 

l 5 044 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till driften av vissa privatskolor för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 15 044 000 kr. 

D 28. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

22 404 467 

22 000 000 
26 710 000 

Reservation 4 986 066 

Från anslaget ersätts vissa kostnader för statsbidrag till enskilda yr

kesskolor enligt bestämmelserna i förordningen (1971: 342) om enskilda 

yrkesskolor (ändrad senast 1975: 630). Dessa bestämmelser indelar i 

statsbidragshänsecnde de enskilda yrkesskolorna i två kategorier, nämli

gen A-skolor och B-skolor. Företagsskola är alltid B-skola. Till heltids

kurs vid A-skola utgår statsbidrag till lärarlöner på grundval av beräk

nad normallönekostnad samt till särskilda kostnader med visst årligt be

lopp. För deltidskurs vid A-skola utgår statsbidrag med visst belopp för 

lektion. Härutöver utgår till A-skola särskilt tillägg till statsbidraget med 

10 % av bidraget till driftkostnader. Statsbidrag utgår också för ersätt

ning till föreläsare vid A-skola. Sådana B-skolor, som är företagsskolor, 

får statsbidrag för heltidskurser med normalläsår med högst 14 500 kr. 

för läsår och klass eller om företaget inte svarar för undervisningen i 
fackteori, med högst 13 000 kr. för läsår och klass. För hcltidskurs vid 
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B-skola, vilken ej anordnas som före.tagsskola, utgår statsbidrag med 
högst 78 % av en beräknad normallönekostnad. Om synnerliga skäl 
föreligger får bidrag utgå med högst 100 % av de kostnader för skolan 
vilka ej täcks av kommunalt bidrag, elevavgifter eller inkomster från 
produktion eller inkomst av annat slag. För deltidskurs vid B-skola ut
går statsbidrag med visst belopp för lektion. Vidare utgår för A-skola 
statsbidrag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel 

med hälften eller, om särskilda skäl föreligger, med två tredjedelar av 
kostnaderna. För B-skola, vilken ej anordnas som företagsskola, utgår 
statsbidrag till sådan undervisningsmateriel med högst hälften av kost
naderna eller, om synnerliga skäl föreligger, med högre belopp. Statsbi

drag till första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel utgår 
ur anslaget Bidrag till undervisningsmatcriel inom gymnasieskolan 
m. m. Ur förevarande anslag utgår bidrag till vissa enskilda yrkesskolor 
i enlighet med av riksdagen givna bemyndiganden. 

Ur anslaget utgår vidare bidrag till vissa skogsföretag för utbildning. 

Beräknad 
disposition 
1975/76 

ej företagsskolor) 15 000 000 

Enskilda yrkesskolor I 
(grupp A och B, 

Utbildning vid vissa skogs-
företag 

Enskilda yrkesskolor 
(grupp B, förctags-
skolor) 7 000 000 

22 000 000 

S kolö~·ersty relsen 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

+3 350 000 

of. 
-I 3 350 000 

Före
draganden 

+4 710 000 

of. 

+4710000 

1. Skolöverstyrelsen (Sö) har vid sin beräkning av statsbidrag för 
budgetåret 1976177 till A- och B-skolor, som ej anordnas som företags
skolor, utgått ifrån sin plan den 28 juni 1972 rörande den fortsatta av
vecklingen av statsbidraget till enskilda yrkesskolor samt från vad före
dragande statsråd anfört i prop. 1975: 1 (bil. 10 s. 232-233). 

Följande skolor har inkommit med anhållan om statsbidrag till 

utökad organisation 1976/77: Institutet för optometri, Handarbetets 
vänners vävskola, Nyckclviksskolan i Lidingö, Laboratorieassistentför
eningens kursverksamhet, Svenska Akeriförbundets yrkesskola och Sve
riges hantverks- och industriorganisation, föreläsningsverksamheten. Sö 
avstyrker medel till utökad organisation för 1976177. 

Sö har vid sin anslagsberäkning utgått ifrån att sista intagningen till 
dagskolan vid Tekniska institutet äger rum höstterminen 1975 samt att 
intagning till aftonskolan helt upphör fr. o. m~ läsåret 1975176. Därige-
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nom skulle vid institutet finnas sammanlagt högst 10 terminsklasser un

der 1976/77 mot 20 klasser under 1974/75. 
Sö föreslår att statsbidrag får utgå till den av Svenska hemslöjdsför

cningarnas riksförbund bedrivna kursverksamheten vid Sätergläntan, 
Hemslöjdens Gård till de kostnader för skolan vilka ej täcks av kommu
nalt bidrag, elevavgifter, inkomster av produktion-eller inkomster av an

nat slag. 
2. Statsbidraget till företagsskolor föreslås utgå med oförändrat be

lopp dvs. 7,0 milj. kr. 
3. Sammanlagt föreslår Sö att posten till enskilda yrkesskolor, grupp 

A och B förs upp med (18,3+7,0 =) 25,3 milj. kr. 
4. Bidrag till vissa skogsföretag för skoglig utbildning föreslås utgå 

med oförändrat belopp dvs. 50 000 kr. 

5. 0-alternativet innebär att bidrag till utbildning vid vissa skogsföre
tag ej kan utgå och att statsbidrag till Tekniska institutet minskas; 

Fiiredraga11de11 

Jag vill i detta sammanhang erinra om tidigare uttalanden av stats
makterna angående statsbidrag till enskild yrkesutbildning. 

I likhet med skolöverstyrelsen (SÖ) anser jag mig inte kunna tillstyrka 

medel till utökad organisation för budgetåret 1976177. Jag har vidare 
vid min medelsberäkning 'utgått ifrån' en successiv avveckling av verk

samheten vid Tekniska institutet på sätt Sö redovisat. Såvitt gäller 
Filip Holmqvists handelsinstitut förutsatte jag i föregående budgetpro- ' 
position att statsbidrag hel( skulle upphöra att utgå för verksamheten vid 
institutet med verkan fr. o. m. ·budgetåret 1976/77.'Riksdagen hade inge'n 
erinran mot detta (UbU 1975: 5, rskr 1975: 50). Någon intagning av· 
elever i nybörjarundervisning kommer inte att äga rum vid institutet 
under v[1rterminen 1976. Jag har vid min beräkning av medclsbehovet 
under detta anslag ej beräknat medel för verksamhet vid institutet 
efter utgången av budgetåret 1975/76. Jag har ingen· erinran mot litt 
statsbidrag får utgå till den av Svenska hemslöjdsföreningarnas ·riks
förbund bedrivna kursvcrksamheten vid Sätergläntan, Hemslöjdens 
Gård till de kostnader för skolan vilka inte täcks av kommunalt bidrag, - , 
elevavgifter, inkomster av produktion eller inkomster av annat slag. 
För den försöksverksamhet med riksomfattande kursverksamhet som 
iedrivs vid Sätergläntan, Hemslöjden·s Gård, beräknar jag statsbidrag 

enligt nu gällande grunder. Jag hänvisar här till vad riksdagen tidigare 
anfört i frågan (mot. 1975: 1607, 1681, NU l975: 32, rskr 1975: 245)_ 

Det totala medelsbehovet under förevarande anslag beräknar jag för 
budgetåret 1976177 till 26,71 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till drifte1i i1v eizskild yrkesutbildni;ig för budget~ 

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 26 710 000 kr. 

18 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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D 29. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. 

I 974/75 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

] 485 256 
1 935 000 

1935 000 

Enligt av Kungl. Maj:t den 28 maj 1959 med9elade bestämmelser 
om främjande av lärlingsutbildning hos hantverksmästare m. m. (änd

rade senast den 4 juni l 964) beviljas statsbidrag_ för· lärlingsutbildning 
dels hos hantverksmästare, dels inom muraryrket, byggnadsträarbetar

yrket m. m. 
Antalet bidragsrum uppgår innevarande budgetår till 900. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen föreslår ett oförändrat antal bidragsrum, dvs. 900. 
Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. En minskning enligt 0-

alternativet skulle innebära ett minskat medelsbehov av 96 750 kr. 

F öredraga11den 

Riksdagen har som sin mening givit regeringen till känna (UbU 

1975176: 5 rskr 1975/76: 75) att lärlingsutbildningen och därmed sam
manhängande frågor bör ses över. I avvaktan på en sådan översyn 

räknar jag med ett oförändrat antal bidragsrum under budgetåret 1976/ 

77. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av /ärli11gs11tbildning hos lumtvcrksmiistare 

m. m. för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag- av 

1 935 000 kr. 

D 30. Bidrag till kostnader för granskning av utförda gesällprov 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

l 976/77 Förslag 

45 000 
45 000 

45 000 

Ur detta anslag utgår bidrag till hantverksdistrikt och yrkesförbund 
för kostnader för granskning av gesällprov. Anslaget utbetalas till Sveri
ges hantverks- och industriorganisation samt fördelas av denna organi

sation mellan hantverksdistrikten resp. ifrågakommande yrkesförbund 

eller deras organ. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med oförändrat be

lopp. 
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En medelstilldelning enligt 0-alternativet innebär en reduktion _med 

2 250 kr. 

Föredraganden 

Jag räknar, i likhet med skolöverstyrelsen, med oförändrat bidrag till 
Sveriges hantverks- och industriorganisation under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till kostnader för granskning av llfförda gesii/lprov 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 45 000 kr. 

D 31. Vissa kurser för ingenjörer m. m. 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

670 964 
780 000 

1157 000 

Reservation 9 036 

Från anslaget ersätts utgifter för vissa statliga påbyggnadskurscr till 
fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan samt för fortbildningskurser och 
vidareutbildningskurser för aktivt sjöbefäl. 

Kurserna är avsedda för personal, vars_ teoretiska kunskaper efter 

längre tids yrkesverksamhet behöver förstärkas med hänsyn till den tek
niska utvecklingen inom olika områden. Bestämmelser om påbyggnads

kurser finns i kungörelsen (1971: 211) o~ påbyggnadskurser till fyraårig 
teknisk linje i gymnasieskolan. 

Skoliiversty re/sen 

För budgetåret 1976/77 planerar skolöverstyrelsen (SÖ) att anordna 
åtta påbyggnadskurser för ingenjörer,_ 35 fortbildningskurscr för aktivt 
sjöbefäl, tio kurser i tankfartygsoperativ vidareutbildning och åtta kur
ser i hantering av farligt gods. 

Sö föreslår att även förhandsmän får tas ut som deltagare i fort
bildningskurserna för aktivt sjöbefäl. 

Befälsbemanningsutrcdningen har i ett betänkande (Ds K 1974: 10), 
Specialutbildad personal på tankfartyg m. m., föreslagit ändringar i sjö
säkerhetslagstiftningen, vilka syftar till att förstärka behörigheten hos 

befattningshavare på fartyg som befordrar farligt gods. Betänkandet 
innehåller även vissa förslag beträffande den utbildning som anses er
forderlig för att vinna åsyftad behörighet. Utredningen föreslår att nio 
tankfartygsoperativa kurser beträffande oljetankfartyg och en sådan 
kurs beträffande såväl oljctankfartyg som kemikalietankfartyg anordnas 
under ettvart av budgetåren 1975/76 och 1976/77. Vidare föreslås att 
behörighetskurserna inte skall beläggas med kursavgifter. Utredningen 
föreslår även att utbildning i säkerhetsfrågor för lastansvarig personal 
på torrlastfartyg anordnas till ett antal av åtta till tio kurser. Utbild-
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ningcn föreslås bli förlagd· till sjöbcfälsskolorna. SÖ har i sitt remiss
yttrande tillstyrkt utredningens förslag såväl vad gäller förläggningen 
av utbildningen som dess finansiering. 

Då kursavgifter f. n. tas ut på samtliga Sö:s kurser för aktivt sjö
befäl, föreslår Sö att, om säkcrhetskurserna blir avgiftsfria, samtliga · 
dessa kursavgifter slopas. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar Sö till 1 629 000 kr. 
( -1-849 000 kr.). 

I 0-alternativet förordar Sö att påbyggnadskurscrna för ingenjörer 
och fortbildnings- och vidareutbildningskurserna för aktivt sjöbefäl 
bör skäras ner i lika stor utsträckning. En nedskärning enligt 0-alter
nativet skulle för påbyggnadskurser för ingenjörer innebära att endast 
sex kurser kan komma;till stånd. Beträffande fortbildnings- och vidare
utbildningskurserna för aktivt sjöbefäl innebär en sådan nedskärning, 
att de planerade kurserna i enlighet med Befälsbemanningsutredning
ens förslag (Ds K 1974: 10) inte kan genomföras. Av övriga planerade 
kurser bör i första hand en av kurserna i personalledning dras in. 

Föredraganden 

Enligt vad jag erfarit är behovet av kurser i tankfartygsoperativ vida
reutbildning numera något lägre än vad som föreslagits i betänkandet 
(Ds K 1974: 10), Specialutbildad personal på tankfartyg m. m. Efter 
samråd med chefen för kommunikationsdepartemeritet beräknar jag 
därför medel för åtta kurser i tankfartygsoperativ vidareutbildning 
nästa budgetår. Mot skolöverstyrelsens förslag att även förhandsmän 
får tas ut som deltagare i fortbildningskurserna för aktivt sjöbefäl har jag 
ingen erinran. Jag är inte beredd tillstyrka att kursavgifterna slopas för 
fortbildningskurserna för aktivt sjöbefäl, utan räknar med att kurs
avgifter tas ut även för de tankfartygsoperativa vidareutbildningskur
serna. 

Påbyggnadskurser för ingenjörer bör anordnas även under budget
året 1976/77. Jag förordar att anslaget för nästa budgetår-förs upp med 
1157 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa kurser för ingenjörer ·m. m. för budgetåret 1976/77 · -

anvisa ett reservationsanslag av 11S7 000 kr. 
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e) investeringsbidrag 

D 32. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

221888644 
173 500 000 
192 600 000 

Nuvarande bestiimmelser 

277 .... 

1. Grundskolan, gymnasieskolan n1; m. Statsbidrag till byggnadsarbc

ten för grundskola, gymnasieskola, särskola i fråga om lokaler som in
går i skolanläggning för grundskolan .eller gymnasieskola, sjöbefälsskola 

samt vårdutbildning i Jandstingskommunens gymnasieskola i fråga om 
lokaler som ingår i skolanläggning för kommuns gymnasieskola utgtir 
till kommun och landstingskommun enligt kungörelsen (1957: 318) om 
statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skolväsendet (om
tryckt senast 1974: 393, ändrad 1974: 1101). 

För p e r m an en t a s ko 11 o k a I er bestäms bidragsunderlaget 
med utgångspunkt i ett grundbelopp av 900 kr. per kvadratmeter netto
golvarea. Detta grundbelopp, som hänför sig till kostnadsläget den 1 ja

nuari 1956, skall omräknas med hänsyn till därefter inträffade kostnads
förändringar. Enligt skolöverstyrelsens (SÖ) beräkningar uppgick belop

pet den l januari 1975 till 2 522 kr. Omräkning skall vidare ske med 
hänsyn till olikheterna i byggnadskostnaderna mellan skilda orter. 

På bidragsunderlaget utgår statsbidrag med procenttal, som fastställs 
med hänsyn till bl. a. skatteunderlaget enligt en i bidragskungörelsen 

intagen särskild tabell. F. n. varierar bidragsprocenten mellan 35 och 45. 
Statsbidraget till landstingskommun bestäms dock till belopp som utgör 
hälften av bidragsunderlaget, om skolanläggningens upptagningsområde 
för elever omfattar hela länet. 

Till p ro v i s o r i s k a s k o 11 o k a I e r utgår statsbidrag med 400 
kr. per kvadratmeter nettogolvarea. 

Statsbidrag kan därjämte, för grundskolan, utgå till a li div is li e 11 
och h ö r s e 1 t e k n i s k u t r u s t n i n g samt till i n v e n t a r i e r i 
teknikverkstad. 

Statsbidrag till skollokaler m.m. för s j u k s kö t e r s k e s k o l o r 
utgår enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 januari 1969 (lindrat senast 

den 24 april 1975). 
2. Elevhem för elever i gr1111dskolan, gy11111asieskola11 etc. Statsbidrag 

till kostnaderna för uppförande av elevhem utgår enligt två olika för
fattningar, nämligen kungörelsen (1936: 202) angående statsbidrag till 
skolhemsbyggnader och deras inredning samt förordningen (1945: 594) 
om statsbidrag till skolhem för lärjungar vid högre skolor och till av
löning av föreståndare vid dylikt skolhem (ändrad senast 1975: 397). 
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Statsbidrag utgår enligt den förra författningen till kommuner för 
uppförande av elevhem för elever i grundskolan och enligt den senare 
till kommun, landstingskommun eller annan huvudman för uppförande 
av elevhem för elever i gymnasieskolor och vissa andra skolor. De 

båda författningarna överensstämmer i allt väsentligt. Regeringen be
stämmer i båda fallen bidragsbeloppets storlek. Gäller det elevhem för 

grundskolan, bestäms dock bidraget från fall till fall. Bidraget till andra 
elevhem utgår med 75 % av de verkliga kostnaderna med möjlighet för 

regeringen att, om särskilda skäl föreligger, höja bidraget till 90 % av 
dessa kostnader. Handläggningen av bidragsärendena är något olika. 

Till kostnader för anskaffande eller förhyrande av elevhem åt elever 
vid vissa linjer och specialkurser i gymnasieskolan utgår enligt Kungl. 
Maj:ts beslut den 27 maj 1971 statsbidrag med hälften av de beräknade 
kostnaderna. 

3. Bygg11adsarbete11 för lantbrukets yrkesutbildning. Statsbidrag ut
går till kostnader för byggnadsarbeten för tvåårig jordbrukslinje m. m. 

i gymnasieskolan samt för utbildning vid lantbruksskolor och lanthus
hållsskolor. Bidragsbestämmelserna finns i kungörelsen (1961: 405) om 

statsbidrag till byggnadsarbeten vid lantbrukets yrkesskolor (ändrad 
senast 1974: 395). Bidragsbestämmelserna innebär att statsbidrag kan 
beviljas huvudman för att' anskaffa eller upprusta permanenta skol
lokaler, elevhem och, om särskilda skäl föreligger, lärarbostäder samt 

för att uppföra provisoriska skollokaler. Bidrag utgår med högst hälften 
eller vid särskilda skäl högst tre fjärdedelar av ett visst bidragsunderlag. 
Till kostnaderna för provisoriska skollokaler utgår dock ett väsentligt 
lägre bidrag. Bidrag utgår även för audivisuell utrustning. Beslut om 
statsbidrag meddelas av Sö. Riksdagen uttalade år 1961 (prop. 1961: 1 
bil. 11 s. 168, JoU 1961: 1, rskr 1961: 9) att bidrag till byggnadsarbeten 
vid enskilda skolor får utgå efter riksdagens medgivande i varje sär
skilt fall. 

4. Bygg11adsarbeten för skogsbrukets yrkesutbildning. Statsbidrag ut
går till kostnader för byggnadsarbeten m. m. för skogsbruksutbildning 

vid dels gymnasieskola, dels de av skogsvårdsstyrelserna bedrivna skogs

bruksskolorna. 
Statsbidrag till skogsbruksskolorna har enligt praxis hittills utgått till 

anskaffning eller upprustning av permanenta skollokaler, elevhem och 
personalbostäder med hälften av kostnaderna. I fråga om bidrag till 

skogsbruksskolorna beslutar regeringen i varje särskilt fall. 
Enligt av Kungl. Maj:t den 23 april 1971. meddelade provisoriska be

sHimmelser om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning (ändrade 
senast den 17 april 1975) utgår statsbidrag dels till anskaffande eller 

hyra av skollokaler, elevhem och lärarbostäder, dels till anskaffande 
eller hyra av undcrvisningsmateriel. Bestämmelserna innebär i huvud

sak följande. 
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Statsbidrag till kostnader för anskaffande av permanenta skollokaler 

utgår med hälften av bidragsunderlaget. Till provisoriska skollokaler 

utgår statsbidrag med 400 kr. per kvadratmeter nettogolvarea. Statsbi

drag får utgå för förhyrande av skollokaler med hälften av kostnaderna. 

Statsbidrag utgår till kostnader för anskaffande av lokaler för elevhem 

och, om särskilda skäl föreligger, för lärarbostäder. Bidragsunderlaget ut

gör de beräknade kostnaderna för lokaler jämte inredning och inven

tarier. Statsbidrag utgår med tre fjärdedelar av bidragsunderlaget. Stats

bidrag får utgå för förhyrande av lokaler för elevhem och lärarbostäder 

med tre fjärdedelar av kostnaderna. 

5. Byggnadsarbeten för utlandsskola. Statsbidrag kan efter medgi

vande av regeringen utgå till anskaffande av lokaler för utlandsskola 

och elevhem knutet till ullandsskola enligt förordningen (1968: 321) om 

undervisning för utlandssvenskars barn (ändrad senast 1975: 629). 

S kolörersty ref sen 

Kommunala skolor. Som underlag för bedömningar av investerings

behovet har Sö under senare år använt en detaljförteckning över bygg

nadsföretag för grundskolan och gymnasieskolan, vilken upprättats och 

angelägenhetsgraderats av länsskolnämnderna. · 

Sö:s förslag till investeringsramar för budgetåren 1976/79 framgår av 

följande sammanställning. För budgetåret 1976/77 föreslår Sö en inves

teringsram om 700 milj. kr. Sö förutsätter att investeringsramarna kom

mer att räknas upp med hänsyn till kostnadsutvecklingen (ökning med 

ca 11 % under kalenderåret 1974), vilket är ett villkor för att flerårs

planeringen skall kunna genomföras. 

Grundskolan 
Gymnasieskolan 
Elevhem 

1976/77 

470 
224 

6 

700 

1977/78 

470 
224 

6 

700 

1978/79 

470 
224 

6 

700 

I investeringsramarna för grundskolan ryms investeringar för utlands

skolor och i investcringsramarna för gymnasieskolan ryms bl. a. investe

ringar i byggnader för jordbruks-, trädgårds- och skogsutbildning samt 

sjuksköterskeutbildning. 

Vid beräkning av anslagsbehovet utgår Sö från att statsbidraget, bi

draget till inventarier i grundskolan inräknat, erfarenhetsmässigt mot

svarar genomsnittligt 34 % av de s. k. kvotkostnaderna för permanenta 

lokaler exkl. lokaler för jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksutbild

ning. För de sistnämnda beräknar Sö statsbidraget till 45 % av kvot

kostnaden. Vidare utgår Sö från att sedan statsbidrag beviljats till byg

gen inom investeringsramen för visst budgetår bidraget utbetalas med 
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hälften under samma budgetår, med en fjärdedel under det närmast föl

jande budgetåret och den sista fjärdedelen under det därpå följande bud

getåret. Sö räknar därför med att anslaget för budgetåret 1976/77 hu

vudsakligen kommer att belastas av bidrag, som beviljats. till byggen 

inom invcsteringsramarna för budgetåren 1974177. 

I vad avser provisoriska skolbyggnader utgår Sö från att statsbidra

gen motsvarar genomsnittligt 25 % av de s. k. kvotkostnaderna samt att 

det fördelas jämnt under två budgetår. Anslaget beräknas därför huvud

sakligen belastas av bidrag, som beviljats till byggen inom invcsterings

ramarna för budgetåren 1975/77. 

För ytterligare statsbidrag, som kan· komma att beviljas för utfÖrda 

byggnadsföretag, räknar Sö budgetåret 1976177 med ett medclsbehov 

av 500 000 kr. 

Bygg11adsarbete11 för jordbruks-, _triidgårds- och skogsbruksutbild11ing. 

Sö har den 29 september 1975 till regeringen inkommit med en skrivelse 

angående kostnader för investeringar för dessa utbildningar. Härav 

framgår att Sö genomfört en särskild inventering av byggnadsbehovet. 

Sö beräknar numera investeringsramcns storlek för jordbruks-, träd

gårds- och skogsbruksutbildning till 20 milj. kr. budgetåret 1976177. 

Med dessa utgångspunkter beräknar Sö medelsbehovet för budgetåret 

1976177 till 

~ (419 + 438 + 659) + 25 {25 +~) + ~ (·7 7 '20)- 19595 
100 4 4 2 100 \ 2 2 100 4 + 4' 2 - mil/. kr. 

Elevhem. Kostnader för investeringar i elevhcmsbyggnader ( exkl. 
jordbruks-, trädgårds- och skogsbruksutbildning) beräknas budgetåret 

1976/77 till 6 milj. kr. Medclsbchovet beräknas till 4,5 milj. kr. 
Undervis11i11gsmateriel. Anslaget beräknas komma att belastas av 

statsbidrag till audivisuell och hörselteknisk utrustning vid grundskolor 

med 3,15 milj. kr. (-0,35 milj. kr.). 

För statsbidrag till inventarier i teknikverkstad räknar Sö med oför

ändrat 200 000 kr. 

Sö har kompletterat sin anslagsframställning med uppgifter angående 

den fortsatta utbyggnaden av gymnasieskolan och dess behov av bygg

nadsinvestcringar. Härav framgår bl. a., att hittills gjorda investeringar 

i skolbyggnader i allmänhet tillgodosett det behov som nu. finns av lo

kaler för teoretiska studier. Tillgången på lokaler för mera yrkesinrik

tad utbildning är emellertid genomgående knapp. Särskilt besvärlig syns 

lokalsituationen vara för den verkstadstekniska linjen. 

Föredraganden 

För grundskolan bestäms skolbyggnadsbehovet främst av demogra

fiska förändringar, flyttningar inom och mellan kommuner och av hur 

det nuvarande lokalbeståndet är beskaffat. Till följd av de stora årskul-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdcpai:'tementct 281 

larna födda 1964-J 967 kommer lokalbehovet för högstadiet att öka de 

närmaste åren. En analys av tillgängligt material inom det pågående läns

planeringsarbetet visar att omflyttningar mellan komniunerna också 

kommer att öka lokalbehovet. Utredningen om skolans. inre arbete 

(SIA) har i betänkandet (Ds U 1974: 3) Grundskolans lokalresurser visat 

att framförallt i högstadieskolor förekommer en betydande överbelägg

ning. 

Jag har tidigare under anslaget Bidrag till driften av gymnasieskolor 

redogjort för den pågående omfördelningen av elevplatserna till niera 

yrkesinriktade linjer såsom verkstadslinjen. Detta leder till ett ökat ny

byggnadsbehov. lnvesteringsramen bör därför höjas. 

För innevarande budgetår har av arbetsmarknadspolitiska skäl hit

tills beviljats extra investeringsramar på totalt 81 milj. kr. Investerings

ramarna har genom beslut av regeringen idag höjts med ytterligare 100 

milj. kr. Jag räknar för nästa budgetår med en investeringsram på 600 

milj. kr. Regeringen bör få besluta om hur detta belopp skall fördelas. 

En del av ramen bör liksom tidigare ställas till regeringens disposition. 

Det ankommer på Sö att se till att planeringen är sådan att en tillfällig 

ökning av investeringsramama, om detta skulle krävas av arb~tsmaii
nadspolitiska skäl, kan utnyttjas effektivt och att denna inte medför 

ökade byggnadskostnader. Vidare ankommer det på Sö att vid sin för

delning av investeringsramen beakta vad jag anfört i prop. 1975: l bil. 

lO s. 240 och 241 angående ·flexibelt utnyttjande av investeringsranien. 

Inom den föreslagna investeringsramen bör förutom investeringar för 

byggnadsarbeten för grundskolan och gymnasieskolan rymmas in·veste

ringar för elcvhemsbyggande, för utlandsskolor, för byggnadsändamål 

vid riksinternatskolorna, för inventarier för teknikverkstad; för , bygg

nadsarbcten inkl. körgårdar för jordbrukslinje m. m. i gymnasieskolan, 

lantbruksskolor och Janthushållsskolor samt för byggnadsarbetcn för 

tvåårig skogsbrukslinje ·m. m. i gymnasieskolan och för utbildning vid 

skogsvårdsstyrelsernas skogsbmksskolor. Vid fördelning av medlen av

seende byggnadsarbeten inom gymnasieskolan bör Sö särskilt beakta de 

behov som föreligger beträffande lokaler för de mer utpräglat yrkesin

riktade linjerna. Den av överstyrelsen gjorda inventeringen pekar på ett 

stort nybyggnadsbehov härför. 

Av investeringsramen bör 25 milj. kr. avse provisoriska skollokaler. 

Förhandsbesked om statsbidrag till skolbyggnader för budgetåret 

1976/77 bör liksom hittills få lämnas till kommuner och Iandstingskom

muner. Därvid bör gälla planeringsramar av följande storlek, nämligen 

400 milj. kr. för budgetåret 1977178 och 350 milj. kr. för budgetåret 

1978/79 samt 100 milj. kr. för vart och ett av budgetåren l 979/80 och 

1980/81. 

För nästa budgetår räknar jag med att medelsbehovet i enlighet med 

vad jag nyss har förordat kommer att uppgå till ca 190 milj. kr. 
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För budgetåret 1976/77 beräknar jag mcdclsbchovet för audivisuell 

och hörselteknisk utrustning vid grundskolan samt för samordnad spe

cialundervisning för elever med hörselsvårigheter i icke obligatoriska 

skolor till sammanlagt 3,15 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att förhandsbesked om statsbidrag till byggnadsärenden 

för skolväsendet får lämnas enligt vad jag förordat i det före

gående, 

2. till Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 192 600 000 kr. 

D 33. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan m. m. 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

15 366 699 

43 050 000 

50 000 000 

Nuvarande be.1tiimmelser 

Reservation 15 703 400 

Statsbidrag utgår till anskaffande av första uppsättningen stadigva

rande undervisningsmateriel vid gymnasieskolan. Enligt kungörelsen 

(1957: 318) om statsbidrag till byggnadsarbeten inom det allmänna skol

väsendet (omtryckt senast 1974: 393, ändrad 1974: 1101) utgå!· statsbi
drag med 50 % av bidragsunderlaget. Statsbidrag till landstingskommun 

utgår dock med 90 % av den beräknade kostnaden, om skolanläggningens 

upptagningsområdc för elever omfattar hela länet. Vidare utgår statsbi

drag till anskaffande av första uppsättningen stadigvarande undervis

ningsmateriel vid enskilda yrkesskolor enligt förordningen (1971: 342) 

om enskilda yrkesskolor (ändrad senast 1975: 630). 

Statsbidrag utgår även till utgifter för undcrvisningsmateriel för ma

skinundervisning enligt kungörelsen (1949: 455) angående statsbidrag till 

anskaffning av maskiner m. m. vid vissa anstalter för lantbruksundervis

ning (ändrad senast l97l: 156). 

Enligt av Kungl. Maj:t den 23 april 1971 meddelade provisoriska be

sfämmelser om statsbidrag till skogsbrukets yrkesutbildning (ändrade 

senast den 17 april 1975) utgår statsbidrag till första uppsättningen sta

digvarande undervisningsmateriel, däri inbegripet laboratorieutrustning 

och elevbibliotek samt anskaffning som föranleds av att undervisningen 

i kurs Higgs om eller utvidgas med tre fjärdedelar av den beräknade 

kostnaden. Statsbidrag får utgå även för förhyrande av sådana större 

och dyrbara maskiner inom skogsbruket som behövs för undervisnings

ändamål med tre fjärdedelar av kostnaderna. 
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Skolöverstyrelsen 

1. För nyanskaffning av undervisningsmateriel för vissa yrkesinrik
tade linjer samt motsvarande direkt grundskoleanknutna specialkurser 
om min!'>t ett år beräknar Sö medclsbehovct budgetåret 1976177 till ca 
25 milj. kr. Sö utgår från en avsevärd utbyggnad av verkstadsteknisk 
linje och processteknisk linje samt av vårdlinjen. En fortsatt utökning av 
antalet intagningsplatser förutsätts också för cl-teleteknisk linje, fordons
teknisk linje samt distributions- och kontorslinje. 

För gymnasieskolans minst treåriga linjer samt vissa tvååriga linjer 
beräknas ett mcdelsbehov om ca 1 milj. kr. I beloppet om 25 milj. kr. 
resp. 1 milj. kr. torde enligt Sö även inrymmas det medelsbehov för 
undervisningsmatericl som blir erforderligt för försöksverksamhet med 
gymnasial utbildning i glesbygd samt för särskild samordnad gymnasie
skola. 

För anskaffning av undervisningsmatericl för gymnasieskolans direkt 
grundskoleanknutna specialkurser som är kortare än ett år, samt icke di
rekt gmndskoleanknutna specialkurser inkl. högre specialkurser beräknar 

Sö mcdclsbchovet till 5 milj. kr. 
Mcdelsbehovct för komplettering av stadigvarande utrustning i sam

band med övergång från tidigare yrkesskolkurscr till linje och special
kurser beräknas till 4,2 resp. 1,75 milj. kr. 

För anskaffning av undervisningsmateriel till specialkurser enligt helt 
nya tim- och kursplaner beräknas ett mcdelsbehov av 0,9 milj. kr. och 
för undervisningsmateriel för allmänna ämnen inom vårdutbildningen 

0,8 milj. kr. 
Under förutsättning· att åtgärder vidtas för utbildning av arbetslös 

ungdom vid gymnasieskolan i samma omfattning som hittills erfordras 
ca 200 000 kr. för viss utrustningskomplettering. 

2. Statsbidraget för yrkesförarutbildningen budgetåret 1976/77 be
räknas till 6 milj. kr. 

3. Maskinförarutbildningskommitten har lagt fram förslag till ut
bildningsprogram för förare av bygg- och skogsmaskiner. Sö har ännu 
inte tagit slutgiltig ställning till förslaget. Preliminärt beräknar Sö ett 
mcdclsbehov av 6,5 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Det totala medelsbehovet för första uppsättningen stadigvarande un

dcrvisningsmateriel för gymnasieskolan (punkterna 1-3) cxkl. jord
bruks-, trädgårds- och skogsbruksutbildning beräknar Sö budgetåret 

1976/77 till 51,35 milj. kr. ( + 16,8 milj. kr.). 
4. För komplettering av utrustning för gymnasieskolans tvååriga 

jordbrukslinje och tvååriga trädgårdskurs jämte specialkurser för jord
bruk, trädgård och lanthushåll beräknar Sö medelsbehovet budgetåret 
1976177 till 4 milj. kr. (-2 milj. kr.). 

5. För anskaffning av undervisningsmatericl samt förhyrande av större 
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och dyrbara maskiner för skogsbrukets yrkesutbildning beräknar Sö 
medclsbchovet till oförändrat 1 milj. kr. 

6. Mcdelsbehovet för anskaffning av utrustning av· gymriasieskolor · 
med inlärningsstudior beräknas oförändrat"till l milj. kr. 

7. Även för anskaffning av undervisningsmatcriel till enskilda yrkes
skolor beräknas för budgetåret 1976/77 ett oförändrat medelsbehov 
(200 000 kr.). 

8. För engångsanskaffning av utrustning vid gymnasieskola för gravt 

hörselskadade i Örebro beräknar Sö medelsbehovet budgetåret 1976/77 
till l 50 000 kr. ( - 50 000 kr.). 

9. För statsbidrag till .stadigvarande undervisningsmatericl och in
ventarier vid försöksverksamhet med gymnasial utbildning för svårt 
rörelsehindrade och andra svårt handikappade elever i Solna och Stock
holm beräknas ett medelsbehov om 100 000 kr. (of.). 

10. Medelsbehov för undervisningsmatericl till sågverksutbildningen 

i Skoghall beräknas uppstå först budgetåret 1977 /78." Kommunstyrelsen i 
Hammarö kommun har emellertid i särskild skrivelse, varöver Sö har 

avgivit yttrande den 18 november 1975, anhållit om förhandsbeskeq om 
statsbidrag till utbildningen. 

Sö har med skrivelse den 30 juni 1975 till regeringen överlämnat för
slag till nya bidragsunderlag för beräkning av statsbidrag till första upp
sättningen stadigvarande undervisningsmateriel för vissa yrkesinriktade 
linjer i gymnasieskolan. 

Fi.iredraganden 

Samhällets kostnader för undervisningsmateriel är betydande. Särskilt 
höga är kostnaderna för de yrkesinriktade linjerna. F. n. utgår statsbi
drag till kostnader för anskaffande av första uppsättningen stadigva
rande undervisningsmateriel med 50 % av den beräknade kostnaden en
ligt normalutrustningslista som Sö utfärdar eller plan som Sö godkän" 

ner. 
I syfte att underlätta för kommunerna att anordna mer kostnadskrä

vande yrkesinriktad utbildning bör statsbidrag för den utbildning som 
påbörjas budgetåret 1976/77 få utgå med 75 % av bidragsunderlaget i 

de fall detta uppgår till mer än 500 000 kr. per linje. Bidragsimdcrlaget 
för vissa yrkesinriktade linjer bör fr. o. m. budgetåret 1976177 räknas 
upp till de i Sö:s skrivelse· den 30 juni 1975 angivna beloppen för resp. 
utbildning. Någon ytterligare uppräkning bör ej ske. Jag har vid min 
beräkning av anslaget utgått från att dessa nya utrustningslistor i övrigt 

skall tillämpas fr. o. m. den l juli 1976. 
Då det är angeläget att lokal" och materielresurser. utnyttjas effektivt 

bör Sö söka utvidga verksamheten.med saxad schemaläggning på de yr

kesinriktade linjerna. 
För första uppsättningen stadigvarande undervisningsmateriel inom 
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gymnasieskolan beräknar jag för nästa budgetår ett medelsbehov av 39,3 
milj. kr. Jag räknar med att inom ovan angivna ram skall rymmas kost
nader för statsbidrag till stadigvarande undervisningsmateriel och inven
tarier för försöksvcrksamheten med gymnasial utbildning för svårt rö
relsehindrade och andra svårt handikappade elever i Solna och Stock
holm liksom statsbidrag till engångsanskaffning av utrustning för gym
nasial utbildning för gravt hörselskadade i Örebro, statsbidrag till en

skild yrkesutbildning i enlighet med Sö:s förslag samt till inlärningsstu

dier. Därutöver beräknar jag högst 3,75 milj. kr. för anskaffande av un
dervisningsmatericl avseende förarutbildning i gymnasieskolan varav 
J.25 milj. kr. avser höjning av statsbidragsprocenten från 50 till 75. Vi
dare har jag beräknat ca 1,9 milj. kr. för anordnande av grafisk utbild

ning på en ort. Även för denna utbildning bör ett förhöjt statsbidrag få 
utgå. Jag är dock inte beredd att biträda Sö:s förslag angående medel 
för utrustning till maskinförarutbildning då överstyrelsen inte har tagit 
slutligt ställning till utbildningen. 

För undervisningsmateriel m. m. för 'skogsbrukets yrkesutbildning be

räknar jag oförändrat 1 milj. kr. I enlighet med Sö:s förslag beräknar jag 
medelsbehovet för lantbrukets yrkesutbildning till 4 milj. kr. · 

Jag är inte nu beredd att lämna förhandsbesked ·om statsbidrag till 

sågverksutbildningen i Skoghall. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasieskolan 

m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 

50 000 000 kr. 

D 34. Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för 
folkskoleväsendet 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

734 045 
531000 
356 000 

Från anslaget avförs ännu återstående statsbidrag som skall utgå enligt 
bestämmelserna i kungörelsen (1936: 45) angående statsbidrag till bygg
nader för folkskolcväsendet (omtryckt 1943: 398, ändrad senast 1958: 
665 samt genom beslut den 16 februari 1968). 

Skolöverstyrelsen föreslår att anslaget minskas med 175 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder skolöverstyrelsens förslag och hemställer att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för folk

skoleväsendet för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag 

av 356 000 kr. 
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D 35. Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska skolväsendet 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

54 000 
36 000 

Enligt kungörelsen (1960: 387) om statsbidrag till bostäder för lärare 
inom det obligatoriska skolväsendet (ändrad se1iast 1967: 470) utgår 

statsbidrag till vissa kommuner för anskaffande av lärarbostäder vid 
skola, som inte är belägen i tätort med minst 200 invånare. Bidraget 
utgör 18 000 kr. för varje lärarbostad, dock med tillägg av ytterligare . 
4 000 kr. för lärarbostad i de fyra nordligaste länen. 

Skolöverstyrelsen beräknar, att anslaget kommer att belastas med bi
dragskostnaderna för sammanlagt två lärarbostäder. Statsbidraget till 
dessa bostäder uppgår till 36 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder skolöverstyrelsens förslag och hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska sko/

väsendet för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

36 000 kr. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 287 

E. HÖGRE UTBILDNJNG OCH FORSKNING 

Vissa gemensamma frågor 

Universitetskanslersämbetet 

I skriften Högre utbildning och forskning (UKÄ-rapport nr 15, 
1975) anger universitetskanslersämbetct (UKÄ) huvudlinjerna i sitt 
handlingsprogram och ger en översikt över de delar av programmet 

som kommer till uttryck i UKÄ :s budgetförslag för budgetåret 1976/ 
77. 

UKÄ erinrar inledningsvis om att med utgången av nästa budgetår 
ett nytt skede inleds i utvecklingen av den högre utbildningen· i vårt 
land som en följd av statsmakternas beslut i anledning av prop. 1975: 9 

om reformering av högskoleutbildningen m. m. Riksdagens beslut in
nebär enligt UKÄ, utöver de förändringar som skall genomföras med 
början den l juli 1977, riktlinjer för ett nydaningsarbete på mycket 
lång sikt. Det anger målen för en verksamhet och stommen i en studie
organisation och institutionell organisation som skall tillåtas utveckla 

sig med avsevärd frihet för lokala initiativ och variationer. 

UKÄ pekar på några huvudpunkter i beslutet och nämner därvid 
bl. a. vidgat högskolebegrepp, ökat inflytande för samhällsgrupper 

utanför högskolan liksom för studerande och anställda, åtgärder för 
att göra utbildningen mera åtkomlig, utbildningens anknytning till ar
betslivet samt samspel mellan grundläggande utbildning och forskning/ 
forskarutbildning över hela fältet av högskoleutbildning. 

Frihet att inom de på politisk nivå givna handlingsramarna finna 
lokala lösningar anser UKÄ nödvändig för att skapa en ändamålsenlig 
arbetsfördelning. 

UKÄ framhåller att årets anslagsframställning inte innebär något 
föregripande av enskildheter i riksdagsbeslutet. Emellertid bör enligt 
UKÄ åtgärder som står i samklang med de fastlagda utbildningspoli
tiska målen så långt möjligt genomföras också före det formella ikraft
trädandet av riksdagens beslut. 

UKÄ presenterar som bakgn1nd till sitt budgetförslag några bas

fakta om utbildning och forskning. Av denna redovisning framgår bl. a. 
följande. 

Efter en kraftig expansion av nyrekryteringen till eftergymnasial ut
bildning under 1960-talet fram till och med läsåret 1968/69 har till
strömningen stabiliserats. Under perioden därefter har den största för
ändringen skett vid de filosofiska fakulteterna. Under tiden 1968/69-
1973/74 minskade tillströmningen totalt vid dessa fakulteter med 40 %. 

Matematisk-naturvetenskaplig fakultet har fått vidkännas den krafti-
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gastc minskningen under perioden, närmare 60 % , och de studerandes 
efterfrågan pa utbildning vid matematisk-naturvetenskaplig och teknisk 
fakultet understiger alltmer antalet tillgängliga utbildningsplatser. An
talet nybörjare på gymnasieskolans naturvetenskapliga linje har 'minskat 
kraftigt under den senaste femårsperioden. Rekryteringen till matema
tisk-naturvetenskaplig och teknisk fakultet kan därför förutses minska 
under ytterligare minst tre år. 

Gruppen studerande i åldrar över 25 år ökar fortfarande sin andel. 
Antalet examinerade inom grundutbildningen har sedan. 1971/72 totalt 
sett hållit sig omkring 15 000 årligen. För de fria fakulteternas del har 
dock examinationen under hela denna period minskat. Denna trend 
antas fortsätta ytterligare några år. 

Den nedgång i nyrekryteringen av forskarstuderande som märkts de 
senaste åren väntas fortsätta. Under år 1974· beräknas ca 1 700 stude
rande ha påbörjat forskarutbildning. 

Den kraftiga ökningen av antalet forskarstuderande under sista hälf

ten av 1960-talet har ännu inte resulterat i en motsvarande ökning av 
examinationen. Examinationen uppgick år 1973 till ca 1 100. Färre 
kvinnor än män fortsätter i forskarutbildning efter avslutad grundut

bildning. 
När det gäller den grundläggande utbildningen framhåller UKÄ att 

beslutet om en högskolereform slår fast att en viktig uppgift' är och 
blir att anpassa utbildningens organisation och former så' att återkom

mande utbildning underlättas. UKÄ anger några huvudlinjer i denna ut
vecklingsprocess. 

Utifrån redovisade basfakta konstaterar UKÄ att förändringar· i re- · 
kryteringsmönstret till högskoleutbildning redan kunnat konstateras men 
att alltjämt skevheter i tillströmningen kvarstår som måste motverkas. ' 
Kvinnorna är underrepresenterade i högskoleutbildningen totalt sett och · 
särskilt i sådana utbildningar som leder till högre betalda yrken. Den 
sociala snedrekryteringen är alltjämt markant. Utbildningstillfällena är 
ofta begränsade till ungdomsåren~ Kraftiga regionala skillnader i re

kryteringen till högskoleutbildningen kvarstår. Mot denna bakgrund fin
ner UKÄ det nödvändigt att planeringsarbetet inriktas på att öka möj
ligheterna till högskoleutbildning för skilda grupper oberoende av geo
grafiska förhållanden, kön, socialgruppstillhÖrighet och ålder. 

Detta kräver samordnade åtgärder av utbildningspolitisk; arbetsmark-· 
nadspolitisk, socialpolitisk och kulturpolitisk natur. UKA visar på vik
tiga reformer av denna karaktär som genomförts under senare tid och 
niimner bl. a. lagstiftning som möjliggör ledighet för studier, förbätt

rat studiestöd för vuxna samt de av statsmakterna fastlagda nya rikt

linjerna för kullurpolitiken. 
Den vikande tillströmningen till matematisk-naturvetenskaplig och 

teknisk utbildning finner UKÄ oroande, då man kan förutse svårigheter · 
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att tillgodose samhällets behov av personer med sådan utbildning. UKÄ 
söker, bl. a. i samarbete med skolöverstyrelsen, finna åtgärder i syfte 
att öka intresset för naturvetenskapliga studier. 

Under senare år har universiteten, i första hand de filosofiska fakul
teterna, gjort stora ansträngningar att successivt anpassa utbildningsut
budet till nya studerandegruppers krav. Särskilt angeläget har man an
sett det vara att snabbt kunna tillgodose efterfrågan inom nya problem
områden. Man har även genom alternativa studiekurser sökt möta skil

da behov av fortbildni9g och vidareutbildning. 
De nya studerandegrupperna ställer krav på förändringar även av 

utbildningsformcrna och särskilda stödåtgärder är i många fall nödvän
diga. Sådana stödåtgärder har visat sig ha en positiv effekt på studie

resultat och studiemiljö. UKÄ föreslår att särskilda medel ställs till 
förfogande för stöd- och innovationsåtgärdcr inom grundläggande ut
bildning vid universitet och högskolor. Medlen bör i första hand avse 

grundläggande utbildning vid de filosofiska fakulteterna, men även 
andra fakulteter bör kunna komma i fråga. Medlen bör kunna använ
das för både planering och genomförande av åtgärder för stöd och 

innovation inom den grundläggande utbildningen. UKÄ beräknar för 
iindamålet 6 320 000 kr., varav 2 470 000 kr. motsvarar belopp som 

budgetåret 1975/76 utbetalas i enlighet med bestämmelsen om grund
kostnadstillägg inom automatikbcstämmclserna. Denna bestämmelse 
skulle vid ett genomförande av UKÄ:s förslag inte gälla budgetåret 

1976/77. 
I detta sammanhang erinrar UKÄ också om problemen inom filoso

fisk fakultet för de små enheterna, dvs. filialerna och universiteten i 
Umeå och Linköping. Nedgången i studerandeantalet, som inneburit en 
kraftig minskning av tillgängliga resurser, har gjort det allt svårare att 
tillgodose och planera ett utbildningsutbud som svarar mot efterfrågan 
framför allt vid de nämnda enheterna. Dessa svårigheter bedöms få 
ökad aktualitet budgetåret 1976/77 till följd av beräknad fortsatt ned
gång i studerandeantalet. UKA föreslår därför att fortsatt st.öd skall 
utgå till s. k. små enheter och beräknar beloppet budgetåret 1976/77 
till 4,6 milj. kr. 

I avsikt att stödja en utveckling mot högskolans internationalisering 
har UKÄ utarbetat ett särskilt handlingsprogram som omfattar en fyra
ärspcriod. Som grund för detta ligger förslag från den av UKÄ år 1972 

tillsatta internationaliseringsutrcdningen. Utredningen såg en ökad in
ternationalisering av all universitetsutbildning som den centrala upp
giften. I sitt betänkande (UKÄ-rapport nr 21, 1974) Utbildningens 
internationalisering föreslog utredningen åtg[irdcr inom tre huvud
områden nämligen internationalisering av utbildningens innehåll, fack
språklig utbildning samt internationellt utbyte. UKÄ anger intema
tionaliseringsmålen som attitydmål, kunskapsmål och färdighetsmål. I 

19 Riksdagl'tl 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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den fortlöpande översynen av högskoleutbildningens innehåll avser 
UKA alt verka för att grundtankarna i utredningsförslagen tas till vara; · 

Genom fackspråklig utbildning bör alla högskolestuderande ges möj
lighet att vidareutveckla eller fördjupa språkkunskaperna inom sitt fack
område. Utbildningen skall omfatta dels poänggivande kurser, som kan 

ingå i olika examina, dels sådan underviSning som utgör träning och till

lämpning av språk- och fackkunskaper. Utbildningen bör erbjudas hög
skolcstuderande, lärare och forskare, övrig personal samt redan yrkes
verksamma utanför högskolorna. Enligt förslaget skall de språkveten- · 
skapliga institutionerna normalt anordna kurserna och därvid nära sam~ 

arbeta med berörda fackinstitutioner. 

Ett av de viktigaste medlen för att internationalisera utbildningen 
anser UKA vara en kraftig utbyggnad av det internationella utbytet. 
Hinder av formell och administrativ art för studier, forskning och tjänst
göring utomlands bör undanröjas. Utbytesverksamhetcn bör enligt UKA 
konkret utformas på lokal nivå. 

UKA föreslår att ett särskilt anslag anvisas för den internationella 

verksamheten inom universitet och högskolor samt att särskilda tjänster 
för gästlärare inrättas. För budgetåret 1976/77 beräknar UKÄ kostna

derna för åtgärder för' högskoleutbildningens internationalisering till 5 
milj. kr. och för hela fyraårsperioden till 20,9 milj. kr. · 

På UKA:s initiativ har bedrivits försöksverksamhet med pedagogisk 
utbildning av universitetslärare. UKA har biståtts av en referensgrupp 
av universitetslärare. Erfarenheter från verksamheten har dokumenterats 
i UKA-rapporterna nr 6 a och 6 b, 1974·. UKA lägger nu fram ett hand
lingsprogram för lärarutbildning m. m. som upptar introduktionskurser, 
pedagogiska ictekurser, ämnesanknutna kurser samt pedagogiska semi
narier. Kurserna fördelar sig på 12 anställningsår. Deltagandet skall 
vara obligatoriskt och utgöra en del av universitetslärarens arbetsupp
gifter. Förslaget tar sikte på de lärare som nyanställs fr. o. m. den 1 
juli 1976. Nuvarande pedagogiska utbildning förutsätts bli bibehåi
len i nuvarande omfattning. Enligt förslaget bör all personal med 
undervisnings- och handledningsuppgifter också delta i de årligen åter- · 
kommande pedagogiska seminarierna. 

UKÄ förutsätter att institutionerna skall kunna få kompensation för 
bortfall av undervisnings- och sjukvårdsresurser vid lärares deltagande 

i pedagogisk utbildning. E~ kostn~dsberäkning visar att utbildnings
organisationcn fullt utbyggd kommer att kosta närmare 17 milj. kr. 

När det gäller forskninge1i tar UKA i sina förslag till anslagsfram

ställning först upp frågor som rör den sektoriella forskningen. UKÄ 
betonar därvid att uppgiften att fungera som en organisation för den 
obundna grund(orskningen även i fortsättningen måste vara en huvud
uppgift för universitet och högskolor. Dock bör enligt UKÄ:s mening 
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ökad verksamhet inom sektorsforskningen kunna innebära avsevärd~ 
fördelar även för universitetsorganisationen. 

Strävan att förbättra arbetsmiljön och krav på att denna skall utfor. 
mas med utgångspunkt i människans behov samt hennes fysiska och psy
kiska förutsättningar har kommit till uttryck i olika initiativ från sam
hällets sida. UKÄ framhåller att insikten om arbetets roll inte bara för 
individens försörjning utan även för pcrsonlighetsutvecklingcn och totalt 
livsinnehåll har lett till förnyade ansträngningar att genom syssclsätt
ningsplancring undanröja förvärvshindcr. 

Enligt UKÄ:s bedömning föreligger ett stort behov av utbildnings
och forskningsresurser inom detta fält. 

Utvecklingen inom arbetslivet kräver stora kunskaper hos många an
ställda inte bara inom det egna fackområdet utan även på fält som gäl
ler människans förhållanden i arbetslivet i vid mening. UKÄ framhåller 

vikten av att samarbete i forsknings- och utvecklingsarbete underlättas 
eftersom arbetsmiljöproblemen ofta är av mycket sammansatt karaktär 
och därför måste bearbetas i samarbete mellan företrädare för skilda 
ämnesområden. 

I dag bedrivs arbetsvetenskaplig forsknings- och utvecklingsverksam
het både vid universiteten och vid skilda forskningsinstitut. UKÄ fram
håller att en kraftig resursförstärkning är nödvändig för att möjliggöra 

en effektivare och mera omfattande sådan verksamhet vid universiteten. 
UKÄ betonar nödvändigheten av att resurserna inom och utom uni

versitetsorganisationen samordnas och den stora betydelsen av kontakter 
mellan dem som sysslar med denna verksamhet och arbetslivet. 

En arbetsgrupp inom UKÄ har mot bakgrund av här antydda allmän
na bedömningar utarbetat ett program för utbyggnad av den arbetsveten
skapliga verksamheten vid universitet och högskolor. Förslagen finns 
redovisade i UKÄ-rapport nr 3, 1975. Arbetsgruppen anger tre alternativ 
för uppbyggnad av en basorganisation för arbetsmiljöforskning och fin
ner för egen del alternativet forskningsresurser på institutionsnivå kom
pletterade med samordnande organ inom universitetsorganisationen vara 
det bästa. Inom varje blivande högskoleregion skall vidare enligt för
slaget inrättas ett arbetsvetenskapligt råd för verksamheten vid högsko
lorna inom regionen. Förslagen medför fullt genomförda en kostnads
ökning med 5 milj. kr. 

I ett senare tillägg till sina förslag till anslagsframställning har UKÄ 
redovisat ett samlat program för arbetsvetenskaplig forskning och ut

bildning vid universitet och högskolor. Framställningen utmynnar i för
slag om att sådan utbildning skall ges inom ramen för i princip alla ut
bildningar vid universitet och högskolor samt att UKÄ skall få besluta 
om handledningsskyldighet för innehavare av professur inom det arbets
vetenskapliga området även inom andra fakulteter än den där tjänsten 
är inrättad. Regeringen bör enligt UKÄ föranstalta om inrättande av 
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regionala arbetsvetenskapliga råd. Vidare föreslår UKÄ att sammanlagt 
fyra professurer inrättas budgetåren 1976/77 och 1977/78 med inrikt
ning mot industriell ergonomi med teknisk arbetshygien. 

UKÄ tar upp frågan om forskning och utbildning på energiområdet 
och redogör för förberedelser som vidtagits inom universitetsorganisa
tionen för att denna skall kunna ta på sig vidgade uppgifter inom områ

det. 
Den kraftiga ökning av anslagen till energiforskning som statsmak

terna har beslutat kan enligt UKÄ medföra svårigheter för organen 
för forskning och utveckling att tillräckligt snabbt bygga ut sin verksam
het i erforderlig omfattning. Detta kan åtminstone inledningsvis bli ett 
hinder när det gäller att realisera programmet. UKÄ anser att universi

teten har möjlighet, i varje fall inom vissa områden, att ta på sig betyd
ligt större uppgifter inom energiforslmingen. Därvid fordras ett ökat sam
arbete med de sektoriellt programansvariga organen. 

En kartläggning av de tekniska fakulteternas preliminära utbyggnads
planer visar relativt dålig överensstämmelse mellan fakulteternas aktuella 
planer och det av statsmakterna fastlagda forskningsprogrammet. Ut

byggnadsplancrna måste därför enligt UKÄ:s mening modifieras. Arbe
tet bör ske i nära samarbete med de programansvariga organen. 

UKÄ förutskickar ett flerårigt utbyggnadsprogram för energiforsk
ning, men vill redan för budgetåret 1976177 föreslå en viss utbyggnad av 
basorganisationen för cncrgiforskhing. 

Ett genomförande av det beslutade forskningsprogrammct kommer att 
kräva en personalinsats motsvarande 500 heltidsanställda. Brist på kom
petent personal kan därför förutses och verka hämmande på utbyggnads

takten. 
UKÄ finner att forskarassistenttjänstcr är ett viktigt instrument i ar

betet att på sikt bygga upp forskningskompetens. UKÄ föreslår dlirför 
att sammanlagt l 4 sådana tjänster inrättas inom området energiforskning 
budgetåret 1976/77 för att kunna disponeras vid fakulteterna som en 
rörlig resurs med vars hjälp forskningsverksamhet inom nya delar av 

energiforskningen kan startas. 
UKÄ har i olika sammanhang poängterat att en ökad samhällsaktivi

tet på energiområdet måste innefatta ökade utbildningsinsatser. UKÄ 
framhålle.r att det inom ämbetsverket och läroanstalterna pågår en pla
nering för ökad utbildningsvcrksamhet. 

I initialskedet avser läroanstalterna enligt UKÄ att begära resurser för 
ökade utbildningsinsatser på energiområdet hos bl. a. programansvariga 
forskningsorgan. I fortsättningen bör dock denna verksamhet enligt 
UKÄ:s mening bekostas inom ramen för högskolornas ordinarie anslag. 

Enligt ämbetsverket finns det möjlighet att med relativt marginella be
lopp få en avsevärt ökad verksamhet till stånd. 

Två anslagsändamål intar i år en särskilt framskjuten plats i såväl läro-
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anstalternas som UKÄ:s anslagsframställningar. Det gäller dels nya 
tjänster som forskarassistent, dels driftskostnadsanslagen. 

Forskarassistenttjänsterna spelar enligt UKÄ en nyckelroll för utbild
ningens och forskningens förnyelse. För forskarutbildningen har forskar
assistenterna ofta en fundamental betydelse, främst genom sin medver
kan i handledningen av de studerande. Det framhålls som angeläget att 
öka antalet av dessa tjänster också för en tillfredsställande breddning av 
rckrytcringsbasen för de högre forskartjänsterna. UKÄ finner det därför 
angeläget att antalet forskarassistcnttjänster bättre än för närvarande av
passas och sätts i relation till de högre tjänsterna i forskarkarriären. 

UKÄ konstaterar att bristen på forskarassistenttjänstcr är särskilt påtag
lig vid juridisk och teknisk fakultet. 

Nya forskarassistenttjänster bör enligt UKÄ:s mening nu främst till

föras områden där forskningsbehovet bedöms vara stort. UKÄ föreslår 
att 63 tjänster inrättas budgetåret 1976177 till en kostnad av ca 6 milj. 

kr. 
I fråga om clriftkostnadsanslagen framhåller UKÄ att väl utvecklade 

basresurser - i huvudsak resurser för teknisk och administrativ perso

nal, materiel samt resor - utgör en oundgänglig förutsättning för fram
gångsrik och effektiv utbildning och forskning. 

UKÄ finner att den del av driftkostnadsanslagcn som inte är bunden 

och därför kan användas för att anställa ytterligare biträdespersonal och 
utnyttja modernare hjälpmedel i arbetet har begränsats avsevärt. Följden 
har enligt UKÄ i många fall blivit att den undervisande och forskande 

personalens arbetstid utnyttjas ineffektivt. 
Bland faktorer som påverkar medelsbchovct för basresurser nämner 

UKÄ fttgärder för nyorientering av utbildningen enligt de riktlinjer som 
nu beslutats för utvecklingen av den nya högskolan. 

Även för forskarutbildningen finns speciella behov som berör drift
kostnadsanslagen. Bl. a. betonas medelsbehovct för de forskarstudcran

des resor. 
UKÄ konstaterar vidare att anspråken på driftkostnadsanslagen för 

forskningsändamål har stigit. Ett exempel härpå är behovet av kvalifice
rad teknisk personal bl. a. för konstruktion, tillsyn och reparation av 

dyrbar och komplicerad apparatur. 
UKÄ pekar också på driftkostnadsanslagens betydelse för forskning

en genom att dessa ger läroanstalterna en önskvärd frihet till nyorien
tering i fråga om objekt och metoder i forskningen. 

För nästa budgetår föreslås en ökning av driftkostnadsanslagcn med 

ca 87 milj. kr. 
UKÄ har föreslagit att möjligheten att inrätta tjänster som adjunge

rad professor den 1 juli 1976 införs som en reguljär anordning vid 
samtliga fakulteter. UKÄ har i december 1975 kommit in med en re
dovisning av erfarenheterna av den nu pågående försöksverksamhetcn. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdcpartementet 294 

Dessa är övervägande positiva vilket även framgår av en av Ingenjörs
vetenskapsakademien ingiven skrivelse. 

UKÄ har i oktober 1975 lämnat en sammanställning över den eko
nomiska omslutningen budgetåret 1974/75 vid läroanstalterna inom 

UKÄ:s område. Läroanstalternas sammanlagda driftmedelsomslutning 
uppdelad på finansieringskällor framgår av följande tabell. 

Finansieringskälla 1974/75 Procentuell 
förändring 

Belopp o;:: 
,o från före-

(milj. kr.) gående 
budgetår 

Avlönings-, driftkostnads- och 
programanslag 
Övriga medel som anvisats läro-

1 045,5 55 +13 

anstalt över riksstaten 466,0 24 -1-21 
Medel tilldelade från statens 
forskningsråd och styrelsen för 
teknisk utveckling 188,0 . 10 +10 
Gåvo- och donationsmedel 93,1 5 + 7 
Ersättning för arbete m.m. 59,2 3 +31 
Övriga medel 53,7 3 + 6 

Summa 1905,5 100 +15 

Driftmedelsomslutningen budgetåret 1974/75 vid var och en av läro

anstalterna framgår av följande tabell. 

Läroanstalt Belopp 0/ 
/0 

(milj. kr.) 

Universitetet i Uppsala 293,5 15 
Lund 372,7 20 
Göteborg 233,9 .12 
Stockholm 190,4 10 
Umeå 139,0 7 
Linköping 79,3 4 

Karolinska institutet 198,4 10 
Tekniska högskolan i Stockholm 209,8 11 
Chalmers tekniska högskola 157,2 8 
Högskolan i Luleå 31,3 3 

Summa 1905,5 100 

Vissa forsTmingsändamål 

Medel för forsknings- och utvecklingsarbete (FoU) anvisas under fler
talet huvudtitlar i statsbudgeten, dels under anslag enbart avsedda för 

FoU, dels inom ramen för anslag avsedda för även andra ändamål. Efter 

samråd med övriga departement har inom utbildningsdepartementet 

gjorts en sammanställning över de medel för FoU som budgetåret 

1975/76 har anvisats över statsbudgeten. För de anslag som inte är av

sedda enbart för FoU är det förenat med stora svårigheter att exakt 
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ange det belopp som används för FoU. Följande sammanställning ger 
därför endast en grov uppskattning av storleksordningen av dessa re
surser. 

Innevarande budgetår anvisas över statsbudgeten drygt 3,2 miljarder · 
kr. för FoU. Fördelningen på olika sektorer framgår av följande sam
manställning. 

Sektor 

Arbetsmarknadsåtgärder, regional utveckling och planering 
Bostäder 
Energiförsörjning 
Kommunikationer 
Jordbruk och skogsbruk m.m. 
Näringslivsutveckling 
Sociala ändamål: insatser för barnfamiljer och ungdom. 

konsumentpolitiska iitgärder, hälso- och socialvård, 
åtgärder mot brott 

Miljövård 
Allmän forskning 
Utbildning 
Totalförsvar 
Internationellt utvecklingssamarbele 

Milj. kr. 

11 
14 

143 
37 

237 
207 

143 
58 

1 398 
42 

836 
101 

3 227 

Ctbildnir.gs- och försvarsdepartementen är de departement som sva
rar för de största beloppen till FoU (ca 1128 milj. kr. resp. ca 831 milj. 
kr.). Den helt övervägande delen av FoU-utgifterna inom utbildnings
clepartementets ansvarsområde avser allmän forskning och kan betrak
tas som i huvudsak grundforskning. Av medlen anvisade till fou under 
fjärde huvudtiteln avser ca 175 milj. kr. tillämpad forskning och ca 655 

milj. kr. utvecklingsarbete. En mindre del av FoU-utgifterna inom ut
bildningsdepartcmentets verksamhetsområde avser rena utbildningskost
nader inom forskarutbildningen, vilka inte kan särredovisas. 

Till nyss redovisade FoU-utgifter som avser anslagsfinansierad FoU, 
kan läggas FoU-utgifter inom den statliga verksamhet som finansieras 
på annat sätt. Postverkets, televerkets, statens järnvägars och luftfarts
verkets FoU-kostnadcr innevarande budgetår vilka finansieras av ver
kens intäkter kan beräknas till ca 37 milj.· kr. Statens vattenfallsverk 
Higgcr innevarande budgetår ned ca 26 milj. kr. på forskning och ut
veckling. Nfed medel från allmänna arvsfonden finansieras FoU-verk

samhet för drygt 3 milj. kr. Fonden för byggnadsforskning disponerar 
innevarande budgetår - exklusive anslag över statsbudgeten - ca 60 
milj. kr. Norrlandsfonden disponerar ca 10 milj. kr .. per år för FoU. 
Statens utvecklingsfond, som stöder kommersiellt riskfyllda utvecklings
investeringar inom industrin, beräknas innevarande budgetår låna ut 
drygt 35 milj. kr. Arbetarskyddsfonden finansierar viss FoU, i synnerhet 
inom arbetsmiljöområdet. Innevarande budgetår beräknas fonden anslå 
ca 30 milj. kr. till forsknings- och utvecklingsarbete. 
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Forskningsråden inom utbildningsdcpartementets område har i sam

band med sina förslag till anslagsframställningar för budgetåret 1976/77 

redovisat vissa uppgifter om användningen av rådens resurser under 

budgetåret 1974/75. Även dessa uppgifter måste omges med vissa reser

vationer eftersom råden i sina redovisningar använt delvis skilda defi

nitioner. 

Rådens medelsdisposition budgetåret 1974/75 framgår av följande ta

bell (tkr.). 

Forsknings- Anslag Medelsdisposition 
råd' 

Forsknings- Publice- Förvalt- Tot. 0 

projekt ringsverk- ning 
m.m. samhet m.m. 

MFR 58 015 56 148 1 955 1 160 59 263 
HFR 11 915 9 690 2 555 419 12 664 
SFR 13 600 12 605 909 545 14 059 
NFR 62 705 59 041 2 400 1 817 63 258 
AFR 31 495' 30 487 60 1 090 31 637 

1 MFR = statens medicinska forskningsråd, HFR = statens humanistiska 
forskningsråd, SFR = statens råd för samhällsforskning, NFR = statens 
naturvetenskapliga forskningsråd, AFR = statens rad för atomforskning. 

• Varav I 250 tkr. anvisade på tilläggsstat. 
•Inklusive reservationer från tidigare budgetår. 

Av det sammanlagda antalet utdelade forskningsanslag avsåg ca 87 % 
belopp under 100 tkr. Fördelningen av anslagen efter storlek framgår 

av följande tabell (tkr.). 

Belopp 

- 10 
11- 99 

100-299 
300-999 

1 000-

Genomsnittligt 
anslags belopp 

Forskningsråd/Antal anslag 

MFR HFR SFR NFR 

4 160 101 118} 
445 218 304 453 
150 17 10 95 
15 2 11 

7 

614 395 417 684 

91 26 28 86 

AFR Summa 

72 1 875 

33 305 
11 39 

5 12 

121 2231 

252 

Merparten av den forskningsverksamhet som finansieras av forsk

ning<;.råden bedrivs vid universitet och högskolor. Ungefär 11 % av de 

sammanlagda medlen för forskningsprojekt går till internationellt forsk

ningssamarhete. Följande tabell visar hur av råden beviljade anslag 

(tkr.) fördelades på läroanstalter m. m. 
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Läroanstalt' Forskningsråd/Anslagsbelopp 
(motsv.) m. m. 

MFR HFR SFR NFR' AFR' Summa 

u 8 958 1 085 2 506 JO 607 2 689 25 845 
L 8 322 1472 1 748 9 229 2 582 23 353 
G 9 754 654 2 271 3 202 JS 881 
s 658 1126 2 552 9 905 2 254 16 495 
Um 2 981 165 881 2 741 218 6986 
Li l 029 5 105 1 139 
Kl 21 059 307 21 366 
KTH 105 2 238 3 076 5 419 
CTH 65 4 236 2 601 6902 
Lä 35 35 
HHS 348 348 
Lärarhögskolor 472 472 
Jordbrukets högskolor 422 1 042 J 464 
Museer m.m. 3 985 601 4 586 
Vissa statliga forsk-

ningsinstitut 447 455 3 593 4495 
Internationellt 

samarbete 778 6150 12 435 19 363 
Enskilda forskare 1 450 849 2299 
Tidskrifter 717 343 1 060 
Övrigt 2 416 695 7 6423 1 099 11 852 

57 561 10 936 11821 58 495 30 547 169 360 

1 U, L, G, S, Um, Li = universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm, 
Umeå och Linköping, Kl = karolinska institutet, KTH = tekniska högskolan 
i Stockholm, CTH = Chalmers tekniska högskola, Lå = högskolan i Luleå, 
HHS = Handelshögskolan i Stockholm. 

2 I beloppen ingår även medel för resor. 
• Varav projektet Barrskogslandskapets ekologi 4 297 tkr. 

I sina förslag till anslagsfrarnställningar för budgetåret 1976/77 redo
visar forskningsråden förslag om ökad medelsanvisning om sammanlagt 
drygt 93 milj. kr., dvs. en ökning med ca 45 %. Jag kommer i det föl
jande vid min anmälan av anslagen till forskningsråden att i korthet 
redovisa rådens förslag. Jag tar emellertid nu upp vissa av de frågor som 
forskningsråden aktualiserat. 

Humanistiska forskningsrådet redovisar det arbete inom rådet som 
igångsatts med utgångspunkt i de riktlinjer som angavs i 1975 års bud
getproposition. Rådet har bl. a. tillsatt ett antal planeringsgrupper med 
representanter för olika discipliner. Under budgetåret 1975/76 startar 
forskningsrådet projekt i följande ämnen: 1) sociolingvistik med inrikt
ning på temat språket som klassgräns, 2) massmedieforskning - inne

börd och mönster i pressens, radions och televisionens sätt att behandla 
sitt stoff, 3) bildkonst och scenkonst - kulturkommunikation under 
vissa konstnärliga och sociala betingelser samt 4) humanistisk forskning 

om internationalisering. 
Den av rådet begärda medelsförstärkningcn är avsedd för bl. a. dels 

fortsatt verksamhet inom dessa projekt, dels ytterligare projekt med an
knytning till bl. a. kulturkommunikation och med tvär- och mångvc
tenskaplig inriktning. 
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Statens råd för samhällsforskning konstaterar att kriterierna för sam
hfölsutveckling under senare år börjat förändras. Denna utveckling har 
hittills oftast uttryckts i fysiska och materiella termer. Både i interna
tionella sammanhang och i det svenska samhället reses dock numera 
krav på att nya mått på utveckling skall komma till användning. Större 

vikt måste fästas vid de sociala konsekvenserna av ekonomiska och tek
niska förändringar. Detta bör enligt SFR i ökad utsträckning ställa sam
hällsforskningen i centrum för statsmakternas uppmärksamhet. 

Plasmafysiken intar i dag en internationellt sett central roll inom mo
dern fysik. Statens råd för atomforskning (AFR) arbetar bl. a. för att 

underlätta för svenska forskargrupper att samarbeta med utländska la
boratorier inom detta forskningsområde. Förberedelser för en associe

ring av den svenska fusionsforskningen med Euratoms fusionsprogram 
pågår. En associering skapar enligt AFR:s mening klart förbättrade 
förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig framtida svensk fu

sionsforskning. 

Föredraganden 

Genom riksdagens beslut om reformering av högskoleutbildningen 

m. m. (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179) har riktlinjer för 
utvecklingen av högskolan angivits i flera olika avseenden. En helhets
syn på utbildningen efter gymnasieskolan ligger nu till grund för plane
ringen. Nya behörighets- och urvalsregler skall ge en bredare och mera 
allsidig rekrytering till högre studier. Den nya högskolan inriktas på att 
tillgodose alla slags behov av utbildning på högskolenivå, inte minst 
behov av fortbildning och vidareutbildning som led i återkommande 
utbildning. Förändringar i studieorganisationen och den institutionella 
organisationen kommer att förbättra möjligheterna att kombinera och 
utveckla utbildningar över hela högskolefältet liksom att tillgodose loka
la och individuella önskemål. De ger också förutsättningar för ett i.ikat 
samspel mellan högskolan och det omgivande samhället och för en be
tydande överföring av ansvar och befogenheter till lokala och regionala 
organ. 

Ett omfattande arbete pågår nu för att konkretisera de principer som 
lagts fast för den nya högskolan. Med stöd av regeringens bemyndi
gande den 29 maj 1975 har jag tillkallat en central och sex regionala or
ganisationskommitteer (U 1975: 04 resp. U 1975: 08-13) för högskole
reformen. Den centrala kommitten (H 75) har samordningsuppgifter i 

förhållande till de regionala kommitteerna och berörda centrala myn
digheter. Den skall bl. a. utarbeta förslag till planeringsramar för antag
ningen till grundläggande högskoleutbildning läsåret 1977 /78 samt till 

grundläggande bestämmelser för den nya högskolan i fråga om behörig
het, urval, antagning, studieorganisation och institutionell organisation. 

De regionala kommitteerna skall utarbeta förslag om fördelning av 
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kapaciteten för grundläggande högskoleutbildning i de olika högskole
regionerna och om den lokala och regionala högskoleorganisationen. 

H 75 har i oktober 1975 redovisat en plan för genomförande av hög
skolereformen. Utgångspunkten är - som angavs i prop. 1975: 9 (s. 
576) - att den nya ordningen i huvudsak skall gälla fr. o. m. den 1 juli 
1977. Det nya ämbetsverket för högskolan, universitets- och högsko
leämbetet (UHÄ), som jag återkommer till i det följande, skall dock in

rättas redan hösten 1976. 
Beträffande behörighet, urval och antagning till grundläggande hög

skoleutbildning kommer regeringens bestämmelser att kunna meddelas 

först när H 75:s och statskontorets gemensamma arbete med ett nytt 
system för central antagning m. m. (jfr UbU 1975: 17 s. 41) framskri

dit längre. Det är emellertid viktigt att redan nu informera bl. a. stu
derande i gymnasieskolan och andra tänkbara sökande till högskole

utbildning om den närmare innebörden i de nya principerna. H 75 har 
i december 1975 redovisat ett utkast till förordning om tillträde till 
grundläggande högskoleutbildning, vilket i allt väsentligt innefattar de 
regler för behörighet och urval som enligt kommittens mening bör gälla 

från den 1 juli 1977. Jag ämnar senare föreslå regeringen att på grund
val av H 75:s utkast meddela riktlinjer för myndigheternas planering 
och information i fråga om behörighet, urval och antagning till grund

läggande högskoleutbildning. 
I fråga om den kvantitativa planeringen för budgetåret 1977178 inne

bär H 75:s plan att en samverkan mellan organisationskommitteerna för 
högskolereformen och de myndigheter, som svarar för förslag till an
slagsframställningar för grundläggande högskoleutbildning, bör komma 

till stånd med sikte på en samordning mellan kommittcernas fördel
ningsförslag och myndigheternas petita. I början av hösten 1976 bör 
H 75 få yttra sig över förslagen till anslagsframställningar och i sam
band härmed lägga fram ett samlat förslag till planeringsramar för 
grundläggande högskoleutbildning för budgetåret 1977178. Till detta för
slag bör regeringen kunna ta ställning i budgetpropositionen för 1977/78. 
H 75 :s plan i denna del har legat till grund för budgetdirektiv från ut
bildningsdepartementet till berörda myndigheter i december 1975. 

Vad gäller högskolestudiernas organisation räknar H 75 med att un
der sommaren 1976 kunna, på grundval av synpunkter och förslag från 
berörda myndigheter m. fl., inge förslag dels till grundläggande bestäm

melser, dels till en förteckning över allmänna utbildningslinjer som 
bör finnas den 1 juli 1977. Regeringen kan då hösten 1976 ta ställning 
till H 75:s förslag och bl. a. meddela uppdrag till högskolemyndighe
terna att fastställa utbildnings- och kursplaner enligt den nya ordningen. 

Sjiilvk!art måste i detta sammanhang beaktas det arbete med att för

ändra befintliga högskoleutbildningars innehåll och studieorganisation 
som pågar fortlöpande. Jag vill här erinra om vad statsrådet Hjelm-
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Wallcn vid sin anmälan i det föregående av vissa gemensamma frågor 
rörande skolväsendet har anfört rörande beredningen av 1968 års ut-· 
bildningsutrednings (U 68) förslag i betänkandet (SOU 1973: 58) Hög
skoleutbildning - hälso- och sjukvårdslinje, social servicelinje, medi
cinsk assistentlinje, arbetsterapeut- och sjukgymnastlinje. Beredningen 
av dessa frågor utgår från att förändringar av de berörda utbildningar

na så långt möjligt skall kunna genomföras den 1juli1977. 
Också i fråga om högskolans institutionella organisation räknar H 75 

med att under sommaren 1976 kunna, på grundval av synpunkter och 
förslag från de regionala organisationskommittecrna m. fl., inge förslag 

till grundläggande bestämmelser. Samma ordning skall enligt kommit
tens plan tillämpas i fråga om förslag till högskolelag. H 75 skall vidare 
samtidigt yttra sig över de regionala kommitteernas förslag om den lo

kala och regionala organisationen, bl. a. om indelningen i högskoleenhe
ter samt regionstyrelsernas uppgifter. 

Enligt H 75:s bedömning bör riksdagsbeslut i vissa för reformen 
grundläggande frågor, bl. a. om högskolelagen och om indelningen i 
hligskoleenheler, fattas redan hösten 1976 för att det lokala och regio
nala förberedelsearbetet skall underlättas och regeringens bestämmelser 

på olika punkter kunna meddelas i god tid före den 1 juli 1977. Den av 
kommitten förordade ordningen, som jag här redovisat, möjliggör en 
proposition till riksdagen i nämnda frågor hösten 1976. Jag finner för 
egen del denna ordning ändamålsenlig och räknar med att den skall 
kunna följas. J sammanhanget vill jag erinra om att de regionala orga
nisationskommittecrna skall arbeta i nära kontakt med de berörda läro
anstalterna och företrädare för dem som är verksamma där (jfr prop. 
1975: 9 s. 580). 

Som jag berörde i prop. 1975: 9 är det viktigt att högskolereformens 
olika delar från början följs systematiskt och utvärderas så att under
lag erhålls för beslut om förändringar som visar sig önskvärda eller nöd
vändiga. Detta blir enligt min mening en väsentlig uppgift för bl. a. 
UHÄ och dess enhet för forskning och utvecklingsarbete för högskole

utbildningen. Till detta arbete bör i lämplig form knytas företrädare för 
skilda intressenter. Jag utgår från att frågan om formerna för att följa 
och utvärdera högskolereformen kommer att prövas närmare i det fort

satta förberedelsearbetet. 
Den år 1973 tillkallade obligatoriekommitten (U 1973: 03), som be

handlar det obligatoriska medlemskapet i studerandesammanslutningar 
och därmed sammanhängande frågor väntas presentera sina förslag i 

början av år 1976. Dessa frågor har nära samband med de frågor om 
högskolans institutionella organisation som behandlas av organisations

kommitteerna för högskolereformen. Jag räknar med att så långt möj
ligt samordna behandlingen av obligatorickommittens och organisa

tionskommitteernas förslag. 
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I sammanhanget vill jag också nämna att regeringen i augusti 1975 gi

vit forskarutbildningsutredningcn· (FUN; U 1974: 06) tilläggsdirektiv 

med utgångspunkt i högskolereformen. Utredningen skall behandla bl. a. 

vissa frågor om anknytningen mellan grundläggande högskoleutbildning 
och forskning/forskarutbildning (UbU 1975: 17 s. 19) samt utform

ningen på längre sikt av organisationen för planering och ledning av 
forskning och forskarutbildning inom högskolan (prop. 1975: 9 s. 524). 

Jag gfir nu över till att behandla budgetförslagen för 1976/77 och tar 

först upp vissa frågor om den gru11d/iigga11de högskolewbi/d11i11gen. 

I prop. 1975: 9 (s. 458) har jag sammanfattande redovisat utveck

lingen av studerandeantalet i grundläggande högskoleutbildning under 

1960- och 1970-talcn. Den minskning av intresset för högre studier, som 

under flera ar kunnat konstateras i tillströmningen av studerande, synes 

nu ha vänt. Hösttcrminen 1974 ökade tillströmningen av studerande till 

universitet och högskolor med ca 4 % jämfört med hösttcrminen 1973. 

ökningen, som nästan helt avsåg utbildning vid de filosofiska fakulte

terna, är den första som kunnat noteras en hösttermin sedan år 1968. 

De uppgifter om studerandetillströmningen hösttcrminen 1975 som 

hittills föreligger tyder på en fortsatt uppgång. 
Under de senaste åren har ålderssammansättningen bland de stude

rande ändrats märkbart. Andelen nyinskrivna vid filosofisk fakultet 

vilka var äldre än 24 år ökade från ca 25 % hösten 1970 till ca 40 C:·iJ 

hösten 1974. Under höstterminen 1975 har dock tillströmningen av nya 

studerande i de lägre åldersgrupperna stigit, varför ålderssammansätt

ningen inom gruppen nyinskrivna tycks bli ungefär densamma som före
gående ftr. 

De senaste terminernas ökade tillströmning har också lett till att 
antalet niirvarande studerande åter börjat stiga. För filosofisk fakultet 
som helhet beräknas sålunda antalet närvarande, räknat pfi bruttoan
talet förstagangsregislrcringar, ha ökat med ca lO c;.;_, från hösten 1974 
till hösten 1975. 

På grundval av de redovisade uppgifterna om antalet studerande be
räknar jag för nlista budgetår de sammanlagda kostnaderna för lärar

resurser m. m. vid de filosofiska fakulteterna till 137,6 milj. kr. Detta 

inncb~ir en ökning, efter löncomdikning, med ca 6 milj. kr. Med hän

syn hlirtill beräknar jag för nästa budgct&r inte medel för särskilda in

satser vid universiteten i Umeå och Linköping samt universitetsfilia

lcrna. 

Den förändrade ålderssammansättningen bland de studerande bidrar 

till att fästa uppmärksamheten vid vikten av stöd- och i1111omtio11såtgiir

der i den grundläggande högskoleutbildningen. Att utveckla nya kur

ser, inte minst problemorienterade, som svarar mot nya gruppers önske

mål är el! huvudsyfte med högskolereformen. Strävanden att förnya 

utbildningen vid främst de filosofiska fakulteterna efter dessa riktlinjer 
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pågår också inom universiteten. Det är enligt min mening av största 
vikt att förntsättningarna för en breddning och differentiering av ut
bildningsutbudet förbättras. Särskilda resurser bör därför ställas till 

förfogande budgetåret 1976/77 för arbetet med att förnya innehållet i 

och formerna för utbildningen. Med hänsyn till den förestående an
slagsomläggningen finner jag det lämpligast att beräkna medel för detta 
ändamål under anslaget Vissa kostnader i samband med högskolere
form. Till detta anslag bör även föras vissa resurser från de filosofiska 

fakulteternas avlöningsanslag som hittills disponerats för liknande ända
mål av UKÄ. De föreslagna medlen bör ställas till UKÄ/UHÄ:s dis
position. 

UKÄ har på grundval av den av ämbetet tillsatta internationaliserings
utredningens betänkande lagt fram ett handlingsprogram för i12ternatio

naliseri11g inom högskolan. Jag vill inledningsvis erinra om att stats
makterna i sitt beslut om reformering av högskoleutbildningen bl. a. an
givit internationalisering som ett av de allmänna målen för utbildningen 
i högskolan. Såvitt gäller utbildningens innehåll stämmer sålunda UKÄ:s 
förslag väl överens med intentioner i högskolereformen. 

Bland flera intressanta förslag som redovisas av UKÄ vill jag särskilt 

beröra förslagen om fackspråklig utbildning och om utbyggnad av den 
internationella utbytesverksamheten. För fackspråklig utbildning har jag 
beräknat medel i samband med övriga stöd- och innovationsåtgärder i 
fråga om den grnndläggande högskoleutbildningen. Vid en utbyggnad av 
den internationella utbytesverksamheten bör enligt min mening priorite
ras en förbättring av möjligheterna för studerande i grundläggande ut
bildning att förlägga en del av sina studier utomlands. Jag kommer 
därför i det följande att föreslå att medel anvisas för detta ändamål. En
ligt min mening bör medlen stå till UKÄ/UHÄ:s disposition och främst 
utnyttjas för bidrag till kostnader som åsamkas läroanstalter och stude
rande som följd av att viss undervisning förläggs till utlandet. En annan 
del av den internationella utbytesverksamheten som enligt min åsikt 
förtjänar särskild uppmärksamhet är möjligheterna för lärare och ut

bildningsadministratörer att genom internationell kontaktverksamhet 
stimulera och förnya utbildningen inom högskolan. Jag kommer i det 

följande att föreslå att sammanlagt 2 milj. kr. anvisas främst för nyss
nämnda ändamål. Med hänsyn till den förestående anslagsomläggning
en finner jag det lämpligast att beräkna dessa medel under anslaget 
Extra utgifter vid universiteten m. m. Dock utgår jag från att kostnader 
för internationell utbytesverksamhet m. m., liksom hittills, även kom

mer att bestridas från driftkostnadsanslagen. 
Jag övergår nu till att ta upp vissa frågor om utbildningen inom om

rcldena teknik och naturvetenskap. 

Jag erinrar om att statsrådet Hjelm-Wallen behandlat dessa frågor för 
skolväsendets del vid sin anmälan i det föregående av vissa gemensam-
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ma frågor rörande skolväsendet. Vid min anmälan i det följande av 
anslaget Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna återkommer 
jag i hithörande frågor. 

Tre i viss mån sammanhängande problem när det gäller naturveten
skaplig och teknisk högskoleutbildning, påkallar uppmärksamhet, näm
ligen tillströmningen till och studerandeintresset för sådan utbildning, 
utbildningens innehåll och inriktning samt studieeffektiviteten. 

Som en bakgrund vill jag nämna något om studerandetillströmningen 

under senare år inom de berörda områdena. I följande tabell redovisas 
antalet nyinskrivna vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet och tek

nisk fakultet vid sidan av motsvarande antal för universitet och hög
skolor totalt. Som framgår var under 1960-talets starka expansion ök

ningen i tillströmningen till matematisk-naturvetenskaplig och teknisk 

fakultet relativt sett lägre än genomsnittet för all högre utbildning. Sam
tidigt var minskningen i tillströmning från slutet av 1960-talet relativt 
sett större vid matematisk-naturvetenskaplig fakultet än vid annan hög
re utbildning. Vid de tekniska fakulteterna fortsatte antalet nyinskrivna 

att öka som en följd av utbyggnaden av utbildningskapaciteten. Under 
de senaste åren har dock mellan 400 och 500 av de sammanlagt om
kring 3 500 nybörjarplatserna vid teknisk fakultet inte kunnat besättas. 

Antal förstagångsinskrivna 1962/63-1973174 

Matematisk-naturvetenskaplig 
fakultet 

Teknisk fakultet 
Universitet och högskolor totalt 

1962/63 

2100 
900 

10 700 

1968/69 

5 300 
1 500 

31 200 

1973/74 

2 300 
2 500 

22 400 

Rekryteringen till naturvetenskaplig och teknisk högskoleutbildning 
sker huvudsakligen från gymnasieskolans naturvetenskapliga linje (N
linjen) och tekniska linje (T-linjen). I följande tabell redovisas uppgif
ter om antalet elever i årskurs 1 på dessa linjer. Fr. o. m. läsåret 1969/70 
har antalet elever på den naturvetenskapliga linjen stadigt minskat. 
Minskningen har varit betydligt kraftigare än på övriga treåriga linjer. 
På den tekniska linjen har studerandeantalet i stort varit oförändrat. 

Antal elever i årskurs 1 på vissa linjer i gymnasieskolan 

69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 

N-linjen 12100 11 500 11 000 9 800 9 500 8 500 8100 
T-linjen 6 000 6400 6 600 6 600 6400 6 300 6 700 
Samt!. tre- eller 
fyraåriga linjer 34 300 33 500 32 900 30 900 30000 28 700 28 900 
N/16-åringar e~) 11,0 10,8 10,2 9,1 8,8 8,0 7,7 
N+T/16-åringar (%) 16,4 16,9 16,3 15,1 14,8 14,0 14,0 
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Tillströmningen till naturvetenskaplig och teknisk högskoleutbildning 
kan komma att minska under ytterligare några år framåt som en följd 
av det minskade studerandeantalet på gymnasieskolans N-linje. Några 
effekter på arbetsmarknaden är inte märkbara ännu, eftersom den 
minskade tillströmningen påverkar utflödet av högskoleutbildade på 

arbetsmarknaden i större utsträckning först under början av 1980-talet. 
Det kan f. n. inte uteslutas att brist på högskoleutbildad arbetskraft 
med naturvetenskaplig och - framför allt - teknisk inriktning då 

kommer att visa sig. 
De senaste årens erfarenheter visar att äldre studerande i mindre ut

sträckning söker sig till naturvetenskaplig än till annan högre utbildning. 
Detta antyder att det är särskilt svårt att bredda rekryteringen till det 
naturvetenskapligt-tekniska området genom en ökad rekrytering av 

vuxna. 
Arbetsmarknadsstyrelscn har i skrivelse den 4 december 1975 redo

visat uppgifter från en kartläggning av arbetsmarknadssituationen för 
naturvetare och tekniker som gjorts under hösten 1975. Mot bakgrund 
därav tillstyrker styrelsen att ökad information ges om studier vid na

turvetenskaplig och teknisk fakultet för att öka intresset för naturveten
skap och teknik. Eftersom arbetsmarknadsläget bedöms som mera gynn
samt för tekniker än för naturvetare bör informationen främst inriktas 

p?1 uthildningslinjerna vid teknisk fakultet. 
För egen del anser jag att utvecklingen sedan 1970-talets ingång inger 

farhågor och påkallar åtgärder i skilda hänseenden. Tillgången på natur
vctcnslrnpligt och tekniskt utbildade är en betydelsefull samhällsfaktor 
inte bara för att främja ekonomisk utveckling utan även för att lösa 
viktiga samhällsproblem, bl. a. i fråga om arbetsmiljö och energiför
sörjning. och för våra möjligheter att göra insatser i det internationella 
utvecklingssamarbetet. 

Statsrådet Hjelm-Wallen avser att senare föreslå regeringen att för 
1975176 års riksmöte lägga fram en proposition om skolans inre arbete 
och därvid återkomma i dessa frågor såvitt avser skolväsendet. 

En central fråga gäller den totala kapaciteten för sektorn för tek

nisk yrkesutbildning - dit såväl nuvarande utbildningslinjer vid tek
nisk fakultet som ett antal utbildningslinjer vid matematisk- naturveten

skaplig fakultet kommer att höra - och fördelningen av denna kapa
citet på olika linjer eller grupper av linjer. Som jag förut berört behand
las dimensioneringsfrågor för högskolan f. n. av organisationskommit

tfrrna för högskolereformen. Enligt min mening är den nuvarande ut
bildningskapaciteten för den tekniska sektorn i stort sett rimligt avvägd. 
Jag utgår emellertid från att i organisationskommitteemas arbete prövas 
om fördelningen mellan olika linjer är den mest ändamålsenliga med 
hfö1syn till de studerandes och arbetsmarknadens efterfrågan. 

Det är enligt min mening angeläget att efterfrågan på teknisk och na-
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turvetenskaplig högskoleutbildning stimuleras. Den direkta övergången 

till högskoleutbildning från N-linjen, som redan i dag är större än över

gången från andra linjer i gymnasieskolan, kan knappast ökas nämnvärt. 

övergång till högskoleutbildning från T-linjen är inte lika vanlig, 

men då arbetsmarknadens efterfrågan på gymnasieingenjörer synes vara 

god framstår någon ändring härvidlag inte som angelägen. Däremot 

anser jag det mycket viktigt att yrkesverksamma i ökad utsträckning 

rekryteras till naturvetenskaplig och teknisk högskoleutbildning. Stats

makternas beslut om nya behörighets- och urvalsregler och om åtgär

der för att främja återkommande utbildning ger naturliga utgångspunkt

ter för de fortsatta strävandena härvidlag. 

Sedan hösten 1974 driver universitetet i Umeå och högskolan i Luleå i 

samarbete med länsskolnämnderna i de fyra nordligaste länen ett ge

mensamt informationsprojekt som syftar till att informera elever på 

grundskolans högstadium och deras föräldrar om naturvetenskaplig och 

teknisk utbildning, främst inför val av fortsatt studieväg. De hittiJisva

rande erfarenheterna av projektet är positiva och jag har erfarit 

att UKÄ. och skolöverstyrelsen avser att innevarande budgetår vidga 

projtektet till att omfatta hela landet. Efter samråd med statsrådet 

Hjelm-Wallen räknar jag med att en del av de medel, som jag i det 

följande kommer att föreslå för information om högskolereformen m. m., 

skall kunna tas i anspråk för information rörande naturvetenskaplig 

och teknisk utbildning. Jag förutsätter därvid att berörda läroanstalters 

resurser tas i anspråk även för sådana ändamål. 

Statsrådet Hjelm-Wallen har i det föregående vid sin anmälan av 

vissa gemensamma frågor rörande skolväsendet behandlat frågan om 

könsroller i gmnd- och gymnasieskolan. Hon har därvid konstaterat att 

flickor är starkt underrepresenterade på N- och T-linjerna i gymnasie

skolan och att ett liknande mönster kan urskiljas vad gäller ämncsval 

på grundskolans högstadium. Liknande förhållanden återfinns även 

inom högskolan. UKÄ. har i skriften Jämställdhet i högskolan (UKÄ

rapport 1975: 10) behandlat hithörande frågor. Andelen kvinnor bland 

nybörjare i grundläggande utbildning läsåret 1972/73 var vid matema

tisk-naturvetenskaplig fakultet 27 % och vid teknisk fakultet endast 

11 % . Sett i ett längre perspektiv har andelen kvinnor vid matematisk

naturvctenskaplig fakultet undergått ytterst marginella förändringar. 

De enskilda ämnesområdenas förmåga att locka kvinnliga. studerande 

varierar avsevärt. Medan biologi och kemi hösten 1974 hade ca 40 % 

kvinnor bland första gången registrerade, hade bl. a. fysik och mate

matik mindre än 20 %. Inom de tekniska fakulteternas utbildning gör 

kvinnorna en långsam inbrytning. Läsåret 1972/73 var här 11 %' av ny

börjarna kvinnor mot 6 ~·(;. läsåret 1962/63. Skillnaderna mellan olika ut

bildningslinjcr är dock avsevärda. Vid arkitektur- och kemilinjerna är 
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andelen kvinnor 30 %, under det att motsvarande andel vid linjen för 

maskinteknik är 3-4 %. 
Som jag framhöll i prop. 1975: 9 (s. 403 och 472) bör frågor om 

könsfördelningen inom högskolan ägnas ökad uppmärksamhet. Det är 

härvid särskilt angeläget att berörda myndigheter vidtar eller föreslår 

åtgärder i syfte att öka andelen kvinnor inom naturvetenskaplig och 

teknisk högskoleutbildning. Bl. a. i de informationsprojekt som jag ti

digare berört har könsrollsfrågorna en given plats. 

I det föregående har jag behandlat vikten av förnyelse av högskoleut

bildningen. Vid en diskussion om problem som rör den naturvetemkap

liga och tekniska högskoleutbildningen är det naturligt att ägna stort in

tresse åt frågor om utveckling av utbildningens innehåll och studieorga
nisation. Flera åtgärder har de senaste åren genomförts eller förbereds 

f. n., vilka innebär en förnyelse och en breddning av utbildningsutbudet 

inom de aktuella områdena. Sålunda har i enlighet med statsmakternas 

beslut (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179) försöksvcrksam

hct med yrkesteknisk högskoleutbildning inletts höstterminen 1975 på 

åtta orter. 
Det är vidare enligt min mening väsentligt att även i fortsättningen 

utveckla utbildningslinjer där naturvetenskapliga och tekniska moment 
kombineras med t. ex. samhällsvetenskapliga. Som ett exempel på ut

bildning av detta slag vill jag nämna den reformerade utbildning för 

hälsovårdsinspcktörcr som jag i det följande kommer att lägga fram 

förslag om. 
Studieeffektiviteten inom den naturvetenskapliga och tekniska hög

skoleutbildningen har ägnats särskild uppmärksamhet den senaste fem

årsperioden. Av betydelse har inom de matematiska-naturvetenskap
liga fakulteterna varit den resursökning för matematikämnet som be
slutades år 1973 (prop. 1973: 1 bil. 10 s. 317, UbU 1973: 8, rskr 

1973: 105). När det gäller de tekniska fakulteterna vill jag erinra om 
vad jag anförde i denna fråga i prop. 1975: 1 (bil. 10 s. 262). För inne

varande budgetår har av riksdagen anvisats 2 milj. kr. för att förbättra 

studieeffektiviteten i första hand i de första årskurserna av grundutbild

ningcn vid dessa fakulteter. Vidare har berörda läroanstalter inom ra

men för tillgängliga medel avsatt betydande belopp för samma ända

mål. UKÄ har i oktober 1975 redovisat vilka åtgärder som har vidta
gits eller avses att vidtas för detta ändamål. UKÄ framhåller vikten av 

att de åtgärder för ökad studieeffektivitet som redovisats fullföljs och 

intensifieras. Jag delar UKÄ:s uppfattning och förordar att resurser 

för utbildning i de lägre årskurserna ytterligare förstärks. För ändamålet 

beräknar jag en ytterligare sammanlagd medelsanvisning om 1 milj. 

kr. 

Jag vill i detta sammanhang betona att de åtgärder som vidtas för 

att förbättra studieeffektiviteten inte får leda till en förlängning av 

studietiden. 
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Jag går nu över till att behandla vissa frågor rörande forskning och 
forskarwbildning. 

Forskningsrådsutredningen har i april 1975 avlämnat betänkandet 
(SOU 1975: 26) Forskningsråd, som innehåller förslag om bl. a. orga
nisation, sammansättning och verksamhctsformer för forskningsråden 
inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Betänkandet har 
remissbchandlats och bereds f. n. inom utbildningsdepartcmcntct. 

Som jag redovisat i det föregående ställer samhället betydande be
lopp till förfogande för forsknings- och utvccklingsarbcte (FoU). Inne
varande budgetår kan storleken av de resurser som anvisas över stats

budgeten uppskattas till ca 3,2 miljarder kr. Beslut som påverkar den 
totala omfattningen av FoU fattas inte enbart av riksdagen och rege
ringen utan även av ett stort antal myndigheter som vid sidan av an

slag beslutade av riksdagen disponerar även vissa andra medel som kan 
utnyttjas för FoU-ändamål. 

Vad beträffar fördelningen av FoU-utgifterna på olika sektorer går 

största delen till allmän forskning. Huvuddelen av utgifterna för detta 
ändamål avser forskning inom universitets- och högskoleorganisationen. 
Resurserna inom högskoleorganisationen kommer forskningen inom fler
talet övriga sektorer till godo. Även forskarutbildningen har betydelse 
för den sektorstyrda FoU-verksamhcten. Samtidigt måste påpekas att 
resurserna för allmän forskning sannolikt är mera trögrörliga än övriga 
FoU-resurser. 

Totalförsvaret svarar också för en stor del av de sammanlagda FoU
utgifterna. Detta förklaras emellertid bl. a. av att försvarssektorn i en 
utsträckning som har få motsvarigheter inom andra samhällsområden 
tillämpar särredovisning av utvccklingskostnadcrna vid upphandling 
av materiel. Det innebär t. ex. att kostnader för flygplansprototyper etc. 
redovisas i forsknings- och utvecklingsstatistiken. Motsvarande gäller 
inte för flertalet andra samhällssektorers materielanskaffning. Forsk
ningen och kanske främst utvccklingsarbctet inom försvarsscktorn -
liksom inom sektorerna energiförsörjning och näringslivsutveckling -
inrymmer dessutom stora inslag av relativt sett kostnadskrävande teknik 
och naturvetenskap. 

Jag kommer i det följande att föreslå en ökning av forskningsrådens 
resurser med sammanlagt ca 28 milj. kr. För budgetåret 1976/77 beräk
nar jag bl. a. medel för vissa kostnader, vilka innevarande budgetår be
strids från forskningsrådens anslag, under andra anslag och minskar 
samtidigt rådsanslagen med motsvarande belopp. Den nominella ök

ningen av rådens anslag blir därför sammanlagt ca 25 milj. kr. Vidare 
föreslår jag en ökning av anslagen för vissa andra forskningsändamål 
med ca 5,5 milj. kr. 

Enligt beslut år 1973 (prop. 1973: 1 bil. 10 s. 321, UbU 1973: 8, rskr 

1973: 105) har sedan budgetåret 1973174 inom vissa fakultetsområden 
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funnits möjlighet att inom ramen för tillgängliga medel för forskarut
bildning inrätta deltidstjänster som adjungerad professor för veten
skapligt kvalificerade personer med huvudsaklig verksamhet utanför 
universitets- och högskolesektorn. Sådana tjänster inrättas och tillsätts 
av regeringen. För närvarande finns det sammanlagt 28 tjänster som ad

jungerad professor inrättade vid de samhällsvetenskapliga, medicinska, 
farmaceutiska, matematisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna. 

I överensstämmelse med UKÄ:s förslag bör fr. o. m. budgetåret 
1976177 möjlighet att inom ramen för tillgängliga medel inrätta tjänster 
som adjungerad professor finnas inom samtliga fakultetsområden. Be
slut om inrättande av sådana tjänster bör dock alltjämt fattas av rege

ringen. 
Till dagens centrala samhällsfrågor hör behovet av förbättringar i ar

betsmiljön inom skilda områden. Under senare år har omfattande resur
ser ställts till förfogande för forskning och utvecklingsarbete inom det 
arbetsvetenskapliga området, bl. a. genom arbetarskyddsfonden. En 
väsentlig förutsättning för att den arbetsvetenskapliga forskningen skall 

kunna utvecklas är enligt min mening att högskolans möjligheter utnytt
jas i sammanhanget. Såväl inom den grundläggande utbildningen som i 
forskningen och forskarutbildningen bör enligt min mening ökat utrym
me beredas för de arbetsvetenskapliga problemen. Den arbetsveten
skapliga forskning och forskarutbildning som redan bedrivs inom främst 
matematisk-naturvetenskaplig, medicinsk, samhällsvetenskaplig och tek
nisk fakultet måste enligt min uppfattning tillföras ytterligare resurser. 
Endast härigenom kan den kunskap erhållas, som krävs för att skapa 
en god arbetsmiljö. 

Som led i strävandena att förstärka den arbetsvetenskapliga forsk
ningen inom högskolan kommer jag i det följande att förorda vissa nya 
tjänster vid samhällsvetenskaplig fakultet. Regeringen har redan före
skrivit att innehavare av professur eller laboratur vid arbetarskydds
styrelsen skall ha viss tjänstgöringsskyldighet inom universitetsorganisa
tionen. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet kommer senare den

na dag att anmäla sin avsikt att senare lägga fram vissa förslag om för
stärkning av den beteendevetenskapliga arbetslivsforskningen. I fall 
härvid nya forskartjänster blir aktuella torde även innehavarna av dessa 
böra åläggas tjänstgöring inom högskolan. Jag vill i sammanhanget 
framhålla att jag utgår från att innehavare av professurer och andra 
lärartjänster inom det arbetsvetenskapliga området inom högskolan 
tas i anspråk för undervisning och handledning i forskarutbildning inom 

skilda fakultetsområden. 
Nämnden för socionomutbildning har lagt fram förslag rörande en 

organisation för forskning och forskarutbildning vid socialhögskolorna. 
Nämnden begär att beslut fattas om inrättande av en tjänst som profes
sor i socialt arbete vid var och en av socialhögskolorna i Stockholm och 

Göteborg budgetåret 1977178. 
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Frågan om forskning och forskarutbildning inom socionomutbild
ningens område har under senare år aktualiserats i flera sammanhang. I 
riksdagens beslut om reformering av högskoleutbildningen slås fast 
att all grundläggande högskoleutbildning bör ha anknytning till forsk
ning/forskamtbildning. FUN har, som jag förut nämnt, fått i uppdrag 

att utreda bl. a. organisatoriska frågor i samband härmed. Indelningen i 
högskoleenheter i den nya högskolan behandlas f. n. av organisations
kommitteerna för högskolereformen. Detta arbete berör bl. a. social

högskolorna. 
Att ett förbättrat samband behövs mellan den utbildning som i dag 

bedrivs vid socialhögskolorna, och den samhällsvetenskapliga forsk
ningen och forskarutbildningen kan jag instämma i. Detsamma gäller 

behovet av forskning i nära kontakt med det sociala fältet och med ut
nyttjande av erfarenheter från detta. Genom det utvecklingsarbete som 
nämnden för socionomutbildning sedan en tid bedriver i fråga om den 
sociala linjen torde efter hand gynnsamma pedagogiska fömtsättningar 
komma att skapas för en forskarutbildning på ifrågavarande område. 
Den samhällsvetenskapliga forsknings- och forskarutbildningsorganisa
tionen bör därför enligt min mening byggas ut. I avvaktan på resultatet 

av pågående överväganden om bl. a. socialhögskolornas ställning i den 
framtida högskoleorganisationen är jag emellertid inte beredd att nu 
ta ställning till placeringen m. m. av tjänster för denna verksamhet. 
Dessa frågor bör enligt min mening prövas i budgetarbetet för budget
året 1977 /78 mot bakgrund av bl. a. förslagen från organisationskom
mitteerna för högskolereformen. 

Jag övergår nu till frågan om en ytterligare förstärkning av resurserna 
för lz11111anislisk forskning och forskarutbildning. Vissa riktlinjer för ut
byggnaden av resurserna inom detta område har lagts fast genom stats
makternas beslut år 1975 (prop. 1975. 1 bil. 10 s. 264-265, UbU 
1975: 9, rskr 1975: 92). Särskilt betydelsefullt är enligt min uppfattning i 
detta sammanhang att det råder överensstämmelse mellan intentionerna 
i den statliga kulturpolitiken och forskningsinsatserna inom de humanis
tiska fakulteterna. Jag finner så vara fallet beträffande UKÄ:s förslag 
om inr;ittandc av en högre tjänst för musikvetenskaplig forskning vid 
universitetet i Göteborg och kommer i det följande att föreslå att en 
sådan tjänst inrättas. Av samma skäl kommer jag att förorda inrät
tande av en personlig tjänst som professor i barnspråk vid statens hu

manistiska forskningsråd. 
I enlighet med de nyssnämnda riktlinjerna för förstärkning av re

surserna för den humanistiska forskningen kommer jag även att be
räkna medel för två tjänster som forskarassistent vid humanistiska 
fakulteten i Umeå. Behovet av ytterligare rörliga resurser för huma

nistisk forskning anser jag bör tillgodoses genom en väsentlig förstärk
ning av anslaget till statens humanistiska forskningsråd. 
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UKÄ har i sina förslag till anslagsframställning behandlat behovet av 
en utbyggnad av den humanistiska fakulteten i Umeå. Jag vill i sam
manhanget framhålla att det enligt min mening finns skäl att ifråga
sätta uppfattningen att varje humanistisk fakultet skall ha högre 
forskartjänster inom en viss given minimiuppsättning ämnen. I ett mer 

långsiktigt perspektiv finns det anledning att vid inrättande av nya 
högre tjänster uppmiirksamma ett problem som behandlats i de förut 

nämnda tilläggsdirekliven till FUN, nämligen frågan om formerna för 
att utveckla mångvctcnskapliga forskningsprojckt inom universitcts

organisationcn. 
UKÄ pekar i sina förslag till anslagsframställning också på det öka

de behovet av gmndforskningsinsatser på energiområdet. Grundforsk
ning inom detta område finansieras i dag över anslag till dels univer
sitet och högskolor, dels forskningsråden och styrelsen för teknisk ut
veckling, dels AB Atomenergi. Vid universitet och högskolor bedrivs 
energiforskning vid ett stort antal institutioner med betydande personel

la och materiella resurser. UKÄ föreslår en betydande utbyggnad av 
resurserna för utbildning och forskning inom det energitekniska områ

det. 
Riksdagen har våren 1975 fattat beslut om riktlinjer för energipoliti

ken (prop. 1975: 30, NU 1975: 30, rskr 1975: 202). Vid sin anmälan 

av frågan om stödet till grundläggande forskning på energiområdet 
m. rn. har chefen för industridepartementet anfört efter samråd med 
mig (prop. 1975: 30 bil. l s. 459), att satsningarna på ett forsknings- och 
utvccklingsprogram för energiområdet måste kompletteras med sats
ningar på allmänt kunskapsvidgande grundforskning. För ändamålet har 
beräknats 5 milj. kr. för budgetåret 1975/76. Under våren 1975 har be
rörda forskningsråd fått tillfälle att lämna synpunkter på hur dessa 
medel skulle fördelas. Regeringen har sedermera anvisat 2 200 000 kr. 
till statens naturvetenskapliga forskningsråd och 500 000 kr. till statens 
råd för atomforskning. De medel som sålunda i särskild ordning anvisats 
för grundläggande forskning för energiområdet måste ses som ett extra 

tillskott, som forskningsråden kan disponera utöver vad som vid en 
normal anslagsprövning från rådens sida inom givna anslag skulle 
komma att utnyttjas för stöd till grundforskning inom energiområdet. 
Chefen för industridepartementet kommer senare denna dag att föreslå 
regeringen att insatserna för allmänt kunskapsvidgande grundforskning 
inom energiområdet skall ökas. 

Vid min anmälan i det följande av anslagen till de medicinska fakul

teterna kommer jag att föreslå att regeringen inhämtar riksdagens god
kännande av ett avtal om övertagande av ansvaret för verksamheten 
vid Konung Gustaf V:s forskningsinstitut. Genom att staten - vid bifall 
till mina förslag - övertar ansvaret för driften av institutet säkras en 
omfattande och betydelsefull forskningsverksamhet samt tillförs hög
skoleorganisationen ytterligare resurser för klinisk forskning. Jag vill 
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här särskilt framhålla att forskningen vid institutet är inriktad mot an
gelägna och prioriterade områden, bl. a. reumatologi och geriatrik. Jag 

avser att senare föreslå regeringen att forskningsinstitutet inordnas i ka
rolinska institutet som en institution. 

Ar 1977 kommer av en händelse att symbolisera så väl tradition 
som förnyelse i utvecklingen av universitets- och högskoleväsendet 

i vårt land. Samtidigt som högskolereformen börjar genomföras i sina 

huvuddelar firar universitetet i Uppsala sitt 500-årsjubileum. Univer

sitetet avser att manifestera jubileet bl. a. genom att anordna en serie 

vetenskapliga symposier och kongresser med deltagare från åtskilliga 

Hinder. Under anslagen Extra utgifter samt Bidrag till internationella 

kongresser m. m. i Sverige beräknar jag medel för bidrag till jubileums-
arrangemangen. 

Jag går så över till att behandla vissa anslagsfrågor som rör både 

111hi!d11i11gen och forskningell inom högskolan. 

Enligt riksdagens beslut om reformering av högskoleutbildningen 

skall fr. o. m. budgetåret 1977178 medel för grundläggande högskoleut

bildning och forskning/forskarutbildning inom högskolan anvisas under 

skilda anslag. Syftet med en sådan anslagsindelning är bl. a. att riksdag 

och regering skall få en b~ittre överblick och större möjligheter att göra 

avvägningar i stort såväl mellan högskolans båda vcrksamhetsgrenar 
som inom dessa. 

För universiteten och övriga berörda läroanstalter inom UKÄ:s om

råde, de större lärarhögskolorna samt gymnastik- och idrottshögskolan i 
Stockholm har som ett led i förberedelserna inför den beslutade anslags
omläggningen gjorts beräkningar av hur kostnaderna för befintliga re

surser fördelar sig på grundläggande utbildning och forskning/forskarut

bildning. Som en information redovisar jag på grundval av dessa beräk
ningar här den procentuella fördelningen på grundläggande utbildning 
resp. forskning/forskarutbildning av de kostnader som budgetåret 

1975176 bestrids från läraravlönings- och driftkostnadsanslagcn. 

Fakulteter m.m. Grundläggande Forskning/ Summa 
utbildning forskarutbild- O' 

,.o 
l'-' ning ()/ 
:o /n 

Humanistiska 55 45 100 
Teologiska 49 51 100 
Juridiska 60 40 100 
Samhällsvetenskapliga 65 35 100 
Medicinska 45 55 100 
Odontologiska 63 37 100 
Farmaceutiska 55 45 100 
Matematisk-natur-

vetenskapliga 43 57 100 
Tekniska 64 36 100 
Lärarhögskolorna 98 2 100 
Gymnastik- och idrotts-

högskolan i Stockholm 84 16 100 
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Vid min beräkning av driftkostnadsanslagen för universiteten m. m. 
har jag förutom löne- och prisomräkning främst beaktat behovet av 

ökade resurser med hänsyn till utbyggnaden av i.1tbildnings- och forsk

ningsorganisationen vid de skilda läroanstalterna. Jag har även tagit 

upp medel under dessa anslag för den botaniska trädgården i Frescati 

och för driftkostnader för en fortsättning av den verksamhet som 

bedrivs vid Konung Gustaf V:s forskningsinstitut. Vidare har jag be

aktat att vissa kostnader vid bl. a. patologiska institutionen vid univer

sitetet i Uppsala, vilka kostnader innevarande år bestrids från anslaget 

Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader, skall nästa budgetår be

stridas från resp. förslagsanslagen Akademiska sjukhuset i Uppsala: 

Avlöningar till läkare och Driftkostnader. Jag har även beräknat ytter

ligare medel för driften av en befintlig energihall vid universitetet i 

Lund. 

I detta sammanhang vill jag anmäla att centrala studiestödsnämnden 

kommit in med förslag till nya bestämmelser om bidrag till studerande 

för vissa kostnader i samband med studieresor och studiepraktik inom 

landet. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att med

dela bestämmelser i frågan i huvudsaklig överensstämmelse med för

slaget. Kostnaderna härför skall bestridas från driftkostnadsanslag eller, 

i förekommande fall, för ändamålet anvisade anslagsposter. 

Mina beräkningar av driftkostnadsanslagen framgår av följande sam

manställning. 

Fakulteter Anslag Föreslagen ändring 1976/77 
1975/76 

Universitets- Föredra-
kanslers- gandcn 
ämbetet 

Humanistiska 20 374 000 +- 6145000 -i- 4 267 000 
Teologiska I 355 000 + 463 000 + 272 000 
Juridiska 2 503 000 ' 559 000 + 532 000 ' Samhällsvetenskapliga 24 367 000 -1- 7 488 000 + 5 664 000 
Medicinska 98 165 000 +25 909 000 ·\-23 779 000 
Odontologiska 18 237 000 + 6073 000 + 5 231 000 
Farmaceutiska 5 054 000 -i- 1 148 000 -;- 1 045 000 
Matematisk-natur-

vetenskapliga 69 609 000 -1- 19 371 000 + 16 665 000 
Tekniska 67 299 000 +19815000 + 16 319 000 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att fr. o. m. budgetåret 

1973174 resurser, som anvisas under avlöningsanslag och som bestäms 

av personalstater eller av maximerade anslagsposter, får användas för 

att bestrida kostnader som eljest belastar driftkostnadsanslag eller anslag 

till datamaskintid (jfr prop. 1973: 1 bil. 10, UbU 1973: 8, rskr 

1973: 105). 
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a) centrala myndigheter m. m. 

E 1. Universitets- och högskoleämbetet 

Nytt anslag (förslag) 24 044 000 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 
1975: 179) skall universitetskanslersämbetet (UKA), nämnden för socio
nomutbildning och samarbetsnämnden för journalisthögskolorna ersät
tas av ett nytt verk, universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). UHÄ 
skall också ta över de uppgifter avseende statlig högskoleutbildning, som 

f. n. fullgörs av skolöverstyrelsen (SÖ) - tills vidare med undantag för 
sjöbcfälsutbildningen - och av statens kulturråd. UHA skall också bli 
central myndighet för bl. a. gymnastik- och idrottshögskolorna samt 

dramatiska institutet. 
I enlighet med regeringens bemyndigande den 29 maj 1975 har jag 

tillkallat bl. a. en central organisationskommitte för högskolereformen 
(H 75). H 75 har enligt sina direktiv till uppgift bl. a. att utarbeta vissa 

förslag rörande UHÄ. H 75 har den 28 oktober 1975 avgivit förslag till 
anslagsframställning för UHÄ för budgetåret 1976/77 m. m. H 75:s för
slag redovisas i det följande. I flera av de frågor där H 75 avgivit förslag 
ankommer det dock på regeringen att besluta. 

Den centrala organisationskommitten för högskolereformen 

Enligt statsmakternas beslut skall inom UHA finnas fem planerings
beredningar samt sju arbetsenheter (byråer): Tre byråer med sekreta

riatsuppgifter för planeringsberedningarna, en för forsknings- och ut
vecklingsarbetc för högskoleutbildningen, en för budget och basresurser, 
en för personalfrågor och en för central antagning. H 75 räknar med att 
det inledningsvis skall ankomma på kommitten och därefter på UHÄ att 
besluta om fördelningen av uppgifter mellan byrt1erna. Kommitten an
mäler att enligt dess uppfattning de tre byråer, som skall fungera som 
sekretariat åt planeringsbcredningarna, t. v. bör ha en inbördes ansvars
fördelning enligt följande. 

Byrå 1: sektorn för teknisk yrkesutbildning samt de matematisk-natur

vetenskapliga och tekniska fakulteterna, 
Byrå 2: sektorn för administrativ, ekononiisk och social yrkcsutbild

ning samt de samhällsvetenskapliga och juridiska fakulteterna, 
sektorn för vårdyrkesutbildning samt de medicinska, odontolo

giska och farmaceutiska fakulteterna, 

Byrå 3: sektorn för utbildning för undcrvisningsyrken, sektorn för ut
bildning för kultur- och informationsyrken samt de humanis
tiska och teologiska fakulteterna. 
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UHÄ skall ledas av en verkschef. H 75 förordar att denne benämns 
universitetskansler. H 75 pekar på det nya verkets storlek - en fast per
sonalorganisation motsvarande mellan 200 och 250 personår - det 
breda spektrum av utbildning och forskning som UHA skall täcka och 

behovet av samordning och samverkan mellan de olika byråerna. Med 
hänsyn till dessa faktorer anser H 75 det angeläget att i UHA:s verks
ledning skall ingå ytterligare en chefstjänst, vars innehavare kan, enligt 
intern arbetsfördelning mellan universitetskanslern och honom, svara 

för kontakt- och samordningsuppgifter som ankommer på verkslcd
ningen samt fungera som universitetskanslerns ställföreträdare. 

Enligt statsmakternas beslut skall personalbehovet för UHA och kans
lierna för de nytillkommande regionstyrelserna tillgodoses inom en ram · 

som motsvarar de mer permanenta personalresurser som f. n. finns för 
motsvarande uppgifter inom UKÄ m. fl. myndigheter, bortsett från re
surserna för central antagning. Denna ram - grovt uppskattad till om

kring 200 personår - skall fördelas så att de permanenta resurserna 
kommer att motsvara för UHA omkring 150 personår och för de regio

nala kanslierna omkring 50 pcrsonår. 
H 75 räknar med att den totala ramen för UHA bör ökas med sam

manlagt tre personår för vissa uppgifter avseende utbildningar inom
kulturområdet. Vidare bör UHA tillföras resurser motsvarande ett pcr
sonår för vissa centrala uppgifter inom redovisningsområdct. H 75 för
ordar också att UHA tillförs resurser motsvarande ett personår för upp
gifter inom ett tänkt internationellt sekretariat. 

H 75 redovisar förslag till personalorganisation för UHi\ uppdelad p[t 

tre huvudkategorier av tFinstcr: 1. avdclningsdirektörer och byrådirek
törer, ~. personal i nuvarande lönegraderna F 3-F 12 samt 3. biträdes
och servicepersonal. Utifrån bedömningar, byrå för byrå, av den med 
hänsyn till uppgifterna lämpliga fördelningen av personalen mellan· 
dessa huvudkategorier har H 75 kommit fram till en total procentuell 
fördelning enligt följande (cxkl. personal för central antagning): grupp 1 

omkring 40 %, grupp 2 omkring 35 'h och grupp 3 omkring 25 %. Mot
svarande fördelning inom samtliga berörda myndigheter eller delar av 

myndigheter i dag är ungefär: grupp 1 35 % , grupp 2 32 % och grupp 

3 33 %. 

Den förskjutning mot en större andel mer kvalificerade tjänster som 
H 75 föreslår motiverar kommitten med att verksorganisationens totala 

omfattning minskas och planeringsuppgifterna får en mer framträdande 

ställning. 
H 75 framhåller att personalbehovet för den centrala antagningen 

111. 111. inte kan preciseras innan arbetet med utformning av ett nytt sy
stem för antagning och anmälan framskridit längre. Tills vidare räknar 

kommitten för budgetåret 1976/77 med samma resurser för detta ända
mål som f. n. finns inom antagningsenheterna (motsv.) vid UKA, Sö 
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och nämnden för socionomutbildning, dvs. omkring 55 personår, förde

lade med - utöver en byråchef - sju personår i grupp 1, 14 i grupp 2 

och 33 i grupp 3. H 75 avser att återkomma i frågan så snart ett till

fredsställande underlag för bedömning av den nya antagningsorganisa

tionens personalbehov föreligger. 

Enligt statsmakternas beslut skall tjänsterna inom UHA och de regio- . 

nala högskolekanslierna tillsättas samtidigt, även om avsikten iir att 

UHA skall inrättas hösten 1976 och regionstyrelserna och deras kanslier 

den 1 juli 1977. De som får tjänster i den regionala organisationen bör 

övergångsvis kunna vara knutna till UHA. 

H 75 räknar - efter samråd med de regionala organisationskommit

teerna för högskolereformen - med resurser för de regionala kanslierna 

inledningsvis motsvarande 55 personår. 

Det är enligt kommittens bedömning inte sannolikt att det kommer 

att vara möjligt eller ändamålsenligt att övergångsvis knyta samtliga in

nehavare av tjänster vid de blivande regionkanslierna till UHA. Det är 

emellertid vanskligt att nu bedöma i vilken omfattning en sådan ord

ning blir aktuell. Av hänsyn till berörd personal bör, enligt H 75, medel 

för samtliga tjlinster vid de regionala kanslierna beräknas under anslaget 

till UHA för budgetåret 1976/77. 

Enligt H 75:s uppfattning bör varje regionkansli ledas av en kansli

chef som skall fungera som huvudföredragande i regionstyrelsen. Denne 

tjlinsteman bör lönemässigt vara placerad minst i nivå med högre chefs

tjänster inom de lokala 1inivcrsitets- och högskoleförvaltningarna. 

När det gäller regionkansliernas personal i övrigt räknar H 75 - med 

tillämpning av den för UHA redovisade kategoriindelningen - per 

kansli med fyra personår i grupp 1, två pcrsonår i grupp 2 och tre per

sonår i grupp 3. För kansliet i Linköpings högskoleregion räknar kom

mitten tills vidare endast med två pcrsonår i grupp 1 och ett personår i 

vardera grupp 2 och grupp 3. 

Det är enligt H 75:s mening nödvändigt att UHA får disponera medel 

för experter och tillfällig personal för utredningar m. m. Kommitten 

framhåller att sådana resurser är väsentliga för varje central myndighet 
med planeringsfunktioner men särskilt betydelsefulla för ett verk för 

högskolan, där ett samspel och en nära samverkan mellan de centrala 

organen och dem som är engagerade i utbildningen och forskningen vid 

läroanstalterna är själva grunden för ett planerings- och förnyelsearbete 

enligt de intentioner som kommit till uttryck i statsmakternas beslut. 

UKA förfogar f. n. över ett särskilt utredningsanslag på ca 2 milj. kr. 

H 75 föreslår aH 3 milj. kr. beräknas för experter och tillfällig personal. 

inom UHA. 

H 75 föreslår att UHA inrättas den 1 oktober 1976. Vidare fört!slår H 

75 att kommitten får i uppdrag att intill denna tidpunkt fullgöra vissa 

uppgifter avseende det blivande UHA. 
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1975/76'· •. Beraknat 1976/77' 

H 75 Föredra" 
ganden 

UHÅ
0 

utom central a11tagni11g 
1. Lönekostnader, UHÄ: s 

118557000 basorganisation 10 457 000 10 022000 
2. Lönekostnader, b1ivande 

regionkanslier 3 910 000 3 419 000 
3. Arvoden till styrelse och 

beredningar 358 000 300 000 300000 
4. Sjukvård 30 000 23 000 23 000 
5. Reseersättningar 581 000 563 000 467 000 
6. Lokalkostnader 2 070000 I 275 000 I 553 000 
7. Expenser 3 453 000 2 850 000 2 456 000 
8. Utredningar 1207000 2 250 000 I 875 000 

Central a111ag11ing 
9. Lönekostnader 3 695 000 2 891 000 2 957 000 

10. Datamaskintid 455 000 338 000 341 000 
Il. Vissa antagningsexpenser 261 000 319 000 188 000 
12. övriga expenser t 409 000 375 000 443 000 

32 076 000 25 551000 24044 000 

1 Medel anvisade under anslagen Statens kulturråd, Bidrag till vissa ändamål 
inom statens kulturråds ansvarsområde, Skolöverstyrelsen, Pedagogiskt utveck
lingsarbete inom skolväsendet, Universitetskanslcrsiimbetet: Förvaltningskostna
der, Universitetskanslersämbetet: Utredningar, Nämnden för socionomutbildning, 
Yrkesteknisk högskoleutbildning, Journalisthögskolorna, Pedagogiskt utvecklings
arbete vid universiteten m. m., Lärarhögskolorna: Avlöningar till lärarpersonal 
m. m., Lärarhögskolorna: Driftkostnader, Förskoleseminarierna: Avlöningar till 
lärarpersonal m. m., Förskoleseminarierna: Driftkostnader, Seminarierna för 
huslig utbildning: Avlöningar till lärarpersonal m. m. samt Seminarierna för hus
lig utbildning: Driftkostnader. 

' Beloppen avser helår. 
' Beloppen avser nio månader. 

F öredraga11de11 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ) (prop. 1975: 9 s. 538, 
UbU 1975: 17 s. 58) blir ett betydelsefullt instrument för att förverk
liga den sammanhållna planering för den högre utbildningen som är 
ett av syftena med högskolereformen. Den centrala organisationskom
rnitten för högskolereformen (H 75) har förordat att UHÄ skall inrät- · 

tas den 1 oktober 1976. Jag biträder detta .förslag. Vid utgången av sep
tember 1976 kommer då universitetskanslcrsämbctet, nämnden för socio

nomutbildning och samarbetsnämnden för journalisthögskolorna att upp

höra och ersättas av det nya verket. Vidare kommer UHÄ att ta över 
de uppgifter för statlig högskoleutbildning som f. n. ankommer på skol
överstyrelsen (SÖ) - tills vidare dock med undantag för uppgifter rö
rande sjöbcfälsutbildningen - och på statens kulturråd. UHÄ blir också 
central myndighet för bl. a. gymnastik- och idrottshögskolorna och dra
matiska institutet. UHÄ övertar vidare de särskilda tillsynsuppgifter be
träffande konsthögskolan och konstfackskolan som nu åvilar 1973 års 
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expertgrupp för konstutbildning. När det gäller musikhögskolorna över

vägs frågan om tidpunkten för deras inordnande under UHA av H 75 

i samråd med organisationskommitten för högre musikutbildning. 

H 75:s förslag att UHA:s verkschef skall benämnas univcrsitctskansler 
kan jag biträda. Jag delar även kommittens uppfattning att lednings

och samordningsuppgifterna i det nya verket kräver insatser utöver 

verkschefens och att det därför bör finnas en högre tjänst för sådana 

uppgifter. Enligt min mening bör emellertid denna tjänst kunna förenas 

med chcfsskapet för en byrå. Jag räknar med att i annat sammanhang 

återkomma till regeringen i frågan efter förslag av H 75. 

Enligt de riktlinjer som gavs i prop. 1975: 9 (s. 578) borde UHÄ:s 

mera permanenta personalresurser motsvara något under 150 personår, 

bortsett Mm personal för den centrala antagningen. Med hänsyn till 
vad H 75 anfört om personalbehovet för bl. a. vissa uppgifter. för hög

skoleutbildningen på kulturområdet räknar jag för min del med resurser 

motsvarande 152 personår budgetåret .1976/77 i UHÄ:s basOrganisation 

för uppgifter utom den centrala antagningen. Jag har d~irvid beaktat 

behovet av viss personal redan nämnda budgetår för de uppgifter i frå

ga om revision för högskolor som UHÄ avses överta från dels Sö, 
dels kammarkollegiet. För central antagning och därmed samman

hängande uppgifter räknar jag, i avvaktan på resultat av H 75:s och 

slatskontorels utredningsarbete, med ett i förhållande till nuläget oför
ändrat personalbehov, dvs. resurser motsvarande 55 personår. Jag kan 

få anledning att återkomma .till regeringen i denna fråga då H 75 :s 
slutliga förslag föreligger. 

De nya regionstyrelserna för högskoleutbildning avses bli inrättade 

den l juli 1977. Som berördes i prop. 1975: 9 bör emellertid av hänsyn 

till den berörda personalen tjänster inom UHli. och de regionala kan
slierna tillsättas i princip samtidigt. De som får tj~insler i den regionala 

organisationen bör övergångsvis under budgetåret 1976/77 kunna vara 
knutna till UHA. Jag beräknar därför under förevarande anslag medel 
liven för tjänster vid de regionala kanslierna. 

I prop. 1975: 9 räknade jag med att de regionala högskolekanslierna 
i utgångsHiget borde förfoga över resurser motsvarande sammanlagt 

omkring 50 personår. Utgångspunkten var då de uppgifter som i nämn
da proposition angetts som gemensamma för samtliga regionstyrelser. 

Något ytterligare underlag för bedömning av regionkansliernas perso

nalbehov finns inte förrän resultaten av organisationskommitteernas 

överväganden föreligger. Jag räknar därför för budgetåret 1976/77 med 

resurser motsvarande sammanlagt 50 personår för blivande region

kanslipersonal, fördelade med fem personår för Linköpings högskole

region och nio personår för var och en av de övriga fem regionerna. 

H 75:s förslag till fördelning av UHÄ:s och de blivande regionkan

sliernas personalresurser på olika slag av tjänster finner jag inte anled-
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ning att nu ta ställning till. Jag avser att återkomma till dessa frågor i 
samband med att jag i annat sammanhang ämnar ge statens avtalsverk 
i uppdrag att föra de förhandlingar som behövs med anledning av om

organisationen. 
H 75 räknar med att UHÄ inledningsvis behöver personalresurser 

utöver den föreslagna basorganisationen, resurser som enligt kommit
ten stegvis får minskas i takt med att verksorganisationen avlastas ar
betsuppgifter och decentraliseringen av ansvar och befogenheter slår 
igenom. Ett särskilt behov av resurser av detta slag torde föreligga i 
fråga om sektorn för utbildning för undervisningsyrken, som f. n. har 
en klart högre personaltäthet än övriga sektorer. H 75 avser här att 
återkomma med förslag under våren 1976, då .en bättre överblick över 
personalsituationen för UHÄ är möjlig. Jag kan få anledning att då åter
komma till regeringen i frågan. 

Jag delar H 75:s bedömning att rörliga resurser i form av experter 
och tillfällig personal för utredningar m. m. är väsentliga för det nya 
verket, inte minst för att säkra ett samspel mellan UHÄ och dels dem 
som är verksamma i utbildningen och forskningen inom högskolan, 
dels verksamheten inom andra samhällssektorer. Jag räknar med att 
UHÄ budgetåret 1976/77 för berörda ändamål skall disponera medel 
motsvarande 2,5 milj. kr. för helt budgetår. 

I enlighet med H 75:s förslag avser jag att inom kort föreslå rege
ringen att uppdra åt H 75 att t. o. m. utgången av september 1976 
fullgöra uppgifter avseende UHÄ motsvarande dem som sedermera 
skall ankomma på verket självt samt att i övrigt svara för förberedel
serna fÖr inrättande av UHÄ. 

Med hänvisning till vad jag anfört och till sammanställningen hem
ställer jag att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna att en central myndighet med de uppgifter som jag 
har angett inriittas den 1 oktober 1976, 

2. bemyndiga regeringen att vid universitets- och högskoleämbetet 
inrätta en ordinarie tjänst för universitetskansler med beteck
ningen p, 

3. till Universitets- och högskoleämbetet för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 24 044 000 kr. 

E 2. Universitetskanslcrsämbetct: Förvaltningskostnadcr 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

13 542 855 

13 559 000 

3 982 000 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är central förvaltningsmyndighet 
för universiteten, karolinska institutet, de tekniska högskolorna, högsko-
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Ian i Luleå samt bibliotekshögskolan liksom för vissa andra institutioner 
enligt särskilda beslut av Kungl. Maj:t. Inom UKÄ finns fem arbetsen
heter, nämligen planeringsbyrån, utbildningsbyrån, enheten för pedago
giskt utvecklingsarbete, administrativa byrån samt arbetsgruppen för ra
tionaliseringsverksamhet. För UKÄ gäller instruktionen 1965: 740 
(omtryckt 1971: 197, ändrad 1972: 265 och den 27 november 1975). 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 
1975: 179) skall bl. a. UKÄ ersättas av ett nytt verk, universitets- och 
högskoleämbetet. Den centrala organisationskommitten för högskolere
formen har föreslagit att det nya verket inrättas den 1 oktober 1976. 

1975/76 

Personal 
Handläggande personal 58 
Övrig personal 60 

118 

Anslag 
Lönekostnader 8 922000 
Sjukvård 16000 
Reseersättningar 404 000 

därav utomnordiska resor !35 000) 
Lokalkostnader 1162 000 
Vissa utgifter för antagning 

av studerande 
a) Datamaskintid och stans-

ningskostnader 355 000 
b) Övriga expenser 265 000 
c) Uppläggning av centralt 

antagningssystem 
d) Utveckling och utvidgning 

av informationssystem av-
seende studerande och 
studieresultat 

Expenser 2 435 000 

13 559 000 

U ni versi tets kan si ersiimbetet 

Beräknat 1976/77 

Universitets
kanslersäm
betet 

of. 
of. 

of. 

2 698 000 
4000 

109 000 
(9 000) 

303 000 

89000 
76000 

250 000 

86000 
703 000 

4 318 000 

Föredra
ganden 

of. 
of. 

of. 

2 698 000 
4000 

109 000 
(9 000) 

303 000 

89 000 
76000 

703 000 

3 982 000 

1. Pris- och löneomräkning 592 000 kr., varav 60 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. Medel för kostnader för uppläggning av centralt antagningssystem 
( + 250 000 kr.) samt för utveckling och utvidgning av informations
system avseende studerande och studieresultat ( +86 000 kr.). Kostna
derna för dessa ändamål bestrids innevarande budgetår från anslaget 
Vissa kostnader i samband med högskolereform. 
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F iiredraga11de11 

Under detta anslag beräknar jag medel för verksamhet inom universi

tetskanslersämbetet under de första tre månaderna av budgetåret 1976/ 

77. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Universitetskanslersämbetet: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 3 982 000 kr. 

E 3. Universitetskanslersämbetet: Utredningar m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 001 708 

2 075 000 

519 000 

Reservation 224 197 

Från detta anslag bestrids kostnader för experter och tillfällig perso

nal m. m. samt reseersättningar, publikationstryck och övriga expenser, 

som hänger samman med utredningar inom universitetskanslersämbetets 

(U KÄ) verksamhetsområde. Anslaget tillförs medel som inflyter vid för

säljning av publikationer som bekostas från anslaget. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 

1975: 179) skall bl. a. UKÄ ersättas av ett nytt verk, universitets- och· 

högskoleämbetet. Den centrala organisationskommitten för högskolere
formen har föreslagit att det nya verket inrättas den l oktober 1976. 

U 11 ivers it ets kan s I ersämbe te t 

Kostnader för utredningsarbete rörande kombinationsutbildningar 
och systematiserad decentraliserad utbildning bestrids innevarande bud
getår från åttonde huvudtitelns kommitteanslag. Medel för dessa kostna
der bör anvisas under förevarande anslag ( + 32 000 kr.). 

Föredraganden 

Under detta anslag beräknar jag medel för utredningsverksamhet inom 

universitetskanslersämbetets verksamhetsområde under de första tre må

naderna av budgetåret 1976/77. Anslaget bör för nästa budgetår föras 

upp med 519 000 kr. 

Behållningen på anslaget bör efter l oktober 1976 få dispone!as av 

universitets- och högskoleämbetet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Universitetskanslersiimbetet: Utredningar för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 519 000 kr. 
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E 4. Nämnden för socionomutbildning 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

1417 034 

1665 000 
499 000 

Nämnden för socionomutbildning inrättades den 1 juli 1971 som ett 

gemensamt organ för socialhögskolorna. Bestämmelser för nämnden 
återfinns i stadgan (1964: 538) för socialhögskolorna (omtryckt 
1971: 343, ändrad senast den 27 november 1975). 

I nämndens uppgifter ingår bl. a. att främja samordning av social
högskolornas verksamhet, att anta studerande till högskolorna, att ut
färda erforderliga föreskrifter och anvisningar för högskolorna samt att 

verka för att socionomutbildningen i fråga om innehåll och metoder 
fortlöpande förnyas, utvecklas och förbättras i takt med samhällslivets 
krav. Nämnden avger förslag till anslagsframställningar avseende social

högskolorna och nämnden. 
Enligt statsmakternas beslut (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 

1975: 179) skall bl. a. nämnden för socionomutbildning ersättas av ett 
nytt verk, universitets- och högskoleämbetet. Den centrala organisa
tionskommitten för högskolereformen har föreslagit att det nya verket 

inrättas den 1 oktober 1976. 

1975 /76 Beräknat 1976/77 

Nämnden Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 11 of. of.-
Övrig personal 6 of. of. 

17 of. of. 

Anslag 
Lönekostnader 1109 000 346000 346 000 
Sjukvård 2000 1000 l 000 
Reseersättningar 34000 9000 9000 
Lokalkostnader 100 000 27000 27 000 
Utvccklingsarbete 32000 9000 9000 
Informationssystem 90000 
Expenser 298 000 107 000 107 000 

1665 000 499 000 499000 

Nämnden för socionomutbildning 

Pris- och löneomräkning 69 000 kr., varav 8 000 kr. avser höjt löne

kostnadspålägg. 

Föredraganden 

Under detta anslag beräknar jag medel för verksamhet inom nämn
den för socionomutbildning under de första tre månaderna av budget
året 197 6/77. 

21 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Nämnden för socionomutbildning för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 499 000 kr. 

E 5. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 640 396 

3 417 000 
5 020 000 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor (UUH) har till 

uppgift att utrusta universiteten m. fl. läroanstalter och de övriga insti
tutioner som regeringen bestämmer. UUH fullgör utrustningsuppgifter 
inom alla statsclepartements verksamhetsområden. Kungl. Maj:t har den 
15 maj 1959 utfärdat instruktion för UUH (ändrad senast den 15 febru

ari 1974). 
UUH bistår vidare universitetskanslcrsämbetet och lokal- och utrust

ningsprogramkommitteerna för universitet och högskolor vid utrust
ningsplanering samt de statliga forskningsråden vid anskaffning av ut
rustning. UUH svarar även för effektivering och samordning av upp
handling inom universitets- och lärarutbildningssektorerna och sluter i 
samverkan med riksrevisionsverket centrala avropsavtaL som kan till
lämpas inom hela statsförvaltningen. 

Utanför universitets- och högskolesektorn svarar UUH bl. a. för upp
gifter i samband med omlokalisering av statlig verksamhet. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
Expenser 

<lära v för engångsutgifter 

1975/76 

16 
19 

35 

2 442 000 
10 500 

614 000 
350 500 

(-) 
3 417 000 

Beräknad ändring 1976/77 

UUH Före-

+ 5 
+ 5 

+10 

-i-1 546 000 
of. 

+ 69 000 
+ l45 000 

( i- 72 000) 

draganden 

+ 5 
' 3 
+ 8 

+l 403 000 
of. 

+ 68 000 
+ 132 000 

(-) 

+1 760 000 +1603000 

Utrustni11gs11ämnde11 för w1i1•ersitet och högskolor 

1. Pris- och löneomräkning 791 000 kr., varav 85 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. 0-altcrnativet skulle, enligt nämndens bedömning, innebära att 
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nämnden inte skulle kunna fullgöra viktiga delar av uppdrag som rege
ringen beslutat om. Bl. a. skulle en stor del av det utredningsarbetc som 
ligger till grund för nämndens planerande och upphandlande verksam
het i stället komma att belasta andra organ. 

3. ökad medelsanvisning för biträdespersonal, extra arbetskraft, vika
riats- och övertidsersättningar m. m. ( + 225 000 kr.). 

4. Medel för lönekostnader vid åtta tjänster som innevarande bud-
getår bekostas från utbildningsdepartementets kommitteanslag 

( + 671 000 kr.). 
5. Ytterligare medel för lokalkostnader ( + 70 000 kr.). 
6. Förstärkning av medlen för expenser (+ 16 000 kr.). 
7. Medel för inköp av ny telefonväxel ( + 72 000 kr.). 

Föredraganden 

Vid min medelsberäkning har jag beaktat lönekostnaderna vid åtta 
tjänster, vilka innevarande budgetår bekostas från utbildningsdeparte

mentcts kommitteanslag ( + 671 000 kr.). 
I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under anslaget än 

sådana av automatisk natur. Med hänvisning till sammanställningen 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Utrustningsnämnden för universitet och högskolor för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 5 020 000 kr. 
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b) universiteten m. m. 

E 6. Humanistiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 7. Humanistiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1974175 Utgiftl 93 730 237 

1975/76 Anslag2 90 517 000 

1976/77 Förslag3 107 433 000 

Reservation4 1 893 316 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 74 706 946 kr. och driftkostnader 
19 023 291 kr. 

• Därav avlöningar till lärarpersonal 70 143 000 kr. och driftkostnader 
20 374 000 kr. 

• Därav avlöningar till lärarpersonal 82 792 000 kr. och driftkostnader 
24 641 000 kr. 

•Anslaget Humanistiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande humanistisk utbildning .samt 
humanistisk forskarutbildning och forskning vid universiteten i Uppsala, 
Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå. Vidare har under avlöningsan
slaget medel beräknats för vissa kostnader vid universitetet i Linköping, 
vilka bestrids från anslaget Grundläggande humanistisk, samhällsveten
skaplig och matematisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping. Avlö

ningsanslaget fungerar med avseende på dessa kostnader som täcknings
anslag för statsbudgeten. 

I följande sammanställning redovisas - med hänvisning till vad som 
i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 
gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Föredra-
kanslersämbetet ganden 

Personal 
Lärarpersonal 679 + 26 +10 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 70 804 000 +15 267 000 + 12 497 000 

Uppbördsmedel 
Avkastning från vissa 

fonder m. rn. 661 000 152 000 152 000 

Nettoutgift 70143000 +ls 419 ooo +12649 000 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 
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Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt' 

Franska, särskilt modern franska 
1. 1 professur och 1 000 assistent

timmar, Um 

Jdehistoria, särskilt nyare tidens ide
historia 

2. 1 professur och 500 assistent
timmar, S 

Musikvetenskap 
3. 1 professur och 500 assistent

timmar, G 

Spanska, med särskild inriktning på 
latinamerikansk spanska 

4. 1 professur och 1 000 assistent
timmar, G 

5. Ordinariesättning av extra 
uni\lersitets\ektorat 

Etnologi, G 
Finska, S 
:Konstvetenskap, S 
Teatervetenskap, S 

6. överföring av tjänst som 
universitetslektor i finska från 
s till u 

7. 1 tjänst som studievägledare 
med halvtidstjänstgöring, L 

Kostnad. budgetåret Anmärkningar . 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskarut
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

63 

45 

220. 

182 

182 

220 

Överföring till 
samhällsvetenskap
liga fakulteten 

8. Tolkutbildning, S 613 

Gemensamt för flera läroanstalter 
9. överföring till nytt anslag till 

stöd- och innovationsåtgärdcr -1 196 
10. Minskad tilldelning av lärar-

resurser 
11. Stöd till små enheter 
12. Utökad tolkutbildning 
13. Ku.rsanslag för fackspråklig 

utbildning 
14. Höjda kostnadsramar i finska 
15. 8 tjänster som forskarassistent 

16. Löneomräkning 

665 
665 
613 

613 
307 

800 

968 1604 

l2 695 

15 267 

Därav a\lser 
1 845 000 kr. höjt 
lönekostnads pålägg 

i U =' universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, G = universitetet i 
Göteborg, S = universitetet i Stockholm, Um = universitetet i Umeå. 

Universitetskanslcrsämbetet (UKÄ) anför beträffande 0-alternativet 
att en sådan nedskärning skulle kunna ske genom en minskning av med-
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len för assistenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbctc, för 
den grundläggande utbildningen och för driftkostnader. Dessa åtgärder · 
skulle dock enligt UKÄ få mycket negativa konsekvenser i form av 
bl. a. minskad forskningsvolym och försämringar av kvalitet och utbud i 
den grundläggande utbildningen. 

Föredraganden 

Vid universitetet i Göteborg bedrivs musikforskning med bl. a. mu
siksociologisk inriktning. Denna verksamhet överensstämmer väl med 
de av statsmakterna angivna riktlinjerna för utbyggnaden av den huma

nistiska forskningen (prop. 1975: 1 bil. 10 s. 264, UbU 1975: 9, rskr 

1975: 92). Jag finner en förstärkning av ifrågavarande forskningsor
ganisation angelägen. Jag delar univcrsitetskanslersämbetets (UKÄ) 
uppfattning att en tjänst som professor i musikvetenskap bör inrättas vid 
universitetet i Göteborg den 1 juli 1976 och beräknar medel för denna 
tjänst. I anslutning härtill tar jag upp medel för 500 assistenttimmar för 
forskning och allmänt institutionsarbctc. 

Med hänvisning till vad jag anfört om den fortsatta utbyggnaden av 
den humanistiska forskningsorganisationen vid min anmälan av vissa 
gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning beräknar 
jag under avlöningsanslagct medel för två tjänster som forskarassi
stent vid universitetet i Umeå. 

Vidare beräknar jag medel för en tjänst som prokssor i filmveten
skap och för 500 assistenttimmar för forskning och allmänt institutions
arbcte i anslutning till denna tjänst. Motsvarande kostnader bestrids 
innevarande budgetår från anslaget Filmstöd. 

Utbildning i religionskunskap anordnas för närvarande inom humanis
tisk fakultet vid universiteten i Uppsala, Lund och Göteborg. Med hän
syn till intresset för studier i detta ämne, bl. a. som ett led i lärarutbild
ning, har utbildning i religionskunskap även vid universitetet i Stockholm 
aktualiserats. Denna fråga bör enligt min åsikt prövas inom ramen för 
planeringsarbetet för högskolereformen. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 243, UbU 1974: 13, 
rskr 1974: 121) skall tolkutbildning anordnas vid filosofisk fakultet. Viss 
utbildning i finska och tyska har på försök satts i gång vid universi

tetet i Stockholm som ett led i det utrcdningsarbcte rörande tolkutbild
ning som bedrivs av UKÄ. Jag räknar med att utbildningen i nämnda 

ämnen skall ta fastare form fr. o. m. budgetåret 1976/77 och att tolkut
bildning skall kunna ges även i grekiska och serbokroatiska. Jag beräk
nar för detta ändamål sammanlagt 800 000 kr. under avlöningsanslaget. 

Vid min anslagsberäkning har jag tagit hänsyn även till UKÄ:s förslag 
om överföring av en halv tjänst som studievägledare från den humanis

tiska till den samhällsvetenskapliga fakulteten vid universitetet i Lund 
( - 45 000 kr.). Med hänsyn till vad jag anfört beträffande stöd- och 
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innovationsåtgärdcr vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rö

rande högre utbildning och forskning bör ett belopp motsvarande det 

som innevarande budgetår anvisats för grundkostnadstillägg enligt auto
matikbestämmelserna under avlöningsanslaget nästa budgetår beräknas 
under anslaget Vissa kostnader i samband med högskolereform. Jag av

ser att i annat sammanhang föreslå regeringen att nuvarande bestäm

melser om grundkostnadstillägg upphävs. Härutöver räknar jag under 
avlöningsanslaget inte med andra förändringar än sådana av automatisk 

natur. 

Regeringen har föreskrivit att professuren i konsthistoria med konst

teori vid universitetet i Uppsala skall ledigförklaras med benämningen 

professur i konstvetenskap samt att professuren i arabiska språket, sär

skilt modem arabiska, vid universitetet i Stockholm skall ledigförklaras 

med benämningen professur i arabiska, särskilt modem arabiska. Jag 

förordar att dessa tjänsters benämning ändras i enlighet härmed. 

Regeringen har vidare föreskrivit att vissa professurer skall ledigför

klaras med oförändrad benämning, men med viss ändring av ämnesin

nehållet i enlighet med följande sammanställning. För översiktens skull 

vill jag nämna att det vid universitetet i Göteborg även finns en profes

sur i historia, särskilt modern historia. 

Benämning 

Historia 

Historia 

Historia (Sven Warburgs 
professur) 

Läroanstalt' 

G 

s 
s 

Förändring av inriktningen 

Viss inriktning mot historia 
avseende tiden före 1800-ta
lets mitt 

Viss inriktning mot historia 
avseende tiden efter 1800-ta
lets mitt 

' G -= universitetet i Göteborg, S = universitetet i Stockholm. 

UKÄ har föreslagit att benämningen av professuren i filmforskning 
vid universitetet i Stockholm i samband med återbcsättande ändras till 
professur i filmvctcnskap. UKÄ har vidare föreslagit att benämningen av 

professuren i religionshistoria vid universitetet i Uppsala i samband med 

återbesättande ändras till professur i rcligionshistoria, särskilt indisk och 

ostasiatisk. Jag biträder båda förslagen och förordar att tjänsternas be

nlimning ändras i enlighet härmed. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till av

löningar till lärarpersonal till (70 143 000 + 12 649 000-) 82 792 000 kr. 

Vidare beräknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det före

gående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre ut

bildning och forskning, anslaget till driftkostnader till (20 374 000 + 
4 267 000 =) 24 641 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta en professur i enlighet med· 
vad jag förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämning och inriktning av 
vissa professurer i enlighet med vad jag förordat i det före

gående, 
3. till Humanistiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarper

sonal för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 

82 792 000 kr., 

4. till Humanistiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för bud

getåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 24 641 000 kr. 

E 8. Teologiska fakulteterna: Avlöningar till lärarperso~al 

E 9. Teologiska fakulteterna: Driftkostnader 

1974175 Utgift1 

1975/76 Anslag2 
1976177 Förslag3 

6 361 299 

6 669 000 
8 160 000 

Reservation4 247 226 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 5 280 330 kr. och driftkostnader I 080 969 
kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 5 314 000 kr. och driftkostnader 1 355 000 
kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 6 533 000 kr. och driftkostnader 1 627 000 
kr. 

•Anslaget Teologiska fakulteterna: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande teologisk utbildning samt teolo
gisk forskarutbildning och forskning vid universiteten i Uppsala och 

Lund. 
I följande sammanställning redovisas - med hänvisning till vad som 

i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 
gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 

lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

1975/76 

Personal 
Lärarpersonal 60 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 5 314 250 

Uppbörds medel 
Avkastning från vissa fonder 
vid universitetet i Uppsala 250 

Nettoutgift 5 314 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Universitets
kanslers
ämbetet 

+ 10 

-:-2 062 250 

-f- 250 

+2 062 000 

Före
draganden 

+ 

-1-1 219 250 

250 

+1219 000 
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Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande .. 

Ämne m.m./tjänst m.m./ 
läroanstalt1 

Religionspedagogik 
1. 1 professur och 500 

assistenttimmar, U 

Gemensamt för läroanstalterna 
2. 2 tjänster som forskar-

Kostnad budgetåret 
1976/77 (tkr.) 

Grund
läggande 
utbildning 

Forskarut
bildning o. 
forskning 

182 

assistent, U och L 200 
3. Ökad medelsanvisning 

för kursanslag 614 
4. Bortfall av anslag för 

praktisk-teologisk under
visning för studerande 
som genomgått arbets-
marknadsutbildning, U - 36 

578 382 

5. Löneomräkning 1102 

2 062 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund. 

Anmärkningar 

Därav avser 
143 000 kr. höjt 
lönekostnads pålägg 

Enligt universitetskanslersämbetet skulle ett genomförande av 0-alter
nativet innebära en minskning av forskningsorganisationen med två do

centtjänster. Därigenom skulle ytterligare två ämnesområden inom fa

kulteterna bli utan rekryteringstjänster, ett förhållande som skulle bli 
särskilt kännbart då fakulteterna inte disponerar några egna forskaras
sistenttjänster. Vidare skulle såväl driftkostnadsanslag som medlen för 

grundläggande utbildning få skäras ned vilket skulle medföra att de stu
derandes valfrihet inom ramen för 1973 års studieordning skulle behöva 
inskränkas ytterligare. 

Föredraganden 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har föreslagit att benämningen 

av den ena av professurerna i exegetik vid universitetet i Uppsala i sam

band med återbesättande ändras till Nya testamentets exegetik. Jag bi

trlider detta förslag. 

Kursanslaget vid de teologiska fakulteterna bör räknas upp dels med 

hänsyn till ökat studerandeantal dels för att möjliggöra en ökad diffe

rentiering av studiealternativen inom första avdelningen av den grund

läggande utbildningen ( + 102 000 kr.). Ytterligare medel bör anvisas 

även för praktisk-teologisk utbildning ( + 51 000 kr.). 

I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under avlönings-
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anslaget än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till samman

ställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal till 

(5 314000+1219000=) 6 533 000 kr. Vidare beräknar jag i överens

stämmelse med vad jag anfört vid min anmälan av vissa gemensamma 

frågor rörande högre utbildning och forskning anslaget till driftkostnader 

till (1 355 000 + 272 000 =) 1 627 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av en professur 

i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

2. till Teologiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 6 533 000 kr., 

3. till Teologiska fakulteterna: Driftkostnader för budgetåret 

1976/77 anvisa ett rcservationsanslag av 1 627 000 kr. 

E 10. Juridiska fakulteterna: Avlöningar till lärarpersonal 

E 11. luridiska fakulteterna: Driftkostnader 

1974/75 Utgiftl 

1975/76 Anslag2 

1976/77 Förslaga 

14121894 

14 600 000 
17 669 000 

Reservation4 424 310 

1 Därav avlöningar 
2 214 952 kr. 

till lärarpersonal 11 906 942 kr. och driftkostnader 
,· 

• Därav avlöningar 
2 503 000 kr. 

till lärarpersonal 12 097 000 kr. och driftkostnader 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 14 634 000 kr. och driftkostnader 
3 035 000 kr. 

•Anslaget Juridiska fakulteterna: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundliiggande juridisk utbildning samt juri
disk forskarutbildning och forskning vid universiteten i Uppsala, Lund 

och Stockholm. 
I följande sammanställning redovisas - med hänvisning till vad som 

i dd föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagcn under vissa 

gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 

liirarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

Uppbörds medel 
Avkastning från vissa fonc.kr 

m.m. 

Nettoutgift 

1975/76 

139 

12 187 000 

90 000 

12 097 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Universitets
kanslers
ämbetet 

5 

-!-3147000 

+ 10000 

-1-3 137 000 

Föredra
ganden 

of. 

-:-2 547 000 

' ---,--- 10 000 

+2537 000 
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V ni ve rsi te tskansle rsiim be te t 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m.m. /tjänst m.m.f 
läroanstalt' 

1. 3 ordinarie tjänster som 
universitetslektor 

2. 2 tjänster som forskar
assistent, U och L 

3. Löneomräkning 

Kostnad budgetåret 
1976/77 (tkr.) 

Grund
läggande 
utbildning 

395 

Forskarut
bildning o .. 
forskning 

200 

395 200 

2 552 

3147 

Anmärkningar 

Därav avser 
323 000 kr. höjt 

· · lönekostnadspålägg 

1 U = universitetet i Uppsala, L ,~ universitetet i Lund. 

Universitctskanslersämbctet anför beträffande 0-alternativet att en 

nedskärning i första hand skulle påverka omfattningen av den betydelse

fulla undervisning som meddelas av praktiskt verksamma jurister. Även 

driftkostnadsanslaget skulle få minskas avseende kostnader för såv~il 

personal som materiel. 

Föredraganden 

Universitetskanslersämbctet (UKÄ) har med hänvisning till en före
stående reformering av den juridiska grunduthildningen förordat inrät

tandet av tre ordinarie tjänster som universitetslektor. I avvaktan på 
resultatet av det utrcdningsarhete rörande bl. a. tjänsteorganisationem 
utformning som på uppdrag av regeringen pågår inom UKÄ vill jag 

dock inte nu ta ställning till detta förslag. Jag räknar därför inte fö1 
n~ista budgetår med andra förändringar under avlöningsanslaget än så

dana av automatisk natur. Med hänvisning till sammanställningen be

räknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal till (12 097 000 + 
2 537 000 =) 14 634 000 kr. 

Vidare beräknar jag i överensstämmelse med vad jag anfört vid min 

anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning och 

forskning anslaget till driftkostnader till (2 503 000 + 532 000 =) 

3 035 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. till Juridiska fakulteterna: Avlöningar till iärarpersonal för 

budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 14 614 000 kr., 
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2. till Juridiska fakulteterna: Driftkostnader för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 3 035 000 kr. 

E 12. Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärar
personal 

E 13. Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1974/75 Utgiftl 119 823 520 

1975/76 Anslag:.? 114 591 000 
1976177 Förslag3 145 046 000 

Reservation4 2 330 497 

'Därav avlöningar till lärarpersonal 96 998 747 kr. och driftkostnader 
22 824 773 kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 90 224 000 kr. och driftkostnader 
24 367 000 kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 115 015 000 kr. och driftkostnader 
30 031 000 kr. 

•Anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande samhällsvetenskaplig utbildning 

samt samhällsvetenskaplig forskarutbildning och forskning vid universi

teten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå. Vidare har un
der avlöningsanslaget beräknats medel för vissa kostnader vid universi

tetet i Linköping, vilka bestrids från anslaget Grundläggande humanis
tisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig utbildning i 

Linköping. Avlöningsanslagct fungerar med avseende på dessa kostna
der som täckningsanslag för statsbudgeten. 

I följande sammanställning redovisas - med hänvisning till vad som 

i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 
gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - ene.last 
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 

Uppbördsmedel 
Avkastning från vissa fonder 

m.m. 
Nettoutgift 

1975/76 

1 156 

90 409 700 

185 700 

90224 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Föredra-
kanslersämbetet ganden 

-:- 11 + 20 

+23 755 000 +24 830 000 

+ 39 000 + 39 000 

+23 716 000 +24791000 
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Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt' 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskarut
läggandc bildning o. 
utbildning forskning 

Statskunskap 
I. 1 professur, Li 

Tillämpad psykologi 
2. 1 professur och 1 000 assistent

timmar, L 
3. l professur och 1 000 assistent

timmar, Um 

Sociologi, särskilt arbetsmarknads
sociologi 
4. 1 professur och 1 000 assistent

timmar, G 

Arbetspsykologi, särskilt socialpsy
kologi 

5. 1 professur, S 

Hande/srätt 
6. 1 ordinarie tjänst som uni

versitetslektor, Li 

Gemensamt fiir flera läroanstalter 
7. 2 tjänster som forskarassistent 

i arbetsvetenskapliga ämnen, 
Um 

8. 2 tjänster som forskarassistent 
i arbetsvetenskapliga ämnen, G 

9. 2 tjänster som forskarassistent 
i arbetsvetenskapliga ämnen, 
U,L 

10. 1/2 tjänst som studievägledare, 
L 

11. 2 tjänster som studievägledare, 

45 

s 182 
12. Ordinariesättning av extra 

universitetslektorat 
Tillämpad psykologi, Um 
Informationsbehandling, 
särskilt ADB, Li 

13. Överföring till nytt anslag till 
stöd- och innovationsåtgärder -1 063 

14. Minskad tilldelning av lärar-
resurser -1 330 

15. Stöd till små enheter 1 330 

220 

220 

220 

200 

200 

200 

Personlig för 
H. Meijer. Prop. 
1975: 9, UbU 1975: 
17, rskr 1975: 179 

Fr. o. m. 1978-07-01 

Överföring från 
humanistisk fakultet 
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Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt' 

16. Kursanslag för grundläggande 
utbildning 

17. 3 tjänster som forskarassistent, 
S, G, L 

18. Löneomräkning 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskarut
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

511 

300 
325 1 560 

22 520 

23755 

Därav avser 
2 495 000 kr. höjt 
lönekostnadspålägg 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, G = universitetet i 
Göteborg, S = universitetet i Stockholm, Um = universitetet i Umeå, Li = uni
versitetet i Linköping. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) anser att ett genomförande av 0-
alternativet sk--ulle innebära att såväl kursanslaget för forskarutbildning 

som resurserna för grundläggande utbildning vid de samhällsvetenskap
liga fakulteterna måste skäras ned. Detta skulle främst drabba det stora 
antalet forskarstuderande samt studerande för psykologexamen, vilka 
inte skulle kunna få erforderlig handledning. Även antagningen till psy
kologutbildningen skulle få minskas eftersom en betydande del av kurs
anslaget går till denna utbildning. 

Effekterna av minskade resurser för den grundläggande utbildningen 
skulle enligt UKÄ bli längre studietider och kvalitetsförsämringar. 

F öreclraganden 

Starka skäl talar för en förstärkning av organisationen för forskning 
och forskarutbildning i tillämpad psykologi. En tjänst som professor 
i detta ämne bör den 1 juli 1976 inrättas vid vart och ett av universi
teten i Lund och Umeå. I anslutning till respektive tjänst tar jag även 
upp medel för 1 000 assistenttimmar för forskning och allmänt institu
tionsarbete. Beträffande inriktningen av professuren i Umeå instämmer 

jag i universitetskanslcrsämbetets (UKÄ) förslag, med hänvisning till 
vad jag vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre 

utbildning och forskning anfört om förstärkning av resurserna för den 
arbetsvetenskapliga forskningen vid samhällsvetenskaplig fakultet. Där
med har jag även redovisat motiven för inrättandet av en tjänst som 
professor i sociologi, särskilt arbetsmarknadssociologi vid universitetet 

i Göteborg. Jag förordar att även denna tjlinst inrättas den 1 juli 1976. 
I anslutning härtill tar jag upp medel för 1 000 assiste~1ttimmar för 
forskning och allmänt institutionsarbete. För att stimulera den arbets
vetenskapliga forskningen vid samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund 
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bör medel beräknas för en tjänst som forskarassistent med arbetsveten
skaplig inriktning. 

Enligt beslut med anledning av prop. 1975: 9 (UbU 1975: 17, rskr 
l 975: 179) om reformering av högskoleutbildningen m. m. skall den 
1 juli 1976 vid universitetet i Linköping inrättas en professur i stats
kunskap, personlig för Hans Meijer. 

Utbildning i handelsrätt i Linköping bör enligt min mening komma 
till stånd i enlighet med UKA:s förslag. Det ankommer på regeringen 
att besluta härom. 

Jag har inhämtat att en arbetsgrupp inom UKÄ utarbetat förslag till 

förstärkning av den konsumentekonomiska utbildningen inom högsko

lan. Förslagen, som rcmissbchandlats under hösten 1975, står enligt min 
bedömning i god överensstämmelse med av riksdagen framförda syn
punkter i frågan (UbU 1975: 9, rskr 1975: 92). Utredningens förslag 

vad avser grundutbildningcn torde dock inte vara av sådan art att de 
kräver ställningstagande från riksdagens sida. 

Med anledning av UKÄ:s förslag att en halv tjänst som studieväg
ledare skall föras över från den humanistiska till den samhällsveten
skapliga fakulteten vid universitetet i Lund beräknar jag ett ökat me

dclsbchov under förevarande anslag ( + 45 000 kr.). I övrigt räknar jag 

inte med andra förändringar under avlöningsanslagct än sådana av 
automatisk natur. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, 
SU 1966: 42, rskr 1966: 125) har regeringen beslutat att professuren i 
företagsekonomi, särskilt distributionsekonomi, vid universitetet i Umeå 
skall ändras till professur i företagsekonomi. 

Med hänsyn till vad jag anfört beträffande stöd- och innovations
åtgärder vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre 
utbildning och forskning bör ett belopp motsvarande det, som för inne
varande budgetår anvisats för grundkostnadstillägg enligt automatik
bestämmelserna under avlöningsanslaget, nästa budgetår beräknas un
der anslaget Vissa kostnader i samband med högskolereform. Jag avser 
att i annat sammanhang föreslå regeringen att nuvarande bestämmelser 
om grundkostnadstilfägg upphävs. 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till av

löningar till lärarpersonal till (90 224 000 + 24 791 000=) 115 015 000 
kr. Vidare beräknar jag i överensstämmelse med vad jag anfört i det 

föregående vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre 
utbildning och forskning anslaget till driftkostnader till (24 367 000 + 
5 664 000=) 30 031 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att inrätta professurer i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående, 

2. till Samhällsvetenskapliga fakulteterna 111. m.: Avlöningar till 
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lärarpersonal för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag 
av 115 015 000 kr., 

3. till Samhällsvete11skapliga fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 
30 031 000 kr. 

E 14. Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 15. Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1974/75 Utgift1 220 109 166 

1975/76 Anslag2 232 305 000 
1976177 Förslag·q 285 865 000 

Reservation4 5 421038 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 133 237 545 kr. och driftkostnader 
86 871 621 kr. 

'Därav avlöningar till lärarpersonal 134 140 000 kr. och driftkostnader 
98 165 000 kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 163 921 000 kr. och driftkostnader 
121 944 000 kr. 

•Anslaget Medicinska fakulteterna m.m.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande medicinsk utbildning samt 
medicinsk forskarutbildning och forskning vid universiteten i Uppsala, 

Lund, Göteborg och Umeå samt vid karolinska institutet. Vidare skall 
från anslagen bestridas kostnader för viss grundläggande odontologisk 
utbildning, kostnader för vissa medicinska kurser inom blandad medi
cinsk och naturvetenskaplig utbildning vid universitetet i Uppsala, kost

nader för viss utbildning för farmacie magisterexamen, kostnader för 
sjukgymnastutbildningen i Stockholm och Lund, kostnader för viss an
nan sjukgymnastutbildning, kostnader för utbildningen i logopedi vid 
universitetet i Lund samt kostnader vid karolinska institutet för utbild
ningen i logopedi och näringslära. 

I följande sammanställning redovisas - med hänvisning till vad som 
i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagcn under vissa 
gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Före-
kanslers- draganden 
ämbetet 

Personal 
Lärarpersonal 1 480 + 33 + 24 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 134 305 000 +32 441 000 +29 815 000 

Uppbörds medel 
Avkastning från vissa fonder 

m.m. 165 000 -1- 34000 + 34000 
Nettoutgift 134140 000 +32 407 000 +29 781 000 
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U11iversitetska11slersämberet 

Antalet nybörjarplatser för läkarutbildning uppgi'tr innevarande läsår 
till sammanlagt 1 026, varav 196 i Uppsala, 190 i Lund, 168 i Göteborg, 
102 i Umeå och 370 vid karolinska institutet. 

Av universitetskanslersämbetet (UKÄ) föreslagen anslagsförstärkning 
till följd av beslut om ökad läkarutbildning vid karolinska institutet 
(prop. 1969: 137, SU 1969: 187, rskr 1969: 421) ansluter i allt väsentligt 
till de organisationsförslag som överlämnades med UKA:s petita för 
budgetåret 1972/73. I förslaget behandlades även frågan om den tidsmäs

siga inplaceringen av tidigare beslutade 17 tjänster som professor vid in
stitutet (jfr prop. 1970: 122, SU 1970: 135, rskr 1970: 309). Budgetåret 
1972/73 har sju av dessa tjänster inrättats. Enligt statsmakternas beslut 
skall återstående tio tjänster inrättas först när läkarutbildning och forsk

ning kan inledas i resp. ämne vid Huddinge sjukhus. Kungl. Maj:t har 
erhållit bemyndigande av riksdagen (prop. 1972: 1 bil. 10 s. 312, UbU 
1972: 4, rskr 1972: 93) att inrätta dessa tjänster så snart nämnda förut
sättningar föreligger. Med stöd av bemyndigandet har fram t. o. m. bud
getåret 1974/75 sammanlagt sex av dessa. tjänster inrättats. UKÄ föreslår 

nu att - förutom den professur i klinisk immunologi, vilken statsmak
terna beslutat inrätta (prop. 1975: 1 bil. 10 s. 290, UbU 1975: 9, rskr 
1975: 92) den 1 juli 1976 - också den tidigare beslutade professuren i 

psykiatri inrättas vid samma tidpunkt. 
UKA anför att inom fakultetsberedningen för medicin, odontologi 

och farmaci arbete pågår med en långsiktig plan för inrättande av nya 
hl.igre forskartjänster och omprövning av ämnesinnehållet för befintliga 

sådana. Arbetet, som sker i samråd med de medicinska fakulteterna, sta
trns medicinska forskningsråd och de för sjukvården ansvariga, beräk
nas kunn:i redovisas under hösten 1975 i form av ett förslag täckande 
den n[irmaste tioårsperioden. 

LJKA framhåller att hälso- och sjukvårdsområdet f. n. undergår en 
genomgripande omstrukturering som återverkar på förhållandena inom 
utbildning och forskning; utbyggnaden av den öppna vården och om
fördelningen av Hikarresurserna utgör exempel härpå. 

Vad gäller medicinsk fakultet finns, problem beträffande möjlighe
terna att tillgodose de växande krav som den ökade grund-, forskar- och 
vidareutbildningen av läkare ställer på utbildningsresurserna. Inom so
cialstyrelsen pågår fortlöpande arbete med läkarfördelningsprogram, i 
vilket arbete UKA deltar. I första hand gäller det att finna former för 
samordning mellan forskar- och vidareutbildning i ett system med s. k. 
blockförordnanden för läkare under fortsatt vidareutbildning. 

UKA erinrar vidare om försöksverksamhcten med ny studieordning 
för de tre första åren i Eikarutbildningen. Verksamheten är sedan läs

året 1974/75 igång vid samtliga medicinska fakulteter. UKA har rege
ringens uppdrag att utreda förutsättningarna för och lägga fram förslag 

22 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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till en försöksverksamhet avseende även det fjärde året i läkarutbild

ningen och syftande till en närmare anknytning av utbildningen till den 

öppna vården. 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m.m. /tjänst m.m./ 
läroanstalt' 

Ökad läkarutbildning 
1. Karolinska institutet 

därav 1 professur i vart 
och ett av ämnena 

klinisk immunologi 

psykiatri 

Medicinsk cellgenetik 
2. 1 professur, Kl 

Pediatrisk urologi 
3. Indragning av en personlig 

tjänst som biträdande 
professor, Kl 

Klinisk farmakologi 
4. 1 professur, L 

Ldngvdrdsmedicin 
särskilt geriatrik 

5. 1 professur, G 

Yrkeshygien 
6. 1 professur, Li 

Logopedutbild11ing 
7. Medel för ökad utbild-

ning, L, Kl 

Dietetikerutbild11i11g 
8. Medel för kurs vid 

Nordiska hushållshög-
skolan 

Sjukgym11astutbildni11g 
9. Lärare i sjukgymnastikens 

praktik, L 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskarut
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

1 889 290 

145 

-132 

40 

145 

316 

147 

89 

Prop. 1969: 137, SU 
1969: 187, rskr 1969: 
421; 
prop. 1970: 122, SU 
1970: 135, rskr 1970: 
309; 
prop. 1972: I bil. JO 
s. 312, UbU 1972: 4, 
rskr 1972: 93 
Tidigare beslutad. 
Tjänsten inrättas 
1976-07-01 
Tidigare beslutad, 
dock ej tidpunkten 

Med samtidig indrag-
ning av en personlig 
tjänst som professor 
i medicinsk cellforsk-
ning och genetik 

Innehavaren avgången 
med pension 

Med samtidig indrag-
ning av en tjänst som 
lärare i Le 15 

För detta ändamål 
redovisas medel under 
anslaget E 25. 
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Ämne m.m. /tjänst m.m./ 
läroanstalt1 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 

Gemensamt för ffera läro
anstalter 
10. 6 tjänster som forskar

assistent 

1976/77 (tkr.) 

Grund- Foskarut-
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

500 

11. 2,5 tjänster som studie- 223 
vägledare 

12. Arvoden till koordinatorer 51 
av arbetsvetenskapliga 
moment i läkarutbild-
ningen 

2 715 988 

l 3. Löneomräkning 28 738 

32 441 

För detta ändamål 
redovisas 100 tkr. under 
anslaget E 25. 

För detta ändamål 
redovisas 10 tkr. under 
anslaget E 25. 

Därav avser 
4 270 000 kr. höjt 
lönekostnads pålägg 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, G = universitetet 
i Göteborg, Li = universitetet i Linköping, Kl = karolinska institutet. 

UK.Ä:s förslag avseende medicinsk utbildning och forskning vid uni
versitetet i Linköping redovisas närmare under anslaget Teknisk samt 
viss medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig utbildning och forsk

ning m. m. i Göteborg och Linköping. 
Enligt UK.Ä:s mening kan inte någon speciell del av anslagen anses 

mer umbärlig än andra, varför en nedskärning enligt alternativ 0 måste 
fördelas i proportion till totalresurserna. Alternativ 0 skulle medföra 
friställning av ca 150 personer med heltidsanställning. Då ca 40 % av 
avlöningsanslagen avser tjänster med sjukvårdsanknytning kan effek
terna av alternativ 0 inte bedömas enbart från utbildnings- och forsk
ningssynpunkt. En reducering av medclsanvisningen kommer att drabba 
såväl grundutbildning som forskning/forskarutbildning och måste resul
tera i en försämrad slutprodukt och minskad forskningsvolym, resultat 
som kommer att återverka på sjukvården. 

Styrelsen för Konung Gustaf V:s 80-årsfond 

Under innevarande budgetår beräknas under anslaget Bidrag till 

Konung Gustaf V:s forskningsinstitut medel för vissa lönekostnader 
vid institutet. Övriga kostnader för verksamheten täcks av medel från 
Konung Gustaf V:s 80-årsfond. Vid institutet, där ett sextiotal forskare 
är verksamma, bedrivs huvudsakligen forskning med inriktning mot reu
matiska och andra invalidiserande folksjukdomar (prop. 1947: 272, SU 
1947: 247, rskr 1947: 436). 

Styrelsens förslag innebär i huvudsak följande. 
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1. Löneomräkning m. m. 419 000 kr., varav 31 000 kr. avser höjt löne
kostnadspålägg. 

2. 0-alternativct skulle innebära att en tjänst som ekonomibiträde 
måste dras in. 

3. Medelsanvisning för vissa lönekostnader som f. n. bestrids från 
Konung Gustaf V:s 80-årsfond ( + 81 000 kr.). 

4. Bidrag till kostnader för driften av institutet vilka inte hänför sig 
till löner ( + 185 000 kr.). 

5. Styrelsen har med förslag till anslagsframställning för budgetåret 
1976177 överlämnat två promemorior angående forskningsinstitutets eko
nomiska ställning. Styrelsen framhåller att driften av institutet i minst 
nuvarande omfattning är beroende av ökat ekonomiskt stöd från staten. 

Styrelsen har i sammanhanget skisserat vissa alternativ beträffande 
institutets framtida ställning. De olika alternativen innebär i korthet 
följande. 

Enligt alternativ l skall institutet behålla sin nuvarande ställning i 
förhållande till 80-årsfonden. Staten förutsätts överta samtliga kostna
der för driften av institutet och det löpande underhållet av instituts
fastighcten. Nytt djurhus byggs i 80-årsfondens regi. 

Alternativ 2 innebär att staten övertar institutsfastigheten och förbin
der sig att svara för fortsatt verksamhet vid institutet i minst nuvarande 
omfattning samt att snarast uppföra nytt djurhus. Fastigheterna invärde
ras på karolinska sjukhusets delfond av statens allmänna fastighetsfond. 
80-årsfonden förpliktar sig att - liksom hittills - bidra till verksam
heten vid institutet med avkastningen av vissa fondmedel. 

Enligt alternativ 3, slutligen, sla1Ile staten överta institutsfastigheter
na och förbinda sig att svara för fortsatt verksamhet vid institutet i 
minst nuvarande omfattning samt att snarast uppföra nytt djurhus. 
Fastigheterna invärdcras på karolinska sjukhusets delfond av statens 
allmänna fastighetsfond. 

Förhandlingar förutsätts härvid tas upp mellan 80-årsfondcn och 
staten rörande eventuellt överförande av vissa fondmedel till staten. 

Styrelsen har inhämtat yttrande.över nämnda promemorior från bygg
nadsstyrclscn, direktionen för karolinska sjukhuset, karolinska institutet 
och samarbetsnämnden för lokal- och utrustningsprogramkommittcer
na för universitet och högskolor. Yttranden har vidare avgivits av kam
markollegiet, statskontoret, riksrevisionsverket (RRV), socialstyrelsen, 
nämnden för undervisningssjukhusens utbyggande (NUU) och UKA. 

Remissinstanserna anser att forskningen vid institutet är av stor be
tydelse och ställer sig positiva till ett statligt övertagande av institutet. 
RRV erinrar om att staten redan i dag svarar för större delen av in
stitutets driftkostnader. Flertalet remissinstanser förordar en lösning 
enligt alternativ 3. RRV anser dock att ett övertagande bör ske utan 
förpliktelser såvitt avser omfattning och inriktning av den framtida 
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verksamheten vid institutet. RRV och NUU förordar för sin del att 
flertalet tjänster vid institutet skall föras över till karolinska sjukhuset 
- endast sådan personal som uteslutande anställts för utbildning och 
forskning bör föras över till karolinska institutet. Frågan om uppföran
de av djurhus bör enligt dessa myndigheter prövas mot bakgrund bl. a. 
av en planerad översyn av lokalförhållandena för den djurexperimen
tella verksamheten vid karolinska sjukhuset. 

Fören ingen för njursjuka i Västsverige har inkommit med en skri
velse med förslag om ett tvärvetenskapligt forskningsinstitut inom njur
medicin. Förslaget innebär att en byggnad med inredning och utrust
ning till en kostnad av sammanlagt ca 13 milj. kr. skall finansieras av 

Föreningen för njursjuka i Västsverige med donationer och insamlade 
medel. Vid institutet föreslås ett 60-tal personer vara verksamma un
der ledning av fem forskare med profcssorskompetens. Driftbudgeten 
på 3,8 milj. kr. - 3,3 milj. kr. i löner samt 0,5 milj. kr. för materiel -
skall enligt förslaget finansieras genom särskilda anslag till tjänster och 
forskningsanslag. 

Forskningsinstitutets mål skall vara framför allt att lösa vissa av de 
grundläggande problemen inom transplantationsområdet. Vidare skall 
institutet bedriva ett tvärvetenskapligt samarbete mellan kliniska fors

kare och grundforskare. 
Socialstyrelsen, statens medicinska forskningsråd och UKÄ har yttrat 

sig över förslaget. 
I sina yttranden framhåller dessa myndigheter att det självfallet före

ligger ett stort behov av utökade resurser inom det föreslagna institutets 
forskningsfält. Myndigheterna ifrågasätter dock om detta behov bäst 
tillgodoses genom att ett nytt forskningsinstitut inrättas och förordar 
att de resurser som Föreningen för njursjuka i Västsverige är villig att 
satsa tillförs redan nu uppbyggda forskningsinstitutioner. 

Föredraganden 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1970: 122, SU 1970: 135, rskr 
1970: 309) skall för läkarutbildning samt forskarutbildning och forsk
ning i kliniska ämnen vid karolinska institutet under budgetåren 1972/73 
-1976177 inrättas sammanlagt 17 professurer med placering vid Hud
dinge sjukhus. Budgetåret 1972/73 inrättades sju av dessa professurer. 
Kungl. Maj:t har bemyndigats (prop. 1972:1 bil. 10 s. 312, UbU 
1972: 4, rskr 1972: 93) att inrätta återstående tio professurer när läkar
utbildning och forskning kan inledas i resp. ämne vid sjukhuset. Med 
stöd av bemyndigandet har hittills ytterligare sex professurer inrättats. 
Statsmakterna har vidare (prop. 1975: 1 bil. 10 s. 290, UbU 1975: 9, 
rskr 1975: 92) beslutat inrätta professuren i klinisk immunologi den 
1 juli 1976. Jag beräknar nu medel för denna tjänst. 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har därutöver föreslagit att den 
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tidigare beslutade professuren i psykiatri med placering vid Huddinge 
sjukhus skall inrättas vid samma tidpunkt och att överläkaren vid all
mänpsykiatriska kliniken vid sjukhuset, docenten Bengt Jansson, skall 
utses till förste innehavare av tjänsten. Jag tar nu upp medel även för 
denna tjänst. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att 
Jansson utses till förste innehavare av professuren. 

För de lärartjänster m. m. som skall inrättas budgetåret 1976/77 för 
läkarutbildningen vid karolinska institutet i samband med den pågående 
utbyggnaden (prop. 1965: 141, SU 1965: 173, rskr 1965: 411 och prop. 
1969: 137, SU 1969: 187, rskr 1969: 421) har jag beräknat medel mot
svarande en helårskostnad i fortvarighetstillståndet av 1 530 000 kr. 

Jag avser att i annat sammanhang efter förslag av UKÄ återkomma 
till regeringen med förslag avseende tjänster m. m., som inom ramen 
för de nu beräknade medlen bör inrättas vid institutet budgetåret 
1976/77. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att chefen för socialdeparte
mentet tidigare denna dag vid sin anmälan av förslagsanslaget Karo
linska sjukhuset: Driftkostnader tagit upp medel för en tjänst som bi
trädande överläkare vid sjukhusets hudklinik med anledning av den 
ökade läkarutbildningen vid karolinska institutet. 

Hiirvid har även beaktats att medel för vissa kostnader vid en tjänst 
som biträdande överläkare vid radiumhemmets allmänna avdelning 
vid Karolinska sjukhuset, vilken bl. a. motiveras av läkarutbildningen, 
skall beräknas under anslaget Karolinska sjukhuset: Driftkostnader. 
Under sistnämnda anslag har å andra sidan under innevarande budgetår 
medel beräknats vid vissa tjänster för läkarutbildningen vid institutet, 
för vilket ändamål medel nu skall beräknas under förevarande avlö
ningsanslag. 

Jag vill vidare erinra om vad chefen för socialdepartementet tidigare 
denna dag vid sin anmälan av förslagsanslagen Akademiska sjukhuset 
i Uppsala: Avlöningar till läkare och Akademiska sjukhuset i Uppsala: 
Driftkostnader anfört beträffande inrättande den 1 juli 1976 av ett pa
tologiskt och ett kliniskt-bakteriologiskt centrallaboratorium vid sjuk
huset. Härvid avses de båda tjänsterna som professor i patologi, den 
personliga tjänsten som professor i klinisk bakteriologi samt tjänsten 
som biträdande professor i patologi, särskilt neuropatologi vid univer
sitetet i Uppsala komma att förenas med överläkartjänster vid sjuk
huset. Chefen för socialdepartementet har vid sin anmälan av nämnda 
~mslag beräknat medel för bl. a. dessa överläkartjänster. Förevarande 
avlöningsanslag bör med anledning av omorganisationen minskas med 
ett belopp motsvarande kostnaderna vid två extra ordinarie tjänster som 
forskarassistent samt för 7 425 assistenttimmar. Förevarande driftkost
nadsanslag bör vidare minskas med 771 000 kr. 

I likhet med UKÄ anser jag en förstärkning av forsknings- och ut-
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bildningsresurscrna i klinisk farmakologi angelägen. Professurer i äm
net finns f. n. vid universitetet i Linköping och vid karolinska institutet, 
Huddinge sjukhus. Jag förordar nu i överensstämmelse med UKÄ:s 
förslag att ytterligare en professur i ämnet inrättas den 1 juli 1976 och 
att denna tjänst placeras vid universitetet i Lund. Härvid bör den be
fintliga extra ordinarie tjänsten som lärare i klinisk farmakologi vid 
universitetet dras in. Jag vill i detta sammanhang understryka den 

kliniska farmakologiens inriktning jämväl mot den öppna vården. 
UKÄ har vidare - efter förslag från fakultetsbcredningcn för medi

cin, odontologi och farmaci, som givit ytterligare resurser i geriatrik 
särskild prioritet (jfr prop. 1975: 1 bil. 10 s. 291) och med överläm
nande av skrivelse från socialstyrelsen angående utbyggnad av forsk
ningsrcsurserna inom långvårdsmedicinens område - föreslagit att en 
profes$ur i långvårdsmedicin, särskilt geriatrik inrättas vid universitetet 

i Göteborg den 1 juli 1976. Jag biträder UKÄ:s förslag och beräknar 
nu medel för tjänsten. 

Styrelsen för Konung Gustaf V:s 80-årsfond har med förslag till an
slagsframställning för Konung Gustaf V:s forskningsinstitut överlämnat 
två promemorior angående institutets ekonomiska ställning. Styrelsen 
har härvid framhållit att driften av institutet i minst nuvarande omfatt
ning är beroende av ökat ekonomiskt stöd från staten. Styrelsen har 
vidare skisserat vissa alternativ av vilka två innebär att staten övertar 

driften av institutet. 
I likhet med UKÄ och övriga myndigheter som yttrat sig i ärendet 

anser jag att verksamheten vid institutet är av stort värde. 
Jag vill erinra om att forskningen vid institutet till övervägande del 

är inriktad mot sådana områden som prioriterats högt av statsmakterna, 
bl. a. mot reumatologi och geriatrik samt att de resultat som nåtts varit 
av stort intresse. Jag anser därför i likhet med remissinstanserna över
vägande skäl tala för att staten nu övertar ansvaret för verksamheten 
vid institutet. 

Mot denna bakgrund har regeringen under förbehåll av riksdagens 
godkännande den 17 december 1975 träffat avtal med Konung Gustaf 
V:s 80-årsfond om övertagande av ansvaret för verksamheten vid 
Konung Gustaf V:s forskningsinstitut. Avtalet bör fogas till detta pro

tokoll som bilaga 10.1. 

Enligt avtalet övertar staten den 1 juli 1976 ansvaret för verksam
heten vid forskningsinstitutet. Fonden överlåter till staten utan vederlag 

institutets byggnad, all institutet tillhörig inredning, utrustning och in
ventarier m. m. Till staten överförs vidare vissa fondmedel. Den perso
nal som den 30 juni 1976 innehar vissa närmare angivna tjänster vid 

institutet erbjuds vidare motsvarande statlig anställning. 
Jag förordar att regeringen nu inhämtar riksdagens godkännande av 
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detta avtal. Regeringen bör äga rätt att vid behov träffa överenskom
melse om mindre ändringar i avtalet. 

Jag förordar vidare att vid karolinska institutet den 1 juli 1976 in
rättas en ordinarie tjänst som professor i· medicin, särskilt reumatiska 
och andra invalidiserande folksjukdomar. TjEinstcn bör vara förenad 
med överläkartjänst inom samma verksamhetsområde vid karolinska 
sjukhuset. Jag vill erinra om att chefen för socialdepartementet vid sin 
anmälan av förslagsanslaget Karolinska sjukhuset: Driftkostnader be
räknat medel härför. Vid bifall till mitt förslag avser jag att i annat 

sammanhang föreslå regeringen att innehavaren av tjänsten som före
ståndare vid Konung Gustaf V:s forskningsinstitut, professorn Lars 
Carlson, utses till förste innehavare av denna professur. Med hänvis
ning till vad jag nu anfört beträffande övertagande av verksamheten vid 
Konung Gustaf V:s forskningsinstitut beräknar jag under förevarande 
avlöningsanslag medel för nämnda professur och under förevarande 
driftkostnadsanslag medel för vissa övriga tjänster m. m. Jag kommer 
i det följande vid min anm~ilan av förslagsanslaget Lokalkostnader vid 
universiteten m. m. att ta upp medel för vissa ytterligare kostnader, som 
föranleds av statens övertagande av verksamheten vid institutet. 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att forsknings
institutet inordnas som en institution vid karolinska institutet med be
nämningen Konung Gustaf V:s forskningsinstitut. 

Föreningen för njursjuka i Västsverige har föreslagit att ett institut 
för njursjukvården skapas, varvid föreningen skulle ansvara för bygg
nads- och utrustningskostnaderna och staten för driftkostnaderna. Det 
föreslagna institutet skall enligt planen ha en tvärvetenskaplig karakfar 
och de huvudansvariga forskarna skall ha kompetens i immunologi, 
biokemi och immunopatologi. Inom samtliga dessa områden finns för 
närvarande tjänster vid de medicinska fakulteterna. Jag anser därför 
i likhet med remissinstanserna att de resurser som föreningen är villig 
att satsa bör tillföras den reguljära forskningsorganisationcn. 

Jag kommer senare vid min anmälan av anslaget Teknisk samt viss 

medicinsk och naturvetenskaplig utbildning och forskning m. m. i Göte

borg och Linköping att ta upp medel för en tjänst som forskarassistent 
vid universitetet i Linköping. Tjänsten bör i enlighet med UKÄ:s för
slag ges en arbetsvetenskaplig inriktning. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag i det föregående vid 
min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning och 
forskning anfört beträffande regeringens beslut den 26 juni 197 5 om an
knytning av arbetarskyddsstyrelsens professors- och laboratorstjämter 
till universitetsorganisationen. Beslutet innebär bl. a. att innehavarna av 
dessa tjänster åläggs viss tjänstgöringsskyldighct inom universitetsorga
nisationen efter beslut av· UKÄ i samråd med arbetarskyddsstyn.:lscn. 

Härigenom tillförs främst forskarutbildningen en avsevärd handled-
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ningsresurs och skapas bättre förutsättningar för arbetsvetenskaplig 
forskning och forskarutbildning inom universitctsorganisationcn. 

UKÄ har i särskilda skrivelser föreslagit en ökning av antalet ut
bildningsplatscr för logopedutbildning vid universiteten i Stockholm 
och Lund från nuvarande 16 till 24 var tredje termin. Behovet av yttcr
ligan: logopeder har på olika sätt vitsordats och förutsättningarna för 
en utökning är gynnsamma vid båda läroanstalterna. Jag biträder där
för UKÄ:s förslag om ökad utbildning och beriiknar nu ytterligare 

316 000 kr. härför. 

UKA har fört fram styrelsens för Nordiska hushållshögskolan förslag 
om en permanent utbildning av dietetiker i hushållshögskolans regi. 
Statsrådet Hjelm-Wallen kommer i det följande under anslaget Semi

narierna för huslig utbildning: Avlöningar till lärarpersonal m. m. att 
avisera en proposition om färarutbildning m. m. där bl. a. förslag om 
en vidareutbildning av ekonomiföreståndare och hushållslärare till die
tist kommer att framläggas. Utbildningen avses börja budgetåret 1976/ 
77. Frågan om dietetikerutbildning får övervägas i detta sammanhang. 

Genom Kungl. Maj:ts beslut har den 1 februari 1975 inrättats en ordi

narie tjänst som universitetslektor i hygien vid universitetet i Göteborg. 
Vid universitetet har vidare genom regeringens beslut en ordinarie tjänst 
som universitetslektor i anatomi inrättats den 1 mars 1975. 

Enligt vad jag inhämtat har fakultetsberedningen för medicin, odon

tologi och farmaci i november 1975 antagit ett inom beredningen ut
arbetat förslag till riktlinjer för prövningar enligt 69 § universitetsför
ordningen av professurer vid medicinsk fakultet. Riktlinjerna, som av
ser tiden fram till den 1 juli 1985, utgör ett underlag för förslag att 
inom befintlig ram tillgodose angelägna forskningsområden. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, 
SU J966: 42, rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit dds att profes
suren i radioterapi vid universitetet i Lund och professuren i radioterapi 
med tumördiagnostik vid universitetet i Umeå i samband med åter
beslittande ändras till professurer i onkologi, dels att professuren i prak
tisk medicin vid universitetet i Lund i samband med återbesättande iind
ras till professur i medicin. 

Vid min medelsberäkning av förevarande avlöningsanslag har jag 
beaktat regeringens beslut den 7 maj 1975 om inrlittande av två extra 

ordinarie universitetslcktorat vid universitetet i Uppsala. Jag har vidare 
under detta anslag - med anledning av regeringens beslut den 29 maj 
1975 om inrättande av vissa personliga tjänster vid universitetet i Stuck
holm, karolinska institutet och tekniska högskolan i Stockholm - tagit 
upp medel vid en för G. Westöö personlig extra ordinarie tjän:;t som 
professor i toxikologisk kemi vid karolinska institutet. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inle med andra förlindringar 
under avlöningsanslaget än sådana av automatisk natur. Med hänvisning 
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till sammanställningen beräknar jag sålunda anslaget till avlöningar till 
lärarpersonal till (134140 000 + 29 781 000=) 163 921 000 kr. Vidare 
beräknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående . 
vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning 

och forskning, anslaget till driftkostnader till (98 165 000 + 23 779 000 

=) 121 944 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta professurer i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående, 

2. godkänna av regeringen träffat avtal med Konung Gustaf V:s 
80-årsfond angående övertagande av ansvaret för Konung 

Gustaf V:s forskningsinstitut, 
3. bemyndiga regeringen att i anslutning härtill inrätta en pro

fessur vid karolinska institutet i enlighet med vad jag förordat 

i det föregående, 
4. godkänna vad jag i övrigt anfört beträffande övertagande av 

Konung Gustaf V:s forskningsinstitut, 
5. till Medicinska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarper

sonal för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

163 921 000 kr., 
6. till Medicinska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för budget

året 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 121 944 000 kr. 

E 16. Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 17. Odontologiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1974175 Utgift1 

1975176 Anslag2 

47 569 038 
55 582 000 

1976/77 Förslag3 72 588 000 

Reservation4 1 908 966 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 33 565 686 kr. och driftkostnader 
14 003 352 kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 37 345 000 kr. och driftkostnader 
18 237 000 kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 49 120 000 kr. och driftkostnader 
23 468 000 kr. 

•Anslaget Odontologiska fakulteterna m.m.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för tandläkarutbildning samt odontologisk forskar
utbildning och forskning vid universiteten i Lund, Göteborg och Umeå 

samt vid karolinska institutet. Vidare utgår från dessa anslag medel till 
de statliga tandtekniker- och tandsköterskeskolorna. 

I följande sammanställning redovisas - med hänvisning till vad som 

i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 
gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 
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Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 
Lönekostnader 

Universitetskanslersämbetet 

1975/76 

418 

37 345 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Universitets
kanslcrs
ämbetet 

Före
draganden 

+ 39 + 34 

+ 12 661 000 -!-11 775 000 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ämne m.m. /tjänst m.m./ 
läroanstalt' 

Ökad tandläkarutbildning 
I. Karolinska institutet 

Oral mikrobiologi 
2. 1 tjänst som biträdande 

professor, tillika övertand-
läkare, L 

Odontologisk teknologi 
3. 1 professur, L 

Parodontologi 
4. 2 professurer, L, Um 

Gemensamt för flera läroanstalter 
S. 1 tjänst som docent, G 
6. I tjänst som forskarassi-

stent, Kl 
7. Kursanslag 

8. Löneomriikning 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1976/77 (tkr.) 

Grund
läggande 
utbild
ning 

3 506 

3 506 

8 675 

12 (i61 

Forskar
utbildning 
och 
forskning 

192 

13 

27 

102 
100 

46 

480 

Prop. 1970: 122, SU 
1970: 135, rskr 
1970: 309 

Med samtidig indrag-
ning av en tjänst som 
biträdande professor 
i odontologisk tekno-
logi 

Med samtidig indrag-
ni ng av två tj änstcr 
som biträdande 
professor 

Därav avser 
I 017000 kr. höjt 
lönekostnads pålägg 

1 L = universitetet i Lund, G = universitetet i Göteborg, Um = universitetet 
i Umeå, Kl = karolinska institutet. · 
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0-alternativet skulle enligt universitetskanslersämbetet (UKA) med
föra att ca 30 personer mcc.I heltidsanställning måste friställas. Detta 
skulle främst drabba den grundläggande utbildningen, men även forskar

utbildning och forskning och måste resultera i en försämrad kvalitet i 

tandläkarutbildningen och i en minskad forskningsvolym. En anslagsrc

ducering kan emellertid inte enbart bedömas från utbildnings- och 
forskningssynpunkt, då den berör även den tandvårdande verksamheten. 

UKÄ erinrar om att socialstyrelsen i januari 1975 i samråd med äm
betet och skolöverstyrelsen tillsatt en utredning om den långsiktiga efter
frågan på tandvårdspersonal. Utredningen skall bygga sitt arbete på en 

analys av den lämpliga fördelningen av arbetsuppgifter på olika katego
rier av tandvårdspersonal. UKÄ pekar vidare på att tandläkarutbild
ningens utformning också berörs av 1971 års utredning om tandläkares 
specialistutbildning m. m. 

Föredraganden 

Statsmakterna beslutade år 1970 om utbyggnad av organisationen 
för tandläkarutbildning i Stockholm (prop. 1970: 122, SU 1970: 135, 

rskr 1970: 309). Sedan vårterminen 1975 bedrivs utbildning i kliniska 
ämnen vid enheten i Huddinge. Den totala intagningskapaciteten för 
tandläkarutbildning i landet uppgår till 500 platser per år. Av dessa 
finns 100 platser vid universitetet i Lund, 120 vid universitetet i Göte

borg, 60 vid universitetet i Umeå och 220 vid karolinska institutet, var
av J 20 med den kliniska utbildningen förlagd till Huddinge. 

För lärartjänster m. m. för det ökade antalet tandläkarstuderande 
vid karolinska institutet (jfr prop. 1970: 122, SU 1970: 135, rskr 1970: 
309) har jag beräknat medel motsvarande en helårskostnad i fortvarig
hctstillståndet av 3 000 000 kr. Jag avser att i annat sammanhang. efter 
förslag av univcrsitetskanslersämbetct (UKÄ), återkomma t!ll rege
ringen med förslag avseende tjänster m. m. som inom ramen för de nu 
beräknade medlen bör inrättas vid institutet budgetåret 1976/77. 

Genom regeringens beslut inrättas den 1 januari 1976 en ordinarie 

tjänst som universitetslektor i odontologisk teknologi vid karolinska 

institutet. 
För förstärkning av forsknings- och forskarutbildningsrcsurserna vid 

karolinska institutet har jag beräknat medel för ytterligare en tjänst 

som forskarassistent. 
Jag vill i detta sammanhang erinra om att statsmakterna nyligen ut

talat sig för att en allmäntjänstgöring i folktandvården före 1egitirn2-
tion som tandläkare bör införas snarast möjligt (prop. 1975/76: 44, sru 
1975/76: 15, rskr 1975176: 66). Regeringen har den 9 oktober 1975 upp
dragit åt socialstyrelsen och UKÄ att genomföra det utrednings- och 

planeringsarbete som behövs för att snarast möjligt genomföra ett 
system med allmäntjänstgöring för tandläkare. Uppdraget skall full-
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göras mot bakgrund av förslag från utredningen rörande tandläkarnas 

specialistutbildning m. m. och med utgångspunkt i ett av de båda ver

ken överlämnat förslag till övergångsanordningar som innebär ett års 

allmäntjänstgöring i kombination med en omläggning av grundutbild
ningcn till tandläkare fr. o. m. femte studieterminen till sammanlagt 

4 1/2 års utbildning. Utredningen rörande tandläkarnas specialistutbild

ning m. m. har nyligen avgivit sitt huvudbetänkande (Ds S 1975: 14) 

Tandläkarnas utbildning bl. a. innehållande förslag till en omläggning 

av hela tandläkarutbildningen och förkortning av denna med en termin. 

Betänkandet remissbehandlas f. n. Jag räknar med att mot bakgrund 

av dessa förslag och vad jag i det föregående anfört om allmäntjänst

göring m. m. ställning kan tas samtidigt till frågorna om förkortning av 

grundutbildningcn inklusive erforderliga övcrgångsanordningar och om 

införande av allmäntjänstgöring. 

Inom socialstyrelsen pågår f. n. i samarbete med UKÄ och skol
överstyrelsen utredning om den långsiktiga efterfrågan på skilda slag 

av tandvårdspersonal. Jag vill i det sammanhanget erinra om vad stats

rådet Hjelm-Wallen anfört rörande ökad utbildning av tandhygienister 

vid sin anmälan i det föregående av anslaget Bidrag till viss vårdyrkes
utbildning. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: 1 bil. 10 s. 361, 

SU 1966: 42, rskr 1966: 125) har regeringen föreskrivit att professuren i 

oral histopatologi vid universitetet i Göteborg skall ändras till professur 
i oral patologi. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under avlöningsanslaget än sådana av automatisk natur. Med hänvis

ning till sammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till 

lärarpersonal till (37 345000+11775000=) 49 120 000 kr. Vidare be
räknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående vid 
min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning 
och forskning, anslaget till driftkostnader till (18 237 000 + 5 231 000=) 

23 468 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. till Odontologiska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärar

personal för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

49 120 000 kr., 
2. till Odontologiska fakulteterna m. m.: Driftkostnader för bud

getåret 1976177 anvisa ett rcservationsanslag av 23 468 000 kr. 

E 18. Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa tandvårdskostnader 

1974/75 Utgift1 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

28 190 092 

29 0:!2 000 
43 207 000 

1 Anslaget Odontologiska fakulteterna m.m.: Vissa tandsjukvårdskostnader. 
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Detta anslag avses för den tandvård, som bedrivs i anslutning till den 
odontologiska utbildningen och forskningen vid universiteten i Lund, 
Göteborg och Umeå samt vid karolinska institutet. Vidare utgår från 
anslaget vissa medel till de statliga tandtekniker- och tandsköterske

skoloma samt till ersättning åt tandtekniker- och tandsköterskeprakti

kanter. 
Tandvård ges vid universiteten i Göteborg och Umeå inom ramen för 

tandvårdscentraler. Vid universitetet i Lund och karolinska institutet, 
enheten vid Holländargatan, ges tandvård dels vid kandidatkliniker, 
som ingår i de kliniskt-odontologiska institutionerna, dels vid lärarkli
nik. Vid karolinska institutet, enheten i Huddinge, bedrivs tandvårds
verksamhet sedan vårterminen 1975 enligt Göteborg/Umeå-modellen. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Före-
kanslers- draganden 
ämbetet 

Personal 
Tandvårds personal 489 + 55 + 50 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 27 104 000 +12 919 000 +12015000 
Materiel m.m. 7 636 000 . + 1540000 + 1235000 
Lärarkliniker m.m. 4 823 000 + 909 000 + 822000 
Sjukvård 22000 of. of. 
Reseersättningar JO 000 of. of. 
Telegram och telefon 150 000 of. J_ 175 000 ' Renhållning och städning 1 713 000 + 1023000 + 813 000 
Ersättning till Malmö kommun + 125 000 

41458 000 +16 391 000 +15185 000 

Uppbördsmedel 
Patientavgifter m.m. 12 436 000 + 2 400 000 + 1000000 

12 436 000 + 2 400 000 + 1 000000 

Nettoutgift 29 022 000 -i-13 991 000 +14185 000 

V niversitetskanslersämbetet 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 11 462 000 kr., varav 954 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
2. En reducering motsvarande alternativ 0 skulle enligt universitets

kanslcrsämbetet (U.KÄ) medföra, att drygt 20 personer friställs med en 
minskad vårdkapacitet som följd. Enligt UKA. bör en reducering av 

detta anslag inte komma i fråga, främst med hänsyn till den förestående 
utbyggnaden av resurserna för specialisttandvård och specialistutbild

ning. 
3. Fortsatt uppbyggnad av verksamheten vid karolinska institutet, en

heten i Huddinge, till följd av statsmakternas beslut år 1970 om utbygg
nad av organisationen för tandläkarutbildning i Stockholm (prop. 1970: 
122, SU 1970: 135, rskr 1970: 309) ( + 4 203 000 kr.). 
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4. Medel till tjänster m. m. för förebyggande tandvård ( + 726 000 
kr.). 

5. Uppbördsmedlen beräknas öka främst vid karolinska institutet till 
följd av tandvårdsverksamheten vid enheten i Huddinge ( + 2 400 000 
kr.). 

6. UK.Ä erinrar om att utredningen rörande organisationen av den 
kliniska verksamhet som bedrivs i anslutning till odontologisk utbildning 
och forskning under våren 1975 påbörjat sitt arbete. UKÄ anför vidare 

att frågan om samarbete på lokal nivå mellan läroanstalterna och de för 
tandvården ansvariga huvudmiinnen granskats av en arbetsgrupp inom 

ämbetet. Med anledning av gruppens förslag avser UK.Ä att i särskild 
skrivelse till regeringen begära att viss försöksverksamhet skall få bedri
vas vid universitetet i Umeå. 

Föredraganden 

För den pågående uppbyggnaden av den odontologiska utbildnings
och forskningsorganisationen i Huddinge har jag beräknat ytterligare 
3 400 000 kr., varav för lönekostnader 2 625 000 kr. motsvarande hel

årskostnaden i fortvarighetstillståndet. Vidare har jag för samtliga be
rörda läroanstalter beräknat sammanlagt 463 000 kr. för ytterligare 

personal m. m. för förebyggande tandvård. Jag har även tagit upp medel 

för bl. a. vissa tjänster som tandtekniker vid universitetet i Göteborg. 

Jag har härutöver vid min medelsberäkning beaktat dels ersättning 
till Malmö kommun enligt avtal om samarbete om tandläkarutbild
ning m. m. i Malmö kommun, dels vissa kostnader enligt avtal med 
Västerbottens läns landstingskommun om lokaler för odontologisk 
verksamhet i Umeå m. m. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under detta anslag än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till 
sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Odontologiska fakulteterna m. m.: Vissa tandvårdskost

nader för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

43 207 000 kr. 

E 19. Farmaceutiska fakulteten m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 20. Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader 

197 4/7 5 Utgift! 9 537 499 Reservation4 1119 282 
1975176 Anslag2 10 083 000 
1976/77 Förslag3 12 234 000 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 5 041 489 kr. och driftkostnader 
4 496 010 kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 5 029 000 kr. och driftkostnader 
5 054 000 kr. 

• Därav avlöningar till lärarpersonal 6 135 000 kr. och driftkostnader 
6099 000 kr. 

• Anslaget Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader. 
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Dessa anslag avses för grundläggande farmaceutisk utbildning samt 

farmaceutisk forskarutbildning och forskning vid universitetet i Upp

sala. Vidare utgår från anslagen medel för utbildning av receptarier. 

I följande sammanställning redovisas - med hänvisning till vad som 

i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 

gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 

lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Personal 
Lärarpersonal 65 

Universitets- Föredra-
kanslersämbetet ganden 

9 + 
Anslag 
Lönekostnader 5 029 000 +1845000 +1106000 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne rn. m./tjänst rn. m. 

Biofarmaci 
1. 1 tjänst som biträdande 

professor och 500 assistent
timmar 

Toxikologi 
2. 1 tjänst som forskarassistent 
3. Ordinariesättning av I tjänst 

som universitetslektor i biokemi 

Gemensamt f vr ffera ämnen 
4. Förstärkning till följd av in

tagning två gånger per år 
för utbildning till farmacie 
kandidat 

5. 1/2 tjänst som studievägledare 
6. Kursanslag 

7. Löneomräkning 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskarut
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

169 

100 
' 

423 Fr. o. m. läsåret 
1973/74 sker intag
ning två gånger per 
år enligt universi
tetskanslcrsämbe
tcts beslut 

45 
102 

570 269 

1 006 Därav avser 

1845 

134 000 kr. höjt 
lönekostnadspålägg 

En reducering motsvarande alternativ 0 borde enligt universitetskans

lersämbetet såvitt avser anslagen till fa1maceutiska fakulteten i sin hel-
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het göras under driftkostnadsanslaget. Detta skulle därvid minskas med 

ca 10 % . Konsekvenserna skulle bl. a. bli försämrad service till utbild
ning och forskning. 

Föredraganden 

Undersökningar av kemiska ämnens inflytande på människan och 
miljön blir av allt större vikt. Jag finner det därför angeläget att för

stärka forskningsrcsurscrna på detta område och beräknar medel för 
en tjänst som forskarassistent vid universitetet i Uppsala. 

I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under avlöningsan

slaget än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till sammanställ
ningen beräknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal till 

(5 029 000 + 1 106 000 =) 6 135 000 kr. Vidare beräknar jag, i överens
stämmelse med vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vis

sa gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning, anslaget 
till driftkostnader till (5 054000+1 O..J.5 000 =) 6 099 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. till Farmaceutiska fakulteten m. m.: Avlöningar till lärarperso

nal för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

6135 000 kr. 
2. till Farmaceutiska fakulteten m. m.: Driftkostnader för bud

getåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 6 099 000 kr. 

E 21. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Avlöningar 

till lärarpersonal 

E 22. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 111. m.: Drift
kostnader 

1974/75 Utgiftl 176 466 430 
1975/76 Anslag!! 180 610 000 
1976/77 Förslag3 233 219 000 

Rescrvation4 4 522 281 

'Därav avlöningar till lärarpersonal 116 265 572 kr. och driftkostnader 
60 200 858 kr. 

• Därav avlöningar till lärarpersonal 111 001 000 kr. och driftkostnader 
69 609 000 kr. 

•Därav avlöningar till lärarpersonal 146 945 000 kr. och driftkostnader 
86 274 000 kr. 

•Anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Driftkostna
der. 

Dessa anslag avses för grundläggande matematisk-naturvetenskaplig 
utbildning samt matematisk-naturvetenskaplig forskarutbildning och 

forskning vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och 
Umeå samt för vissa delar av utbildningen inom ämnesområdet infor
mationsbehandling vid tekniska högskolan i Stockholm. Från avlönings

anslagct skall utgå medel för utbildning inom vissa ämnesområden vid 

23 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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Chalmers tekniska högskola enligt kungörelsen (1969: 50) om utbildning 
vid de filosofiska fakulteterna (omtryckt 1969: 327, ändrad senast 

1974: 133). Medel för driftkostnader för sistnämnda ändamål anvisas 
under anslaget Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturve
tenskaplig utbildning och forskning m. m. i Göteborg och Linköping. 
Vidare har under avlöningsanslagct medel beräknats för vissa kostnader 
vid universitetet i Linköping vilka bestrids från anslaget Grundläggande 
humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig ut
bildning i Linköping. Avlöningsanslaget fungerar med avseende på dessa 
kostnader som täckningsanslagför statsbudgeten. 

I följande sammanställning redovisas - med hänvisning till vad som 
i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagen under vissa 
gemensamma frågor rörande hög~e utbildning och forskning - endast 
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Personal 
Lärarpersonal 

Anslag 

I 524,5 

Universitets- Föredra-
kanslersämbetet ganden 

'") ,_ +ll 

Utgifter 
Lönekostnader ])] 262 500 +35 220 700 +35 963 000 

Uppbörds medel 
Avkastning från vissa 

fonder m. m. 

Nettoutgift 

261 500 

111 001 000 
+ 18 700 19 000 

+35 202 000 +35944000 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstalt' · 

Genetik 
I. 1 professur och I 000 assistent

timmar, G 

Fasta jordens fysik 
2. I professur och 2 000 assistent

timmar, U 

Kostnad budgetåret Anm,ärkningar 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskarut
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

220 

295 
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Ämne m. m./tjänst m. m./ 
läroanstalt• 

Teoretisk fysik 
3. I professur och l 000 assistent

timmar, S 

Etologi 
4. l professur och l 500 assistent

timmar, S 

Immunbiologi 
5. 1 professur och 1 000 assistent

timmar, S 

Termokemi 
6. I professur och 2 000 assistent

timmar, L 

Miljötoxikologisk forskargrupp, S 
7. 1 professur i toxikologisk 

genetik 

Kostnad budgetåret 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskarut-
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

75 

257 

220 

295 

145 

Anmärkningar 

Omvandling av 
tjänst som forskar-
docent till personlig 
tjänst som professor 
för B. Laurent 

Medel för en e. o. 
tjänst som professor 
och en och en halv 
tjänst som assistent 
utgår innevarande 
budgetår från ansla-
get Naturvetenskap-
Jig forskning. Förste 
innehavare 
E. Fabricius 

Medel för en e. o. 
tjänst som professor 
och en tjänst som 
assistent utgår 
innevarande budget-
år från anslaget 
Naturvetenskaplig 
forskning. Förste 
innehavare 
P. Perlmann 

Medel för en e. o. 
tjänst som professor 
och två tjänster som 
assistent utgår in-
nevarande budgetår 
från anslaget Natur-
vetenskaplig forsk-
ning. Förste inneha-
vare S. Sunner 

Medel för en arvo-
destjänst som biträ-
dande professor ut-
går innevarande 
budgetår frän an-
slaget Naturveten-
skaplig forskning. 
Förste innehavare 
C. Ramel 
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Åmne m. m. /tjänst m. m./ 
läroanstaltt 

8. I professur i cellulär toxi
kologi 

9. 2 000 assistenttimmar 

Gemensamt för flera läroanstalter 
10. Minskad tilldelning av lärar

resurser 
11. Ökat stöd till små enheter 
12. 10 tjänster som forskar

assistent 
13. Förstärkning av kursanslag 

för forskarutbildning 
14. Överföring till nytt anslag till 

stöd- och innovationsåtgärder 
15. Ordinariesättning av 

universitetslektorat 
Naturgeografi, G, S 
Biologi, Um 
Kemi, Um, Li 

16. Löneomräkning 

Kostnad budgetåret 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskarut-
läggande bildning o. 
utbildning forskning 

145 

150 

-2 659 

665 
1000 

470 

- 266 

-2 260 3 272 

34 209 

35 221 

Anmärkningar 

Medel för en fors-
kartjänst utgår 
innevarande budget-
år från anslaget 
Naturvetenskaplig 
forskning. Förste 
innehavare 
E. Arrhenius 

Därav avser 
3 215 000 kr. höjt 
lönekostnadspålägg 

1 U = universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, G = universitetet i 
Göteborg, S = universitetet i Stockholm, Um = universitetet i Umeå, Li = uni
versitetet i Linköping. 

I 0-altemativet föreslår UKÄ i första hand en begränsad reducering 

av antalet docent- och forskarassistenttjänster och en kraftig reducering 

av driftkostnadsanslaget, vilket redan i nuläget är för lågt för att möjlig
göra ett ekonomiskt optimalt utnyttjande av institutionernas resurser. 

Alternativa nedskärningar kräver en ingående planering. 

Organisationen av tandemacceleratorlaboratoriet i Uppsala 

Statsmakterna beslutade år 1965 att en tandem Van de Graaff-accele

:rator skulle anskaffas och placeras vid universitetet i Uppsala (prop. 

1965: 40 s. 60, SU 1965: 107, rskr 1965: 297). Riksdagen fäste särskild 

vikt vid att anläggningen skulle få rikskaraktär och förvaltningen anför-
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tros ett särskilt forum som borde underställas universitetskanslersämbetet 
(UKÄ) och innefatta representanter för de forskare som utnyttjar an
läggningen. Kungl. Maj:t uppdrog år 1968 åt UKÄ att tillkalla en in
terimsstyrelse för ledningen av acceleratorlaboratoriet. Verksamheten vid 
laboratoriet startade år 1971. Den 1 juli 1974 inrättades en professur i 
kärnfysik vid universitetet i Uppsala (prop. 1974: 1 bil. 10 s. 270, UbU 
1974: 13, rskr 1974: 121). Tjänsten är förenad med föreståndarskap vid 
laboratoriet. Kostnaderna för driften av laboratoriet bestrids fr. o. m. in
nevarande budgetår från förevarande anslag (prop. 1975: 1 bil. 10 s. 269, 
UbU 1975: 9, rskr 1975: 92). 

UKÄ har i skrivelse den 13 oktober 1974 lämnat förslag till en mer 
permanent organisation för laboratoriet. Förslaget innebär i korthet föl
jande. Laboratoriet bör förvaltas under tillsyn av konsistoriet vid univer
sitetet i Uppsala. En nationell programkommitte bör knytas till labora
toriet med uppgift att verka för laboratoriets nationella utnyttjande ge
nom att biträda föreståndaren i verksamhetsplaneringen m. m. I ärendet 
har inkommit skrivelser från bl. a. försvarets forskningsanstalt och AB 
Atomenergi, universitetet i Lund och interimsstyrelsen, vilka alla anser 
att inflytandet för nyttjare utanför universitetet i Uppsala blir för litet 
om UKÄ:s förslag genomförs. Efter remiss har statens råd för atom
forskning tillstyrkt UKÄ:s förslag. 

F öredraga11de11 

Enligt min mening bör tandemaccelcratorlaboratoriet i Uppsala nu 
ges en permanent organisation. Universitetskanslersämbetets (UKÄ) 
förslag bör kunna tjäna som underlag för beslut härom. Det är av vikt 
att laboratoriets rikskarakHir blir starkt markerad, vilket bör åstadkom
mas genom att den av UKÄ föreslagna programkommitten blir beslu
tande i frågor rörande verksamhetsplanering och anslagsframställning. 

Vad gäller finansieringen av laboratoriet bör den ordning som gäller 
innevarande budgetår i huvudsak kunna bestå. Direkta kostnader som 
hänför sig till visst projekt bör belasta detta. Jag avser att i annat sam
manhang föreslå regeringen att utfärda bestämmelser om organisation av 
laboratoriet i huvudsaklig överensstämmelse med vad jag anfört i det 
föregående. 

Jag förordar, i överensstämmelse med UKÄ:s förslag, att en pro
fessur i genetik vid universitetet i Göteborg och en professur i fasta 
jordens fysik vid universitetet i Uppsala inrättas den 1 juli 1976. I anslut
ning till var och en av professurerna beräknar jag medel för 1 000 
assistenttimmar för forskning och allmänt institutionsarbete. 

Mina ställningstaganden med anledning av UKÄ:s förslag om tjänster 
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m. m. för den miljötoxikologiska forskargruppen vid universitetet i 
Stockholm kommer jag att redovisa vid min anmälan i det följande av 
anslaget Naturvetenskaplig forskning. 

UKÄ hemställde i sina förslag till anslagsframställning för budgetåret 
1975/76 att kursanslaget för forskarutbildning skulle ökas för att möj
liggöra inrättande av tre extra tjänster som biträdande professor knutna 
till Wallenberglaboratoriet vid universitetet i Uppsala. Förslaget innebar 
vidare att laboratoriet skulle omorganiseras till ett cellbiologiskt forsk
ningscentrum. Laboratoriet har i oktober 1975 anhållit att statsmakterna 
uttalar sitt stöd för planerna att ge laboratoriet en cellbiologisk inrikt
ning och i anslutning därtill inrättar en gruppchefstjänst med biträdan
de professors ställning. övriga medel för verksamheten bör kunna er
hållas från dels universitetet i Uppsala, dels forskningsråd, dels för 
universiteten avsedda utrustningsanslag. Statens naturvetenskapliga 
forskningsråd har i sina förslag till anslagsframställning för nästa bud
getår yttrat sig över planerna på ett cellbiologiskt centrum och anför 
som skäl för sitt stöd till planerna bl. a. att cellbiologin är ett genom
brottsområde och särskilt har prioriterats. Flexibiliteten i upplägg
ningen är ett uppslag som bör prövas. Det bör kunna bli vägledande 
för inrättande av institut och forskningsgrupper. För egen del anser jag 
att förslaget om ett cellbiologiskt centrum bör stödjas. För detta' ända
mål beräknar jag medel som möjliggör inrättande av en tjänst som 
forskningslcdare vid universitetet i Uppsala ( + 130 000 kr.). Jag utgår 
från att övriga medel för verksamheten skall kunna erhållas från bl. a. 
forskningsråd och myndigheter, som disponerar utrustningsanslag, efter 
ansökan och prövning i vanlig ordning. 

För förstärkning av forsknings- och forskarutbildningsorganisationen 
i övrigt beräknar jag medel för två tjänster som forskarassistent, en vid · 
universitetet i Stockholm och en vid universitetet i Umeå. 

Regeringen har föreskrivit att professuren i zoologi vid universitetet 
i Uppsala skall ledigförklaras med benämningen zoologi, särskilt ekolo
gisk zoologi. Jag förordar att benämningen ändras i enlighet härmed. 

Med hänsyn till vad jag anfört beträffande stöd- och innovations
åtgärder vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre 
utbildning och forskning bör ett belopp motsvarande det som inne
varande budgetår anvisats för grundkostnadstillägg enligt automatik
bestämmclserna under avlöningsanslaget nästa budgetår beräknas under 
anslaget Vissa kostnader i samband med högskolereform. Jag avser att 
i annat sammanhang föreslå regeringen att nuvarande bestämmelser om 
grundkostnadstillägg m. m. avskaffas. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till sammanställningen 
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beräknar jag anslaget till avlöningar till lärarpersonal till (111 001 000 + 
35 944 000 ~) 146 945 000 kr. Vidare beräknar jag, i överensstämmelse 
med vad jag anfört i det föregående vid min anmälan av vissa gemen
samma frågor rörande högre utbildning och forskning, anslaget till drift
kostnader till (69 609000+16 665 000 =) 86 274 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att inrätta professurer i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av en professur 
i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

3. till ·Matematisk-naturvetenskapliga fakultetema 111. m.: Avlö

ningar till lärarpersonal för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 146 945 000 kr., 
4. tm Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna m. m.: Drift

kostnader för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag 
av 86 274 000 kr. 

E 23. Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

E 24. Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader 

1974/75 Utgift1 
1975/76 Anslag~ 
1976/77 Förslaga 

168 275 425 
176 870 000 

218 626 000 

Res:::rvation4 7 271 551 

1 Därav avlöningar till lärarpersonal 109 694 825 kr. och driftkostnader 
58 580 600 kr. 

'Därav avlöningar till lärarpersonal 109 571 000 kr. och driftkostnader 
67 299 000 kr. 

3 Därav avlöningar till lärarpersonal 135 008 000 kr. och driftkostnader 
83 618 000 kr. 

•Anslaget Tekniska fakulteterna m. m.: Driftkostnader. 

Dessa anslag avses för grundläggande teknisk utbildning samt teknisk 
forskarutbildning och forskning vid universitetet i Lund, tekniska hög
skolan i Stockholm och högskolan i Luleå samt för civilingenjörsutbild
ning vid universitetet i Uppsala. Medel för motsvarande verksamhet vid 

universitetet i Linköping och Chalmers tekniska högskola anvisas under 
anslaget Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig 
utbildning och forskning m. m. i Göteborg och Linköping. 

I följande sammanställning redovisas - med hänvisning till vad som 

i det föregående anförts beträffande driftkostnadsanslagcn under vissa 
gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning - endast 
lärarpersonal och belopp som hänför sig till sådan personal. 
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1975/76 .Jleräknad ändring 1976/77 

Universitets- Föredragan-
kanslers- den 
ämbetet 

Personal 
Lärarpersonal 1 442 +112 +29 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 110017000 -t-34 418 000 -!--25811000 

Uppbördsmede/ 
Avkastning från vissa 

fonder m. m. 446 000 of. + 374000 
Nettoutgift 109 571 000 +34418 000 +25437 000 

V niversitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen rörande lärarpersonal innebär i korthet följande. 

Ämne m. m./tjänst m. m./ 
läroanstalt1 

Bergteknik 
1. 1 professur, KTH 

Biokemi 
2. I tjänst som biträdande 

professor, L 

Minera/beredning 
3. Indragning av 1 professur, 

KTH 

Mineralogi och geologi 
4. Indragning av 1 professur 

och 1 tjänst som universi-

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande utbildning 
utbildning o. forsk-

ning 

-145 

Personlig för I. Jane
Iid. Med samtidig 
indragning av en pro
fessur i ämnet (jfr prop. 
1972: 37 s. 43, UbU 
1972: 23, rskr 1972: 
173) 

Med samtidig indrag
ning av en tjänst som 
universitetslektor. 
Förste innehavare 
K. Mosbach 

Prop. 1972: 37 s. 43, 
UbU 1972: 23, rskr 
1972: 173 

tetslektor, KTH -131 -145 
102 5. 1 tjänst som docent, KTH 

Utbyggnad av resurserna för 
utbildning och forskning inom 
det arbetsvetenskapliga omrddet 

6. 4 professurer i industriell 
ergonomi med teknisk arbets
hygien och 4 000 assistent
timmar, L, KTH, CTH 
och fr.o.m. 1977-07-01 Li 660 

Personlig för 
Å. Hcnriques 
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Ämne m. m./tjänst m. m./ 
läroansta It• 

Kostnad budgetåret Anmärkningar 
1976/77 (tkr.) 

Utbyggnad av resurserna för 
utbildning och forskning inom 
det datatekniska området 

7. 1 professur i elektronisk 
systemteknik och 1 000 
assistenttimmar, CTH 

Utbyggnad av resurserna för 
utbildning och forskni11g inom det 
energitekniska området 

8. 1 tjänst som biträdande 
professor i energihushåll
ning och I 000 assistenttim-

Grund- Forskar-
läggande utbildning 
utbildning o. forsk-

ning 

mar, L 207 
9. I professur i reaktorsäkerhet 

och 1 000 assistenttimmar, 
KTH 220 

10. Ökade utbildningsinsatser 118 

Utbygg11ad av resurserna för ut
bildning och forskning inom det 
insta/latio11stek11iska området 
1 l. l tjänst som biträdande 

professor i belysningslära 
och 1 000 assistenttimmar, 
KTH 

12. 1 tjänst som biträdande 
professor i klimatiserings
och installationsteknik 
samt 1 000 assistenttimmar, L 

13. I tjänst som biträdande 
professor i vattenförsörj
nings- och avloppsteknik 
samt I 000 assistenttimmar, 
CTH 

14. Ökade utbildningsinsatser 153 

Utbyggnad av resurserna för ut
bild11ing och forskning inom det 
materia/tekniska området 
15. I tjänst som biträdande 

professor i polymerers och 
polymera materials egen
skaper, bearbetning och 
användning samt l 000 
assistenttimmar, KTH 

Urbyggnad m· lzögskolan i l11/e1i 

16. 1 professur i arbetslivets 
socialpsykologi och I 000 
assistenttimmar 

207 

207 

207 

220 

Medel för detta ända
mål redovisas under 
anslaget E 25. 

Medel för detta 
ändamål redovisas 
under anslaget 
E 25. 

Prop. 1971: 59, UbU 
1971: 17, rskr 1971: 
174; prop. 1972: 37, 
UbU 1972: 23, rskr 
1972: 173 
Tidigare beslutad. 
Prop. 1975: l bil. 10 
s. 307, UbU 1975: 9, 
rskr 1975: 92 
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Ämne m. m./tjänst m. m./ 
läroanstalt' 

17. 1 tjänst som biträdande 
professor i bergmaskinteknik 
och 1 000 assistenttimmar 

18. 1 professur i anläggnings-
produktionsteknik och 500 
assistenttimmar 

19. 1 professur i konstruktions-
teknik och 500 assistent-
timmar 

20. 1 professur i vattenteknik 
och 500 assistenttimmar 

21. 1 professur i vägbyggnad 
och 500 assistenttimmar 

22. 6 tjänster som docent 
23. Kursanslag 

24. Ordinariesättning a1' extra 
universitetslektorat 
Informationsbehandling, 
särskilt datalogi, Li 
Hållfasthetslära, Li 
Byggnadsstatik, L 
Transportteknik, CTH 
Brobyggnad, KTH 
Mätteknik, Li 
Optimeringslära, Li 
Byggnadsstatik, Lå 
Metallernas bearbetning, 
KTH 
Formlära, CTH 

Kostnad budgetåret 
1976/77 (tkr.) 

Grund- Forskar-
läggande utbildning 
utbildning o. forsk-

ning 

207 

I 
109 

109 

.109 

109 
678 

4 138 435 

Gemensamt för flera färoa11stalter 
25. Ökade undervisningsinsatser 

i de lägre årskurserna I 411 
26. 16 tjänster som forskar-

assistent 1 600 

5 689 5 096 

27. Löncomräkning 23 633 

34 418 

Anmärkningar 

Jfr prop. 1975: I bil. 
10 s. 307. UbU 1975: 
9, rskr 1975: 92 

Tidigare beslutade. 
Tjänsterna inrättas 
1977-01-01. 
Prop. 1972: 37 s. 41, 
UbU 1972: 23, rskr 
1972: 173 

Därav avser 
2 944 000 kr. höjt 
lönekostnadspålägg 

1 L = universitetet i Lund, Li = universitetet i Linköping, KTH = tekniska 
högskolan i Stockholm, CTH = Chalmers tekniska högskola, Lå = högskolan 
i Luleå. 

Ett genomförande av alternativ 0 måste grundas på ett ingående pla
nerings- och avvägningsarbete vid läroanstalterna. I stor utsträckning 
måste detta arbete gå ut på att åstadkomma kostnadsminskningar där 
sådana är möjliga genom avsaknaden av mera långsiktiga bindningar. 

Möjligheterna till bättre resursutnyttjande genom rationaliseringar måste 
också prövas. Universitetskanslersämbetet (UKA) anser att det vore 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 363 

olyckligt om det pågående arbetet med utveckling av de pedagogiska 
och studieorganisatoriska formerna måste avbrytas; särskilt gäller detta 
i fråga om de lägre årskurserna, vilkas behov även i år givits en fram

trädande plats i UKÄ:s anslagsframställning. 

Föredraganden 

Antalet nybörjarplatser inom den högre tekniska utbildningen upp
går innevarande läsår till sammanlagt 3 480, varav 300 i Luleå, 90 i 

Uppsala, 1 066 i Stockholm, 610 i Linköping, 792 i Göteborg och 622 i 
Lund. 

Uppbyggnaden av utbildnings- och forskningsorganisationcn vid hög
skolan i Luleå fortsätter enligt tidigare fastställda riktlinjer. Regeringen 

har riksdagens bemyndigande (prop. 1972: 37 s. 41, UbU 1972: 23, 
rskr 1972: 173) att den 1 januari 1977 inrätta fyra professurer inom 
det geoteknologiska området, nämligen en i vart och ett av ämnena an
läggningsproduktionstcknik, konstruktionstcknik, vattenteknik och väg
byggnad. Inom det arbetsvetenskapliga området har regeringen riks-. 
dagens bemyndigande (prop. 1975: 1 bil. 10 s. 307, UbU 1975: 9, 

rskr 1975: 92) att den 1 juli 1976 inrätta en professur i arbetslivets so
cialpsykologi. Regeringen har föreskrivit, att en tjänst som biträdande 
professor i bergmaskinteknik skall inrättas vid högskolan den 1 juli 
1976 (jfr prop. 1975: 1 bil. 10 s. 307). Jag beräknar nu medel för dessa 
tjänster och i anslutning till envar av tjänsterna assistenttimmar efter 

1 000 timmar/år för forskning och allmänt institutionsarbete. 
Genom regeringens beslut har den 1 juli 1975 vid högskolan i Luld 

inrättats fem ordinarie tjänster som universitetslektor, nämligen en 

vart och ett av ämnena fysikalisk miljöteknik, matematisk statistik 
mekanik och hållfasthetslära, reglerteknik samt teknologi. 

Enligt statsmakternas beslut år 1972 (prop. 1972: 37. UbU 1972: 23, 
rskr 1972: 173) skall den gruvinriktade delen av sektionen för bergs
vetenskap vid tekniska högskolan i Stockholm avvecklas samtidigt som 
den geoteknologiska utbildnings- och forskningsorganisationen byggs 
upp vid högskolan i Luleå. Enligt nämnda beslut skall dels professurerna 
i mineralogi och geologi samt i mineralberedning, dels tjänsten som 
universitetslektor i mineralogi och geologi vid tekniska högskolan i 
Stockholm dras in vid utgången av juni 1976. Jag har tagit hänsyn till 
delta vid min medclsberäkning. 

Innehavaren av professuren i bergteknik vid tekniska högskolan i 
Stockholm, Ingvar Janelid, kommer vid tidpunkten för avvecklingen 

av den gruvinriktade verksamheten vid berörda institutioner att ha en
dast ett fåtal år kvar till pension. I nyssnämnda proposition (s. 43) be
handlades frågan om en personlig professur för Janelid. Jag förordar 

nu att professuren i bergteknik den 1 juli 1976 omvandlas till en för 
Janclid personlig professur med placering vid tekniska högskolan i 
Stockholm och med viss tjänstgöringsskyldighct vid högskolan i Luleå. 
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Det bör ankomma på universitetskanslcrsämbetet (UKÄ)/universitets
och högskoleämbetet att besluta om fördelningen av tjänstgöringsskyl

digheten. 
UKA har föreslagit en betydande utbyggnad av resurserna för ut

bildning och forskning inom det energitekniska området. Jag vill först 
erinra om vad jag anfört i denna fråga vid min anmälan i det före

gående av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning och 

forskning. 
Tillförlitlighets- och säkerhetsaspekterna har fått en framträdande 

plats i den pågående energidebatten. Särskilt har uppmärksammats de 
problemställningar, som är förknippade med säkerheten vid utnyttjan
det av kärnenergin för kraftproduktion. Bl. a. mot denna bakgrund har 
UKA föreslagit, att en professur i reaktorsäkerhet inrättas vid tekniska 
högskolan i Stockholm. 

Kärnkraftens speciella risker har påtalats sedan lång tid och har lett 
till såväl omfattande utredningsarbete som till intensiva forsknings- och 

utvccklingsinsatser i ett flertal länder. I Sverige har ansvaret för dessa 
frågor nu huvudsakligen lagts på statens kärnkraftinspektion. 

Forskning kring reaktorsäkerhet kräver stora materiella och perso
nella resurser inom flera ämnesområden. Resurser för sådan forskning 
finns i Sverige framför allt inom AB Atomenergi men också i begrän
sad omfattning vid vissa högskoleinstitutioner. Forskningsarbetet finan
sieras i huvudsak dels från energiforskningsprogrammet, dels av sta
tens kärnkraftinspektion med avgifter. 

Verksamheten vid AB Atomenergi skall utredas av särskilda sak
kunniga, som nyligen tillkallats av chefen för industridepartementet. 
Enligt vad jag erfarit, kommer därvid bl. a. bolagets insatser på kärn
säkerhetsområdet att behandlas. I avvaktan på resultatet av utredning
en om verksamheten vid AB Atomenergi är jag inte beredd att biträda 
UKA:s förslag om en professur i reaktorsäkerhet. 

På grund av tidigare intagningsökningar kommer antalet utbildnings
platser vid högskolan i Luleå att öka med 175 till 1 075 läsåret 1976/77, 
(prop. 1971: 59, UbU 1971: 17, rskr 1971: 174; prop. 1972: 37. UbU 
1972: 73, rskr 1972: 173). Vidare kan en fortsatt expansion av forsk
ningen och forskarutbildningen i Luleå förväntas under nästa budgetår. 

Jag räknar därför med en ökning av medelsanvisningcn för grundläg
gande utbildning samt forskning och forskarutbildning vid högskolan 

i Luleå under dessa anslag med sammanlagt 3 199 000 kr. exklusive 
pris- och Iöneomräkning. I beloppet ingår medel för kostnader vid en 

tjänst som forskarassistent. 
Med hänvisning till vad jag anfört vid min anmälan i det föregående 

av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning 

har jag under avlöningsanslaget beräknat ytterligare 600 000 kr. för 
att möjliggöra en förbättring av studieeffektiviteten inom den grundläg
gande tekniska utbildningen. 
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Regeringen har föreskrivit att professuren i processmetallurgi vid 
tekniska högskolan i Stockholm skall lcdigförklaras med den ändrade 
benämningen professur i teoretisk metallurgi. Jag förordar att benäm
ningen ändras i enlighet härmed. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under avlöningsanslaget än sådana av automatisk natur. Med hänvis
ning till sammanställningen beräknar jag anslaget till avlöningar till 

lärarpersonal till (109 571 000 + 25 437 000 =) 135 008 000 kr. Vidare 
beräknar jag, i överensstämmelse med vad jag anfört i det föregående 
vid min anmälan av vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning 

och forskning, anslaget till driftkostnader till (67 299000+16 319 000 =) 

83 618 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta en personlig professur i en
lighet med vad jag förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av en professur 
i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

3. till Tekniska fakulteterna m. m.: Avlöningar till lärarpersonal 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 135 008 000 
kr., varav 1 330 000 kr. att avräknas mot automobilskatte
medlen, 

4. till Tekniska f akultetema 111. m.: Driftkostnader för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 83 618 000 kr. 

E 25. Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig 
utbildning och forskning m. m. i Göteborg och Linköping 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

121463 944 
133 253 000 
164 963 000 

Reservation 550130 

Försöksverksamheten med programbudgetering inom området högre 
utbildning och forskning omfattar innevarande budgetår verksamheten 
vid Chalmers tekniska högskola (CTH) och universitetet i Linköping 
(Li). 

Vid CTH bedrivs grundläggande teknisk och matematisk-naturveten
skaplig utbildning, utbildning inom Nordiska hushållshögskolans textil

linje, forskning och forskarutbildning inom teknisk:: uch matematisk-na
turvetenskapliga ämnesområden samt extern biblioteks- och fastighets
tjänst. Vid universitetet i Linköping bedrivs grundläggande humanis

tisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk, matematisk-naturvetenskaplig och 
teknisk utbildning samt forskning och forskarutbildning inom medi
cinska och tekniska ämnesområden. Vid båda läroanstalterna finns 

centralbibliotek, förvaltning och fastighetstjänstorganisation. Verksam
heten vid de båda läroanstalterna är indelad i program. Under detta an
slag beräknas medel för följande program. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 366 

Grundläggande medicinsk utbildning (Li). 

Grundläggande matematisk-naturvetenskaplig utbildning m. m. 

(CTH). 

Grundläggande teknisk utbildning m. m. (CTH och Li). 

Medicinsk forskning och forskarutbildning (Li). 

Matematisk-naturvetenskaplig forskning och forskarutbildning m. m. 

(CTH). 

Teknisk forskning och forskarutbildning (CTH och Li). 

Exiern biblioteks- och fastighetstjänst (CTH). 

Den 1 juli 1975 fanns vid CTH 1 697 anställda, varav 676 utgjorde 

lärarpersonal. För verksamhet inom de medicinska och tekniska fakulte-

tema i Linköping fanns 548 anställda, varav 273 utgjorde lärarpersonal. 

Universitetskanslersämbetet och mina egna förslag avseende detta an-

slag redovisas i följande sammanställning. 

Program 1974/75 1975/76 Beräknat 1976/77 (tkr.) 
Utgift Anslag 
(tkr.) (tkr.) Universi- Före-

tetskans- draganden 
lersäm-
betet 

Grundläggande medicinsk 
utbildning 
1. Universitetet i Linköping 8 350 7 896 JO 164 10015 
Grundläggande matematisk-
naturvetenskaplig utbildning 
2. Chalmers tekniska högskola 3 407 3 796 4 668 4 602 
Grundläggande teknisk ut-
bildning m.m. 
3. Universitetet i Linköping 19 870 19 849 25 146 24 520 
4. Chalmers tekniska högskola 39 555 43 782 54 443 53 882 
Medicinsk forskning och 
forskarutbildning 
5. Universitetet i Linköping 10 500 8 887 Il 717 11 385 
Matematisk-naturvetenskaplig 
forskning och forskarutbild-
ning m.m. 
6. Chalmers tekniska högskola 2 714 3 073 3 776 3 706 
Teknisk forskning och forskar-
utbildning m.m. 
7. Universitetet i Linköping 9 350 10120 12 994 12 645 
8. Chalmers tekniska högskola 30 519 33 746 42 889 41 612 
Extern biblioteks- och 
fastighetstjänst 
9. Chalmers tekniska högskola 1807 2 104 2 623 2 596 

Summa programanslag 126 072 133 253 168 420 164 963 

Tillkommer 
Intäkter under anslaget• 78 550 95 316 97 951 97 951 
Komplementkostnader• 15 211 IS 602 15 602 15 602 

Summa programkostnader 219 833 244171 281 973 278516 

1 CTH samt universitetet i Linköping - för verksamheten inom medicinska 
resp. tekniska fakulteten - tillkommande medel från anslagen Samhälls
vetenskapliga fakulteterna m.m.: Avlöningar till lärarpersonal, Matematisk
naturvetenskapliga fakulteterna m.m.: Avlöningar till lärarpersonal, Tekniska 

Noten fortsätter på nästa sida. 
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U ni vers i te ts ka11Sl ersäm betet 

För pris- och Jöneomräkning bör beräknas sammanlagt 30 915 000 kr., 
varav 3 304 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

Beträffande 0-alternativet hänvisar universitetskanslersämbetet (UKA) 
till de redovisningar av detta alternativ som UKA lämnat under an
slagen till de medicinska, matematisk-naturvetenskapliga och tekniska 

fakulteterna m. m. 
Vissa korrigeringar bör göras i fördelningen på program av kostna

derna för bibliotek vid universitetet i Linköping ( -21 000 kr.). (Jfr an

slaget E 26.) 
För samtliga program föreslås en förstärkning motsvarande den som 

UKÄ föreslår för driftkostnadsanslagen ( + 410 000 kr.). 
UKÄ:s ändringsförslag avseende vissa av programmen innebär i kort

het följande. 

Grundliiggande medicinsk utbildning 

1. Universitetet i Linköping 
Medel för arvode till koordinator av arbetsvetenskapliga moment 

läkarutbildningen ( + 10 000 kr.). 

Grundläggande teknisk utbildning m. 111. 

3. Universitetet i Linköping 
Medel för åtgärder för förbättrad studieeffektivitet i de lägre årskur

serna ( + 317 000 kr.). 
Ordinariesättning av fyra tjänster som universitetslektor, en i vart och 

ett av ämnena hållfasthetslära, informationsbehandling, särskilt datalogi, 
mätteknik och optimeringslära. 

Medel för utveckling av nya studieinriktningar inom den maskintek
niska utbildningen ( + 345 000 kr.). 

4. Chalmers tekniska högskola 
Medel för åtgärder för förbättrad studieeffektivitet i de lägre årskur

serna ( + 624 000 kr.). 
Ordinariesättning av två tjänster som universitetslektor, en i vart och 

ett av ämnena transportteknik och formlära. 
Medel för utbildning inom det energitekniska området ( + 58 000 kr.). 
Medel för utbildning inom det installationstekniska området 

( + 80 000 kr.). 

fakulteterna m.m.: Avlöningar till lärarpersonal; Förvaltningarna vid universi
teten m.m., Lokalkostnader vid universiteten m.m., Ersättning åt vissa oppo
nenter vid disputationer, Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden/Er
sättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämnd m.m., Stipendier för forskar
utbildning, Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten m.m. /Forskning och 
utvecklingsarbete för högskoleutbildningen m. m. och Kostnader för datamaskin
tid samt intäkter resp. beräknade intäkter från forskningsråd,annan statlig 
myndighet, kommun eller enskild. 

2 Beräknade avskrivnings- och räntekostnader för utrustning samt kostnader 
för viss personal vid CTH som avlönas av universitetet i Göteborg. 
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Medicinsk forskning och forskarutbildning 

5. Universitetet i Linköping 

Tjänst som professor i yrkeshygien ( + 145 000 kr.). 

Tjänst som forskarassistent ( + 100 000 kr.). 

Medel för ökade kostnader för inköp av försöksdjur ( + 10 000 kr.). 

T e k n i s k f o r s k n i n g o e h f o r s k a r u t b i l d n i n g m. m. 

7. Universitetet i Linköping 
Tjänst som professor i industriell ergonomi med teknisk arbetshygien 

(inrättas budgetåret 1977178). 

Fyra tj[inster som forskarassistent ( +400 000 kr.). 

8. Chalmers tekniska högskola 
Tjänst som professor i elektronisk systemteknik ( + 305 000 kr.). 

Tjänst som professor i industriell ergonomi med teknisk arbetshygien 

( + 220 000 kr.). 

Omvandling av personlig tjänst som professor i medicinsk elektronik 

till ordinarie tjänst. 

Tjänst som biträdande professor i vattcnförsörjnings- och avloppstek

nik ( + 292 000 kr.). 
Fyra tjänster som forskarassistent ( +400 000 kr.). 

Allmän förstärkning av forskningsresurserna ( + 500 000 kr.). 

Gemensamma ändamål 

Bibliotek 
Förstärkning av resurserna för biblioteksverksamhet (Li + 290 000 

kr., CTH + 200 000 kr.). 

Förvaltning 
Medel för åtgärder för förbättrad personalomsorg (Li + 110 000 kr., 

CTH + 110 000 kr.). 

Föredraganden 

Vid min beräkning av berörda anslagsposter under detta anslag har 

jag beaktat av universitetskanslcrsämbetet (UKÄ) föreslagna korrige

ringar i fördelningen på program av kostnaderna för bibliotek vid 

universitetet i Linköping. 

Grundläggande teknisk utbildning 

I enlighet med vad jag anfört i fråga om grundläggande teknisk ut

bildning vid min anmälan i det föregående av vissa gemensamma frågor 

rörande högre utbildning och forskning har jag beräknat medel for 

ökade undervisningsinsatser m. m. vid universitetet i Linköping 

( + 135 000 kr.) och Chalmers tekniska högskola ( +265 000 kr.). 

Den grundläggande tekniska utbildningen vid universitetet i Linkö-
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ping är enligt statsmakternas beslut (prop. 1968: 83 s. 46, SU 1968: 119, 

rskr 1968: 273; jfr prop. 1971: 1 bil. 10 s. 292) organiserad inom föl
jande tre utbildningslinjer, nämligen industriell ekonomi, maskinteknik 

samt teknisk fysik och elektroteknik. På uppdrag av Kungl. Maj :t har 
UKÄ utrett möjligheterna till en viss nyinriktning av den tekniska ut

bildningen vid universitetet. Efter förslag av ämbetet har regeringen 

föreskrivit, att en utbildningslinje i datateknik försöksvis skall finnas 

inrättad vid universitetet. Regeringen har vidare föreskrivit, att till läs

året 1975/76 30 studerande och till läsåret 1976/77 60 studerande skall 

beredas tillträde till nämnda utbildningslinje. Samtidigt skall det antal 

studerande som får vinna tillträde till utbildningslinjen för teknisk fysik 

och elektroteknik vid universitetet minskas med motsvarande antal. 

l likhet med UKÄ anser jag att utvccklingsarbetet med viss nyinrikt

ning av den tekniska utbildningen vid universitetet bör fortsätta. Beho

vet av medel för detta ändarna! bör tillgodoses inom ramen för det be

lopp som jag i det följande föreslår för stöd- och innovationsåtgärder. 

Genom regeringens beslut har den 1 juli 1975 inrättats en ordinarie 

tjänst som universitetslektor i industriell organisation vid universitetet i 

Linköping. 

Medicinsk forskning och forskarutbildning 

Jag beräknar medel för en tjänst som forskarassistent { + 100 000 kr.). 

Tjiinsten bör ges arbetsvetenskaplig inriktning. 

Teknisk forskning och forskarutbildning 

I likhet med UKÄ anser jag en utbyggnad av resurserna för utbild
ning och forskning inom det datatekniska området angelägen. Jag för

ordar sålunda att en professur i elektronisk systemteknik inrättas den 
1 juli 1976 vid Chalmers tekniska högskola. I anslutning till tjänsten 
beräknar jag medel för bl. a. l 000 assistenttimmar för forskning och 
allmänt institutionsarbete. 

Jag beräknar vidare medel för en tjänst som forskarassistent i Lin

köping ( + 100 000 kr.). 

Regeringen har föreskrivit att professuren i informationsteori vid 

Chaimcrs tekniska högskola skall ledigförklaras med den ändrade be

nämningen professur i informationsteori med datakommunikation. Jag 

förordar att benämningen ändras i enlighet härmed. 

I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 

under detta anslag än sådana av automatisk natur. 

24 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta en professur i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående, 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av en professur 

i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

3. till Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturveten

skaplig utbildning och forskning m. m. i Göteborg och Lin

köping för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag 

av 164 963 000 kr., varav 1 075 000 kr. att avräknas mot auto

mobilskattemedlen. 

E 26. Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och matema
tisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

14 990 426 

9 171 000 
11 280 000 

Försöksverksamheten med programbudgetering inom området högre 

utbildning och forskning omfattar fr. o. m. budgetåret 1974/75 bl. a. 
grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-na

turvetenskaplig utbildning vid universitetet i Linköping. 

Under detta anslag beräknas medel för kostnader för ordinarie och 

extra ordinarie lärarpersonal, driftkostnader samt de delar av kostna
derna för bibliotek, fastighetstjänst och förvaltning vid universitetet som 

hänför sig till humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-natur

vetenskaplig utbildning. 
Medel för kostnader vid universitetet i Linköping som följer av till

Jämpningen av bestämmelserna om universitetsautomatiken beräknas un

der anslagen till avlöningar till lärarpersonal vid de humanistiska, sam
hällsvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

ro. m. Dessa tre anslag fungerar som täckningsanslag för statsbudgeten 

med avseende på de belopp som tillkommer universitetet enligt nämnda 

bestämmelser. Förevarande anslag får merbelastas med motsvarande be

lopp. 
Den 1 juli 1975 fanns för verksamheten inom den filosofiska fakulte

ten i Linköping 158 ansfällda, varav 84 utgjorde lärarpersonal. 

Universitetskanslersämbetets (UKÄ) och mina egna förslag avseende 

detta anslag redovisas i följande sammanställning. 
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1. Grundläggande humanistisk, 
samhällsvetenskaplig och 
matematisk-naturveten-
skaplig utbildning vid uni-
versitctet i Linköping 

2. Reglering av staten för 
redovisningscentralen i 
Linköping 

Summa programanslag 

Merbelastning på program-
anslaget' 
Intäkter under anslaget' 
Komplementkostnader• 

Summa programkostnader 

1974/75 
Utgift 
(tkr.) 

8 510 

8511 

6480 
5 291 

527 

20 809 

1975/76 
Anslag 
(tkr.) 

9170 

9171 

5 334 
4303 

474 

19282 

Beräknat 1976/77 (tkr.) 

Univcrsi
tctskans
lersäm
betet 

12 025 

12026 

4034 
4 306 

431 

20797 

Före
draganden 

11 279 

11280 

4034 
4 306 

431 

20051 

1 Belopp som tillkommer universitetet i Linköping enligt automatikbe
stämmelserna. 

•Universitetet i Linköping - i vad avser verksamheten inom filosofiska fakul
teten - tillkommande medel från anslagen Förvaltningarna vid universiteten 
m.m., Lokalkostnader vid universiteten m.m., Pedagogiskt utvecklingsarbete 
vid universiteten m.m. och Kostnader för datamaskintid samt intäkter resp. 
beräknade intäkter från statlig myndighet, kommun eller enskild. 

• Beräknade avskrivnings- och räntekostnader för utrustning. 

U 11 iversi tel s kansl ersiimbetet 

1. Pris- och löneomräkning 1 943 000 kr., varav 158 000 kr. avser 
höjt 1önekostnadspålägg. 

2. Beträffande 0-altcrnativet hänvisar UKÄ till de redovisningar av 
detta alternativ som UKA lämnat under anslagen till de humanistiska, 
samhällsvetenskapliga och matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 
m.m. 

3. Vissa korrigeringar bör göras i fördelningen på program av kostna
derna för bibliotek vid universitetet i Linköping ( + 21 000 kr.). (Jfr an
slaget E 25.) 

4. Medel för tjänst som professor i statskunskap, personlig för uni
versitetets nuvarande rektor - professorn vid universitetet i Stockholm 
Hans Mcijer ( + 145 000 kr.). 

5. Förstärkning motsvarande den som UKÄ föreslår för driftkostnads

anslagen ( + 120 000 kr.). 

F öredragmzden 

Vid min beräkning av detta anslag har jag beaktat de av universitets

kanslersämbctet föreslagna korrigeringarna i fördelningen på program 
av kostnaderna för bibliotek. 
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Vid universitetet i Linköping kommer den 1 juli 1976 att inrättas en 
för universitetets nuvarande rektor, professorn vid universitetet i Stock

holm, Hans Meijer personlig professur (jfr prop. 1975: 9, UbU 1975: 
17, rskr 1975: 179). Medel för denna tjänst behöver anvisas först från 
tidpunkt då Mcijer inte_ längre innehar rektorsbefattningen. 

Jag har beräknat medel för lönekostnaderna vid en tjänst som uni
versitetsadjunkt i kemi. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar 

än sådana av automatisk natur. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och 

matematisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping för bud
getåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 11 280 000 kr. 

E 27. Decentraliserad universitetsutbildning m. m. 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

4217079 

5 229 000 
6 983 000 

Reservation i 1302 857 

1 Av anslagsbehållningen har 2 000 000 kr. förts över till budgetutjämnings
fonden. 

Från detta anslag bestrids kostnader för decentraliserad kursverk
samhet, försöksverksamhet med systematiserad decentraliserad universi
tetsutbildning samt vissa kostnader för försöksverksamhet med kombi
nationsutbildning. Ansvaret för utbildningen vilar på universitetskans
lersämbetet (UKA). 

Universitetskanslersämbetet 

UKÄ konstaterar att en reducering av anslaget i enlighet med alterna
tiv 0 skulle innebära att den decentraliserade kursverksamheten fick 
minskas med ca 27 kurser. I övrigt innebär UKÄ:s förslag i korthet föl
jande. 

1. Decentraliserad kursverksamhet på 20- och 40-poängsnivå av 

samma omfattning som hittills. 
2. Utbyggnad av försöksverksamheten med kombinationsutbildning 

på orter utanför universitetsorterna. 
3. Viss minskning av försöksverksamheten med systematiserad de

centraliserad universitetsutbildning. 
UKÄ räknar med att reservationen under anslaget kommer att helt 

tas i anspråk under innevarande budgetår. 
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Föredraganden 

Med hänsyn till beräknad anslagsbelastning under innevarande bud
getår finner jag att anslaget bör räknas upp till (5 229ooo+1 754 000 
=) 6 983 000 kr. för att verksamheten skall kunna bibehållas med i 

stort sett oförändrad omfattning. Jag har härvid tagit hänsyn till den 
merkostnad som förorsakas av höjt lönekostnadspålägg ( + 154 000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Decentraliserad universitetsutbildning m. m. för bud

getåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 6 983 000 kr. 

E 28. Yrkesteknisk högskoleutbildning 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 905 000 
5 284 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för yrkesteknisk högskoleutbild

ning på utbildningslinjer med inriktning mot konfektionsindustri, livs
medelsindustri, pappers- och pappersmasseindustri, stålindustri, träin

dustri och verkstadsindustri. Regeringen har i förordning deu 29 maj 
1975 meddelat bestämmelser för yrkesteknisk högskoleutbildning. 

Unirersitetskanslersämbetet 

l. Pris- och löneomräkning 704 000 kr., varav 87 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära att den andra försöksomgången, som 
beräknas bli påbörjad vårterminen 1977, måste skjutas upp. 

3. Den senare delen av utbildningen, vilken infaller under hösttermi
nen 1976 för de utbildningar som påbörjats läsåret 1975176, är mer spe
cialiserad. Detta innebär ökade undervisningsinsatser ( +306 000 kr.). 

4. Enligt statsmakternas beslut (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 
1975: 179) skall försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning 
med inriktning mot träindustri och verkstadsindustri inledas i Skellefteå 
höstterminen 1976. Universitetskanslersämbetet föreslår att utbildningen 
skall omfatta 30 elever på vardera uthil<lningslinjen ( +820 000 kr.). 

F öredragande1z 

Försöksverksamhet med yrkesteknisk högskoleutbildning bedrivs se

dan höstterminen 1975 i Borlänge, Borås, Eskilstuna, Göteborg, Jön
köping, Lund (Alnarp och Markaryd) och Luleå. Det sammanlagda 
antalet utbildningsplatser är 330, fördelat på elva grupper med vardera 
30 studerande. Enligt statsmakternas beslut (prop. 1975: 9 s. 569, UbU 
1975: 17 s. 72, rskr 1975: 179) skall försöksverksamhet med yrkestek
nisk utbildning med inriktning mot träindustri och verkstadsindustri in-
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ledas i Skellefteå höstterminen 1976. Jag beräknar nu medel för för
söksverksamhet med två utbildningslinjer om vardera 30 studerande 

i Skellefteå. 
Regeringen har uppdragit åt universitetskanslcrsämbetet att i samråd 

med berörda organisationskommitteer för högskolereformen utreda frå
gan om omfattningen och den närmare utformningen av yrkesteknisk 
högskoleutbildning i Karlskrona, Sandviken och Skövde samt att lägga 
fram förslag om försöksverksamhet med sådan utbildning med början 
höstterminen 1977 (jfr prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179). 

För en allmän förstärkning av utbildningsresurserna beräknar jag yt
terligare 306 000 kr. 

Medel för bl. a. central administration av försöksverksamheten med 
yrktestcknisk högskoleutbildning, som innevarande budgetår bekostas 
från förevarande anslag, har jag beräknat under anslaget Universitets

och högskoleämbetet. Förevarande anslag bör därför minskas med 

251 000 kr. 
I övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 

än sådana av automatisk natur. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Yrkesteknisk högskoleutbildning för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 5 284 000 kr. 

E 29. Utbildning av hälso\•årdsinspektörcr 

Nytt anslag (förslag) 445 000 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 23 januari 1970 tillkal
lade chefen för socialdepartementet en sakkunnig för översyn av hälso
vårdsinpsektörsutbildningenl HVI- utredningen. Utredningen överlämna
de i juli 1973 sitt betänkande (Ds S 1973: 4) Ny utbildning av hälso
vårdsinspektörcr. Efter remiss har yttranden över betänkandet avgivits 
av socialstyrelsen - som bifogat yttranden från dels samtliga länsläkar
organisationer utom en, dels förste stadsläkarna i Stockholm, Göteborg 
och Malmö arbetarskyddsstyrelsen, zmiversitetskans/ersiimbetet 

(UKA) - som överlämnat yttranden från berörda myndigheter vid uni

versitet och högskolor - nämnden för socionomutbildning - som över
lämnat yttranden från socialhögskolorna - skolöl'erstyrelsen (Sö ), lant

bmksstyrelsen, statens livsmedelsverk, statens naturvårdsverk - som bi
fogat yttrande från sin omgivningshygieniska avdelning - arbetsmark
nadsstyrelsen, statens planverk, Nordiska hälsovårdshögskolan, länssty

relserna i Stocklzolm, Uppsala, Malmöhus, Göteborgs och Bolrns samt 
Viisterbottens län - av vilka några bifogat yttranden från vissa kommu
ner m. fl. - arbetsmiljöutredningen, samarbetsnämnden för lokal- och 

1 Organisationsdirektören Hans Wihlborg. 
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111rusmingsprogramkommitteerna för universitet och högskolor (LUP-

11ii11111den), Landstingsförbu11det, Svenska kommunfiirbundet, Riksför

b1111det för allmä11 hälsovård, Svenska hälsovärdstjänstemannaf örbundet, 

Sveriges hälsovårdsko11sulenters förening, La11dsorganisatio11en, Svenska 

arbetsgivareföreningen, Sveriges akademikers ce11tralorganisation 

(SA CO ), Statstjä11stemii1111ens riksförbund och Svenska liikaresiillskapet. 

Vidare har i ärendet inkommit skrivelser från bl. a. Si·eriges socionomers 

riksförbund, Svenska naturskyddsföreningen, Umeå kommun samt läns-· 

styrelserna i Kalmar och Skaraborgs län. 

Ärendets vidare beredning har ankommit på utbildningsdepartemen
tet. 

För sammanhangets skull behandlar jag i det följande även vissa frå
gor rörande utbildningen av hälsovårdsinspektörer i vilka det ankom
mer på regeringen att besluta. 

Utredningen 

Som bakgrund till sitt arbete lämnar HVI-utrcdningcn inledningsvis 
en redogörelse för hälsovårdsnämndernas verksamhet och organisation 
och hälsovårdsinspektörernas ställning och arbetsuppgifter. 

I varje kommun skall enligt hälsovårdsstadgan finnas en hälsovårds
nämnd, som ansvarar för den allmänna hälsovården inom kommunen. 
Uppgifterna på hygienområdet är alltjämt nämndernas primära ålig

ganden, men på senare år har nämnderna fått en rad nya uppgifter 
inom främst miljövårdsområdet. Det är numera fastlagt att hälsovårds
nämnderna skall vara kommunernas miljövårdsorgan. 

Varje hälsovårdsnämnd skall ha minst en hälsovårdsinspektör till sitt 
biträde. Inspektören skall biträda nämnden i alla slag av ~irenden och 
i flertalet kommuner saknar nämnderna annan egen sakkunskap för 
beredning av ärenden. Det är därför naturligt att statsmakterna beslu
tat om särskilt behörighctskrav för hcltidsanställning som hälsovårds
inspektör. Arbetsuppgifter som kan ankomma på en inspektör är bl. a. 
medverkan i fysisk planering, inspektion av bostäder, samlingslokaler 
och hotell, plancringsmedvcrkan och inspektion inom områdena livs
mcdelshygien, djurhygien och vatten- och avloppshygien, åtgärder till 
skydd mot smittsamma sjukdomar hos människor, yrkeshygienisk över
vakning av mindre arbetsställen, handläggning av lokala miljöskydds
ärenden, hygieniska, ekonomiska och tekniska frågor i samband med 

den kommunala renhållningen samt kansliarbete. 
Nuvarande grundutbildning av hälsovårdsinspektörcr är knuten till 

omgivningshygieniska avdelningen inom naturvårdsverket, tidigare inom 

dåvarande statens institut för folkhälsan. Utbildningstidens längd har 
i huvudsak varit oförändrad sedan budgetåret 1946/47. Kurstiden är 
omkring nio månader, varav ca 13 veckor praktik. Årligen ges två kur
ser med 25-30 deltagare i varje kurs. För att kunna följa utbildningen, 
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som är direkt inriktad på att ge de blivande hälsovårdsip.spektörerna 
erforderliga teoretiska och praktiska kunskaper, har i praktiken krävts 

treårig gymnasieskolutbildning. Under senare år har alltfler elever dess
utom haft ytterligare utbildning, framför allt vid universitet. Under 

1970-talct har dessutom s. k. AMU-utbildning av, arbetslösa akademiker 
till hälsovårdsinspektörer anordnats av naturvårdsverket i samarbete· 
med skolöverstyrelsen och arbctsmarknadsstyrelsen. Någon nämnvärd 
skillnad mellan AMU-utbildningen och den ordinarie utbildningen finns 

inte. 
Den utveckling av hälsovårdsnlimndcrnas uppgifter som i det före

gående antytts och som kan väntas fortsätta har medfört motsvarande 
födindringar i hälsovårdsinspektörcrnas arbetsuppgifter och kommit de

ras utbildning att framstå som alltmer otillräcklig. Under utrednings
arbetet har framkommit att den nuvarande utbildningen inte tillnär
melsevis svarar mot dagens krav. Särskilt har påtalats brister när det 
gäller miljövård, samhällsplanering, administration och beteendeveten

skap. 
Utredningen har vid sin bedömning av den allmänna standard som i 

dag bör gälla i fråga om hälsovårdsinspektörernas utbildning funnit att 
denna - med hänsyn till att hälsovårdsn~imnderna nu har minst lika 
betydelsefulla uppgifter som andra kommunala nämnder - i princip 
bör vara likvärdig med den utbildning som normalt krävs av föredra
gande och utredande tjänstemän i kommunala nämnder, dvs. socio
nomutbildning. Denna yrkesinriktade högskoleutbildning är siirskilt av
passad för att tillgodose behovet av kvalificerade kommunala tjänste
män. Det är därför, enligt utredningen, iiven av detta skäl naturligt att 
välja socionomutbildningen som modell för ett förslag till reformerad 
utbildning av hälsovårdsinspektörer. 

Utredningen har därför lagt fram ett förslag som i princip ansluter 
till nuvarande socionomutbildning och som kan sammanfattas på föl
jande sätt. 

Utbildningen blir en treårig högskoleutbild11i11g, anknuten till social
högskoleorganisationen genom inrättande av en liiilso- och mi/jövårds

linje, där undervisningen bedrivs i samarbete med hl. a. medicinsk och 

teknisk högskola. 
Utbildningens första skede omfattar en gru11dk11rs om två terminer 

som till väsentliga delar sammanfaller med socionomernas nuvarande 
grundkurs samt tre terminers yrkesinriktade exa111ensämnesst11dier och 

en termins studiepraktik. 

Med hänsyn till att flertalet nya kommuner beräknas ha en eller högst 
två inspektörer, som följaktligen måste handlägga ärenden inom hälso
vardsnämndernas hela område, har en differentierad utbildning inte 

ansetts kunna komma i fråga. 
Utredningen framlägger relativt detaljerade förslag till grundkurs, 

examensämnen och studiepraktik. 
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Med hänsyn till utbildningens starka inriktning på naturvetenskapliga 

och tekniska ämnen anser utredningen att i fråga om skolutbildning i 
princip bör gälla samma krav som för tillträde till nuvarande hälso

vårdsinspektörskurs, nämligen fullständig treårig gymnasieskolutbildning 

med slutbetyg i matematik, fysik och kemi från naturvetenskaplig 

eller teknisk linje. Därutöver föreslås krav på minst 10 månaders all

män yrkeserfarenhet. Detta är samma krav som gäller för antagning 

till social linje och förvaltningslinje vid socialhögskola av elever vilkas· 

studiepraktik omfattar en termin. 

Utredningen föreslår att socialhögskolan i Stockholm blir huvudman 

för den nya utbildningen av hälsovårdsinspektörcr och att utbildningen 

förHiggs till denna högskola. 

I fråga om utbildningsbehovet på längre sikt har utredningen med 

ledning av tillgängliga uppgifter och gjorda beräkningar kommit fram 

till att en årlig intagning av ca 60 elever kan anses erforderlig. Jntag

n:ngen bör ske i två grupper om vardera ca 30 elever varje år. Beträf

fande utbildningshehovet under övergångsperioden från nuvarande till 

föreslagen utbildning, vilken förutsattes starta hösten 1974, föreslår ut

redningen anordnande av två s. k. AMU-kurser som skulle avslutas år 

J 975 och två särskilda socionomkurser som skulle avslutas år 1976. 

Från och med år 1977 beräknas behovet av hälsovårdsinspcktörer täckas 

av personer som gått igenom den av utredningen föreslagna utbild

ningen. 

Utredningen anför att skillnaden i fråga om grundutbildning mellan 

inspektörer som genomgått den föreslagna utbildningen och dem som 

genomgått nuvarande utbildning blir så stor att den senare gruppen 

mi'1ste få möjlighet till komplettcringsutbildning. Denna måste vara så 

emfattandc och kvalificerad att den tillmäts praktiskt värde i kommu

nernas och även andra arbetsgivares meritvärderingspraxis. Utredningen 

lämnar också förslag till organisation av och innehåll i en sådan kom

pietteringsutbildning bl. a. med fortbildningen av journalister som före

bild. 

Rc111issbelw11dli11gen 

Så gott som samtliga remissinstanser understryker starkt behovet av 

en förlängning och reformering av hälsov[irdsinspektörsutbildningen. 

Däremot är åsikterna starkt splittrade när det g~iller utredningens för

slag beträffande den nya utbildningens innehåll, huvudmannaskap och 

:okalisering. 

Den föreslagna utbildningens längd och fördelning på teori och prak

tik tillstyrks av flertalet remissinstanser. Några, bl. a. Svenska kommun

fiirbundet, anser dock att grundutbildningen av hälsovårdsinspektörcr 

skulle kunna vara en eller två terminer kortare. Socialstyrelsen anför att 

utredningen synes ha kommit fram till ett förslag till ny utbildning av 
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hälsovårdsinspektörer som utgör en god kompromiss mellan vad som 
skulle vara önskvärd utbildning för en inspektör och vad som kan be

tecknas som en rimlig studietid. 
Socialstyre/sen, statens naturvårdsverk, arbetsmarknadsstyrelsen, ar

betarskyddsstyrelsen, Sveriges hiilsovårdskonsulenters förening m. fl. 

tillstyrker i allt väsentligt utredningens förslag till innehåll i utbildningen. 
Flertalet remissinstanser är dock - i olika utsträckning - kritiska till 
förslagen om utbildningsinnchåll. Landstingsförbundet menar att utbild
ningens innehåll, struktur och organisation bör bli föremål för ytter
ligare övervLiganden innan beslut fattas i frågan. Svenska liikaresällska

pet som bl. a. menar att det föreslagna kursinnehållet inte anslu
ter sig till det behov som föreligger i dag föreslår att förslaget avvisas 
i sin nuvarande utformning men återförvisas för en grundligare analys. 
Även SACO avstyrker utredningens förslag. 

UKA' anser det olyckligt att utredningen inte i högre grad än vad som 
skett samrått med olika myndigheter och utredningar inom utbildnings
området. Ett sådant samråd skulle troligtvis ha inneburit att utredning
ens förslag bättre anpassats till vad som nu gäller eller planeras gtilla 
för olika högskoleutbildningar. Resultatet av den enkät som företagits 
bland nu verksamma inspektörer pekar enligt UKÄ:s mening på att ut
bildningen bör ges en mer naturvetenskaplig prägel, vilket också fram
httlls av flertakt rcmissinstanser inom UKÄ :s verksamhetsområde. 
Exempelvis anser rektorsiimbetet vid universitet i Lund att tyngdpunk
ten i hälsovårdsinspektörsutbildningen bör ligga inom humanbiologi, 
ekologi och teknik. Kommunerna torde enligt rcktorsämbctct i flertalet 
fall genom sina anställda förfoga över en mycket god sakkunskap n~ir 

det gäller administration, ekonomi, planering och rättskunskap medan 
det är sämre ställt inom de ämnesområden som bör vara hälsovårdsin
spektörens huvudområden. UKA ansluter sig till den framförda kritiken 
och anser att kunskaper inom naturvetenskapliga, medicinska och tek
niska ~imnesområden bör vara det grundläggande för utbildningen. Det 

syns d~irför naturligast att utbildningen inleds med studier inom dessa 
ämnesområden och att därpå följer studier inom samhällsvetenskapliga 

och juridiska ämnesområden. 
Även statens livsmedelsi·erk anser att i utredningens förslag de sam

hällsvetenskapliga ämnena givits för stor plats på bekostnad av de för 
hälsovårdsinspcktörernas arbetsutövning på fältet grundläggande och 
mera betydelsefulla naturv..:tcnskapliga ämnena. Man bör i primärut

bildningen i första hand bygga på djupare och bredare baskunskaper 
inom de biologiska och tekniska ämnena. Betydelsen av utbildningen i 
ekonomi, sociologi, psykologi och samhällsplanering synes sålunda ha 
överskattats. Piltalade disproportioner i ämncsfördelningen synes enligt 
verkets mening i viss grad sammanhänga med att utbildningen i ett tidigt 
skede av utredningen fixerats till en modifierad form av socionomut
bildning förlagd till socialhögskola. 
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Sö anför att de rent ergonomiska aspekterna i denna utbildnings
form måste beaktas i långt högre grad än vad utredningen föreslagit. 
Problemställningar som t. ex. människa-maskin-system, monotoni, stress 
och trötthet bör beaktas särskilt noggrant och ingå som särskilda mo
ment i kursens uppbyggnad. Vidare bör de psykiska miljöfaktorerna få 
en mer framträdande plats. Skolöverstyrelsen finner också att ämnet 

biologiska och tekniska grunder inom hälso- och miljövårdsområdet, 
vilket ämne är av grundläggande betydelse för hela utbildningen, bör få 
ett ökat utrymme. Länsstyrelserna i Stockholms och klalmöhus län 

framför liknande synpunkter, nämligen att de för hälso- och miljö
vårdslinjen speciella ämnena bör få ett förhållandevis större utrymme. 

Svenska arbetsgivare[ ören"ingen anser att förslaget i vad det avser 

grundkurs, examensämncn och uppläggningen av praktiken inte är ac
ceptabelt penetrerade. Föreningen pekar också på att det torde vara 
inom miljöns, både arbetsmiljöns och den yttre miljöns, tekniska sek
torer som hälsovårdsinspektörcrnas speciella sakkunskap kommer att 
vara mest betydelsefull, eftersom kommunerna inte förfogar över mot
svarande sakkunskap på annat håll. 

Bl. a. arbetarskyddsstyrelse11, statens planverk, länsstyrelsen i Stock

holms län och Svenska hälsow1rdstjiinstemannaförhundet tillstyrker ut

redningens förslag om behörighetskrav. 
UKA, niimnden för socionomwbildning, Sö m. fl. anser att bchörig

hetskraven bör anpassas till statsmakternas principbeslut år 1972 om 
behörighet, nämligen att tvåårig gymnasial utbildning skall vara allmänt 
behörighetskrav. UKÄ·, Sö och arbets111arknadsstyrelse11 anför tveksam
het till utredningens förslag om krav på obligatorisk yrkcsvcrksamhet. 

Frågan om huvudmannaskapet för en reformerad hälsovårdsinspek
törsutbildning behandlas av så gott som samtliga remissorgan. Utred
ningens förslag att den nya utbildningen skall knytas tiil socialhögskola 
tillstyrks av bland andra socialstyre/sen, arbetarskyddsstyrelsen, nämn

den för socionomutbildning, skolöverstyrelsen,· statens naturvårdsverk, 
länsstyrelserna i Giiteborgs och Bohus liin samt Viisterhottcns liin, ar

betsmiljöutredningen, Riksförbundet fiir allmän hiilsow1rd och Lands

organisationcn. 

Ett antal remissorgan är dock tveksamma eller avstyrker de av ut
redningen föreslagna huvudmannaskapet. Statens livsmedelsverk finner 
inte argumenten tillräckliga för en förläggning till socialhögskola. Bland 
övriga rcmissinstanscr som i avvaktan på högskolereformen inte föror
dar en omedelbar anknytning till socialhögskola kan nämnas länssty

relsen i Malmöhus län, Landstingsförbundet, Svenska komm11nförb11n

det och SACO. 

Frågan om huvudmannaskap är enligt UK/f:s mening nära förknip
pad med utbildningens innehåll och med hänsyn hli.rtill anser UKÄ den 
lämpligaste organisationen vara en utbildningslinje vid filosofisk fa

kultet. En sådan utbildningslinje skulle då konstrueras som en samman-
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hållen utbildning med begränsat antal utbildningsplatscr. Detta med
för att särskilt anpassade studiekurser kan ingå i utbildningen. Det an
gelägna i att utbildningen ges nära kontakter med forskningen, särskilt 
inom de biologiska och medicinska områdena, talar även för en för
läggning till universitet. Liknande synpunkter anförs även av ett stort 
antal universitets- och högskoleorgan. 

Aven länsstyrelsema i Stockholms och Uppsala län, Svenska arbcts

girnrcföreningm och Svenska liikarcsiillskapet anser att ytterligare ut- . 

redning bör genomföras innan beslutet om den nya utbildningens or- . 
ganisatoriska förläggning kan fattas. 

Atskilliga remissinstanser - bl. a. socialstyrelsen, arbetarskyddssty

relscn. statem naturvårdsverk, länsstyrelsen i Stockholms liin och Sve

riges hiilsovärdskonsulcnters förening - finner utredningens förslag 
om lokalisering av den nya utbildningen till Stockholm naturlig. 

Fran flera håll - främst inom utbildningsområdet - förs alterna
tiva lokaliseringar fram. Nämnden för socionomutbildning vill för sin 
del inte motsätta sig en lokalisering av den nya utbildningen till Stock
holm, men anser att möjligheterna för en lokalisering till någon av de 
övriga socialhögskolorna allvarligt bör övervägas varvid i första hand 
förutsättningarna vid högskolan i Umeå bör undersökas. Aven liinssty

relscn i Västerbottens län och Umetl kommun för fram Umeå som en 

möjlig lokaliseringsort. I skrivelser från /iinss1yrelse11 i Kalmar län och 
lä11skommitth1 för eftergymnasial utbildning i Kalmar lii11 förordas en 

lokalisering till Kalmar. Bland andra statens livsmedelsverk, /iinssty

relsen i Uppsala län och SACO pekar på att en förläggning av utbild

ningen till Nordiska hälsovårdshögskolan i Göteborg eller biomedi
cinska centrum i Uppsala bör utredas vidare. Länsstyrelsen i Uppsala 
län anför att i och med att livsmcdelsverket kommer till Uppsala, Ul
tuna blir miljövårdshögskola och veterinlirhögskolan förläggs till Ultuna 
finns n;istan alla hjälpvctcnskaper och färarkrafter på en plats. 

Rektorsiimbetet vid 1111irersirere1 i Lund påpekar att det såväl i Lund 
mm Göteborg finns - förutom soc!alhögskola - naturvetenskaplig, 
medicinsk och teknisk utbildning. I Lund finns dessutom miljövårds
programmet, som organiserar den tvärvetenskapligt upplagda utbild
ningen i miljövård. Från 1111iversiretct i Göteborg påpekas att utbild
ningen med fördel skulle kunna administreras av Nordiska hälsovt1rds
högskolan i Göteborg. I yttrandet från universitetet i Umeå framhålls 

att vid universitetet ges undervisning i matematisk-naturvetenskapliga, 
samhällsvetenskapliga och medicinska ämnen samt i det tvärvetenskap
liga limnet miljövård. Från och med år 1974 kommer i Umeå en för
stärkning av de arbetsvetenskapliga resurserna att ske genom att en filial 

av arbctarskyddsstyrclsens arbetsmedicinska avdelning förläggs dit. 
UKA vill med hänsyn till att i första hand de mindre högskoleorterna 

bör tillföras ytterligare utbildningslinjer förorda att utbildningen för
läggs till Umeå. 
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LUP-11iimnde11 påpekar att de för socialhögskolan i Stockholm pla
nerade tjänsterummen helt har tagits i anspråk och att några dispo
nibla lokalreserver härför inte finns enligt den nuvarande planeringen. 

Så gott som samtliga remissorgan tillstyrker eller har ingen erinran 
mot utredningens förslag om en årlig intagning av 60 elever. Svenska 

kom111u11f örbundet anser sig dock kunna uttala att endast 20-25 per
soner per år erfordras för att täcka det kommunala behovet. Det totala 
utbildningsbehovet med hänsyn tagen till de statliga och privata sek
torerna kan enligt förbundets mening uppskatt•ts till ungefär 30 perso
ner per år. 

[ samtliga yttranden, som behandlar frågan om kompletteringsutbild
ning av nu yrkesverksamma hälsovårdsinspektörer understryks vikten 
av att en sådan anordnas. Några remissorgan - bl. a. Nordiska hiilso

värdshögskolan och Landsorganisationen - pekar på behovet av vidare
utbildning av hälsovårdsinspektörer med den _nya utbildningen. Lands
organisationen pekar därvid på nödvändigheten av att arbetsmiljöfrå
gorna får en tiilräcklig tyngd i utbildningen. 

Föredraganden 

Hälso- och miljövardsområdena har varit föremål för en intensiv 
reformverksamhet under senare år. Särskilt när det gäller den yttre 

miljön och arbetsmiljön har många väsentliga beslut fattats. Inom såväl 
den traditionella hälsovården som miljövården har kommunerna viktiga 
funktioner, som fullgörs av i första hand hälsovårdsnämnderna och 
deras tjänstemän, hälsovårdsinspektörerna. För hälsovårdsinspektörer 
finns ett formellt behörighetskrav att ha genomgått viss utbildning. Nu

varande utbildning av hälsovårdsinspektörer anordnas av naturvårds
verkets omgivningshygicniska avdelning, tidigare inom dåvarande sta
tens institut för folkhälsan. Utbildningstidens längd är sedan ca 30 år 
tillbaka 9 månader med inslag av praktik. För tillträde till utbildningen 
krävs numera treårig gymnasieutbildning. 

Den sakkunnige för översyn av hälsovårdsinspektörsutbildningen 
(HVI-utredningen) har i sitt betänkande framlagt förslag om en refor
merad hälsovårdsinspektörsutbildning. Förslaget innebär att den nuva
rande utbildningen skulle ersättas med en treårig högskoleutbildning 
förlagd till socialhögskolan i Stockholm. Utredningen redovisar också 
relativt detaljerade förslag beträffande utbildningens innehåll. Remiss

instanserna betonar i sina yttranden mycket starkt behovet av en refor
mering av utbildningen av hälsovårdsinspektörer. Däremot är remiss
bilden splittrad i fråga om utbildningens innehåll, huvudmannaskap 

och lokalisering. 
För egen del anser jag att behovet att reformera hälsovårdsinspek

törsutbildningen är stort och att en ny utbildning bör starta snarast 
möjligt. Utgångspunkten för mina förslag i det följande är HVI-utred
ningens förslag, som dock varit föremål för en omfattande översyn 
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mot bakgrund av dels remissopinionen, dels statsmakternas beslut om 
reformering av högskoleutbildningen (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, 

rskr 1975: 179). Översynsarbctet har bedrivits inom utbildningsdepar
tementet i nära kontakt med närmast berörda intressenter. 

Den nya utbildningen av hälsovårdsinspektörer bör enligt min me
ning vara treårig och anordnas som allmän utbildningslinje vid statlig 
högskoleenhet. Den bör i huvudsak vara lika för samtliga studerande 
med möjlighet till differentiering blott under en del av den sista ter
minen. Mål för utbildningen bör vara bl. a. att den som genomgått ut
bildningen skall kunna svara för i stort sett alla uppgifter som kan an
komma på en hälsovårdsinspektör i en kommun och göra den som ge
nomgått utbildningen användbar också inom en vidare sektor av ar

betslivet. Dessa mål medför att följande krav bör ställas på utbild
ningens innehåll. Utbildningen skall ge en relativt bred samhällsoriente

ring, goda insikter i rätts- och förvaltningskunskap och samhällsplane
ring samt färdigheter inom dessa områden, baskunskaper i naturveten
skap, teknik och medicin, vilka är nödvändiga för de tillämpade äm
nena, samt erforderliga kunskaper och färdigheter i tillämpad hälso

och miljövård. Utbildningen bör bestå av fem terminers teoretiska stu
dier och en termins praktik. Jag avser att i annat sammanhang föreslå 
regeringen att ge universitetskanslersämbetet i uppdrag att fastställa ut
bildningsplan och härvid utgå från följande huvudsakliga uppläggning av 
studiegfmgcn: Termin 1-2: samhälls- och rättskunskap inkl. praktisk 

förvaltningskunskap 20 poäng och grundläggande naturvetenskap 
m. m. 20 poäng. Termin 3-4: tillämpade hälso- och miljövårdsinriktade 
ämnesstudier 40 poäng. Termin 5: praktik. Termin 6: samhällsplanering 
10 poling och valfri fördjupningskurs 10 poling. 

Mitt förslag om uppläggning av och innehåll i utbildningen innebär, 
jämfört med utredningens en förstärkning av de naturvetenskapliga in
slagen på bekostnad av de samhällsvetenskapliga. Detta bör ge den som 
genomgått utbildningen en bättre förutsättning att kunna följa med 
i den snabba utveckling som kännetecknar hygien- och miljövårdsom
rådcna. Utbildningen blir även användbar inom en bredare sektor av 
arbetsmarknaden än den kommunala hälso- och miljövården, t. ex. inom 
hälso- och miljövården inom näringslivet. 

Fördjupningskurser under den avslutande terminen bör avse antingen 

timimpat ämne inom hygien- eller miljövårdsområdena eller samhälls

planering. Fördjupningskurserna bör spela en viktig roll i vidareutbild
ningen av yrkesverksamma hälsovårdsinspektörer, vilket i sin tur torde 
vara en förutsättning för att det skall bli möjligt att anordna flera alter
nativa kurser samtidigt. Praktiken bör avse såväl större som mindre 

kommun samt olika organ på länsnivå - länsläkarorganisation, läns
styrelses naturvårdsenhet och fänsveterinärexpedition samt yrkesinspek

tionen. 
De principer för behörighet och urval till högskoleutbildning som 
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lagts fast genom riksdagens beslut i anledning av prop. 1975: 9 bör 
gälla för hälsovårdsinspektörsutbildningen. 

Utbildningen kan benämnas hälso- och miljövårdslinje. Med tanke 
på de utbildningsmål m. m. jag nyss förordat finns enligt min mening 
skäl för att föra utbildningen till sektorn för teknisk yrkesutbildning. 
Dessa frågor bör dock prövas i det fortsatta planeringsarbetet. 

Antalet nybörjarplatser på linjen bör tills vidare vara 60 per år med 
en antagning av 30 per termin. 

Vägledande för lokaliseringen av den nya hälso- och miljövårdslinjen 
måste vara dels de krav utbildningen som sådan ställer, dels de rikt
linjer för lokalisering av högskoleutbildning som nyligen lagts fast av 
statsmakterna (jfr prop. 1975: 9 s. 493, UbU 1975: 17 s. 67, rskr 
1975: 179). Jag framhöll i det sammanhanget att för Umeås del en för
nyelse av utbildningsutbudet framstår som särskilt angelägen för att 
öka studerandeantalet där. De krav som utbildningen i sig ställer 

innebär att starka kostnadsskäl talar för att förlägga utbildningen till 
en ort, där det är möjligt att repliera på befintliga resurser inom de 
samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och medicinska områdena. 
Mot denna bakgrund är det enligt min mening följdriktigt att förlägga 
utbildningen till Umeå. Befintlig lokalkapacitet kan utnyttjas och be
hoven av ny utrustning blir relativt sett små. 

Utbildningen bör anordnas av universitetet i Umeå. Jag förutsätter 
att universitetet kommer att samverka med socialhögskolan i Umeå vid 
utbildningens genomförande. Frågan om hälso- och miljövårdslinjens 
inordnande i den framtida högskoleorganisationen blir en uppgift för 
organisationskommitten för högskolereformen i Umeå högskoleregion. 

Jag räknar med - efter samråd med chefen för socialdepartementet 
- att bl. a. socialstyrelsen och länshälsovårdskonsulenterna, inom ramen 
för befintliga resurser, kommer att medverka i arbetet med planering 
m. m. av studiepraktiken. 

Den nya utbildningen bör startas snarast möjligt. Med hänsyn till 
behov av planering bedömer jag det dock möjligt att påbörja utbild
ningen först vårterminen 1977. Jag avser att senare återkomma till re
geringen med fråga om uppdrag till UKÄ att i samråd med berörda 
intressenter vidta erforderliga förberedelser. 

Parallellt med uppbyggnaden av den grundläggande hälsovårdsin
spcktörsutbildningen i Umeå bör organiseras fort- och vidareutbildning 

inom området, vilken i huvudsak bör bygga på den nya grundutbild
ningen. Jag finner det naturligt att fort- och vidareutbildning och 
grundutbildning hålls samman i en gemensam organisation inom uni

versitetet i Umeå. Detta bör dock inte hindra en stor geografisk sprid
ning av utbudet av fort- och vidareutbildningskurser. 

Den nuvarande utbildningen av hälsovårdsinspektörer, som anordnas 
av naturvårdsverket, bör upphöra när utbildningen i Umeå startar. För 
att täcka arbetsmarknadens behov av nya hälsovårdsinspektörer fram 
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till den tidpunkt då de första med den nya utbildningen examineras, 
dvs. vid årsskiftet 1979/80, bör övergångsvis anordnas en ettårig ut
bildning. Denna utbildning bör bygga på annan högskoleutbildning. 

förslagsvis studier i ämnena biologi och kemi eller receptarieutbildning, 
för att kvalitetsmässigt vara i nivå med den nya utbildningen. Den 
övergångsvis anordnade utbildningen bör enligt min mening kopplas 
till avvecklingen av nuvarande hälsovårdsinspektörsutbildning och där

för anordnas av naturvårdsverket. Erforderliga lokaler och utrust
ning finns tillgängliga. Ca 30 studerande per termin bör antas unda 
åren 1977 och 1978. Utbildning genomgången med godkänt resultat 
anser jag bör kunna räknas som 40 poäng enligt det poängsystem som 
kommer att gälla för högskoleutbildningen. Nuvarande personal vid 
undervisningssektionen inom naturvårdsverkets omgivningshygieniska 
avdelning bör utnyttjas för utbildningen. När den övergångsvis an

ordnade utbildningen upphör bör denna personal omplaceras till andra 
uppgifter inom avdelningen. Den treåriga avvecklingen bör ge goda för
utsättningar härför. Jag har i frågorna om den övergångsvis anordnade 
utbildningen samrått med chefen för jordbruksdepartementet. Medel 

för den utbildning som skall ges vid omgivningshygieniska avdelningen 
beräknas liks:::im hittills under anslaget Naturvårdsverket under nionde 
huvudtiteln. 

l'vJedel för såväl lärarlönekostnader som driftkostnader vid den ut

bildning som förläggs till Umeå bör under nästa budgetår beräknas 
under ett särskilt anslag. Fr. o. m. budgetåret 1977/78 bör medel an
visas inom ramen för de nya anslagen för grundläggande högskoleut
bildning. 

Kostnaderna för den fullt utbyggda· utbildningen beräknar jag till ca 
2,4 milj. kr. per år. För nästa budgetår beräknas kostnaderna för pla
neringsarbete, lärarlöner. driftkostnader och kostnader för vissa bokin
köp till totalt 445 000 kr. Vid anslagsbedikningen har jag tagit särskild 
hänsyn till behov av medel för resor. r enlighet med vad jag anfört i 
det föregående har jag vid mina kostnadsbcr1ikningar utgått från att 

utbildningen skall kunna inrymmas i befintliga lokaler. När det gäller 
frågan om för utbildningen speciell utrustning återkommer jag vid min 
anmälan av fråga om proposition med anledning av förslag till anslags

framställning från utrustningsnämnden för universitet och högskolor. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Utbildning m· hiilsorårdsinspektiirN för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 445 000 kr. 

E 30. Vissa kostnader i samband med hi)gskolerefonn 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

5 200 000 
] 1 270 000 
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Från detta anslag bestrids kostnader för vissa förberedelser för den 
av statsmakterna beslutade högskolereformen (prop. 1975: 9, UbU 
1975: 17, rskr 1975: 179), nämligen för uppläggning av centralt antag
ningssystem, utveckling av informationssystem avseende studerande och 
studieresultat, åtgärder inför omläggning av läroanstalternas ekono

mi-administrativa rutiner samt information om högskolereformen. 

Universiletskanslersiimbetet 

Universitetskanslersämbetet föreslår att för de kostnader i samband 
med högskolereformen som bestrids från detta anslag beräknas samma 
belopp som innevarande budgetår. Medel för dessa kostnader bör dock 
anvisas under dels anslagen Universitetskanslersämbetet: Förvaltnings
kostnader och Förvaltningarna vid universiteten m. m., dels ett nytt 
anslag benämnt Information om högskolereformen. 

Den centrala organisationskommitten för högskolereformen har hem

ställt att sammanlagt 3 600 000 kr. anvisas för information om högskole
reformen ( + 600 000 kr.). 

Föredraganden 

Från detta anslag bestrids bl. a. vissa kostnader för förberedelse
arbete inför omläggning av läroanstalternas ekonomi-administrativa 
rutiner i samband med genomförande av det nya anslagssystemet för 
högskolan. Jag kommer i det följande att beräkna medel för dessa kost
nader under anslaget Förvaltningarna vid universiteten m. m. Jag har 
tagit hänsyn härtill vid min medelsberäkning under förevarande anslag 
(-600 000 kr.). 

I enlighet med förslag från den centrala organisationskommitten för 
högskolereformen beräknar jag en ökad medelsanvisning för informa
tion om de nya behörighets- och urvalsreglcrna samt högskolereformen 
.i övrigt ( +600 000 kr.). 

Jag räknar dessutom med ett ökat medelsbehov för kostnader i sam
band med uppläggning av centralt antagningssystcm ( +600 000 kr.). 

Jag erinrar vidare om vad jag vid min anmälan av vissa gemensam
ma frågor rörande högre utbildning och forskning anfört angående 
behovet av stöd- och innovationsåtgärder inom den grundläggande 
högskoleutbildningen. Jag har under förevarande anslag beräknat 
5 4 70 000 kr. för dessa ändamål. Jag har därvid även tagit hänsyn till 

medelsbehovet för fackspråklig utbildning, vilket enligt min åsikt kan 
ses som ett exempel på önskvärd förnyelse av utbildningsutbudet. Även· 

medelsbehovet för utvecklingsarbctet rörande viss nyinriktning av den 
tekniska utbildningen vid universitetet i Linköping bör enligt min me
ning tillgodoses från detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa kostnader i samband med högskolereform för bud

getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 11 270 000 kr. 

25 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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c) vissa högskolor m. m. 

E 31. Bibliotekshögskolan: Utbildningskostnader 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

4 221404 

5 178 000 
6 651 000 

Enligt förordningen (1972: 308) om bibliotekshögskolan (ändrad se
nast den 27 november 1975) finns vid högskolan dels en utbildnings

gång om fyra terminer, dels en särskild utbildningsgång avsedd främst 

för bibliotekarier vid mindre folkbiblioteksfilialer. Högskolan leds av 

en styrelse, som utses av regeringen. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 

är central myndighet för högskolan. 

Utbildningen om fyra terminer uppdelas på grundkurs under tre ter

miner och fördjupningsstudier under en termin. För fördjupningsstudier 

finns en folk- och skolbibliotekarielinje samt en företags- och forsk
ningsbibliotekarielinje. Varje år antas 360 studerande. 

Utbildningen av bibliotekarier vid mindre folkbiblioteksfilialer omfat
tar dels korrespondensundervisning, dels en intensivkurs om ca 165 tim-

mar. Intensivkursen omfattar minst 30 studerande. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Före-
kanslers- draganden 
ämbetet 

Personal 
Lärarpersonal 29,5 + 6 + 3 
Övrig personal 14,5 + 7 of. 

44 +13 -i- 3 

Anslag 
Lönekostnader för lärarpersonal 2 637 000 + 936 000 + 719 000 
Lönekostnader för övrig personal 923 000 + 713 000 + 270000 
Sjukvård 11 000 of. of. 
Reseersättningar 
a) Reseersättningar till 

studerande 340 000 + 110 000 + 157000 
b) Övriga reseersättningar 359 000 + 56 000 + 32000 
Renhållning och städning m. m. 157 000 -i- 86000 + 92000 
Expenser 264 000 + 218 000 + 25000 
Särskild ersättning i samband 

med studiepraktik 197 000 + 627 000 + 293 000 
Utbildning av bibliotekarier vid 

mindre folkbiblioteksfilialer 
m.m. 153 000 + 228 000 + 22000 

Till regeringens disposition 137 000 137 000 137 000 
5178 000 +2 837 000 +1473 OOD 
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Universitetskanslersämbetet 

1. Pris- och löneomräkning 885 000 kr., varav 101 000 kr. avser böjt 
lönekostnadspålägg. 

2. En reducering motsvarande alternativ 0 under detta anslag och 
under anslaget E 32. Bibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel m. m. 

bör enligt UKÄ komma i fråga endast i samband med en betydande 
minskning av antalet utbildningsplatser vid högskolan. 

3. Medelsanvisning till kostnader vid nedsättning av lärares undervis
ningsskyldighet ( +444 000 kr.) samt förstärkning av kursanslaget 

( +31 000 kr.). 
4. Medel till en tjänst som förste biblioteksassistent ( + 81 000 kr.). 
5. Medel till en tjänst som konsulent ( +87 000 kr.). 

6. ökad medelsanvisning för biträdespersonal ( +235 000 kr.) samt 
för vikariatsersättning ( + 51 000 kr.). 

7. Ytterligare medel till reseersättningar i samband med praktikhand

ledarkonferenser ( + 20 000 kr.). 
8. Ytterligare medel till renhållning och städning m. m. ( +49 000 kr.). 
9. ökad medelsanvisning till expenser ( + 188 000 kr.) bl. a. för infor

mationsverksamhet och kostnader för dataterminal. 
10. ökad medelsanvisning till följd av nytt praktikavtal ( + 559 000 

kr.). 
11. Mcdelsanvisning till kostnader för utvidgning av utbildningen av 

vissa bibliotekarier vid mindre folkbiblioteksfilialer ( + 207 000 kr.). 

Föredraganden 

I skilda sammanhang har det uttryckts oro över bibliotekariernas 
arbetsmarknad och därvid har förslag förts fram om en minskning av 
antagningskapaciteten vid bibliotekshögskolan. För närvarande pågår 
vid bibliotekshögskolan en översyn av bibliotekarieutbildningen där 
bl. a. arbetsmarknaden för de bibliotekarier som hittills genomgått den 
tvååriga utbildningen vid biblioteksbögskolan kartläggs. Resultatet av 
denna översyn beräknas föreligga i början av år 1976. Frågan om en 
minskning av kapaciteten för bibliotekarieutbildningen bör enligt min 
mening prövas då resultatet av detta utredningsarbete föreligger. Intag

ningsförfarande inför kommande hösttermin bör således läggas upp med 
erforderlig handlingsberedskap. 

Jag beräknar 284 000 kr. för förstärkning av kursanslaget. Till följd 
av ändring i bestämmelserna om studiepraktik tar jag upp ytterligare 
medel för praktikersättning (225 000 kr.). 

Sedan läsåret 1974/75 anordnas vid bibliotekshögskolan grundläggan
de yrkesutbildning för bibliotekarier vid mindre folkbiblioteksfilialer. 
Utbildningen omfattar dels korrespondensundervisning, dels en intensiv-
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kurs. Antalet platser i intensivkursen är begränsat till ca 30 per läsår. 
Med anledning av universitetskanslersämbetets förslag om resurser för 

utökning av intensivkursen vill jag framhålla att enligt min mening an
talet studerande i korrespondenskursen bör anpassas till antalet platser 
i intensivkursen. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Bibliotekshögskola11: Utbildningskostnader för budgetåret 
1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 6 651 000 kr. 

E 32. Bibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel m. m. 

197 417 5 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

685 702 

770 000 
860 000 

Reservation 3 473 

Från anslaget bekostas dels bokinköp, bokbindning, prenumerations

avgifter m. m. för bibliotekshögskolans undervisningsbibliotek, dels öv

rig undervisningsmateriel. 

U niversi t etskanslersämbetet 

Förutom behovet att förnya och utvidga bibliotekets bokbestånd 
framhåller universitctskanslersämbetet (UKÄ) angelägenheten av att 
starta utbildning med anknytning till AV~medier och barnkultur. UKÄ 
föreslår att anslaget räknas upp med 305 000 kr. 

Föredraganden 

Jag diknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 
av automatisk natur. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bibliotekshögskolan: Undervisningsmateriel m. m. för 
budgetåret 197 6/77 anvisa ett reservationsanslag av 860 000 kr. 

E 33. Journalisthögskolorna 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

6 527 425 

5 362 000 

5 849 000 

Journalisthögskolorna har enligt förordningen (1967: 236) om journa
listhögskolorna (ändrad senast den 27 november 1975) till uppgift att 
utbilda journalister och att i övrigt främja utvecklingen på journalisti
kens område. De är förlagda till Stockholm och Göteborg. Från detta 
anslag bestrids även kostnaderna för ett för högskolorna gemensamt or
gan, samarbetsnämnden. 
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Personal 
Lärarpersonal 
Övrig personal 

1975/76 

12 
13 

25 
Anm. Utöver de angivna tjänsterna 

har för budgetåret 1975/76 anvisats 
medel för undervisningsarvoden 
m. m. (ca 1,5 milj. kr.) 

Anslag 
Lönekostnader för 
lärarpersonal 
Lönekostnader för 
övrig personal 
Sjukvård 
Rcseersättningar 
a) Reseersättningar till 

studerande 
b) Övriga reseersättningar 
Renhållning och städning m.m. 
Bokinköp m. m. 
Övningar 
Psykotekniska prov 
Expenser 

Hiigskolorna och niimnden 

2 772 000 

917 000 
3 000 

43 000 
79 000 

222 000 
42 000 

922 000 
231 000 
131 000 

5 362 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Högskolorna 
och nämnden 

' ' 
-i-

-;· 

-,-
' 

-J-

of. 
of. 

of. 

524 000 

206 000 
of. 

of. 
174 000 
64 000 

6 000 
302 000 

25 000 
34000 

+1335 000 

Före
draganden 

of. 
of. 

of. 

+385 000 

+ 76000 
of. 

of. 
5 000 

+ 64000 
+ 6000 
+ 102000 
--148 000 
-l- 7000 

+487 000 

Inför en eventuell omorganisation av journalistutbildningen har hög

skolorna och nämnden begränsat sina förslag för budgetåret 1976177. 

1. Pris- och löneomräkning 811 000 kr., varav 100 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 

2. Medelsanvisning för pedagogiskt utvecklingsarbete ( + 264 000 
kr.). 

3. Mcdelsanvisning för information om omläggning av jnurnalistut

bildningen ( + 60 000 kr.). 

4. Mcdclsanvisning för tidningsteknisk utrustning ( + 200 000 kr.). 

Journalistutbildningsutredningcn (U 1973: 08) har i april 1975 över

lämnat betänkandet (SOU 1975: 25) A jour Om journalistutbildning. 

Betänkandet har remissbehandlats. Beredningen är ännu inte avslutad. 

Föredraganden 

Vad gäller medel för pedagogiskt utvecklingsarbetc vid journalist

högskolorna vill jag erinra om vad jag anförde i denna fråga i prop. 

1975: l (bil. 10 s. 322 och 343). 

Vid beräkningen av anslaget bar jag beaktat att de uppgifter som för 

närvarande fullgörs av samarbetsnämnden för journalisthögskolorna -

enligt riksdagens beslut med anledning av prop. 1975: 9 om reformering 
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av högskoleutbildningen m. m. och mitt förslag i det föregående -

fe. o. m. den 1 oktober 1976 skall fullgöras av universitets- och högsko

leämbetet. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Journalisthögskolorna för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 5 849 000 kr. 

E 34. Socialhögskolorna 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

30 860 759 
32 755 000 
40 092 000 

Enligt förordningen (1964: 538) om socialhögskolorna (omtryckt 

1971: 343, ändrad senast den 27 november 1975) har dessa till uppgift 

att utbilda för tjänster med sociala, administrativa och kamerala ar

betsuppgifter. Högskolorna skall sprida kunskap i socialpolitiska och 

kommunala ämnen samt främja samhällsvetenskapernas utveckling. De 

är förlagda till Stockholm, Lund, Göteborg~ Örebro, Östersund och 

Umeå. 

Antalet intagningsplatser vid socialhögskolorna uppgår sedan budget

året 1972/73 till 1 950. Av intagningsplatsema avser innevarande bud

getår 1 200 social linje och 750 förvaltningslinje. 

Nämnden för socionomutbildning avger förslag till anslagsframställ

ningar i fråga om socialhögskolorna och fungerar även i vissa andra av

seenden som central myndighet för dem. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Nämnden Föredra-
ganden 

Personal 
Lärarpersonal 199 + 4 +1,5 
Övrig personal 69,5 +12 +3 

268,5 +16 +4,5 
Anm. Utöver de angivna 
tjänsterna har för budgetåret 
1975/76 anvisats medel för 
praktikhandledararvoden 
(ca 5,6 milj. kr.) 

Anslag 
Lönekostnader för lärar-
personal 23 498 000 +5 284000 +5041000 
Lönekostnader för övrig 
personal 5 914 000 +2035000 +1440000 
Sjukvård 19 000 + 2 000 + 5 000 
Reseersättningar m.m. 
a) Reseersättningar till 

studerande 271 000 + 27 000 + 25 000 
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1975/76 

b) övriga reseersättningar 
Renhållning och städning m. m. 
Bokinköp m.m. 
Expenser 
I nformationssystem 
Fortbildning 
Vidareutbildning 
Forskning 

815 000 
785 000 
241 000 
756 000 
150 000 
306 000 

32 755 000 

Nämnden för socionomutbildning 

Beräknad ändring 1976/77 

Nämnden Föredra-
ganden 

+ 122 000 + 95 000 
-'-- 265 000 + 265 000 
+ 44 000 + 52000 
' 106 000 + 103 000 
+ 405 000 ·-'- 258 000 
+ 363 000 + 53 000 
+ 38 000 
+ 55 000 

+s 746000 +7 337000 

Nämnden för socionomutbildning har med utgångspunkt i vad före

draganden anfört i prop. 1975: 9 rörande utveckling av ett samspel mel

lan grundläggande utbildning och forskning/forskarutbildning inom hela 

högskolan framlagt principförslag om uppbyggnad av en organisation 

för forskning och forskarutbildning i anslutning till sociala linjen. 

Inför den beslutade reformeringen av högskoleutbildningen vill nämn

den för närvarande inte föreslå någon ändring av utbildningskapaciteten 

vid socialhögskolorna. 

Förslagen rörande tjänster m. m. innebär i korthet följande. 

1. Pris- och löneomräkning 6 656 000 kr., varav 802 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. I fråga om alternativ 0 framhåller nämnden att detta måste med

föra en reducering av anslagsposten Lönekostnader för lärarpersonal. 

Därigenom måste antingen undervisningsvolymen minskas med ca 
10 % , vilket skulle medföra en minskning av socionomutbildningen med 

en betygsenhet, eller antalet praktikplatser minskas med ca 20 % . I det 

senare fallet skulle ca hälften av de studerande som enligt gällande be

stämmelser skall ha två praktikperioder endast kunna få en. Vidare 

skulle alternativ 0 innebära att anslagsposten Lönekostnader för övrig 

personal minskades med ett belopp som motsvarar tio biträdestjänster. 
3. 2 ordinarie universitetslektorat (Örebro, Umeå) ( +41 000 kr.). 

4. ökad medelsanvisning för studievägledning ( +432 000 kr.). 

5. ökad medelsanvisning till arvoden för undervisning och exami

nation ( + 20 000 kr.) samt för ersättning för allmänt institutionsarbete i 

samband med undervisningen ( + 72 000 kr.). 

6. ökad medelsanvisning till kostnader vid nedsättning av lärares un

dervisningsskyldighet för pedagogisk ledning och samordning av utbild

ningen ( + 102 000 kr). 

7. ökad medelsanvisning för kostnader för fortbildning ( +363 000 

kr.). 
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8. Medelsanvisning för kostnader .för försöksverksamhet med vida

reutbildning ( + 38 000 kr.). 
9. Medelsanvisning för kostnader för utländsk expertmedverkan i 

samband med förberedelser för forskningsvcrksamhet ( + 55 000 kr.). 

10. ökad medelsanvisning för vaktmästar- och biträdespersonal 

( +370 000 kr.). 
Direktionen för Svenska diakonsiillskapet har anhål\it om ökad me

delstilldclning bl. a. till arvoden till praktikhandledare ( + 36 000 kr.) 

och till arvoden till lärare vid handledarkurser m. m. vid Sköndalsinsti

tutet ( -l · 27 000 kr.). 

Föredraganden 

Vad gäller nämndens för socionomutbildning förslag rörande en or

ganisation för forskning och forskarutbildning vid socialhögskolorna 
vill jag erinra om vad jag i det föregående anfört vid min anmälan av 

vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning. 

Nämnden har i sina förslag till anslagsframställning betonat det öka
de behovet av studievägledande verksamhet vid socialhögskolorna. Jag 

tar därför upp ytterligare medel under anslagsposten Lönekostnader för 

lärarpersonal för en förstärkning av studievägledningen ( + 102 000 kr.). 
I enlighet med nämndens förslag beräknar jag ytterligare medel för un

dervisning och examination (-i- 20 000 kr.). Vidare beräknar jag en viss 

ökning av medlen till biträdcspersonal, vilka bör komma socialhögskolan 
i Örebro till godo ( + 65 000 kr.). 

Vid beräkning av medel för ett informationssystem vid socialhögsko
lorna har jag gått ut ifrån att genomförandet av projektet anpassas till 
arbetet i övrigt med informationssystem för universitet och högskolor. 

Enligt gällande bestämmelser för betygsstudier vid socialhögskolorna 

krävs minst 20 deltagare för att en kurs skall få anordna~. Vid lägre an
tal studerande får sådan undervisning anordnas endast efter regeringens 

medgivande. Nämnden framhåller att detta starkt begränsat utbudet 

av kurser och föreslår att den får, inom ramen för tillgängliga medel, 

besluta om inrättande av undcrvisningsgrupper i de fall gällande mini

mital för antalet deltagare inte uppnås. Enligt den ordning som kom

mer att gälla för högskolan från den 1 juli 1977 blir frågor av detta 

slag lokala angelägenheter. Jag avser att i annat sammanhang föreslå 

regeringen att ändra ifrågavarande bestämmelser för budgetåret 1976177 

så att undervisning kan få anordnas även vid ett något lägre studerande

antal än 20. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Socialhögskolorna för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 40 092 000 kr. 
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E 35. Fortbildning av journalister 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

934 000 
1045 000 

Styrelsen för fortbildning av journalister anordnar utbildning i form av 
kortare kurser i samhällsorienterande och - i mindre omfattning -

praktiska ämnen av betydelse för yrkcsverksamhet som journalist. Ut
gångspunkt för fortbildningen skall vara samhällets, individens samt 
de små och medelstora tidningarnas behov. Statligt studiestöd utgår till 

kursdeltagarna i form av ersättning för resekostnader samt kost och logi 
på kursorten. 

Verksamheten leds av en styrelse och en kursföreståndare. 

Styrelsen för fortbildning av journalister 

l. Pris- och löneomräkning 87 000 kr., varav 10 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. Medel för utvidgning av verksamheten ( +215 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 
av m1tomatisk natur. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forthildning av journalister för budgetåret 1976/77 anvisa 
ett förslagsanslag av l 045 000 kr. 

E 36. Vissa kurser för utländska studerande 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1 625 515 
1500000 
1878000 

Från detta anslag bestrids kostnader för kurser i svenska spr[iket för 
icke svensktalande studerande m. fl. Undervisningen står under univcrsi
tetskanslersämbetets överinseende och får meddelas vid universiteten. 
Regeringen har meddelat bestämmelser beträffande anslaget den 5 juni 
1975. 

Lönekostnader för lärar
personal 

Driftkostnader 

1975/76 

1297000 
203 000 

1500 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Universitets
kanslers
ämbetet 

+334000 
+ 59 000 

+393 000 

Före
draganden 

+322000 
+ 56000 

+378000 
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Universitetskanslersämbetet 

1. Pris- och löneomräkning 273 000 kr., varav 37 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära en minskning med åtta kurser. 
3. Medclsanvisning för ytterligare nio kurser (l 20 000 kr.). 

F öredraga11den 

I avvaktan på förslag från skolöverstyrelsen och universitetskanslers

ämbetet i fråga om den framtida utformningen av undervisningen i 
svenska för utländska studerande beräknar jag för nästa budgetår medel 

för ca 160 kurser. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa kurser för utländska studerande för budgetåret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 1 878 000 kr. 

E 37. Bidrag till Ericastiftelsen 

197 4/7 5 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

1 073 000 
1079 000 
1425 000 

Enligt ett den 3 oktober 1973 slutet avtal mellan staten, Erieastiftclsen 
och Stockholms läns Jandstingskommun lämnar staten och landstings
kommunen ersättning till stiftelsen med hälften vardera av stiftelsens 
nettokostnader enligt fastställd stat. Därjämte ger enligt avtalet staten 
till landstingskommunen bidrag med 75 000 kr. per budgetår. Kungl. 
Maj :t har den 28 juni 1974 godkänt avtalet. 

För statsbidraget gäller av Kungl. Maj:t den 28 december 1972 med
delade bestämmelser. 

Universitetskanslersämbetet 

1. Pris- och löneomräkning 193 000 kr., varav 25 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. Medelsanvisning för försöksverksamhet med behandlingsgrupper 
för psykotiska barn ( + 179 000 kr.). 

Föredraganden 

Stockholms läns Jandstingskommun har - under förutsättning att 
staten tillskjuter ett lika stort belopp - beviljat medel för viss försöks

vcrksamhet under hösten 1976 vid Ericastiftelsen med behandling av 
psykotiska barn. Jag räknar med att denna verksamhet kommer att få 
betydelse också för den utbildning som ges vid Ericastiftelsen, varför 
jag förordar att staten stöder verksamheten genom ökat bidrag. Med 
hänsyn till att statens och landstingskommunens budgetberäkningar av
ser skilda perioder tar jag upp ett belopp av 153 000 kr. för ändamålet 
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och förutsätter därvid att landstingskommunen framdeles beviljar medel 
även för första halvåret 1977. 

I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under detta anslag 
än sådana som hänför sig till inträffade löne- och prisökningar. Jag 
hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Ericastiftelsen för budgetåret 1976/77 anvisa 
ett förslagsanslag av 1 425 000 kr. 

E 38. Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 983 000 
2 588 000 
3 520 000 

Finansieringen av verksamheten vid Handelshögskolan i Stockholm 
regleras genom ett avtal den 23 januari 1954 mellan staten, Stockholms 

[stad], Handelshögskoleföreningen i Stockholm samt Handclshögskolans 
i Stockholm direktion. I avtalet har vidtagits vissa ändringar senast den 
28 mars 1974, godkända av Kungl. Maj:t den 20 december 1974 (jfr 

prop. l 974: 170, UbU 1974: 38, rskr 1974: 338). Statens bidrag till 
kostnader~a för Handelshögskolans verksamhet budgetåren l 975/76-
1978179 fastställdes därvid till ett belopp som utgör 39 % av kostnaderna 
vid en i avtalet angiven personalstat beräknade med tillämpning av för 
personal vid universiteten gällande kollektivavtal. Från anslaget bekostas 

vidare vissa arvoden. 
Avtalet förutsätter att bidraget för budgetåret 1975176 justeras med 

hänsyn till avtal om 1975 och 1976 års löner. I bidraget för 1976177 bör 
därför ett belopp på 333 000 kr. medräknas för detta ändamål. 

Kostnaderna vid den i avtalet angivna personalstaten beräknade i 
1976 års löneläge inkl. 36 % lönekostnadspålägg uppgår till 8 150 000 
kr. Statens andel av denna kostnad blir enligt avtalet 3 178 000 kr. Bi
draget bör sålunda beräknas till (3 178 000 + 333 000 =) 3 511 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm för budgetåret 

1976177 anvisa ett anslag av 3 520 000 kr. 

E 39. Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbildnings

verksamhet 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

385 000 
525 000 
675 000 

Från anslaget bestrids kostnader för utbildningen vid Sköndalsinstitu
tets sociala linje. Antalet intagningsplatser vid denna är ca 45. 
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Direktionen för Svenska diakonsällskapet 

Anslaget bör räknas upp med 254 000 kr. 

Föredraganden 

Jag finner en viss ökning av medelsanvisningcn under detta anslag 
motiverad. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala utbildnings

verksamhet för budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 

675 000 kr. 
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d) gemensamt för universitet och högskolor 

E 40. Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

43 962 712 

43 376 000 

55 483 000 

Från detta anslag bestrids lönekostnader vid kungl. biblioteket, sta

tens psykologisk-pedagogiska bibliotek, universitetsbiblioteken i Upp

sala, Lund, Göteborg och Umeå samt biblioteken vid universitetet i 

Stockholm, karolinska institutet och tekniska högskolan i Stockholm. 

Från anslaget bestrids vidare lönekostnader för biblioteksverksamheten 

vid högskolan i Luleå. Medel för motsvarande verksamhet vid univer

sitetet i Linköping och Chalmers tekniska högskola anvisas under resp. 

anslaget Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig 

utbildning och forskning m. m. i Göteborg och Linköping samt ansla

get Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk

naturvetcnskaplig utbildning i Linköping. 

Från de till kungl. biblioteket anvisade medlen bestrids kostnaderna 

för forskningsbiblioteksrådet, som är ett organ för samråd i fr[1gor av 

gememamt intresse för de vetenskapliga biblioteken. 

I följande sammanställning redovisas personal vid de vetenskapliga 

biblioteken och belopp som hänför sig till denna personal. 

Personal 
Bibliotekarier 
Övrig personal 

Anslag 
Kungl. biblioteket 

därav engångsutgifter 
Statens psykologisk
pedagogiska bibliotek 
Universitctsbiblioteken 
m. Jl. bibliotek 
U ni vers i tetet i 

Uppsala 
Lund 
Göteborg 
Stockholm 
Umeå 

Karolinska institutet 
Tekniska högskolan i 
Stockholm 
Högskolan i Luleå 

1975/76 

147 
605 

752 

10 519 000 
( -) 

606 000 

(32 251 000) 

8 755 000 
8 493 000 
6 601 000 

288 000 
3 087 000 
2 296 000 

2 444 000 
287 000 

43 376 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Myndigheterna Föredra-
ganden 

+10 of. 
+43 +7 

+53 +7 

5 169 000 -1- 2 928 000 
(-i- 1 ] 58 000) ( -) 

+ 466 000 + 175 000 

( + 10 078 000) (-i- 9 004 000) 

+ 2 636 000 + 2 404 000 
-l- 2 522 000 + 2 333 000 
' l 996 000 + 1814000 -i-

' 78 000 + 78 000 
+- 978 000 + 850000 

' 732 000 + 635 000 

+ 802 000 + 684000 
+ 334 000 + 206000 

-t-15713000 +12107000 
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Myndigheterna 

Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet följande. 

Bibliotek/ändamål 

Kungl. biblioteket 
1. Förstärkning av resurser för 

centrala uppgifter inom bibliografi 
och ADB 

2. Utbyggd biblioteksservice åt 
universitetet i Stockholm 

3. 1 tjänst som intendent vid 
nationalfonoteket 

4. Medelsanvisning för statens 
bibliotcksdepå 

5. Medelsanvisning för tidnings
hantering 

6. Utbyggd biblioteksservice åt 
Latinamerika-institutet 

7. Förstärkning av forsknings biblioteks
rådets resurser 

8. Vissa ersättningar 
9. Löneomräkning 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 
10. Allmän förstärkning, bl. a. för 

dokumentationsverksamhet 
11. Löneomräkning 

Universitetsbib/ioteken m. ji. bibliotek' 
12. Allmän förstärkning, U, L, G, Um, 

KTH 
13. 1 tjänst som bibliotekarie för 

biblioteksverksamheten vid Huddinge 
sjukhus, Kl 

14. Fortsatt uppbyggnad av personal
organisationen, Lå 

15. Löneomräkning 

Kostnad Anmärkningar 
budgetåret 
1976/77 
(tkr.) 

609 

827 

87 

144 

409 

63 

415 

82 
2 533 

317 

149 

849 

97 

256 

8 876 

15 713 

Därav engångsutgifter 
488 000 kr. 

Därav engångsutgifter 
255 000 kr. 

Engångsutgifter 

Därav avser 289 000 kr. 
höjt lönekostnads
pålägg 

Därav avser 17 000 kr. 
höjt lönekostnads
pålägg 

Därav avser 908 000 kr. 
höjt lönekostnads
pålägg 

'U = universitetet i Uppsala, L =universitetet i Lund, G =universitetet 
i Göteborg, Um = universitetet i Umeå, Kl = karolinska institutet, KTH = 
= tekniska högskolan i Stockholm, Lå = högskolan i Luleå. 

0-alternativet skulle innebära bl. a. en nedskärning av öppethållandet 
och därmed en minskning av bibliotekens servicekapacitet gentemot 
forskare och studerande. Särskilt hårt skulle förvärvsarbetande drabbas, 
då de för sina studier behöver ha tillgång till läsesalar under helger och 

kvällstid. 
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Föredraganden 

Kungl. biblioteket har vid sidan om uppgiften att vara landets natio
nalbibliotek även till uppgift att vara lokalt forskningsbibliotek inom 
de humanistiska, juridiska och samhällsvetenskapliga ämnesområdena. 
Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag i juli 1975 sju 
sakkunniga (U 1975: 06) med uppgift att utreda frågan om ett centralt 
biblioteksorgan. De sakkunniga skall enligt direktiven särskilt uppmärk
samma de gränsdragningsproblem som kan uppkomma vid fördelning

en av uppgifter mellan ett centralt biblioteksorgan och kungl. biblio
teket. Sistnämnda biblioteks uppgifter avseende biblioteksservice till 
utbildning och forskning skall så långt möjligt inordnas i bibliotcks

organisationen för högskolan i Stockholm (jfr prop. 1975: 9 s. 543, 
UbU 1975: 17, rskr 1975: 179). 

Jag delar kungl. bibliotekets bedömning av behovet av vissa resurs

förstärkningar oaktat pågående utredning och beräknar ytterligare me
del för dels biblioteksservice åt universitetet i Stockholm ( + 122 000 
kr.), dels centrala bibliografiska uppgifter ( + 122 000 kr.). Jag åter
kommer till frågan om resurser för sistnämnda uppgifter vid min anmä
lan i det följande av anslaget Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. 
Vid min medelsberäkning har jag vidare beaktat lönekostnaderna vid 
en tjänst som avdelningsdirektör vid kungl. biblioteket, vilka innevaran
de budgetår bestrids från anslaget Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp 
m.m. 

För statens psykologisk-pedagogiska bibliotek och för biblioteksverk
samheten i Luleå beräknar jag ytterligare resp. 25 000 kr. och 128 000 
kr. 

J övrigt räknar jag för nästa budgetår inte med andra förändringar 
under anslaget än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till 
sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Vetenskapliga bibliotek: Avlöningar för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 55 483 000 kr. 

E 41. Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

20 447 997 
22 313 000 
25178 000 

Reservation 873 997 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bokinköp m. m. vid kungl. 
biblioteket, statens psykologisk-pedagogiska bibliotek, universitetsbiblio
teken i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå samt biblioteken vid uni-
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vcrsitctct i Stockholm, karolinska institutet och tekniska högskolan i 

Stockholm. Från anslaget bestrids vidare kostnader för bokinköp m. m. 

för biblioteksverksamheten vid högskolan i Luleå. Medel för motsvaran

de kostnader för verksamheten vid universitetet i Linköping och Chal

mers tekniska högskola anvisas under resp. anslaget Teknisk samt viss 

medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig utbildning och forskning 

m. m. i Göteborg och Linköping samt anslaget Grundläggande lmma

nistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskaplig utbild

ning i Linköping. 

Förslagen till ökning av medelsanvisningarna framgår av följande 

sammanställning. 

Kungl. biblioteket 
därav engångsutgifter 

Statens psykologisk
pedagogiska bibliotek 
Universitetsbibliotcken 
m. fl. bibliotek 

därav engångsutgifter 
Till regeringens disposition 

Myndigheterna 

1975/76 

4 739 000 
( 300 000) 

264 000 

14 410 000 
( -) 

2 900 000 

22 313 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Myndigheterna Föredra
ganden 

+2 838 000 + 605 000 
( --:--1 250 000) ( of.) 

+ 167 000 ; 36000 

+4 198 000 --;--2059 000 
(-+- 290 000) ( -) 

+ 165 000 

--'--7 203 000 +2865000 

Forskningsbibliotcksrådet har sedan år 1968 fört prisstatistik vid ett 

antal vetenskapliga bibliotek i syfte att mäta prishöjningarna på den 

från utlandet förvärvade litteraturen. Rådet framhåller att medclpris

höjningcn, i vad avser periodisk litteratur, uppgick till 13,42 % (inkl. 

kostnad för bokbindning) mellan kalenderåren 1973 och 1974. Under 

motsvarande tid ökade litteraturproduktionen med 13,46 % . Mot bak

grund }lärav föreslår rådet en uppräkning av anslaget till bokinköp med 

27 % som kompensation för merkostnader för biblioteken för nämnda 

procentuella höjningar. 

Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet följande. 
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Bibliotek/ändamål 

Kungl. biblioteket 
1. Anskaffning av mikrofilm av 

dagspress, m. m. 
2. Uppräkning p. g. a. ökad 

litteraturproduktion 
3. ADB-kostnader för bibliografisk 

verksamhet 
4. övriga uppgifter inom biblioteket 

5. Pris- och löneomräkning 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 
6. Allmän förstärkning 
7. Pris- och löneomräkning 

U11iversitetsbiblioteke11 m. fl. bibliotek 
8. Allmän förstärkning av resurserna 

för bokinköp, U, L, G, S, Um, Kl, 
KTH 

9. Fortsatt uppbyggnad av biblioteks
verksamhcten vid Huddinge 
sjukhus, Kl 

10. Fortsatt uppbyggnad av 
biblioteksverksamheten, Lå 

11. Kostnader för fortsatt drift av 
det datorbaserade informations
systemet LIBRIS 

12. Pris- och löneomräkning 

Kostnad Anmärkningar 
budgetåret 
1976/77 
(tkr.) 

I 360 

410 

350 

142 

576 

123 
44 

955 

200 

490 

300 

2253 

7 203 

Därav engångsutgifter 
800 000 kr. 

Engångsutgifter 

Därav engångsutgifter 
100 000 kr. 
Därav avser 10 000 kr. 
höjt lönekostnadspä
lägg 

Därav avser I 000 kr. 
höjt lönekostnadspå
lägg 

Därav engångsutgifter 
290 000 kr. 

Därav avser 31 000 kr. 
höjt lönekostnadspå
lägg 

1 U ~ universitetet i Uppsala, L = universitetet i Lund, G = universitetet 
i Göteborg, S = universitetet i Stockholm, Um = universitetet i Umeå, Kl= 
= karolinska institutet, KTH = tekniska högskolan i Stockholm, Lå = hög
skolan i Luleå. 

0-alternativet skulle i första hand gå ut över inköpet av utländsk 
litteratur. Därmed skulle interurbanlånen sannolikt öka i omfattning 

med påföljd att personal måste överföras till låneverksamheten. Biblio
tekens servicekapacitet inom andra områden skulle därigenom försäm

ras. Ett i jämförelse med nuläget ökat antal böcker skulle förbli obund
na, vilket skulle medföra en ökad förslitning av böckerna. 

Föredraganden 

Vid min beräkning av medel för bokinköp har jag följt forskningsbib
lioteksrådcts beräkningar avseende medclsbehovet för kompensation för 
prishöjningar. 

26 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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En huvuduppgift för kungl. biblioteket som nationalbibliotek är dess 
funktion inom det bibliografiska området. Jag beräknar för nästa bud
getår 300 000 kr. för framställning av bibliografiska publikationer med 
hjälp av ADB. 

Jag har vidare beräknat ytterligare medel för dels karolinska institu

tets biblioteksverksamhet vid den odontologiska enheten i Huddinge 
(+so 000 kr.), dels biblioteksverksamheten vid högskolan i Luleå 
( + 50 000 kr.), dels ock det datorbaserade informationssystemet LIBRIS 

( + 300 000 kr.). 
Vid min anmälan i det föregående av anslaget Vetenskapliga biblio

tek: Avlöningar har jag beräknat medel för lönekostnader vid en tjänst 
som avdelningsdirektör, vilka innevarande budgetår bestrids från före
varande anslag, som därför bör minskas med motsvarande belopp 
( - 135 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Vetenskapliga bibliotek: Bokinköp m. m. för budgetåret 
1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 25 178 000 kr. 

E 42. Förvaltningarna vid universiteten m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

53 451 929 
52 882 000 
66 502 000 

Från detta anslag bestrids utgifter huvudsakligen för personal och ex
penser vid förvaltningarna vid universiteten i Uppsala, Lund, Göteborg, 
Stockholm och Umeå, karolinska institutet, tekniska högskolan i Stock-
holm samt högskolan i Luleå. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Föredragan-
kanslers- den 
ämbetet 

Personal 
Handläggande personal 185 +20 ..!- I 
Övrig personal 498 + 7 of. 

683 +27 +1 
Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 39 198 000 + 12 366 000 + 10 600000 
Sjukvård 74 000 of. of. 
Datamaskintid m. m. 2 271 000 + 1600000 ' 1408000 ..,-
Expenser 4 776 000 + 525 000 + 334 000 
Information m. m. om 
uppdragsverksamhet 261 000 + 62 000 + 62000 
Driften av den botaniska 
trädgården i Frescati 630 000 + 120 000 630000 
Renhållning och städning 2 880 000 + 845 000 + 845 000 
Ersättningar till redovisnings-
centraler 3 241 000 -!- 526 000 + 1076000 
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1975{76 

Reglering av staterna för 
redovisningscentralcrna m. m. I 000 

53 332 000 

Uppbördsmedel 
Avkastning från vissa fonder vid 
universitetet i Stockholm 450 000 

Nettoutgift 52 882 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Föredragan-
kanslers- den 
ämbetet 

of. 
-:-16 044 000 

+ 75 000 

+15 969 000 

of. 
+13 695 000 

+ 75 000 

+13620 000 

Avlöningskostnaderna i 1974 års löneläge för den personal vid för
valtningarna för vilken innevarande budgetår medel beräknats under 
anslagsposten till lönekostnader framgår av följande sammanställning. 

Universitetet i 
Uppsala 
Lund 
Göteborg 
Stockholm 
Umeå 

Karolinska institutet 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Högskolan i Luleå 

6 746 000 
7 739 000 
4 893 000 
6 559 000 
3 796 000 
2 889 000 
3 857 000 
1048000 

Utöver de i sammanställningen upptagna beloppen har innevarande 

budgetår under anslagspostcn till lönekostnader beräknats 324 000 kr. 
för personal för lokalregistrering, 163 000 kr. för försöksverksamhet med 
vidgat samarbete mellan universiteten och folkbildningsorganisationerna, 
medel för en tjänst som director musices vid vartdera av universiteten 
i Uppsala och Lund samt för två personliga tjänster, en i Uppsala och 
en i Lund, för motionsverksamhet för studerande. Från anslagsposten 
bestrids även kostnader för uppdragstillägg till bl. a. rektorer, prorek
torer och vissa valda ledamöter av konsistorier samt arvoden till vissa 
ledamöter i tjänsteförslagsnämnder. Vidare bestrids från anslagsposten 
kostnader för vissa arvoden i anledning av försöksverksamhet med nya 
samarbetsformer vid universiteten, karolinska institutet, de tekniska hög
skolorna och högskolan i Luleå. 

Universitetskanslersämbetet 

Ändringsförslagen för nästa budgetåret innebär i korthet bl. a. föl
jande. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 12 236 000 kr., varav 1 207 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle främst beröra lönekostnaderna. Följden skulle 
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bl. a. bli en långsammare behandling av ärenden och en försämrad intern 

och extern service. 
3. Medel för förberedelsearbete inför omläggningen av läroanstalternas 

ekonomi-administrativa rutiner samt för utvidgning av informationssy
stcm avseende studerande och studieresultat, för vilka ändamål kostna
der innevarande budgetår bestrids från anslaget till vissa kostnader 
i samband med högskolereform, bör anvisas under detta anslag 

( + 1097000 kr.). 
4. Utbyggnad av personalorganisationen vid högskolan i Luleå 

( + 123 000 kr.). 
5. Lönekostnader för förbättrad personalomsorg ( + 982 000 kr.). 
6. Vidgad försöksverksamhet med samarbete mellan universiteten och 

folkbildningsorganisationerna ( + 256 000 kr.). 
7. Lönekostnader för informationssekreterarc vid universitetsfilialen 

i Örebro ( + 86 000 kr.). 
8. Lönekostnader för personal vid vissa läromedelscentraler 

( + 196 000 kr.). 
9. Ytterligare datamaskintid för informationssystem avseende stude

rande och studieresultat ( + 1 071 000 kr.). 

Föredraganden 

Vid mina beräkningar av detta anslag har jag tagit upp bl. a. 123 000 
kr. för kostnader för utbyggnad av förvaltningsorganisationcn vid hög
skolan i Luleå och 736 000 kr. för förberedelsearbete inför omläggning
en av läroanstalternas ekonomi-administrativa rutiner. Medel för driften 
av den botaniska trädgården i Frescati har jag beräknat under anslaget 
till driftkostnader vid de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. Jag 
vill här framhålla att några läroanstalter m. h. t. ökade kostnader bl. a. 
på grund av lagstiftning och avtal i trygghctsfrågor beslutat höja den 
ersättning som uttas för förvaltningarnas arbete med verksamhet som 
bekostas av forskningsråd, enskilda stiftelser och andra uppdragsgivare 
(jfr prop. 1969: 1 bil. 10 s. 282 och 342). Enligt min mening bör man 
ha enhetliga beräkningsgrunder för ersättning för förvaltning av medel 
från forskningsråd m. fl. samt för kostnader i samband med trygghets
frågor för berörd personal. Jag har i denna fråga samrått med chefen 
för jordbruksdepartementet. Jag avser att i annat sammanhang föreslå 

regeringen att uppdra åt UKA att i samråd med styrelsen för jordbru
kets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt utfärda riktlinjer 
för beräkning av dessa ersättningar. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Förvaltningarna vid universiteten m. m. för budgetåret 
1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 66 502 000 kr. 
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E 43. Lokalkostnader vid universiteten m. m. 

1974/75 Utgift 284 917 028 
1975/76 Anslag 313 007 000 
1976/77 Förslag 325 912 000 

Från anslaget bestrids utgifter för lokalhyror, bränsle, lyse och vatten 
samt personal vid fastighetstjänsten vid kungl. biblioteket, universiteten 
i Uppsala, Lund, Göteborg, Stockholm och Umeå, karolinska institutet, 
tekniska högskolan i Stockholm, högskolan i Luleå, socialhögskolorna, 

statens psykologisk-pedagogiska bibliotek samt bibliotekshögskolan. 

Från anslaget bestrids vidare utgifter för lokalhyror samt bränsle, lyse 
och vatten vid Chalmers tekniska högskola, universitetet i Linköping och 
journalisthögskolorna. Medel för fastighetstjänsten vid de två först 
nämnda läroanstalterna anvisas innevarande budgetår under anslagen 

Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-naturvetenskaplig utbild
ning och forskning m. m. i Göteborg och Linköping samt Grundläg
gande humanistisk, samhällsvetenskaplig och matematisk-naturvetenskap

lig utbildning i Linköping. 

1975/76 

Lokalhyror 263 235 000 
Bränsle, lyse och vatten 40 286 000 
Lönekostnader vid fastighets-
tjänsten 5 652 000 
Parkskötsel m. m. 3 834 000 

313 007 000 

Universitetskanslersämbetet 

Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Föredragan-
kanslers- den 
ämbetet 

9 728 000 
232 000 

+ 1 651 000 
""i- 938 000 

+12 085 000 

·f-10 548 000 
232000 

+ 1 651 000 
-r 938 ooo 
+12905 000 

Ändringsförslagen för nästa budgetår innebär i korthet följande. 
l. Pris- och löneomräkning 3 342 000 kr., varav 266 000 kr. avser 

höjt Iönekostnadspålägg. 
2. ökad medelsanvisning för nya lokaler ( + 10 526 000 kr.). 
3. Minskad medelsanvisning m. h. t. energibesparande åtgärder 

( -1 783 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag har, utöver universitetskanslersämbetets förslag, beräknat medel 
för ersättning till Västerbottens läns landstingskommun för vissa lokaler 
för odontologisk verksamhet i Umeå m. m. samt för lokalkostnader vid 
Konung Gustaf V:s forskningsinstitut. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 406 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Lokalkostnader vid universiteten m. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 325 912 000 kr. 

E 44. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 137 161 

1 600 000 
1900000 

Från detta anslag bestrids kostnader för ersättning åt vissa opponenter 
vid disputationer inom de läroanstalter, för vilka universitetskanslers
ämbetet är central förvaltningsmyndighet. Regeringen har den 29 maj 
1975 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Universitetskanslersämbetet 

Med hänsyn till de senaste årens belastning bör anslaget höjas med 
200 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsyn till anslagsbclastningen bör anslaget för nästa budgetår 
räknas upp med 300 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riks
dagen 

att till Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer för bud
getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 900 000 kr. 

E 45. Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslagsnämndcr m. m. 

1974/75 Utgiftl 
1975/76 Anslagl 

1976/77 Förslag 

4 900 015 

3 650 000 

4 650 000 

' Anslaget Ersättning åt sakkunniga i befordringsärenden. 

Från anslaget Ersättning åt sakkunniga i befordringsärendcn bestrids 
innevarande budgetår kostnader för ersättning åt dels sådana ledamöter 
av tjänsteförslagsnämnd som avses i 117 § första stycket 4 universitets
förordningen (1964: 461, ändrad senast den 27 november 1975), dels 

sakkunniga i sådana befordringsärenden inom åttonde huvudtitelns om

råde, i fråga om vilka ersättning inte skall utgå av för ändamålet sär
skilt anvisade medel. Regeringen har den 26 juni och den 9 oktober 1975 
meddelat föreskrifter för anslaget. 
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Universitetskanslersämbetet 

Universitetskanslersämbetet föreslår att anslaget för nästa budgetår 

förs upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Anslagsbclastningen motiverar en kraftig ökning av anslaget. Mcdels

behovet torde dock kunna begränsas något till följd av de nya reglerna 

för tillsättning av vissa tjänster (jfr prop. 1975: 9 s. 552, UbU 1975: 17, 

rskr 1975: 179). Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersätt11i11g åt vissa ledamöter i tjänstcförslagsnämnder 

m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

4 650 000 kr. 

E 46. Stipendier för forskarutbildning 

I riksstaten för innevarande budgetår finns upptaget ett reservations

anslag av 16 653 000 kr. till stipendier för forskarutbildning. 
För nästa budgetår föreligger förslag till anslagsframsfällning från uni

versitetskanslersämbetet. Vidare har forskarutbildningsutredningen lagt 

fram förslag till provisorisk förstärkning av studiestödet inom forskar

utbildningen. Beredningen av hithörande frågor lir ännu inte avslutad. 

Jag avser att senare föreslå regeringen att för riksdagen vid 1975/76 års 

riksmöte lägga fram en särskild proposition i ämnet. I statsbudgctför

slaget bör tas upp ett preliminärt belopp av 16 653 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för Stipe11dier 

för forskarutbildning för budgetåret 1976/77 beräkna ett re
servationsanslag av 16 653 000 kr. 

E 47. f<'orskning och utvecklingsarbete för högskoleutbildningen m. m. 

1974/75 Utgiftl 

1975176 Anslag 1 

1976177 Förslag 

J 1 539 626 

12 665 000 
13 458 000 

Reservation 1 

1 Anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten m. m. 

353 686 

Regeringen har den 29 maj 1975 meddelat föreskrifter för anslaget. 

V ni vers i te tsk ans I e rsämbe I e I 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) framhåller att insatserna för 

forsknings- och utvecklingsarbetet inom universitets- och högskolesek
torn från att ha varit inriktade mot undervisningsfrågor i snävare me

ning kommit att omfatta även frågor angående bl. a. högskolans upp-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 408 

gifter och organisation samt relationen mellan utbildning och arbets
marknad. Denna nyorientering motiverar enligt UKA att anslaget till 
pedagogiskt utvecklingsarbete vid universiteten m. m. ändras till anslag 
till forskning och utvecklingsarbete för högskoleutbildningen m. m. 

UKA föreslår en höjning av anslaget med 3 500 000 kr. till 16 165 000 

kr. och räknar därvid med en fördelning av medlen på skilda ändamål 
enligt följande sammanställning. 

Forskningsprojekt 
Utvccklingsarbete 
Pen;ona1utbi1dning 
Planering, information m. m. 

2 100 000 
7 555 000 
5 085 000 
1425000 

16165 000 

( + 200 000) 
( + 605 000) 
( +2 545 000) 
<+ 150000) 

( +3 500 000) 

För forslwingsprojekt och utvecklingsarbetc, det senare både centralt 

och lokalt, innebär UKÄ:s förslag en m. h. t. löne- och prisstegringar i 
stort sett oförändrad omfattning. 

För personalutbildningen disponeras enligt UKÄ under budgetåret 

1975176 ur förevarande anslag 2 540 000 kr. för kurskostnader samt ur 
fakulteternas avlöningsanslag ca 5 milj. kr. i 1974 års löneläge för vika
riatkostnader. Av den för budgetåret 1976/77 föreslagna ökningen för 
personalutbildning, 2 545 000 kr., lir huvuddelen avsedd för ett nytt 

handlingsprogram för pedagogisk utbildning av universitetslärare m. fl. 
Det föreslagna nya handlingsprogrammet bör enligt UKÄ:s beräk

ningar fullt utbyggt budgetåret 1983/84 kosta ca 17 milj. kr., varav i 
nmt tal hälften avser rena kurskostnader och den andra hälften utgör 
kostnader för kompensation för bortfallen undervisning och sjukvårds
produktion. Enligt UKÄ bör samtliga dessa kostnader belasta förevaran

de anslag. 
UKA:s nämnda förslag till pedagogisk utbildning av universitetslä

rare m. fl. innebär i korthet följande. 
Efter första förordnande på tjänst med undervisnings- och handled

ningsuppgifter, således även på assistent- och amanuenstjänst, bör !lira

ren genomgå en in tro duk tio n skurs om tre veckor. Introduk
tionskursens första del, ca en vecka, avser läroanstalten som arbetsplats 
och är gemensam för all nyanställd personal vid läroanstalten. I den 

andra delen av introduktionskursen, ca två veckor, som avser pedago
giska principer, får den nyblivne läraren praktiska råd och upplysningar 
om hur den planerade undervisningen bör genomföras. Såväl den första 
som den andra delen av kursen kan delas upp i perioder. 

Efter ett par års praktisk erfarenhet av lärartjänst bör samtliga lärare, 
med undantag av assistenter, amanuenser, kliniska amanuenser och as

sistenttandläkare, genomgå en p e d a g 0 g i s k i d e k u r s om två 
veckor. Kursen avser att ge deltagarna möjlighet att bl. a. utveckla sina 
pedagogiska synsätt, värderingar och kunskaper utifrån specifika äm

nes- och institutionserfarenheter. 
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För lärare med längre förordnandetid föreslås ä m n e s an k nu t en 
u t b i l d n i n g om sammanlagt två veckor uppdelad på två perioder 

om vardera en vecka. Denna utbildning - i vilken svenska och ut
ländska erfarenheter av uppläggning och genomförande av högre utbild
ning inom ämnesområdet jämförs och diskuteras - förutsätts äga rum 

dels efter fyra till sex års, dels efter åtta till tolv års tjänstgöring. 
I det föreslagna handlingsprogrammet ingår slutligen ett årligt p e

d ag o g i s k t s e m i n a r i u m om tre dagar fr. o.m. det andra anställ

ningsåret avsett för samtliga anställda med undervisnings- eller hand

Jedningsuppgifter, dvs. även för assistenter och amanuenser samt perso

nal med särskilda utbildningsuppgifter, t. ex. forskningsingenjörcr och 

övningsassistenter. 
Det nya handlingsprogrammet avses omfatta de lärare som förord

nas tidigast fr. o. m. den 1 juli 1976. Det årligen återkommande peda

gogiska seminariet bör dock avse samtliga berörda anställda oavsett 
::mställningstidpunkt. Nuvarande pedagogiska utbildning för redan an

ställda lärare samt befattningsinriktad utbildning för vissa specialfunk

tioner, t. ex. prefekt, studierektor och medlem av institutionsstyrelse för

utsätts bli bibehållen i nuvarande omfattning. 

r fråga om utbildning av studievägledare framhåller UKÄ att en av 

UKA tillsatt arbetsgrupp i maj 1975 lagt fram sin rapport om studie

och yrkesvägledning vid universitet. Arbetsgruppens förslag har remiss

behandlats under hösten 1975. För budgetåret 1976177 räknar UKÄ 

med att hittillsvarande lokala fortbildning av studievägledare skall fort

gå i oför~indrad omfattning. Härutöver räknar UKÄ med att hösten 

1976 kunna påbörja en befattningsutbildning som arbetsgruppen före

slagit inom ramen för ett begränsat utbildningsprogram. 

F (jrcdragandcn 

För budgetåret 1976177 har universitetskanslersämbetct (UKÄ) räknat 

med en, i stort sett, oförändrad verksamhet inom de områden som be
rör forskningsprojekt och utvecklingsarbete. För personalutbildningen 
och d~irvid främst den pedagogiska utbildningen av universitetslärare 

föreslår UKÄ däremot väsentliga resursförstärkningar. Som en första 

etapp i ett handlingsprogram som kostnadsberäknats till ca 17 milj. kr. 

- varav ungefär ena hälften utgör kurskostnader och andra hälften kom

pensation för vikariatskostnadcr - föreslår UKÄ för denna pedago

giska utbildning för nästa budgetår över 2 milj. kr. för introduktionskur

ser för nyanställd personal med bl. a. utbildningsuppgifter, främst assi

stenter och amanuenser. Av det beräknade beloppet för dessa introduk

tionskurser utgör ca 30 % kurskostnader medan återstoden utgör kom

pensation för vikariatskostnader. 

Jag delar UKÄ:s uppfattning att en systematiskt organiserad pcda-
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gogisk utbildning av universitetsfärarc fö· betydelsefull. Jag lir emellertid 
inte beredd att nu ta slutlig ställning till det av UKA föreslagna pro

grammet, främst av två skäl. Det ena är att förslaget om pedagogisk ut

bildning av universitetslärarc m. fl. endast är avsett och har kostnads

beräknats för lärare m. Il. vid de till UKA:s verksamhetsområde hö

rande läroanstalterna. Enligt min mening måste frågor av detta slag av 

lärarutbildning ses i perspektivet av högskolereformen och sålunda lösas 

med sikte på hela högskolan och ta hänsyn till de särskilda förutsätt

ningar som kan gälla inom skilda delar av denna. Det andra skälet för 

min tveksamhet är kostnaderna för kompensation för bortfallen under

visning och sjukvårdsproduktion, som uppgår till ungefär hälften av kost

naderna för handlingsprogrammet och som bör kunna reduceras mera än 

UKA beräknat. Enligt min mening bör på kurstiden belöpande bort

fall av undervisning eller annan tjänstgöring endast i undantagsfall kom

penseras. 

Även om jag sålunda inte är beredd att nu ta ställning till det av UKÄ 

föreslagna handlingsprogrammet i stort anser jag att den del av pro

grammet som avser budgetåret 1976177 bör kunna genomföras. Denna 

del är som jag i det föregående framhållit, introduktionskurser för ny

anställd personal med bl. a. utbildningsuppgifter, främst assistenter och 

amanuenser, och kan. liksom vissa övriga delar av handlingsprogram

met genomföras utan ställningstagande till programmet i övrigt. Jag ut

går frfm att i mitt förslag till anslag för nästa budgetår skall finns ut

rymme för dessa introduktionskurser. varvid jag m. h. t. vad jag anfört i 

det föregående räknat med att kompensation för vikariatskostnadcr skall 
utgå endast i mycket speciella undantagsfall. 

Vid mina beräkningar i det föregående av anslaget till universitets
och högskoleämbetet har jag räknat medel för bl. a. vissa tjänster, för 

vilka kostnaderna innevarande budgetår bestrids från detta anslag. 
Jag ansluter mig till UKA:s uppfattning att det nuvarande rescrva

tionsanslaget till pedagogiskt utvecklingsarbete vid univcrsitekn 111. m. 

med giltighet fr. o. m. nästa budgetår bör ändras till Forskning och 

utvccklingsarbete för högskoleutbildningen m. m. Detta bör emellertid 

inte medföra att anslaget skall behandlas som ett nytt rescrvationsanslag. 

För nästa budgetår bör anslaget föras upp med 13 458 000 kr. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskning och utvecklingsarbete fi.ir lii.igskoleutbildningc11 

m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett rescrvationsanslag av 

13 458 000 kr. 
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E 48. Universitetens datamaskincentraler 

1974/75 Nettoutgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

153 029 
1 000 
1 000 

Organisationen av datoranvändningen inom den högre utbildningens 

och forskningens område fastställdes av statsmakterna år 1965 (prop. 
1965: 40, SU 1965: 107, rskr 1965: 297 och prop. 1965: 42, SU 1965: 
91, rskr 1965: 224). På var och en av universitetsorterna Uppsala, Lund, 
Göteborg, Stockholm och Umeå finns en datamaskincentral. Centralen 

i Stockholm är gemensam för de högre läroanstalterna på orten och 
försvarets forskningsanstalt. Finansieringen av centralernas utbyggnad 

samt förnyelse av datamaskinanläggningar sker över statens datama
skinfond, som förvaltas av statskontoret. 

Datamaskincentralcrna skall vara ekonomiskt självbärande. Utgifter
na skall alltså täckas genom inkomster för utnyttjande av centralernas 
tjänster, varvid den del av inkomsterna som utgör avskrivning och rän
ta inlcvereras till fonden. Anslaget belastas med de underskott som kan 
uppstå ett enskilt budgetår med hänsyn till att maskinerna utnyttjas 
ojämnt m. m. På motsvarande sätt uppkommande överskott tillförs 

stats verket. 
Under universitetskanslersämbetet (UKÄ) finns en gemensam styrel

se för universitetens datamaskincentraler (STUD). 
Regeringen har den 29 maj 1975 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Univcrsitetskamlersämbetet 

Kungl. Maj:t uppdrog den 24 april 1970 åt UKA att i samråd med 
statskontorct utreda det framtida behovet av datamaskinkapacitet inom 
den högre utbildningens och forskningens område och hur detta behov 
skulle tillgodoses. 

UKA har den 13 december 1974 i samråd med statskontoret inkom
mit med förslag till ändring av organisationen av datorverksamheten 
och ~indrade former för finansieringen av denna. 

UKÄ:s förslag utgår från en decentraliserad organisation av dator
resurserna och innebär i korthet följande. 

Ledningen av driften vid universitetens datamaskincentraler bör under 

tiden fram till högskolereformens ikraftträdande, liksom hittills, åvila 
styrelsen för universitetens datamaskinccntraler (STUD). 

Anslaget till kostnader för datamaskintid avskaffas, när ett nytt än
damålsinriktat anslagssystem införs vid universitet och högskolor, dvs. 

budgetåret 1977 /78. Medel för sådana kostnader anvisas därefter under 
dels anslagen till grundläggande utbildning resp. forskning och forskar

utbildning inom högskolan, dels forskningsrådens anslag. 
Ett debiteringssystem utformas med utgångspunkt i de krav ett kom-
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mande anslagssystem kan ställa. Som grundläggande princip bör gälla 
att datamaskincentralerna är resurser för utbildning och forskning samt 
att de samlade resurserna för högskolan utnyttjas på bästa sätt. 

Ansvaret för att under tiden fram till en organisationsförändring be
reda uppkommande anskaffningsärenden skall åvila STUD tillsammans 

med berörda organisationskommitteer för högskolan och provisoriska 
rådgivande datanämnder, där användarna av dataservicen inom hög
skolan är representerade. 

Statskontoret onskar - med hänsyn till att även datasamordnings
kommittfo (DASK) avser att behandla samordningsfrågor avseende 

universitetens datamaskincentraler - hålla frågan om ledningsorgani
sationen för universitetens datamaskincentralcr öppen för fortsatt dis
kussion. 

UKÄ:s förslag har remitterats till DASK för yttrande. DASK till
styrker förslaget om en decentraliserad organisation med en driftorga
nisation för varje högskoleregion. Databehandlingsresursema bör här
igenom bättre kunna anpassas till användarnas efterfrågan inom varje 
högskoleregion, anser utredningen. Samtidigt understryker DASK dock 

behovet av en samordning mellan de olika högskoleregionerna för att 
göra det möjligt för användarna inom en högskoleregion att utnyttja 
databehandlingsresurser i en annan region och för att tillförsäkra en 
önskvärd variation mellan regionerna vad gäller datortyper, program
varor m. m. DASK förutsätter därför att UKA (motsv. organ) kommer 
att svara för en sådan samordning mellan regionerna och att nämnda 
organ härvidlag samarbetar med statskontoret som har det övergripande 
samordningsansvaret för anskaffning och utnyttjande av datorutrust
ning inom statsförvaltningen. 

UKÄ:s förslag med avseende på medel för kostnader för datamaskin
tid redovisas under anslaget Kostnader för datamaskintid. 

UKÄ föreslår att förevarande anslag förs upp med 1 000 kr. 

Föredraganden 

Datorservice bör i den nya högskoleorganisationen jämställas med 
andra serviceresurser inom denna sektor. I enlighet med universitcts
kanslersämbetets förslag bör ledningen av driften vid datamaskinccn
tralerna under tiden fram till den 1 juli 1977 liksom hittills handhas av 
styrelsen för universitetens datamaskincentraler. Formerna för hur data

servicen skall organiseras i den nya högskolan bör övervägas närmare i 
det pågående förberedelsearbetet för högskolereformen. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Universitetens datamaskincentraler för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av l 000 kr. 
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E 49. Kostnader för datamaskintid 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

24 572 602 
26 650 000 
28 650 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för sådant utnyttjande av data
maskinanläggning, som är avsett för högre utbildning, samt för sådana 
projekt, som prövas ha vetenskapligt intresse och vara utan direkt för

värvssyfte. 
Regeringen har den 29 maj 1975 meddelat föreskrifter för anslaget. 

Universitetskanslersämbetet 

Enligt universitetskanslcrsämbetets (UKÄ) bedömning har den ut

byggnad av universitetens datamaskincentraler, som skett på grundval 
av 1965 års riksdagsbeslut (prop. 1965: 40, SU 1965: 107, rskr 1965: 
297 och prop. 1965: 42, SU 1965: 91, rskr 1965: 224), inte i erforderlig 
utsträckning följts upp genom förstärkningar av anslaget till kostnader 

för datamaskintid. 
UKA föreslår att anslaget höjs med sammanlagt 8 milj. kr. Av denna 

summa avses 3,6 milj. kr. kompensera kostnadsstegringarna vid data
maskincentralcrna samt 1,5 milj. kr. möjliggöra fullt utnyttjande av 
datamaskincentralerna. 

För utbyggnaden av dataservicen för högskolan i Luleå beräknas 
0,4 milj. kr. Vidare begärs 2,5 milj. kr. för övriga angelägna förstärk
ningar. 

En minskning av anslaget som 0-alternativet innebär skulle beröra 
dels datamaskincentralcma i sig, dels den utbildning och forskning som 
centralerna skall betjäna. Restriktiviteten vid återbesättande av tjänster 
medför en hård arbetsbelastning för befintlig personal och till följd 
härav bl. a. minskade möjligheter till personalutbildning och -utveck
ling. Att upprätthålla verksamheten vid datacentralerna med en större 
andel externa kunder skulle innebära försämrad service för de använ
dare som anslaget egentligen avser. UKÄ anser att redan nu den höga 
andelen externa uppdrag vid centralerna (i genomsnitt ca 45 % ) är till 
stort förfång för utbildning och forskning. 

Föredraganden 

Medel för kostnader för datamaskintid bör - såsom universitets
kanslcrsämbetet föreslår - i det anslagssystem som enligt riksda
gens beslut (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179) skall gälla för 
den nya högskolan anvisas under anslagen till bl. a. grundläggande ut

bildning samt forskning och forskarutbildning. Den närmare utform
ningen av såväl finansieringen som ett debiteringssystem för dataservi
cen bör behandlas i samband med förberedelserna för högskolereformen. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartemcntet 414 

I avvaktan härpå räknar jag under detta anslag med en förstärkning av 
resurserna med 2 000 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för datamaskintid för budgetåret 1976/77 an

visa ett förslagsanslag av 28 650 000 kr. 

E 50. Extra utgifter vid universiteten m. m. 

197 417 5 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1530230 
1440 000 
3 440 000 

Reservation l 115 907 

Detta anslag är genom beslut av regeringen den 29 maj 1975 fördelat 

enligt följande sammanställning. 

1. Universitetet i Uppsala ................................. . 
2. Universitetet i Lund ................................... . 
3. Universitetet i Göteborg ................................ . 
4. Universitetet i Stockholm ............................... . 
5. Universitetet i Umea .................................. . 
6. Karolinska institutet ................................... . 
7. Tekniska högskolan i Stockholm ........................ . 
8. Högskolån i Luleå ..................................... . 
9. Till universitetskanslersämbetcts disposition ............... . 

10. Till regeringens disposition ............................. . 

120 000 
230 000 
180 000 
175 000 
150 000 
90 000 
85 000 
40000 

140 000 
230 000 

1440 000 

Posterna 1-8 disponeras i enlighet med beslut av resp. konsistorium 
(motsv.). Från posten Till regeringens disposition bestrids kostnader för 
förstärkningsåtgärder vid universiteten och vissa högskolor inom utbild
ningsdepartementets verksamhctsom dde. 

Universitetskanslersämbetet 

Anslaget bör höjas med 150 000 kr. 

föredraganden 

I enlighet med vad jag anfört vid min anmälan av vissa gemensam
ma frågor rörande högre utbildning och forskning beräknar jag under 
detta anslag medel för vissa åtgärder för ökad internationalisering av 
den grundläggande utbildningen inom universitetskanslersämbetets verk

samhetsområde ( +2 000 000 kr.). Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Extra utgifter vid universiteten m. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 3 440 000 kr. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 415 

e) vissa forskningsändamål 

E 51. Medicinsk forskning 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

57 669 253 

64 352 000 
71671000 

Reservation l 062 843 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels forskningsprojekt, dels 
nio extra ordinarie tjänster som professor, fem extra ordinarie tjänster 

som biträdande professor och tjugofem forskartjänsler. Vidare bestrids 

kostnader för medicinsk publiceringsverksamhct och för statens medi
cinska forskningsråds förvaltning. 

Allmänmedicinsk och yrkes-
medicinsk forskning 

arbetsmedicin 
beroendeframkallande 
medel 
fysiologi och farmakologi 
kirurgi 
medicin 
medicinsk kemi 
medicinsk mikrobiologi 
metodutveckling och me-
todkontroll 
morfologi 
odontologi 
psykiatri 
socialmedicin 

Internationell kontaktverk-
samhet 
Förvaltning och utrednings-
verksamhet 
Övrigt 
Försvarsmcdicinsk forskning 

1975/76 
(tkr.) 

54 2421 

( 360) 

( 1 904) 
(l 5 961) 
( 4 586) 
( 5 880) 
(10 845) 
( 5 075) 

( 555) 
( 6 285) 
( 906) 
( I 377) 
( 508) 

1 575 

I 925 
2 240 
4 370 

64 352 

Beräknad ändring 1976/77 (tkr.) 

Statens medi
cinska forsk
ningsräd 

+31 255 
(+ 208) 

(+ 1 097) 
(-1-9196) 
(-i- 2 643) 
(-j-3387) 
(+ 6 248) 
(+ 2 925) 

(+ 319) 
(+ 3 622) 
(+ 523) 
(·I· 795) 
(-1- 292) 

I 425 

575 
+ 109 
-1- 2 284 

+35 648 

Föredra
ganden 

+8 319 

-1000 

+7319 

' Delbeloppen anger radets preliminära fördelning. 

Statens nzedicinska forskningsråd 

1. Medicinska forskningsrådets medelsdisposition utgör en bred sats
ning inom medicinsk forskning. Sålunda understöds såväl ren kun
skapssökande forskning som aktiviteter vilka syftar till att belysa för 

samhället och sjukvårdens optimala funktion viktiga förhållanden och 
där resultaten kan användas som bas för praktiskt handlande. För sist
nämnda verksamhet har rådet under våren 1974 inrättat särskilda prio-
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riteringskommitteer inom forskning rörande beroendeframkallande me
del, arbetsmedicin, socialmedicin och metodutveckling/metodkontroll. 
Rådet redovisar det behov av anslag som det finner rimligt med hän
syn till den medicinska vetenskapens utveckling och till den forsknings
potential som föreligger inom landet. Detta innebär att det av rådet re
dovisade medelsbehovct vida överstiger de belopp statsmakterna hittills 
årligen anvisat för medicinsk forskning. 

2. 0-alternativet skulle enligt rådets bedömning medföra indragning 

av anslag motsvarande ca 50 tjänster. 
3. En extra ordinarie tjänst som biträdande professor omfattande 

forskning rörande beroendeframkallande medel, personlig för docenten 
Erik Änggård, med placering vid karolinska institutet. Tjänsten ersätter 
den vakanta extra ordinarie tjänsten som biträdande professor i alko
holforskning med placering vid universitetet i Uppsala. Universitets
kanslcrsämbetet och socialstyrelsen har tillstyrkt förslaget. 

4. Atta forskartjänster. 
5. ökade medel för forskar- och forskarrekryteringsbefattningar, för 

stipendier och för biträdespersonal. 
6. Resursförstärkning för att möjliggöra anslag till s. k. tung utrust

ning (4 milj. kr.) och för att täcka ökade kostnader för försöksdjut 

(400 000 kr.). 
7. Tjänst som byråchef i lönegrad F 23/24 vid rådet. 

Föredraganden 

Medicinska forskningsrådet bör beredas möjligheter att fortsätta sitt 
stöd åt den sociala forskningen. Omfattningen av alkoholmissbruket och 
det faktum att missbrukarna återfinns i allt yngre åldersgrupper motive
rar en ökad forskningsinsats inom detta viktiga område. Även andra be
roendeframkallande medel än alkohol utgör ett problem för samhället 
och sjukvården. Mot denna bakgrund avser jag att senare föreslå 
regeringen att inrätta en extra ordinarie tjänst som biträdande profes

sor avseende forskning rörande alkohol och andra beroendeframkal
lande medel, personlig för docenten Erik Änggård fr. o. m. den 1 juli 
1976. Jag räknar härvid med att en befintlig tjänst som biträdande 
professor i alkoholforskning, vilken f. n. är vakant, kan dras in. 

Efter samråd med chefen för försvarsdepartementet som bedömt frå

gan från totalförsvarssynpunkt räknar jag med en minskad medclsanvis
ning till försvarsmedicinsk forskning ( -1 000 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Medicinsk forskning för budgetåret 1976/77 anvisa ett re
servationsanslag av 71 671 000 kr. 
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E 52. Humanistisk forskning 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

11439 890 
15 000 000 
16 834 000 

Reservation . 1 042 521 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels forskningsprojekt samt 
fyra extra ordinarie tjänster som professor och tolv forskartjänster, dels 

statens humanistiska forskningsråds förvaltning. 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1975/76 användas högst 
480 000 kr. av anslaget. 

Statens humanistiska forskningsråd disponerar utöver detta anslag av

kastningen av Humanistiska fonden. 

Statens /111111a11istiska forskningsråd 

1. 0-alternativct skulle medföra indragning av anslag motsvarande 

ungefär åtta tjänster. 
2. En extra ordinarie tjänst so.m professor i barnspråk, personlig för 

docenten vid universitetet i Stockholm Ragnhild Söderbergh, med place
ring vid universitetet i Stockholm. Universitetskanslersämbetct har till

styrkt förslaget. 
3. fem forskartjänstcr. 
4. Kostnaderna för projekten Svenskt diplomatarium och Sveriges 

kyrkor, som nu bestrids från rådets anslag, bör fortsättningsvis bestridas 
från anslagen till resp. riksarkivet och riksantikvarieämbetet (resp. 
- 340 000 kr. och - 446 000 kr.). Riksarkivet och riksantikvaricämbe-. 

tet har tillstyrkt dessa förslag. 
5. Tjänst som byråchef i lönegrad F 24 vid rådet. . . 
6. Rådet yrkar att anslaget ökas med sammanlagt 6 700 000 kr. till 

2 L 700 000 kr. Inom ramen för detta belopp bör för förvaltningskostnil
dcr beräknas 630 000 kr., vilket innebär en ökning med 150 000 kr. 

Föredraganden 

Jag vill inledningsvis erinra om vad jag anfört vid min anmälan av 
vissa gemensamma frågor rörande högre utbildning och forskning. 

Jag förordar att en extra ordinarie professur i barnspråk, personlig -
för docenten vid universitetet i Stockholm. Ragnhild Söderbcrgh, inrät

tas den J juli 1976. 
Vid min beräkning av anslagen till riksarkivet och till riksantikvarie

ämbctd har jag tagit upp medel för de kostnader för projekten Svenskt 

diplomatarium och Sveriges kyrkor vilka· innevarande budgetår bestrids 

av humanistiska forskningsrådet. Förevarande anslag bör därför minskas 

med motsvarande belopp. 

'27 Riksdagl'n 1975176. I sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 1 834 000 kr. till 
16 834 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen alt 

1. bemyndiga regeringen att inrätta en extra ordinarie professur 
i enlighet med vad jag förordat i det föregående, 

2. till Humanistisk forskning för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

reservationsanslag av 16 834 000 kr .. 

E 53. Samhällsforskning 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

13 455 246 

15 739 000 
18 331000 

Reservation 2 847 694 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels forskningsprojekt samt 
tre extra ordinarie tjänster som professor och 18 forskartjänster,_ dels 

förvaltningen vid statens råd för samhällsforskniög .. För · fÖrvaltnings
kostnader får budgetåtet 1975/76 användas högst 630 000 kr. av an
slaget. 

1975/76 

. ·_-·,;, 

Socialvetenskaplig forskning · 
och publiceringsverksamhet 7 314 000 
Rättsvetenskaplig forskning 
och publiceringsverksamhet 1 372 000 
Psykologisk och pedagogisk 
forskning och publicerings-
verksamhet 6 553 000 
Folkrörelseforskning 500 000 

15 739 000 

Statens rådför samhällsforskning 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens råd 
för samhälls
forskning 

Före
draga.nd~il' 

+3 686 000 ) . 

+ 828 00~. -i~ 259.2 ?<JO 

+2 247 000 . 
· of. 

+6 761 000 +2 592 000 

1. Enligt forskningsrådet måste de senaste årens starka satsning på 
scktoriell forsknings- och utvecklingsverksamhet . (FoU) följas av en 
motsvarande satsning på grundforskningen. Det föreligger annars risk 
för att den bas av grundforskning, som är utgångspunkten för alla FoU

aktiviteter, kan komma att utarmas. Rådets anslag bör därför kraftigt 
förstärkas. 

En mycket betydande del av forskningsrådets an~l~g används för att 

finansiera långsiktiga forskningsprojekt som.sträcker sig över flera år ... 
Vid sidan härav gör rådet bl. a. stora ansträngningar i forskningsinitie-

... 
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rande syfte. Det är angeläget att utrymmet avsevärt ökas för denna 

verksamhet liksom för möjligheterna att ge stöd till forskning 'rörande 

aktuella problemområden. 

2. En extra ordinarie tjänst som professor i .makrosociologi, personlig 

för professorn Gösta Carlsson, med placering vid universitetet i Stock- : 

holm. Univcrsitetskanslersämbetet har tillstyrkt förslaget. 

3. En extra ordinarie tjänst som ·biträdande professor i .finansrätt, 

personlig för docenten Gustaf Lindencrona, med placering vid imiversi

tetet i Stockholm. Univer1>itetskanslcrsämbetet har tillstyrkt förslaget. 

4. ökat antal forskartjänster samt ytterligare medel för'bl. a. biträdes

personal. 

5. En tjänst som kanslichef i lönegr~~:LF .24 vid rådet. 

6. För förvaltningskostnadcr bör beräknas ett belopp av 873 600 kr., 

vilket innebär en ökning· med 243 600 kr. 

Föredraganden 

Inom ramen för den av mig förordade ökningen av anslaget har 

jag beräknat medel för en extra ordinarie tjänst som biträdande pro

fessor i finansrätt, personlig för docenten vid universitetet i Stock

holm Gustaf Lindencrona. Jag avser att i annat sammanhang föreslå 

regeringen att inrätta tjänsten. 

Med hänvisning tiU sammanställningen hemställer jag· att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Samhällsforskning för budgetåret 1976177 anvisa ett 

reservationsanslag av 18 331 000 kr. 

E 54. Naturvetenskaplig forskning 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

64116 342 

78 460 000 

93 579 000 

Reservation 11117 461. 

Från detta anslag bestrids k~stnader för dels forskningsprojekt, dels 

sju extra ordinarie tjänster som professor och 30 forskartjänster, d~ls 

statens naturvetenskapliga forskningsråds förvaltning. Från anslaget 

bestrids även kostnader för rymdforskningsprojekt inom verksamhets

området för statens delegation för rymdverksamhet (jfr prop. 1972: 48 

s. 37, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). 
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1975/76 

Naturvetenskaplig forskning 69 961 ooo• 
Programområden 
biologi (20 590 000) 
kemi (14 700 000) 
geovetenskaper (9 980 000) 
fysik (18 100 000) 
publicering och 
information ( 2 590 000) 
serviceverksamhet m.m. ( 1900000) 
förvaltning ( 2 101 000) 

Rymdforskning 8 499 000' 
EISCAT 

78 460 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Rådet/Rymd
delegationen 

+31232000 

( + 7 843 000) 
( + 7 154 000) 
( + 8 035 000) 
(+ 6 130 000) 

(+ 1520000) 
(+ 210 000) 
(+ 340 000) 

+ 2 005 000 

+33 237 000 

Föredra
ganden · 

+ 9 098 000 

+ 521000 
+ 5 500000 

+15119 000 

' Statens naturvetenskapliga forskningsråd. Delbeloppen anger rådets preli
minära fördelning på programområden. 

• Statens delegation för rymdverksamhet. 

Statens naturvetenskapliga forskningsråd 

1. 0-alternativet skulle enligt rådets bedömning medföra indragning 
av anslag motsvarande ca 38 tjänster. 

2. Rådet har utarbetat en programskrift i vilken man. preciserat den 
önskvärda inriktningen av verksamheten under perioden 1976-1981. 
För denna femårsperiod har rådet lagt fram följande prioriterade pro
gram. 

Biologi: Struktur och funktion hos däggdjurscellens gener, celldiffe
rentieringens mekanismer och ekosystemets struktur och funktion. 

Kemi: Katalys, enzymologi och specifika reaktioner samt biologiska 
membraner. 

Geovetenskap: Atmosfärkemi, klimatologi, hydrologi, marin geove
tenskap, malmgeologi, geodynamisk forskning och geologisk korrela
tionsforskning. 

Fysik-matematik: Astrofysik, atom- och molekylspektroskopi, biofy

sik, datalogi, grundläggande materialfysik samt miljö- och energiområ
dena. 

3. Av den föreslagna ökningen av anslaget prioriterar rådet åtgärder 
som kostnadsberäknats till 12 527 000 kr. Inom ramen för detta be_lopp 
bör förutom bibehållande av nuvarande verksamhetsvolym bl. a. · föl
jande ändamål tillgodoses. 

ökat medelsbehov för rådets deltagande i projektet Barrskogslandska
pets ekologi ( + 290 000 kr.). 

Inom geovetenskaperna avses malmgeologi efterträda havsforsk
ningen som främst prioriterade område, eftersom ytterligare satsningar 
av rådet på havsforskningen kräver en utbyggnad av basresurserna för 
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att bli meningsfulla. Inom kemiområdet prioriteras programmet Kata
lys, enzymologi och specifika reaktioner bl. a. på grund av dess anknyt
ning till energiområdet. 

För programområdet kunskapsöverföring beräknas 300 000 kr. 
För niista budgetår räknar rådet preliminärt med ett ökat medelsbe

hov om sammanlagt 658 000 kr. för de svenska bidragen till dels den eu
ropeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärn
himlcn (ESO) (jfr prop. 1961: 138, UU 1961: 3, rskr 1961: 253), dels 
den europeiska konferensens för molekylärbiologi (CEBM) allmänna 
program (jfr prop. 1968: 1 bil. 10 s. 342, SU 1968: 41, rskr 1968: 114) 

och specialprojekt för ett europeiskt laboratorium för molekylärbiologi 
(jfr prop. 1973: 1bil.10 s. 418, UbU 1973: 10, rskr 1973: 108). 

4. Högsta prioritet ger rådet dessutom en ökad satsning på energirela~ 
terad grundforskning om 3,0 milj. kr. främst avseende anslaget Grund
läggande energiforskning under trettonde huvudtiteln. 

5. Universitetskanslersämbetet har föreslagit. att verksamheten vid 
fyra forskargrupper, nämligen forskargruppen i termokemi vid universi
tetet i Lund, forskargrupperna i etologi och immunbiologi samt miljö
toxikologiska gruppen vid universitetet i Stockholm, som innevarande år 

finansieras med medel från förevarande anslag, .· från budgetåret 
1976/77 finansieras via anslagen för de matematisk-naturvetenskapliga 
fakulteterna. Rådet tillstyrker ·förslaget. Vid bifall till detta förslag räk

nar rådet med ett minskat medelsbehov ( -1 903 000 kr.). 

Statens delegation för rymdverksamhet 

1. Ett realiserande av 0-alternativet skulle gå ut över de pågåe!1de 
och planerade satellitexperimenten i samarbete med i första hand Sov
jetunionen. 

2. Aren 1976-1978 pågår International Magnetospheric Study 
(IMS), en intensifierad period av internationellt samordnad forskning 
om den nära rymden och speciellt jordens magnetosfär. För det svenska 
programmet inom ramen för IMS räknar delegationen med ett ökat 

medclsbehov av 900 000 kr. 
3. Inom ramen för ett samarbetsavtal mellan delegationen och den 

sovjetiska vetenskapsakademiens Interkosmosråd planeras bl. a. två sa
tellitprojekt, varav det ena i samarbete även med forskare i Frankrike. 
För det utvidgade rymdsamarbetet med Sovjet beräknas ett ökat medels

behov om 900 000 kr. 

EISCAT-projektet 

Ar 1973 tillsatte forskningsråd i Finland, Frankrike, Norge, Stor
britannien, Sverige och Västtyskland, däribland statens naturvetenskap

liga forskningsråd, en kommitte med uppdrag att göra en översyn i så
väl vetenskapliga och tekniska som ekonomiska och organisatoriska av-
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seenden av ett av forskare utarbetat förslag till ett projekt benämnt 
EISCAT. EISCAT-projektets syfte är att uppföra en europeisk an
läggning för studier av den övre atmosfärens egenskaper i norrskenszo
nen på avstånd mellan 80 och 2 000 km från jordytan med s. k. inkohe

rent spridningsteknik. Projektets anläggningar skall utgöras av två stora 

sändare av radiovågor i Tromsö i Norge och mottagarenheter utanför 
Kiruna i Sverige och Sodankylä i Finland samt i Tromsö. I december 
1975 har ett reviderat avtal om EISCAT-projektet utarbetats. 

Förslaget till avtal innebär i korthet följande. Avtalspartcr är Ccritrc 

National de la Recherche Scientifique, Frankrike, Max-Planck Gesell
schaft, Förbundsrepubliken Tyskland, Norges Almenvitcnskapelige 
Forskningsråd, Science Research Council, Storbritannien, statens natur
vetenskapliga forskningsråd (NFR) och Suomen Akatcmia. Avtalet 
träder i kraft mellan dem, som undertecknat det, när parter som 
skall svara för en viss minsta del av de sammanlagda investerings
kostnaderna har undertecknat avtalet. När avtalet träder i kraft bildas 
en svensk stiftelse (EJSCAT Scientific Association) med säte i Kiru

na. Frankrike, Storbritannien och Västtyskland svarar för vardera 

en dryg fjärdedel samt Finland, Norge och Sverige tillsammans för en 

knapp fjärdedel av investeringskostnaderna. Driftkostnaderna fördelas 
på i stort sett motsvarande sätt. De nordiska ländernas bidrag skall till 

40 % betalas av Norge, 40 % av Sverige och 20 % av Finland. De to
tala investeringskostnaderna beräknas till ca 84 milj. kr. i prisläge 'de
cember 1975. De årliga driftkostnaderna vid full drift får inte överstiga 
5,7 milj. kr. i prisläge december 1975. Stiftelsens högsta beslutande or~ 
gan blir ett råd (Council). Investeringarna avses utföras så att anlägg
ningen kan tas i bruk i full skala under år 1978. Avtalet förutsätter en 
livslängd av projektet om minst 13 år från tidpunkten för avtalets 

ikraftträdande. 
NFR redovisade i skrivelse den 8 oktober 1974 projektet och en tänkt 

finansieringsplan för _det svenska deltagandet samt hemstlillde att rå
det bemyndigades sluta avtal om deltagande. i projektet, . att drift

kostnader för projektet skulle få utgå ur rådets anslag, att ett särskilt' 
anslag beviljades för del av investeringarna_ samt att de investeringar 
i Sverige vilka avsågs finansieras av övriga deltagarländer skulle med
ges viss befrielse från mcrvärdeskatt. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
och delegationen för rymdverksamhet (DFR) har efter remiss avgivit 
yttranden över forskningsrådets framställning. Vidare har Kiruna kom-· 

mun inkommit med en skrivelse med anledning av rådets framställ

ning. 
UKÄ tillstyrker rådets förslag och anser att sv~nsk medverkan i 'pro

jektet från såväl vetenskapliga som ekonomiska· synpunkter måste be
traktas som mycket fördelaktig för Sv.erige. Äve~ DFR tillsty~ker rå- . 

dcts förslag. Enligt DFR:s mening skulle ett förverkligande av ETSCAT 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga lO Utbildningsdepartementet 423 

viisentligt öka intresset för raketskjutfältet Esrange, bland såväl svenska: · 

som utländska nyttjare. Även Kiruna komn1un a1iser det· angeläget att 
EfSCA T-projektet kommer till stånd. Det skulle bidra bL a. till en önsk~. 
viird differentiering av kommunens niiringsliv och till. förstärkning av 

underlaget för kommunikationerna till orten. 

NFR har i februari och december 1975 inkommit med kompletterande 

uppgifter om projektet. Därav framgår att medel ännu inte beviljats för· 

hl. a. en anläggningsinvestering om ca 1,1 milj. kr. och för viss utrust

ning till en kostnad av ca 5,5 milj. kr. i prisläge december 1975. Rådet 

har beräknat att stiftelsen kommer att betala skatter och avgifter till 

stat och kommun i Sverige av samma storleksordning som det svenska 

bidraget till driftkostnaderna. 

Föredraganden 
I',.' '· 

Regeringen har genom beslut den 11 december 1975 bemyndigat sta
tens naturvetenskapliga forskningsråd (NFR) att ingå avtal om delta~ 

gande i EISCAT-projektet. Jag har erfarit att.,NFR nyligen undcrteck~ 
nat avtalet. 

För egen del finner jag EISCAT-projektet intressant. Projektet bygger 

på sådana förutsättningar - geografiska och ekonomiska - att ett in

ternationellt samarbete är nödvändigt för att det skall kunna genom

föras i Västeuropa. Jag vill peka på att projektet blir det första. större 

internationella samarbetsprojekt inom forskningsområdet där verk

samheten får säte i Sverige. Organisationsformen innebär att inkomster 

kommer att tillföras svenska staten och Kiruna kommun. 

NFR:s engagemang i ett projekt av det slag som EISCAT represen

terar får ses som ett normalt inslag i rådets verksamhet. l)tgifterna för 
projektet kommer också att kunna finansieras inom ramen för de me
del som redan har anvisats eller som kommer att ställas till rådets för

fogande under detta anslag för kommande budgetår. Någon särskild 
ökning av detta anslag behövs inte. I inledningsskedet krävs mycket 
betydande. investeringar, cirka 6 milj. kr. under två till tre år. Rådets 

verksamhet skulle främjas om rådet får tillfälle att fördela investerings
kostnaderna för EISCAT-projektet under. en längre tidsperiod. Mot 

denna bakgrund förordar jag, att 5.5 milj. kr. ställs till NFR:s förfo-. 

gande under en särskild anslagspost under förevarande anslag. För den

na anslagspost bör giilla följande. Medlen får disponeras av NFR för 

svenskt bidrag till utrustning för EISCAT-projcktet. Medel motsva- . 

rande avskrivning och förräntning av utrustningskapitalet skall fr. o. m. 

den l juli 1978 senast vid varje budgetårs ·.utgång tillföras statsbud
getens inkomstsida från medel som står till NFR:s förfogande. För

räntningen skall tills vidare beräknas efter en räntefot på 8 % . 

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) förordar i sina förslag till an-
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slagsframställning avseende de matematisk-naturvetenskapliga fakul
teterna att vid universitetet i Stockholm två personliga professurer in
rättas, en i toxikologisk genetik för docenten Claes Ramcl och en i 

cellulär toxikologi för docenten Erik Arrhenius, vilka f. n. innehar tjäns
ter vid NFR. UKÄ och NFR föreslår vidare att medel motsvarande dels 

lönekostnaderna vid de tjänster som Ramel och Arrhenius innehar, dels 

kostnaderna för vissa basresurser, vilka innevarande budgetår bestrids 
från förevarande anslag, nästa budgetår bestrids från anslagen· till de 

matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. För egen del anser jag det 
angeläget att den miljötoxikologiska gruppen vid universitetet i Stockholm 

konsolideras och hålls samman. Gruppens verksamhet är ett exempel på 
problemorienterad mångvetenskaplig forskning som snabbt lett till bety

delsefulla resultat. Enligt min mening tillgodoses emellertid det med för
slaget avsedda syftet mest naturligt inom ramen för det naturvetenskap
liga forskningsrådet. Jag förordar därför som en första åtgärd att en 

extra ordinarie professur i toxikologisk genetik,' personlig för Ramcl, in

rättas vid rådet den 1 juli 1976. 
Jag kommer vid min anmälan i det följande av anslaget till Kiruna 

geofysiska institut att förorda att lönekostnaderna vid sex tjänster vid 

institutet, vilka innevarande budgetår bestrids från förevarande anslag, 
fr. o m. nästa budgetår skall bestridas från nämnda anslag. Jag har 
tagit hänsyn härtill vid min medclsberäkning. · 1 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att inrätta en professur i enlighet med 

vad jag förordat i det föregående, 
2. till Naturvetenskaplig forskning för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett reservationsanslag av 93 579 000 kr. 

E 55. Atomforskning 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

31121130 
32 754 000 
35'734 000 

Reservation 3 473 479 

Från detta anslag bestrids kostnader för dels forskningsprojekt, dels en 
extra ordinarie tjänst som professor och sju ·forskartjänster, dels statens 
råds för atomforskning förvaltning. Från anslaget utgår även medel för 
del av det svenska bidraget till den europeiska kärnforskningsorganisa
tioncns (CERN) program för en 300 Ge V-accelerator (jfr prop. 1971: 

55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175). 
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1975/76 

Atomforskning '31 544 000 
elementarpartike!fysik . (2 650 000) 
kärnstrukturforskning (5 870 000) 
deltagande i CERN:s program 
för en 300 GeV-accelerator (13 420 000) 
plasmafysik med fusions-
forskning (2 470 000) 
kondenserade materiens fysik, 
neutron- och reaktorfysik 
m.m. (890 000) 
kärnkemi (2 010 000) 
biologi och strålskyddsforsk-
ning (I 740 000) 
forskning med anknytning 
till energifrågor (utom 
fusionsforskning) (550 000) 
övrigt (I 944 OOOJ 

Förvaltning I 210 000 

32 754 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Rådet 

+ 11 l 10 000 
( + .I 600 000) 
( ...!... 2 060 000) 

(+ l 450 000) 

<+ I 000 000) 

(-;-- 800 000) 
<+ 900 000) 

(-:- 800 000) 

(+ 2 000 000) 
(+ 500 000) 

of. 

+11110 000 

Föredragan
den 

+2 980 000 

+2980000 

1 Delbeloppen anger rådets preliminära fördelning. 

Statens rådför atomforskning 

1. I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna för finansie

ringen av ett svenskt deltagande i CERN:s program för en 300 GeV

accelerator (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175) skall mer

parten av kostnaderna för Sveriges deltagande i programmet bestridas 

inom ramen för detta anslag. För nästa budgetår beräknar rådet dessa 

kostnader till sammanlagt 14 870 000 kr. 

2. 0-alternativet skulle enligt rådets bedömning medföra indragning 

av anslag motsvarande·ca 15 tjänster. 
3. Av den föreslagna ökningen av anslaget ges 6 210 000 kr. högsta 

prioritet. Inom ramen· för detta belopp bör medelsbehovet för bl. a. föl

jande ändamål tillgodoses. 

Förbättrade möjligheter för svenska forskare att få utnyttja forsk

ningsresurserna vid CERN, särskilt i vad avser deltagande i experiment 

vid CERN:s 300 Ge V-accelerator ( + 800 000 kr.). 

Den svenska elementarpartikelfysiken och kärnstrukturforskningen 

är starkt knuten till CERN men samtidigt beroende av tillräckliga resur

ser vid de inhemska institutionerna bl. a. för att effektivt kunna utnyttja 

de möjligheter som ett svenskt deltagande i CERN medger ( + 1 300 000 

kr.). 

Utökat forskningsprogram på energiområdet ( + 1 000 000 kr.). Där

utöver krävs ett ökat stöd till den plasmafysikaliska forskningen och 

fusionsforskningen med hänsyn till den roll detta forskningsområde kan 

komma att spela för den framtida energiförsörjningen ( + 500 000 kr.). 
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4. Kostnader för den personal m. m. vid forskningsinstitutet för atom
fysik, som nu bestrids från detta anslag, bör fortsättnillgsvis bestridas 

från anslagen till nämnda institut (- 1161 000 kr.). 

5. De driftkostnader vid forskningsrådens laboratorium i Studsvik, 

som nu bestrids från detta anslag, bör fortsättningsvis bestridas från 

anslag till AB Atomenergi under trettonde huvudtiteln (-992 000 kr.). 

Rådet har vidare beslutat att under vissa förutsättningar reservera 

medel för att täcka hälften av kostnaderna, dock högst 4 milj. kr. i lö

pande priser, för en föreslagen ombyggnad av synkrocyklotronen vid 

Gustaf Werners institut i Uppsala. 

F öredragandcn 

Statsmakterna godkände år 1971 riktlinjerna för finansieringen av 
Sveriges deltagande i den europeiska kärnforskningsorganisationens 

(CERN) program för en 300 GeV-accelerator (prop. 1971: 55 UbU 

1971: 18, rskr 1971: 175). I enlighet med dessa riktlinjer skall mer

parten av kostnaderna för Sveriges deltagande i programmet bestridas 

från detta anslag. Dessa kostnader kan för budgetåret 1976/77 beräk

nas uppgå till ca 14 milj. kr. 

Acceleratoranläggningen påbörjades år 197 l och beräknas ta åtta 
år för att färdigställa. Under de första fyra åren steg kostnaderna myc

ket snabbt. Under den senare delen av uppbyggnadsperioden kommer 

kostnaderna att successivt minska. För att en kraftig reduktion av med

len för övrig av rådet stödd forskning skulle undvikas har under bud
getåren 1972/73-1974/75 till rådet anvisats särskilda belopp om sam
manlagt 5 milj. kr. I enlighet med riktlinjerna för finansiering av Sve

riges deltagande i 300 GeV-programmet bör de anslag som under bud
getåren 1975/76-1978/79 kan komma att ställas till rådets förfogande 
reduceras med motsvarande belopp (jfr prop. 1971: 55 s. 15). För inne

varande budgetår har anslaget reducerats med 1 milj. kr. Jag har vid 
min bedikning av anslaget för nästa budgetår utgått ifrån en oföränd-: 

rad reduktion. 
Statens råd för atomforskning anser att fusionstekniken kan få stor 

betydelse när det gäller möjligheten att lösa framtidens energiproblem. 

Rådets stöd till forskning inom området plasmafysik med fusionsforsk

ning uppgår innevarande budgetår till nära 2,5 milj. kr. Forskningen 

inom detta område bör inriktas på insatser som kan lämna väsentliga 

bidrag till den internationellt bedrivna forskningen. Regeringen har i 

prop. 1975/76: 86 föreslagit riksdagen att godkänna ett avtal om sam

arbete mellan Sverige-och Euratom inom fusionsområdet. Avtalet inne

b;ir att den svenska fusionsforskningen kan inordnas i. ett samordnat in

ternationellt utvecklingsarbete med energipolitisk målsättning. 

Inom ramen för den av mig förordade ökningen av anslaget till 
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atomforskning har jag - efter samråd med chefen för industrideparte
mentet - beräknat medel för förstärkning av rådets resurser inom 
området plasmafysik med fusionsforskning. 

Vid min anmälan i det följande av anslagen till forskningsinstitutet 
för atomfysik kommer jag att beräkna medel för lönekostnader vid 
~ttta tjänster samt vissa driftkostnader som innevarande budgetår be
strids från förevarande anslag, som därför bör minskas med motsva
rande belopp ( -1 161 000 kr.). 

I enlighet med statsmakternas beslut år 1959 (prop. 1959: 1 bil. 29 s. 
38, SU 1959: 69, rskr 1959: 191) har ett laboratorium för forskningsrå

den inrättats i Studsvik för att ta tillvara de speciella resurser som AB 

Atomenergis forskningsstation erbjuder. Driftkostnaderna bestrids f. n. 
av statens råd för atomforskning och styrelsen för teknisk utveckling. AB 

Atomenergi har med stöd av laboratoriets styrelse i sin anslagsfram
ställning för budgetåret 1976/77 föreslagit att laboratoriet skall över

föras till bolaget och att särskilda medel härför skall anvisas till bo
laget. Chefen för industridepartementet har efter samråd med mig fun
nit <ttt han bl. a. med hänsyn till pågående utredning av verksamheten 

vid AB Atomenergi inte är beredd att tillstyrka en överflyttning av an
svaret för forskningsrådens laboratorium till. AB Atomenergi eller till 
annan intressent. Jag beräknar därför medel under .anslaget till atom
forskningsrådet för fortsatt drift av forskningsstationen i Studsvik. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Atomforskning för budgetåret 1976177 anvisa ett reserva

tionsanslag av 35 734 000 kr. 

E 56. Europeiskt samarbete inom kärnforskningen 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

32 097 036 
37 720 000 
36 110 000 

Från detta anslag bestrids huvuddelen av kostnaderna för Sveriges 
deltagande i det europeiska samarbetet på kärnforskningens område, 
·CERN (jfr prop. 1953: 127, SU 1953: 77, rskr 1953: 167; prop. 1971: 
55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175). 

Statens råd för atomforskning 

l. CERN:s grundprogram och program för lagringsringar. 
Beslutet år 1971 av CERN:s råd att anta programmet för en 300 

·GeV-accelcrator fattades under förutsättning bl. a. av en reduktion av 

dittills planerade budgetramar för grundprogram och program för lag-
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ringsringar. Inom dessa program skulle dessutom en förberedande upp
byggnad ske av experimentutrustning för att fr. o. m. år 1976 möjlig
göra forskning med strålar med en energi av upp till 200 GeV från den 

nya storacceleratorn. Efter beslut av CERN:s råd i juni 1973 kommer 
emellertid fler konventionella järnmagneter än vad som tidigare plane
rades att installeras i storacceleratorn. Härigenom kan acceleratorn re
dan från starten år 1976 leverera protonstrålar med energin 400 GeV. 

Beslutet innebär en viss merkostnad för nämnda förberedelsearbete, 
dock utan att de av CERN :s råd fastlagda kostnadsramarna överskrids. 

CERN:s råd beslöt i juni 1975 att CERN skulle inrikta sig på en 
treprocentig reduktion årligen för tiden 1976-1979 för samtliga pro
gram. Det svenska bidraget till CERN:s grundprogram och program 
för lagringsringar kan för nästa budgetår preliminärt. beräknas till 
31100000 kr. (-2 540 000 kr.). 

2. CERN:s program för en 300 GeV~accelerator. 

Vid GeV-programmets start beslöts att uppbyggnaden av denna 
accelerator skulle drivas inom ramen för ett särskilt laboratorium. 

Verksamheten vid CERN blev därmed temporärt uppdelat i två labora
torier, Lab. Il omfattande 300 GeV-programmet och Lab. I omfattan
de övrig verksamhet. Från och med 1 januari 1976 förenas CERN:s 
forskningsresurser åter i ett laboratorium. 

I enlighet med de av riksdagen godkända riktlinjerna för finansie· 
ringen av det svenska deltagandet i CERN:s program för en 300 GeV
accclerator skall Sveriges andel av de faktiska merkostnaderna för 
deltagande i storacceleratorprojektet bestridas inom ramen för re
servationsanslaget Atomforskning. Med anledning härav har rådet under 
nämnda anslag beräknat 14 870 000 kr. för budgetåret 1976/77, vilket 
belopp har beräknats utgöra den svenska andelen av CERN:s merkost
nader. Kostnaderna i övrigt för programmet skall t.v. bestridas från 
förevarande anslag (prop. 1971: 55, UbU 1971: 18, rskr 1971: 175). Ifrå
gavarande kostnader kan för nästa budgetår preliminärt beräknas till 

3 440 000 kr. ( - 540 000 kr.). 

F öredraga11de11 

För att bryta utvecklingen mot stigande kostnader inom grundpro

grammet och programmet för lagringsringar har CERN:s råd beslutat 
att CERN skall inrikta sig på en treprocentig reduktion av kostnaderna 
per år fram till och med år 1979 totalt för samtliga program. Jag be

räknar Sveriges bidrag för nästa budgetår till grundprogrammet och 
programmet för lagringsringar till 32 560 000 kr. ( -1 080 000 kr.). 

De sammanlagda kostnaderna för Sveriges deltagande budgetåret 
1976177 i 300 GeV-programmet kan beräknas till ca 17,5 milj. kr. Av 
detta belopp motsvarar ca 14 milj. kr. de kostnader som i enlighet med 
vad jag redovisat vid min anmälan av reservationsanslaget Atomforsk-
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ning skall bestridas inom ramen för nämnda anslag och 3 450 000 kr. · 
( - 530 000 kr.) de kostnader, som skall bestridas från förevarande an- · 
slag. 

Jag räknar med ett minskat medelsbehov för nästa budgetår med . 
sammanlagt 1 610 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europeiskt samarbete inom kärnforskningen för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 36 110 000 kr. 

E 57. Europeiskt samarbete inom rymdforskningen 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

12 677 404 
12 606 000 
14 600 000 

Från detta anslag bestrids dels kostnaderna för Sveriges deltagande i 
den europeiska organisationens för rymdforskning (ESRO) veten
skapliga program (jfr prop. 1974: 1 bil. 10 s. 343, UbU 1974: 13, rskr 
1974: 121), dels Sveriges bidrag till Esrange specialprojekt (prop; 

1972: 48 bil. 1, UbU 1972: 27, rskr 1972: 217). Kostnaderna för Sveriges 
deltagande i ESRO:s grundprogram och tillämpningsprogram bestrids 
från ett särskilt anslag under trettonde huvudtiteln (prop. 1972: 48 bil. 

2, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). Statens delegation för rymdverksamhet 
är svenskt beredningsorgan bl.. a. för kontakter med ESRO. 

ESRO arbetar från juni 1975 under namnet European Space Agency 
(ESA) i avvaktan på att konventionen om det europeiska rymdorganet 
(European Space Agency, ESA) har ratificerats av samtliga mcd!Cms
länder (jfr prop. 1975/76: 58, NU 1975176: 17, rskr 1975/76: 110). 

Statens delegarion för rymdverksamhet 

1. ESA:s vetenskapliga program 

Enligt den gällande ESRO-konventionen skall organisationens råd 
vart tredje år fastställa ekonomiska ramar för de närmast följande två 
treårsperioderna och därefter årligen godkänna kalenderårsbudgeter 
inom de överenskomna ramarna. I avvaktan på att treårsramarna för 

åren 1975-1977 och 1978-1980 samt budgeten för år 1976 fastställs 
beräknar delegationen kostnaderna för Sveriges deltagande i det veten
skapliga programmet nästa budgetår till 11 410 000 kr. ( + 529 000 kr.). 

2. Bidrag till Esrange specialprojekt-

Inom ramen för ett avtal träffat år 1972 mellan ESRO och vissa av 
organisationens medlemsstater om ett specialprojekt för uppsändande av 
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sondraketer har Sverige förbundit sig att fram t. o. m. den 30 juni 1977 • 
driva sondraketförsöksplatsen Esrange vid Kiruna mot- att de i special
projektet deltagande staterna under samma period bidrar till driftkostna
derna. I samband med 1975 års rymdkonferens angående den nya rymd
organisationen enades de deltagande medlemsstaterna om att förlänga 

avtalet om drift av Esrange t. o. m. år 1980. 

Med hänsyn till inträffade löne- och· prisförändringar beräknas Sveri~ 
ges bidrag till specialprojektet budgetåret 1976/77 till 2 05 l 000 kr. 

( + 326 000 kr.). 

F öredraga11de11 

Utgifterna under detta anslag bestäms av de avtal som Sverige ingått. 
om europeiskt samarbete inom rymdforskningen och kommer följakt
ligen att hålla sig inom de för detta samarbete fastlagda totalramarna . 
(jfr prop. 1972: 48, NU 1972: 37, rskr 1972: 216 och prop. 1974: 1 bil. 

10 s. 343, UbU 1974: 13, rskr 1974: 121). Eftersom definitiv budget för 
European Space Agency:s (ESA) vetenskapliga program för år 1977 
ännu inte är fastställd och bidrag skall betalas. i främmande valuta, för 
vilken växelkursen kan variera, kan medelsbehovet inte med exakthet ' ' 
fastställas. Med utgångspunkt i vad delegationen för rymdverksamhet 
anfört beräknar jag med hänsyn till den faktiska anslagsbelastriingen 
under senare år kostnaderna· för Sveriges deltagande i ESA:s veten
skapliga program under nästa budgetår.till 12 500 000 kr. På rriotsva'
rande sätt beräknar jag Sveriges bidrag till Esrange specialprojekt un
der nästa budgetår till 2 100 000 kr. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med sammanlagt 14 600 000 
kr. ( + 1 994 000 kr.). Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen· 

att till Europeiskt samarbete inom rymdforskningen för budget
året 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 14 600 000 kr. 

E 58. Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

3 420 085 
3 480'000 

4 665 000 

Enligt instruktion av den 29 juni 1964 (ändrad senast den 11 decem
ber 1975), har forskningsinstitutet för atomfysik till uppgift att bedriva 
forskning och utbildning inom atomfysikens område. Universitctskans
lcrsämbetet är central myndighet för institutet. 
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Personal 
F orskarpersonal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Telegram och telefon 

V ni ve rsi te ts ka11S/ e rsäm betet 

1975/76 

9 
23 

32 

2 285 000 
16 000 
10000 

I 135 000 
34 000 

3 480 000 

Beräknad· ändring 1976/77 

Universitets- Föredra-
kanslersämbetet ganden 

-,-2 
+7 
+9 

-i-1189000 
+ 1 000 
+ 6000 
+ 659 000 

of. 

+ ~ 855 000 

+2 
·i- 7 

. -/-9 

+l 134000 
-1- i 000 
+ .. 1000 
+ 49000 

of. 

+1185 000 

J. Pris- och löneomräkning m. m. 523 000 kr., varav 61 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Anslaget Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. täcker 

endast hälften av de .marginella driftkostnaderna för institutet varför 

en reducering av detta anslag enligt 0-altcrnativct inte är tillrådlig. En 

minskning av institutets resurser i enlighet med alternativ 0 bör därför 

i sin helhet göras under förevarande anslag. 0-alternativet skulle med

föra ett minskat utbyte av institutets vetenskapliga verksamhet och in~ 

verka negativt på såväl forskningen som den undervisning som bedrivs 
vid institutet. 

3. Lönekostnaderna vid sammanlagt åtta tjänster, vilka f. n. bestrids 

från anslaget Atomforskning, bör nästa budgetår ·bestridas från före- ' 
varande anslag ( +633 000 kr.). 

4. 1 tjänst som byrådirektör för. administrativa uppgifter ( + 99 000 
kr.). 

5. Lokalkostnader för eri 'projekterad experimenthall ( + 595 000 kr.). 
6. Ytterligare medel för reso·r ( + 5 000 kr.). 

Föredraganden 

Lönekostnaderna vid åtta tjänster, vilka innevarande budgetår bestrids 

från anslaget Atomforskning, bör nästa budgetår- bestridas från före

varande anslag ( +633 000 kr.). Jag har vidare beräknat medel för en 
halv tjänst som förste byråsekreterare ( +44 000 kr.). 

l övrigt räknar jag för nä~ta budgetår inte med andra förändringar 

under detta anslag än sådana av automatisk natur. Med hänvisning till 

sammanställningen hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 4 .665 000 
kr. 
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E 59. Forskningsinstitutet för atomfysik: Materiel m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

249 683 

300 000 

861 000 

U ni i·e rsi t et s ka11sl e rsämbete t 

1. Prisomräkning 40 000 kr. 

Reservation 38 861 

2. Kostnader för driften av 225 cm-cyklotronen, vilka f. n. bestrids 
från anslaget Atomforskning, bör nästa budgetår bestrida~ från före

varande anslag ( + 528 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag förordar att anslaget för nästa budgetår räknas upp med 561 000 
kr. Jag har därvid beaktat medelsbehovet för vissa driftkostnader, som 

innevarande budgetår bestrids från anslaget Atomforskning ( + 528 000 
kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Forskningsinstitutet för ,atomfrsik: Materiel m. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 861 000 kr. 

E 60. Kiruna geofysiska institut 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

1775000 
2 023 000 
3 647 000 

Reservation 

Kiruna geofysiska institut. (KGI) förstatligades . år 197-3 (prop. 
1973: 59, UbU 1973: 20, rskr 1973: 134). Enligt sin instruktion, fast
ställd av Kungl. Maj:t den 25 maj 1973 (ändrad senast den 11 de~em-. 
ber 1975) har institutet till uppgift att bedriva och främja forskning samt 
mät- och registreringsverksamhet inom det geokosmofysiska ämnesom
rådet. Institutet, som bedriver verksamhet vid observatoriet i Kiruna 
och jonosfärobservatoriet i Lycksele, skall vidare inom sitt verksam

hetsområde medverka i forskarutbildning som anordnas vid universi
tetet i Umeå. Institutet är, såvitt avser denna utbildning, institution vid 
universitetet. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) är chefsmyndighet för 

institutet. 
Av anslaget får högst 1 410 000 kr. användas för lönekostnader. 

Personal 
Forskarpersonal 
Övrig personal 

1975/76 

4 
15 

19 

Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Föredra-
kanslersämbetet gandcn 

+ 1 
+15 

+16 

+I 
+15 

+16 
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U 11 i ve rsi te ts kan si er säm betet 

UKÄ föreslår att anslaget för nästa budgetår förs upp med 3 797 000 

kr. 
UKA:s förslag innebär i korthet följande. 
1. Pris- och löneomräkning 328 000 kr., varav 38 000 kr. avser höjt · 

lönekostnadspålägg. 
2. 0-altemativet skulle innebära en minskning av observatorieverk

samheten och nedläggning av datapublikationen Kiruna Geophysical 

Data. Vidare skulle en minskning av personalen med en kansliskrivare 

vara nödvändig. 
3. Lönekostnaderna vid tre tjänster som forskningsingenjör, en tjänst 

som förste instrumentmakare, en tjänst som assistent och en tjänst som 

tekniker, vilka f. n. bestrids från anslaget Naturvetenskaplig forskning, 
bör nästa budgetår bestridas från förevarande anslag ( + 477 000 kr.). 

Statem. delegation för rymdverksamhct har under hand tillstyrkt försla

get. 
4. Huvudmannaskapet för Uppsala jonosfärobservatorium bör, jämte 

lokaler och basutrustning vid observatoriet, överföras från försvarets 

forskningsanstalt (FOA) till KGI. Därvid bör huvuddelen av de kostna

der för verksamheten vid observatoriet, bl. Il. lönekostnader vid niÖ : 

tjänster, som innevarande budgetår bestrids från· anslag under fjärde hu

vudtiteln, nästa budgetår bestridas från förevar~nde anslag'<+ 752 ooo· 
kr.). FOA har tillstyrkt förslaget. 

5. 1 tjänst som tekniker med ·placering vid jonosfärobservatoriet i 

Lycksele ( + 67 000 kr.)~ FOA bekostar en motsvarande tjänst t. o. m. ut

gången av innevarande budgetår. Tjänsten är en förutsättning för verk~ 

samhct vid observatoriet. 
6. ökning av driftmedel för basverksamheten (-~ 156 000 kr.). 

F öredraga11de11 

Försvarets forskningsanstalt (FOA) är . f. n. hu·vudman för jonosfär

observatoriet i Uppsala. Verksamheten vid observatoriet har enligt FOA 

inte tillräckligt hög prioritet, från försvarsfor~kningssynpunkt varför 
en avveckling måste förberedas. Jag anser - ·i likhet med FOA och uni

versitetskanslersämbetet (UKÄ) - att med hänsyn till värdet för grund

forskningen av verksamheten vid observatoriet en fortsatt verksamhet 

bör säkras. Enligt min mening är det lämpligt att Kiruna geofysiska 

institut blir ny huvudman från den 1 juli 1976 eftersom institutet be- · 

driver liknande observatorieverksamhet i Kiruna och Lycksele. Vid min. 

berlikning av anslaget har jag - efter samråd med chefen för försvars

departementet - räknat med att huvuddelen av de kostnader för verk

samheten vid observatoriet vilka innevarande budgetår bestrids från 

anslaget Gemensam försvarsforskning under fjärde huvudtiteln, fr. o. m. 

den 1 juli 1976 skall bestridas från förevarnnde anslag ( + 752 000 kr.). 

Jag har vidare vid min beräkning av anslaget räknat med att Iöne-

28 Riksdagl'll 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga JO 

,. 
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kostnaderna vid sex tjänster, vilka f. n. bestrids från ans\agct Natur
vetenskaplig forskning, nästa budgetår skall bestridas från förevarande 
anslag ( +477 000 kr.). 

För fortsatt verksamhet vid jonosfärobservatorict i Lycksele beräk
nar jag medel för en tjänst som tekniker placerad vid observatoriet 

(+67 000 kr.). 

I övrigt räknar jag inte med andra förändringar under detta anslag 
än sådana av automatisk natur. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kiruna geofysiska institut för budgetåret 1976177 anvisa 

ett reservationsanslag av 3 647 000 kr. 

E 61. Latinamerika-institutet i Stockholm 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

80 494 
345 000 

410 000 

Latinamerika-institutet i Stockholm har enligt sin instruktion, fast

ställd av Kungl. Maj:t den 29 maj 1969 (ändrad senast den 11 december 
1975) till uppgift att främja studiet av samhälls- och kulturutvecklingen · 
i de latinamerikanska länderna. Det åligger institutet särskilt att driva 
och främja forskning och utbildning om Latinamerika, driva biblio
tcksverksamhet och utgöra d<;>kumentationsccntrum för latinamerika
forskningen. Institutet skall vidare anordna kurser, föreläsningar och·se
minarier och i övrigt sprida information om latinamerikanska· förhållan
den samt medverka till ekonomiska och allmänkulturella kontakter med 
Latinamerika. Universitetskanslersämbctet är chefsmyndighet för insti

tutet. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

·.Universitets- Före-
kanslers- draganden 
ämbetet 

Personal 
Forskarpersonal 2 -t-0,5 of. 
övrig personal I of. of. 

3 -i-0,5 of. 
Anm. Härutöver finns för 

institutet en tjänst inom 
vardera gruppen inrättad 
vid kungl. biblioteket. 

Anslag 
Lönekostnader 230 000 -t-118000 -t-56000 
Sjukvård 2 000 of. of. 
Lokalkostnader 25 000 of. of. 
Expenser 88 000 -f- 13 000 + 9000 

345 000 -t-131000 +65 000 
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U11iversitetska11slersämbetet 

1. Pris- och löneomräkning 69 000 kr., varav 6 000 kr. avser höjt 

lönekostnads pålägg. 
2. En reducering enligt alternativ 0 skulle drabba driftkostnaderna 

och innebära bl. a. en nedskärning av verksamheten särskilt beträffande 
informations- och dokumentationsfunktionerna. 

3. Tjänst som professor, personlig för nuvarande innehavaren av 
tjänsten som föreståndare vid institutet ( +6 000 kr.). 

4. Medelsanvisning för lönekostnader för . informationspersonal 

( + 56 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 

av automatisk natur. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Latinamerika-institutet i Stockholm för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 410 000 kr. 

E 62. Institutet för social forskning 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

1416 776 

1530000 
1849 000 

Institutet för social forskning inrättades den 1 januari 1972 (prop. 

1971: 141, UbU 1971: 32, rskr 1971: 348, prop. 1972: 29, UbU 1972: 25, 
rskr 1972: 185). Institutet har enligt sin instruktion (1972: 371, ändrad 
den 27 november 1975) till uppgift att bedriva och främja forskning 
rörande sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor samt att verka för 
samordning av sådan forskning. Institutet skall vidare inom ·sitt verk
samhetsområde medverka vid utbildning som anordnas vid läroanstal
ter för högre utbildning. Universitctskanslersämbctet (UKÄ) är chefs

myndighet för institutet. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Universitets- Före-
kanslers- draganden 
ämbetet 

Personal 
Forskarpersonal 12 ·1- 3 of. 
Övrig personal 4 --;- 0,5 of. 

16 + 3,5 of. 

Anilag 
Lönekostnader I 272 000 +668 000 +289 000 
Sjukvård 4 000 of. of. 
Reseersättningar 28 000 + 20 000 ' 2 000 
Lokalkostnader 120 000 -;- 20 000 -1- 20000 
Expenser 106 000 + 26 000 -;- 8 000 

] 530 000 -1-734000 +319 000 
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Universitetskanslersämbetet 

1. Pris- och löneoni.räkning 326 000 kr., varav 34 000 kr.· avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-altemativet skulle enligt U.KÄ:s bedömning kunna genomföras 
genom indragning av en tjänst som forskarassistent, vilket skulle med
föra en inskränkning av institutets redan snävt begränsade forsknings
möjligheter. 

3. Tjänst som professor omfattande utvärderingsforskning inom de 
arbetsmarknadspolitiska och socialpolitiska områdena ( + 146 000 kr.). 

4. Forskartjänst i arbetsvetenskap ( + 103 000 kr.). 
5. Medel för ytterligare en assistenttjänst samt viss förstärkning av 

institutets kansliresurser ( +93 000 kr.). 
6. Medel för gästforskare ( + 36 000 kr.). 
7. Medel för resor för institutets forskare samt för seminarieverksam

het ( + 32 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än sådana 
av automatisk natur. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Institutet för social forskning för budgetåret 1976/77 an
visa ett förslagsanslag av 1 849 000 kr. 

E 63. Framtidsstudier , 

Nytt anslag (förslag) 4 000 000 

Medel till framtidsstudi~r Il).· m. redovisas f. n. under-ett ans\ag med. 
samma rubrik under andra huyudtiteln (se prop. 1975: 1 bil. 4, UbU 
1975: 18, rskr 1975: 235). Av de medel som har an"'.isats för.innevaran
de budgetår får hälften disponeras för projektverksamheten inom fram
tidsstudieområdet och hälften för samarbetskommittens (Ju 1974: 11) 
för långsiktsmotiverad forskning behov. 

I enlighet med riksdagens beslut i anslutning till behandlingen av 
prop. 1975: 1 har framtidsstudieverksamheten under år 1975 fått en 
annan organisation. Den till sekretariatet knutna. referensgruppen för 
kontakt och information rörande projektverksamheten har ombildats 
till en kommitte som i sak fongerar som en styrelse för framtidsstudie
verksamheten. Det tidigare framtidsstudi~sekretariatet utgör kommittens 
sekretariat. I anslutning till omorganisationen fördes verksamheten på 
framtidsstudieområdet över till utbildningsdepartementets område. 

F. n. pågår fyra olika framtidsstudieprojekt, benämnda "Resurser och 
råvaror", "Sveriges internationella villkor", "Arbetslivet i framtiden" 
och "Energi och samhälle". 
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Samarbetskommitten för Jångsiktsmotiverad forskning - för vilken 
utbildningsdepartementet numera övertagit huvudmannaskapet - be
driver sin verksamhet i samverkan med bl. .a .. forsl,;ningsråden och sty
relsen för teknisk utveckling. 

Kommitten har, som ett första led i sin verksamhet, tagit initiativ 
till ett antal kunskapsöversjkter över breda problemområden. Som ett 
andra verksamhetslcd har kommitten iriitieråt s. k. bevakningsprojekt. 
Dessa syftar till att bygga upp kompetens bland forskare på områden 
där man vet att beredskap behövs för att man hastigt skall kunna ut
värdera internationella forskningsmodeller och -resultat. 

Jag beräknar för här ifrågavarande ändam~l ett oförändrat. anslag . 
för budgetåret 1976177. Den behållning som vid utgången av inne
varande budgetår finns kvar på anslaget Framtidsstudier under andra 
huvudtiteln bör föras över till förevarande anslag. 

Med hänvisning till; ·v~~i jag· .a.nfört he~ställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Framtidsstudier för budgetåret 1976/77 anvisa ett reser

vationsanslag av 4 000 000 kr. 

E 64. Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

841396 

960 000 
1113 000 

Institutet för internationell ekonomi (jfr prop. 1962: 1 bil. 10 s. 525, 
SU 1962: 102, rskr 1963: 245), som även är institution vid universitetet i 
Stockholm, har enligt sina stadgar, fastställda av _Kungl. Maj:t den 6 
juni 1962 (ändrade seJ.?.ast den 18 _oktober 1968)_, till uppgift att bedriva 
forskning rörande internationella ekonomiska relationer. 

V niversitetskanslersämbetet . 

1. Pris- och löneomräkning 148 000 kr., varav 3 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära en begränsning av möjligheterna att 
knyta utländska gästforskare till institutet. 

3. ökning av resurserna för institutets forskningsverksamhet 

( + 45 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta· anslag inte med andra förändringar än sådana 
som hänför sig till inträffade löne-. och prisstegringar. Jag förordar att 
anslaget för nästa budgetår räknas upp med 153 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Institutet för internationell ekonomi för bud

getåret 1976/77 anvisa ett anslag av 1 113 000 kr. 

E 65. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1974/75 Utgift 352 830 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

445 000 
502 000 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm (prop. 1955: 1 
bil. 10 s. 697, SU 1955: 8, rskr 1955: 8) har enligt sina stadgar, fast
ställda av Kungl. Maj:t den 28 december 1956, till uppgift att bedriva 
forskning i meteorologi och därmed sammanhängande ämnen samt att 

främja internationellt vetenskapligt samarbete på meteorologins område. 
Verksamheten vid institutet bedrivs inom ämnesområdena dynamisk 

meteorologi, atmosfärens fysik, atmosfärens kemi samt geofysisk hy

dromckanik och oceanografi. 

Styrelsen för Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

1. Pris- och löneomräkning 57 000 kr., varav 9 000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av gästforskarverksam

heten. 
3. 1 arvodestjänst som professor i meteorologi med uppgift att leda 

forskningen inom det atmosfärkemiska området ( + 145 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag räknar under detta anslag inte med andra förändringar än så
dana av automatisk natur. Jag hemställer att regeringen föreslår riks

dagen 
att till Bidrag till lnternationella meteorologiska institutet i Stock

holm för budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 502 000 kr. 

E 66. Bidrag till Vetenskapsakademien 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

5 430 000 

5 993 000 
7 137 000 

Reservation 

Från detta anslag utgår bidrag till Vetenskapsakademiens centrala 

verksamhet och till driften vid vissa av dess institutioner (jfr prop. 

1973: 59, UbU 1973: 20, rskr 1973: 134). 
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1 1975/76 

Central verksamhet m.m. I 498 000 
Biblioteket 2 619 000 
Kristinebergs marinbio-
logiska station l 099 000 
Mittag-Lefflers matematiska 
stiftelse 140 000 
Abisko naturvetenskapliga 
station 447 000 
Forskningsstationen för 
astrofysik i Anacapri 190 000 
Ersättning för eventuell för-
lust av tjänstebrevsrätt 

5 993 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Akademien 

+2 092000 
+ 857 000 

-·- 922 ooo• 

+ 37 000 

564 000" 

35 000 

' 525 000 

+5 032 000 

Föredra
ganden 

+l 144000 

-f-1144 000 

1 Beloppen anger akademiens fördelning av statsbidraget och utgör netto
utgift för resp. verksamhet efter avdrag för inkomster från fonder m.m. 

2 Varav 610 000 kr. avser engångsanslag. 
' Varav 147 000 kr. avser engångsanslag. 

Vet enskapsakademie11 

1. I sin redovisning av 0-alternativct hänvisar akademien till före

gående års anslagsframställning, i vilken anförs att vid ett genomförande 

av alternativ 0 bl. a. biblioteket skulle tvingas minska sin service. 

2. Akademiens utgivning av miljötidskriften AMBIO - a journal of 

the human environment finansieras f. n. till en del med bidrag från bl. a. 

vissa forskningsråd. Dessa bidrag bör fr. o. m. nästa budgetår ersättas 

med ett särskilt av statsmakterna anvisat belopp ( -t-346 000 kr.). 

De senaste årens lönekostnadsutveckling har påverkat verksamheten 

inom akademien och vid dess institutioner negativt. För att upprätthålla 

en önskvärd ambitionsnivå för verksamheten krävs en kraftig uppräk

ning av anslaget. Inom ramen för den föreslagna uppräkningen av med

len för den centrala verksamheten m. m. räknar akademien medel för 

bl. a. en utökning av nationalkommittcernas verksamhet och den inter

nationella kontaktverksamhcten, främst inom området forskarutbyte. 

För att göra det möjligt för akademien att träffa avtal om forskarutbyte 

med vctenskapsakademierna i Israel och Rumänien begärs 110 000 kr. 

3. För forskningsstationerna i Abisko och Kristineberg föreligger be

hov av förstärkning såvitt avser både personal och materiel. Medel be

gärs för en tjänst som intendent vid var och en av stationerna. Vidare 

begärs ett engångsanslag för utrustning i Kristineberg ( + 610 000 kr.) 

resp. Abisko ( + 147 000 kr.). 

4. I betänkandet (Ds K 1974: 13) Begränsning av tjänstebrevsrätten 

har föreslagits att akademiens tjänstebrevsrätt skall dras in. Akademien 

har avstyrkt förslaget. Ett genomförande av förslaget kräver att anslaget 

till akademien ökas med 525 000 kr. för att täcka portokostnader. 
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F ijredraganden 

Vetenskapsakademien har f. n. avtal om forskarutbyte med bl. a. ve

tt.!nskapsakademier i Östeuropa. För forskningssamarbete med statshan

delsländer krävs som regel avtal. Med hänsyn härtill har jag vid min 

beräkning av anslaget till bidrag till akademien beräknat medd 'för att 

möjliggöra slutande av avtal med vetenskapsakademien i Rumänil!n. 

Jag har vidare vid medelsberäkningen tagit hänsyn till akademiens 

kostnader för den av regeringen utsedde revisorn. 

I övrigt räknar jag under detta anslag inte med andra förändringar än . 

sådana som hänför sig till inträffade löne- och prisstegringar. 

Med hänvisning till sammanställningen .hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Vetenskapsakademien för budgetåret 1976177 

anvisa ett reservationsanslag av 7 1 ~7 000 kr. . . . 

E 67. Bidrag till Riksföreningen mot cancer 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 000 000 

3 000 000 

3 000 000 

Reservation 

Detta anslag är avsett som bidrag till verksamheten inom Riksför- · 

eningen mot cancer för forskning såväl i gränsområdet inellan grundläg

gande biologisk forskning och cancerforskning söm för direkt tillämpad 

klinisk forskning rörande tumörsjukdomarnas diagnostik och behandling 

(prop. 1971: 1 bil.10 s. 355, UbU 1971: 3, rskr 1971: 84). 
Som villkor för statsbidraget gäller bl; a. att socialstyrelsen oeh:·sta

tens medicinska forskningsråd skall utse vardera en ledamot i Riksför-' 

eningens mot cancer fotskningsnämnd samt att föreningens beslut oni ·be

viljande av anslag som överstiger 300 000 kr. skall underställas regering

ens prövning. 

Rihföre11i11ge11 mot cancer 

Riksföreningen har i särskild skrivelse i november 1974 hemställt att 

detta anslag fortsättningsvis skall utgöra 1/8 av anslaget Medicinsk 

forskning. Föreningens skrivelse har remitterats till universitetskanslers

ämbetet (UKA.), statens medicinska forskningsråd samt statens natur-ve

tenskapliga forskningsråd .. Riksföreningen upprepar sitt förslag i sin 

hemställan om statsbidrag för budgetåret 1976/77. 
UKA tillstyrker i enlighet med samstämmiga uttalanden från läro~ 

anstalterna riksföreningens förslag att statsbidraget ställs i viss angiven 

relation till statens medicinska forskningsråds anslag på statsbudgeten. 

Så gör även de medicinska och naturvetenskapliga forskningsråden. · 
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Riksföreningen har vidare i en skrivelse i maj 1975 anhållit att rege
ringen för föreningens räkning ansöker om medlemskap i den inom 
World Health Organization (WHO) inrättade International Agency for 
Research on Cancer (IARC). Riksföreningen förutsätter därvid att sär
skilda medel anvisas för detta ändamål. 

Styrelsen för Riksföreningen .mot. cancer har .inhämtat yttranden över 
förslaget från socialstyrelsen, statens med!cinska~ forskningsråd och för
eningens forskningsnämnd. 

Socialstyrelsen anser. att starka skäl talar för att Sverige ansluter sig 
till IARC. Styrelsen vill ej uttala sig om formen för anvisning. av mcdc~ 
för ifrågavarande medlemskap. Den årliga avgiften för svenskt med~, 
lemskap skulle belöpa sig till ca l,1 milj. kr. Medicinska forsknings- . 
rådet förordar också svenskt medlemskap. Rådet förutsätter dock, med . . - . : : ' . 
hänsyn till de begränsade resurser som i d.ag står till förfogande för den 
cancerforskning som ~Iförs i!'lom landet, att särskilda medel anvisas för. 
ändamålet. 

. i 

Forskningsnämnden anser sig inte - även om det forskningsarbete, . 
som bedrivs av IARC är värdefullt från _vetenskapliga utgångspunkter 
- kunna prioritera anslag till denna organisation framför anslag till be
tydelsefull cancerforskning inom landet. Med ~änsyn härtill 9ch till den 
oklarhet som råder beträffande det framtida cancerforskningsläget inom 
landet är forskningsnämnden för närvarande inte beredd att tillstyrka 
förslaget. 

Föredraganden 

Forskningsrådsutredningen har i betänkandet (SOU 1975: 26) Forsk
ningsråd behandlat frågan om det statliga stödet till cancerforskning. 
Utredningen föreslår att en uppräkning av statens stöd till cancerforsk
ning sker inom ramen för anslagen till de statliga forskningsråden -
främst det medicinska - och att dessa åläggs ansvaret för såväl plane
ring som initiering inom den viktiga del av den medicinska forskningen 
som cancerforskningen utgör. De erforderliga beloppens storlek, tidpla
nerna och metoderna för en gradvis överföring av projektansvar till de 
statliga råden bör enligt utredningen göras till föremål för särskild ut
redning av berörda organ. 

I avvaktan på ställningstagandena med anledning av forskningsråds
utredningens betänkande förordar jag att anslaget för nästa budgetår förs 

upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Riksföreningen mot cancer för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 3 000 000 kr. 
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f) inredning och utrustning 

E 68. Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten m. m. 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns uppfört ett reserva
tionsanslag av 81 milj. kr. till inredning och utrustning av lokaler vid 
universiteten m. m. 

För nästa budgetår föreligger anslagsframställningar från byggnads
styrelsen samt utrustningsnämnden för universitet och högskolor om 
sammanlagt 83,6 milj. kr. Vidare föreslår styrelsen och nämnden att 
ytterligare sammanlagt 22 milj. kr. anvisas på tilläggsbudget för inneva
rande budgetår. Beredningen av hithörande frågor är ännu inte av
slutad. Jag avser att senare föreslå regeringen att för riksdagen vid 

1975/76 års riksmöte lägga fram en särskild proposition i ämnet. I 
statsbudgetförslaget bör tas upp ett preliminärt belopp av 84 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Inredning och 

utmsming av lokaler vid universiteten m. m. för budgetåret 
1976177 beräkna ett reservationsanslag av 84 000 000 kr. 
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F. LÄRARUTBILDNING 

F 1-F 12 

En arbetsgrupp inom kanslihuset har i betänkandet (Ds U 1975: 12) 

Rapport från arbetsgruppen för vissa lärarhögskolcfrågor lagt fram för

slag om dimensionering och lokalisering av klasslärar- och ämneslärar

utbildningen. Gruppen föreslår mot bakgrund av statsmakternas beslut 

om utbildningskapaciteten i lärarutbildningen (prop. 1975: 1 bil. 10, 

UbU 1975: 10, rskr 1975: 104) att klasslärarutbildningen och ämneslärar

utbildningen på vissa orter läggs ned för att få en ändamålsenlig utbild

ningsorganisation. Rapporten har remissbehandlats. 

Mot bakgrund av den överenskommelse som träffades hösten 1975 

mellan regeringen och Svenska kommunförbundet angående utbyggnad 

av förskolor och fritidshem uppdrog regeringen den 25 september 1975 

åt skolöverstyrelsen (SÖ) att redovisa det ökade utbildningsbehov av 

barnskötare, fritidspedagoger och förskollärare som följer av överens

kommelsen. Sö har i skrivelse den 28 oktober 1975 föreslagit en kraftig 

ökning av utbildningskapaciteten för de berörda utbildningarna. Vidare 

redovisas resursbehovet för den föreslagna ökningen. 

Då beredningen av dessa frågor ännu inte avslutats avser jag att fö

reslå regeringen att till riksdagen vid 1975/76 års riksmöte avge en 

särskild proposition i frågor rörande lärarutbildningen. Jag har därvid be

dömt det som lämpligt att riksdagen får ta ställning till lärarutbild
ningens dimensionering och lokalisering i ett sammanhang. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 

1976177 beräkna 
1. till Liirarlzögskolorna: Avlöningar till lärarperso11al m. m. ett 

förslagsanslag av 178 596 000 kr., 

2. till Lärarhögskolorna: Driftkostnader ett reservationsanslag av 

40 709 000 kr., 

3. till Förskoleseminarierna: A1,löningar till lärarpersonal m. m. 

ett förslagsanslag av 54 876 000 kr., 

4. till Förskoleseminarierna: Driftkostnader ett rcservationsan

slag av 3 025 000 kr., 

5. till Gymnastik- och idrottshögskolorna: A rlöningar till lärar

personal 111. m. ett förslagsanslag av 12 672 000 kr., 

6. till Gymnastik- och idrottshögskolorna: Driftkostnader ett re

servationsanslag av 1 086 000 kr., 
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7. till Seminarierna för huslig utbildning: Avlöningar till liirar

perso11al m. m. ett förslagsanslag av 17 953 000 kr., 

8. till Seminarierna för huslig utbildning: Driftkostnader ett rc

servationsanslag av 1 214 000 kr., 

9. till Slöjdlärarseminariet: Avlöningar till lärarpersonal m. m. ett 

förslagsanslag av 1 603 000 kr., 

10. till Sliijdlärarsemi11ariet: Driftkostnader ett rcscrvationsanslag 

av 100 000 kr., 

11. till Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor för· 

budgetåret 1976177 beräkna ett förslagsanslag av 9 260 000 

kr., 

12. till Särskilda lärarutbildningsåtgärder för budgetåret 1976/77 

beräkna ett reservationsanslag av 1 629 000- kr. 

F 13. Lärares fortbildning m. m. 

Jag har i den inledande översikten angående skolväsendet: Vissa ge

mensamma frågor anmält att jag avser_ att senare föres.lä regeringen alf 

till riksdagen vid 1975/76 års riksmöte fägga fram en särskild proposition 

om skolans inre arbete m. m. I denna proposition kommer jag bL a. att· 

ta upp de förslag beti-äffan_de lärares fortbildning, skolledarutbildning 

m. m. som framlagts av utredningen om skolans inre arbete i betän

kandet (SOU 1974: 53) Skolans arbetsmiljö. Det är lämpligt· att skol

överstyrelsens förslag för budgetåret 1976177 avseende förevarande an
slag behandlas i detta sammanhang'. I avvaktan härpå bö_r anslaget 

Lärares fortbildning m: m: tas_ upp med ett preliminärt beräknat_ belopp 

i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ä~rnet, till Lärares f oi·t

bildning m. m. för budgetåret 1976177 beräkna ett reserva

tionsanslag av 52 782 000 kr. 
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G. VUXENUTBILDNING 

F öredraga11de11 

Genom riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte med anledning av 
högskolepropositionen (1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179) och vux
enutbildningspropositionen (1975: 23, UbU 1975: 16, SfU 1975: 14, 

rskr 176 och 177) har grunden lagts för den fortsatta utvecklingen av 
vuxenutbildningen. Riksdagen fastställde att det övergripande målet ·för 
reformarbetet inom utbildningsväsendet skall vara att inrikta detta mot 
återkommande utbildning. Innebörden härav är för. vuxenutbildning
ens del bl. a. att de insatser måste ges förtur som riktas till grupper med 

bristfällig utbildning. För att dessa skall få del av utbildningen fordras 
att information och erbjudanden om denna ges direkt till dem samt att 

studiestöd införs som är avpassade för deras särskilda förhållanden. 
I vuxenutbildningspropositionen framhölls också den betydelse sam
arbetet mellan folkrörelserna och folkbildningen har i strävandena att 
engagera de korttidsutbildade i studiearbete. Där betonade jag bl. a. 
den viktiga roll vuxenutbildningen har för att de omfattande reformer 
som växer fram på arbetslivets område skall kunna genomföras på ett 
tillfredsställande sätt. Riksdagen godtog vad jag hade anfört. 

Mot denna bakgrund fattade riksdagen våreil' 1975 beslut orn en rad 
åtgärder på vuxenutbildningens område. Under budgetåret 1975/76 har 
således införts särskilda studiestöd för vuxna för såväl längre som 
kortare studier. Bidrag får vidare utgå till fackliga organisationer för 
uppsökande verksamhet på arbetsplatser. De fackliga organisationerna· 
får även bidrag till utbildning av studieorganisatörer.· I varje län har in~ 
rättats särskilda vuxenutbildningsnämnder som beslutar om fördelning 
av medlen för uppsökande verksamhet på arbetsplatser och beviljar de 
olika studiestöden för vuxna för studier på grundskole- och gymnasie
skolenivåema. Vidare har skolöverstyrelsen (Sö) .fått i. uppdrag att. 
genom studieförbunden· bedriva försöksverksamhet med uppsökande 
verksamhet i bostadsområden. Stödet till studieförbundens verksamhet. 
höjdes och särskilda medel får .utgå för deras verksamhet i glesbygd. 
Statsbidraget till studiecirkelverksamheten höjdes kraftigt och i fortsätt
ningen får som s. k. prioriterade cirklar räknas också alla fackliga 
cirklar och cirklar i hemspråk för invandrare. Reformerna finansieras 

genom en särskild arbetsgivaravgift kallad vuxenutbildningsavgift. Riks
dagen beslöt även om förändringar .. i fråga om studiestödet m. m. inom 

arbetsmarknadsutbildningen (prop. 1975: 45, InU 1975: 14, rskr 1975: 
178). 

Det är enligt min mening angeläget att nu gå vidare i utbyggnaden av 
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vuxenutbildningen efter de riktlinjer riksdagen har antagit. Jag kom
mer därför i det följande att förorda betydande förstärkningar i skilda 
avsnitt av de reformer som nu har börjat genomföras. I prop. 1975: 23 
framhöll jag att de där föreslagna åtgärderna inte omfattade hela vuxen
utbildningen. Betydelsefulla delar av denna var föremål för översyn i 

skilda statliga utredningar. Sedan dess har några av dessa lagt fram be
tänkanden med förslag till ytterligare förbättringar av bl. a. vuxenutbild
ningen. Kommitten för studiestöd åt vuxna (SVUX) har avlämnat be
tänkandet (SOU 1975: 59) Utbildning för vuxna, kommitten för försöks
verksamhet med vuxenutbildning (FÖVUX) promemorian (Ds U 
1975: JO) Uppsökande verksamhet, Slutrapport och utredningen an
gående den fortsatta verksamheten med radio och television inom ut
bildningsväscndet (TRU-kommitten) betänkandet (SOU 1975: 28) .Pro
gram för ljud och bild i utbildningen. TRU-kommitten har i sitt huvud
betänkande Program för ljud och bild i utbildningen lämnat förslag rö
rande den framtida organisationen och inriktningen av produktion av 
utbildningsprogram. I SVUX' betänkande Utbildning för vuxna föreslås 

\1\. a. ökade resurser till kommunal vuxenutbildning för att åstadkomma 
en bättre geografisk spridning och ge fler människor möjlighet att skaffa 
sig behörighet för fortsatta studier. Båda betänkandena har remissbe
handlats och bereds nu inom utbildningsdepartcmentet. Jag avser att se
nare föreslå regeringen att under våren 1976 avge en särskild proposi
tion om radio och television inom utbildningsväscndet. 

Folkhögskoleutredningen har överlämnat två beskrivande undersök
ningar av skolförhållanden och lärare vid svensk folkhögskola läsåret· 
1973174 (Ds U 1975: 17) Folkhögskolan och dess lärare. 

Vuxenutbildningen har i likhet med de närmast föregående åren fort
satt att öka i omfattning. Särskilt studiecirkelverksamheten visar en 
markant uppgång. I det följande lämnar jag en kortfattad redovisning 
för omfattningen av qågra olika former av vuxenutbildning under bud
getåret 1974/75. 

Den kommunala vuxenutbildningen har under senare år uppvisat ett 
minskat elevantal. Denna tillbakagång fortsatte mellan hösten 1973 och 

hösten 1974. Således minskade antalet elever med 3 % och antalet nyin
skrivna elever minskade också något. Våren 1975 förbyttes den fleråriga 
tillbakagången i en mindre uppgång jämfört med våren 1974. Antalet 

elever ökade med 2 % och antalet nyinskrivna elever ökade något vid 
grundskolekurserna och gymnasieskolekurserna. Det är dock för tidigt 
av att denna mindre återhämtning dra några slutsatser om den framtida 
utvecklingen. Våren 1975 uppgick antalet elever till totalt ca 133 400. 

Under budgetåret 1974/75 uppgick antalet statsbidragsberättigade stu
dietimmar i studieförbundens allmänna studiecirklar, exkl. svenska för 
invandrare, till drygt 7 000 000, vilket innebär en ökning med ca 14 % 

jämfört med budgetåret 1973/74. Tillväxten av antalet studietimmar har 
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således varit mycket kraftig i förhållande till utvecklingen under när
mast föregående budget~r. En del av den kan sannolikt hänföras till den 
stimulans för folkbildningsarbetet som de senaste årens reformer inom 
kulturområdet inneburit. ökningen beror troligen också på reformerna 
inom arbetslivets område som ställer krav på ökade kunskaper hos ar
betstagarna. Utbildningen av skyddsombud och andra förtroendevalda 
på betald arbetstid har delvis skett i fonn av studiecirklar. Vidare har 
ett stort antal energicirklar anordnats. 

Studerandeantalet vid folkhögskolorna har i likhet med de närmast 
föregående åren fortsatt att öka. ökningen beror framför allt på att an
talet ämneskurser fortsätter att stiga i snabb takt. Antalet deltagare upp
gick under läsåret 1974/75 till sammanlagt .65 400. Av dessa gick 12 400 
i vinterkurserna och 53 000 i ämneskurserna. Antalet deltagare i vinter
kurserna minskade med 500 mellan de två senare läsåren. Utvecklingen 

är dock inte entydig för samtliga folkhögskolor, utan förhållandena skif
tar mellan de olika skolorna. 

De reformer som genomförts under senare år inom arbets- och kul
turlivet, högskoleutbildning och vuxen.utbildning påverkar folkbildnings
arbetet på olika sätt. Regeringen har därför nyligen tillsatt en utredning 

om viss(I fvlkbildningsf rågor m. m. (folkbildningsutredningen). De sak

kunniga har bl. a. fått i uppdrag att göra en översyn av statsbidrags
bestämmelserna för studiecirkelverksamheten och att föreslå en klarare 

gränsdragning mellan det folkrörelseankm.Hna bildningsarbetet och s;im
hällets institutionaliserade utbilpning. En annan av de frågor som de 
sakkunniga skall belysa gäller om nuvarande utformning av statsbi
dragsbestämmelser, anvisningar etc. verkar hindrande för att ge det 
tekniska och naturvetens~apliga området·en väsentlig roll i den studie
verksamhet som studieförbunden anordnar. 

I prop. 1975: 23 om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till 
vuxna m. m. (s. 196 och 197, UbU 1975: 16, rskr 1975: 177) erinrade 
jag om de problem som finns för vuxna analfabeter. Statsbidrag till un
dervisning på grundskolenivå av yuxna som fått ofullständig eller ingen 
undervisning utgår nu till kommunerna från anslaget Bidrag till. driften 
av grundskolor m. m. Något studiesocialt stöd för dem som deltar i un
dervisningen finns dock inte. Jag redovisade också för riksdagen att en 
arbetsgrupp inom Sö arbetade med en översyn av formerna för under
visningen av analfabeter. Frågan om studiestöd borde tas upp först när 
denna arbetsgrupp avslutat sitt arbete. Sö har nu i skrivelse den 27 

oktober l 975 inkommit med ett förslag om grundläggande utbildning 
av vuxna. Förslaget bygger på en rapport från en arbetsgrupp inom Sö 
rörande alfabetiseringsundervisning för vuxna (ALFAVUX). 

Enligt Sö:s förslag bör rätt till grundläggande utbildning för vuxna 
ges till varje vuxen person som saknar elementära färdigheter i Uisning, 
skrivning och matematik motsvarande ungefär medelnivån för elever 
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i vanlig klass som gått ut årskurs 3 i grundskolan: Med elementär läs
färdighet avses förmåga till avläsning och ordagrann·förståelse av- myc- _: 
ket enkla texter på modersmålet ("anafalbetnivån"). Dessutom finns 
det vuxna, som saknar "funktionell läs- och skrivfärdighet". Ett mi

nimum för funktionell läs- och skrivfärdighet bör enligt Sö definieras 
som medclnivån i kommunikationsfärdigheter, inkl.· matematik, för 'ele
ver i vanlig klass som avslutat grundskolans mellanstadium. 

ALFA VUX uppskattar antalet analfabeter bland invandrarria till 
lägst 12 000 och högst 40 000. Antalet vuxna som inte uppnått funktio-· 
nell läs- och skrivfärdighet antas vara betydligt högre, över 40 000 bland 
invandrare och kanske något . hundratusental bland personer -med 
svenska som modersmål. Uppskattningarna är mycket osäkra. Bland -

vissa grupper är dock andelen analfabeter särskilt hög. Till dem hör in
vandrare från sydeuropeiska länder, särskilt kvinnor, och zigenska in
vandrare, både finska och utomnordiska. Beträffande den svensktalande 
delen av befolkningen visar en enkät att av ca 800 elever, som under läs~ -
året 1973/74 deltog i kommunernas grundläggande undervisning av 
vuxna på grundskolenivå, hade ca 300 svenska som mod'ersmål. En-stor 
del av de svenskspråkiga deltagarna, ca 100, var intagna på fångvårds:. 

anstalt eller hade skyddstillsyn. Ytterligare 100 av eleverna hade rekry
terats vid socialmedicinska utredningar eller fanns -på sjukhus. ALFA
VUX framhåller att de svensktalande analfabeterna till största delen 
återfinns bland socialt, psykiskt eller fysiskt handikappade vuxna. 

Sö föreslår att den grundläggande utbildningen för. :vuxna överförs till 
kommunal vuxenutbildning och ges ökade resurser. Även en· 'andra 
etapp som motsvarar vissa ämnen på mellanstadiets nivå skall' ·enligt 
Sö:s förslag förläggas till kommunal vuxenutbildning men böl'" även 
kunna anordnas av t. ex. folkhögskolor och studieförbund. Förslaget har 
remitterats. 

Det är enligt min mening angeläget att frågan om studiestöd till dem 
som deltar i den grundläggande utbildningen för vuxna nu får en skynd- ' 
sam lösning. Även om deri nuvar~nde undervisningen kan behöva för
ändras är - som Sö framhåller - avsaknaden av ett lämpligt studieso
cialt stöd ett betydande skäl till att den inte utnyttjats i önskvärd om

fattning. Jag kommer därför att i samband med min ,anmälan -av de 
studiesociala frågorna att förorda ett studiesocialt stöd för den nu- · -
varande undervisningen så utformat att det lätt kan anpassas till de för-

ändringar av denna som kan föranledas av Sö:s förslag. - "· 
Undervisningen för invandrare bedrivs f. n. i form av försöksverk

samhet. Den har nu nått en betydande omfattning, särskilt när det -gäl
ler undervisningen i svenska språket. Internationellt sett har Sve-rige -ge
nom sina insatser på området kommit att tilldra sig intresse från Öv
riga europeiska länders sida och också vunnit uppskattning för detta 
hos de länder som flertalet- av våra invandrare kommer från. Dock 

- I 
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kvarstår brister i invandrarundervisningen som det är angeläget att 
röja undan. Jag har nyss berört analfabeternas problem och pekat på 
att en jämförelsevis stor del av denna grupp är invandrare. Ytterligare 
insatser fordras också för att nå ut med information och erbjudanden 
om utbildning till hemarbetande invandrare. 

Invandrarna utgör etniskt, kulturellt och språkligt en mångskiftande 
grupp. För att tillgodose deras skilda behov av undervisning måste 

därför också samhällets insatser var avpassade· för de olika grupperna 
invandrare. Atgärder på invandrarundervisningens område bör således 

vara tänjbara. Därmed får de i betydande utsträckning försöksverk
samhetcns karaktär. Det är nödvändigt att steg för steg utveckla och 
pröva nya metoder att engagera invandrare i studiearbete och att ut

veckla undcrvisningsmetoder och läromedel för dem. Enligt min mening 
är det mot denna bakgrund inte lämpligt att nu låsa fast invandrarun
dervisningen i stadigvarande former. Den bör även under de närmaste 
åren ha den frihet och rörlighet som försöksverksamheten medger. För 

detta talar också att den nyligen tillsatta folkbildningsutredningen skall 
behandla frågor som nära berör formerna för invandrarundervisningen. 
Jag vill också erinra om att Sö fortlöpande följer utvecklingen inom 
området och redovisar sina erfarenheter i årliga rapporter. Jag avser att 
senare föreslå regeringen att ge Sö i uppdrag att genomföra en mera 
övergripande utvärdering av den hittills bedrivna verksamheten. I det 
följande tar jag upp några frågor inom invandrarundervisningen. 

Sedan budgetåret 1974/75 har medel ställts till förfogande för en brett 
upplagd uppsökande verksamhet bland hemarbetande invandrare. För
söksverksamheten fortsätter under innevarande· budgetår och omfattar 
nu även barntillsyn. Den försöksverksamhet med kurser i sömnad, mat
lagning m. m. som påbörjades läsåret 1974/75 har under innevarande läs
år byggts ut. Resultatet av denna studiccirkclverksamhet är enligt Sö så 
gott att Sö nu föreslår en ytterligare utbyggnad. Sö redovisar också att 
de folkhögskolekurser i svenska med samhällsorientering som sedan 
budgetåret 1971/72 kunnat erbjudas invandrarfamiljer sommartid har 
utgjort ett uppskattat alternativ till studieförbundens svenskundervis
ning. 

Jag kommer i det följande under anslaget Undervisning för invand

rare i svenska språket m. m. att förorda att de här nämnda åtgärderna 
ytterligare byggs ut. Jag förordar också att ytterligare 100 000 studietim
mar ställs till förfogande till undervisning för invandrare i svenska språ
ket med samhällsorientering under budgetåret 1976/77. 

De reformer om bl. a. uppsökande verksamhet på arbetsplatser, fö~
söksverksamhet med uppsökande verksamhet i bostadsområden, utbild
ning av studieorganisatörer, nya studiestöd för vuxna m. m. som riksda
gen nyligen beslutat om - och som jag tidigare framhållit nu bör byg
gas ut - kan förutsättas komma att innebära en ytterligare ökning av 

29 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bilaga 10 
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bl. a. studieeirkelverksamheten. För budgetåret 1976/77 har jag därför 

förutsatt att antalet studietimmar kommer att fortsätta att öka starkt. Jag 

kommer i det följande att beräkna en ökning av utgifterna under ansla
get Bidrag till studiecirke/verksamhet med ca 162 milj. kr. 

I avvaktan på kommande förslag från folkhögskoleutredningen (U 

1972: 08) kommer jag i det följande att under anslaget Bidrag till drif

tm av f olkliögskolor beräkna ytterligare resurser för de olika handi

kappverksamheter som folkhögskolorna bedriver. Under anslaget Bidrag 

till lömagarorganisationemas centrala kursverksamhet kommer jag att 

förorda att bidragen till inackordering och undervisningskostnader höjs. 

Den uppsökande verksamheten är ett viktigt medel för att rekrytera 
studerande till vuxenutbildning. Under anslagen Bidrag till uppsökande 

verksamhet på arbetsplatser m. m. och Bidrag till studie/ örb1111d kom

mer jag att förorda ökade resurser för denna verksamhet. 

En särskild arbetsgivaravgift, vuxenutbildningsavgiften, och de in

flutna skattemedlen från de beskattade vuxenstudiestöden finansierar de 

särskilda vuxenstudiestöden, uppsökande verksamhet på arbetsplatser 
och i bostadsområden, viss del av stödet till studiccirkclverksamhet och 

studicförbund samt kostnaderna för administration av studiestöden. En

ligt lagen (1975: 358) om vuxenutbildningsavgift utgår denna avgift med 
0,15 i:c av det avgiftsunderlag som används för bedikning av sjukförsäk

ringsavgiften. För budgetåret 1976/77 beräknas inkomsterna från av

gifterna och skatten uppgå till ca 270 milj. kr. Dessa inkomster bör för

delas på anslagen G 6. Bidrag till studiecirkelverksamhct, G 7. Bidrag 
till studieförbund, G 15. Bidrag till uppsökande verksamhet på arbets
platser, m. m., H 2. Studiebidrag m. m., H 4. Ersättning till post verket, 

riksbanken och riksförsäkringsvcrket för <leras handläggning av studie
socialt stöd, H 8. Administration av och information om vuxenstudie

stöd m. m. samt IV: 5 Studiemedelsfonden. 
För vuxenutbildningen inom utbildningsdepar1emcntets område har 

för budgetåret 1975i76 anvisats ca 813 milj. kr., varav ca 37 milj. kr. 
är inkomster från vuxenutbildningsavgiften m. m. För budgetåret 1976/77 

beräknar jag att utgifterna kommer att öka med ca 239 milj. kr. till 

ca 1 052 milj. kr., varav ca 83 milj. kr. är inkomster från vuxenut

bildningsavgiften m. m. 

G 1. Viss utbjJdning vfa radio och teJevjsfon m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

45 066 000 
48 450 000 

54 919 000 

Reservation 2 144 238 

Från anslaget bekostas utgifter för den verksamhet med produktion 

av unclervisningsprogram m. m. för radio och television, som sedan bud-
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gctåret 1972/73 handhas av utredningen angående den fortsatta verk
samheten med radio och television inom utbildningsväscndct (TRU

kommitten). 
Vidare ersätts kostnader för skolprogramverksamhctcn vid Sveriges 

Radio. Skolprogramverksamhetcn handhas inom Sveriges Radio av en 

särskild enhet, utbildningsprogramcnheten, som förutom skolprogram

men även ombesörjer den inom Sveriges Radio producerade vuxenun

dervisningen i radio och TV. Denna senare verksamhet finansieras av 

avgiftsmedel. 

Utrcdningetl angående den fortsalla vcrksamhetell med radio oclz tele

vision inom 11tbildni11gsväse11det 

TRU-konunitten har våren 1975 överlämnat sitt huvudbetänkande 

(SOU 1975: 28) Program för ljud och bild i utbildningen. I betänkandet 

diskuteras dels möjligheterna att använda rörlig bild och ljud samt fler

mediematcrial inom olika utbildningssektorer, dels organisationen av en 

produktionsenhet för utbildningsprogram och därmed sammanhängande 

frågor. 
Kommitten har hösten 1975 i betänkandet (SOU 1975: 72) Distans

undervisning redovisat erfarenheter av distansundervisning, bl. a. det 

brittiska Open University, och lämnat förslag till organisatoriska alter

nativ för sådan utbildning inom högskolan. 
Enligt kommitten har dess verksamhet under senare år inriktats mot 

vissa särskilda målgrupper och ämnesområden. Många projekt har fler

årskaraktär. Vid val av nya projekt söker man finna beröringspunkter 
med tidigare projekt och utveckla tidigare producerat material i stället 

för att göra nyproduktioner. TRU:s kontakter med utlandet i fråga om 
inköp och försäljning av produkter bör förstärkas. Ett fortsatt förpröv
nings- och utvän.lcringsarbete är nödvändigt i fråga om nya produkter 
och metodik. Även i fortsättningen bör TRU bevaka och informera 
om utvecklingen inom vidcogramområdet m. m. För budgetåret 1976/77 
önskar kommitten utöka verksamheten inom följande områden. 

Förskoleverksamhet 

Kommitten har funnit att intresset för och behovet av produktion 

av audiovisuellt material för användning inom förskolan är stort. För

skolorna har i stor utsträckning använt delar av TRU:s förskoleproduk

tion för hemmabarn men förskolans intressenter efterfrågar en produk

tion som Hr särskilt utformad för den allmänna förskolans behov. För

skolans kraftiga utbyggnad i samband med den allmänna förskolans 

införande samt de nya mål och arbetssätt som skall genomföras gör det 

särskilt angeläget att TRU producerar material för både barn och 

förskolepersonal. Materialet avser tjäna som stöd för den pedagogiska 
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utvecklingen inom förskolan och för ett närmare samarbete mellan för
skolan och grundskolan. 

Han di kapp verksamhet 

TRU:s verksamhet för olika handikappgruppcr bör ytterligare ut
ökas. Ett starkt önskemål från de handikappades organisationer är att 
produktionen i sin helhet kan textsättas för hörselskadade. En utökning 
av verksamheten för barn med särskilda behov planeras också. 

Invandrarfrågor 

Tillsammans med Sveriges Radio diskuterar TRU-kommitten olika in
satser för invandrare. De projekt som främst är aktuella är material om 
invandrare, material för olika invandrargrupper, bearbetning av det 
ordinarie kursutbudet samt språkkurser och information till grupper som 
ofta är i kontakt med invandrare. 

U n i v e r s i t e t s- o c h h ö g s k o 1 c v c r k s a m h e t c n 

I kommittens huvudbetänkande föreslås att verksamheten inom uni
versitets- och högskoleområdet i framtiden blir mer omfattande än vad 
som nu är fallet. Till en del kan TRU:s uppgifter här komma att bli be
roende av distansundervisningens utveckling inom den nya högskolan. 
Statsmakternas beslut härom måste således avvaktas. Emellertid är en 
viss försöksverksamhet nödvändig att genomföra för att möjliggöra en 
rationell planering av den framtida verksamheten. Speciellt är insatser 
inom den yrkestekniska högskoleutbildningen angelägna. 

Föräldrautbildning 

Enligt kommittens uppfattning bör TRU i ökad utsträckning med
verka i den s. k. föräldrautbildningen. Denna uppfattning delas av t. ex. 
myndigheter, organisationer och utredningar. 

Kontakt och information 

Det är angeläget att TRU genom ökade kontakt- och informations
insatser medverkar till att nå sådana grupper som ännu ej kommit att 
delta i studiearbetet. En rad önskemål och krav kan noteras om ökade 
insatser vad gäller kontakt och information t. ex. som en följd av den 
satsning som under senare år gjorts på vuxenutbildning i vårt land. 

Anslagsberäkningen 

Kommitten föreslår att anslagsposten för verksamheten förs upp med 
30 732 000 kr. för budgetåret 1976/77 vilket innebär en ökning med 
7 742 000 kr. i förhållande till budgetåret 1975176. 
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A. Produktion m. m. 
Beräknad medelsför

brukning 
./. Nettoinkomst 
./. Reservation/ beräknad 

reservation från före
gående budgetår 

Anslag/ Anslags behov 
Anslagsförändring 

B. Ersättning till televerket 
Beräknad medelsför-

brukning 
./. Reservation/beräknad 

reservation från före
gående budgetår 

Anslag/ Anslags behov 
Anslagsförändring 

Summa: Anslag/Anslags-
behov 

Summa: Anslagsförändring 

1975/76 

20 970 000 
500 000 

98 000 
20 372 000 

3 100 000 

482 000 
2 618 000 

22 990 000 

Beräkning för 1976/77 

Kornmitten 

27 085 000 
500 000 

26 585 000 
+6213000 

4 147 000 

4 147 000 
+I 529 000 

30 732 000 

+7 742 000 

Före
draganden 

22 942 000 
500 000 

22 442 000 
+2 070 000 

3 247 000 

3 247 000 
+ 629 000 

25 689 000 

+2 699 000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 4 229 000 kr., varav 314 000 kr. 
avser kostnader för höjda socialförsäkringsavgifter. 

2. 0-alternativet skulle innebära en nedskärning av projektverksam-

heten och friställning av viss personal. 
3. ökad projektverksamhet ( + 2 100 000 kr.). 
4. ökad kontakt- och informationsverksamhet ( +400 000 kr.). 

5. ökad ersättning till televerket vid utökad verksamhet ( + 500 000 
kr.). 

Sveriges Radio 

Sveriges Radio framhåller att huvuduppgiften för skolprogramverk
samheten är att producera program och andra läromedelskomponenter 
som kan bidra till att öka elevernas motivation för studierna samt 
underlätta Hirarnas möjligheter att bedriva en konkret undervisning. 
Medierna kan också föra in ett större mått av upplevelse och aktualitet 

i undervisningen än andra läromedel i regel kan. Genom utformningen 

av trycksakernas arbetsuppgifter och övningar i anslutning till program
men tillgodoses också principerna om aktivitet, individualisering och 

samverkan i undervisningen. 
Åtskilliga publikundersökningar genom åren visar på mycket högt 

utnyttjande av skolprogrammen. 
Programverksamheten för skolorna sker i radio och tv, i radio både 

som riksprogram och regionalt. Programmen mottas av skolorna dels 
som direkt utnyttjande av etersändningar, dels som uppspelningar av 
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band som spelats in i AV-centralerna eller i skolorna. Kostnadsmässigt 
svarar skoltelevisionen för något mer än hälften av skolprogramverk
samhetens resurser. Begränsningen av medelstilldelningen till skolpro

gramverksamheten under en följd av år har lett till personalminskningar 

och en drastisk nedgång i antalet nyproduktioner. En bristande balans 
har uppstått mellan det tillgängliga programmaterialet och de investe
ringar i AV-centraler och i uppspelningsapparatur som gjorts för att ut
nyttja detta materiel. Antalet sända program under de senaste åren 
framgår av följande tabell. 

Etersiind produktion 1972/73-1975/76 program/är 

1972/73 1973/74 I 974/75 1975/76 

Riksskolradio 
Nyproduktioner I 065 785 785 640 
Repriser 234 486 548 476 

1299 1271 1333 1116 
Regional sko/radio 
Nyproduktioner 269 270 270 240 

Sko/television 
Nyproduktioner I 10 95 90 64 
Repriser 306 334 349 255 

416 429 439 319 

A11slagsberäk11i11ge11 

Anslagsberäkningen har gjorts samråd med skolöverstyrelsen och 
ordföranden i TRU-kommittcn. 

a) Sveriges Radios 
kostnader 
b) Televerkets kostnader 

1975/76 

19 920 000 
5 540 000 

25 460 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Sveriges 
Radio och 
televerket 

+5 930 ooo 
+2190 000 

+8120 000 

Före
draganden 

+2 240000 
+l 530 000 

-l-3 770 000 

1. Lönc- och prisomräkning m. m. 5 285 000 kr., varav 245 000 kr. 

avser kompensation för höjd socialförsäkringsavgift. 
2. 0-alternativet beräknas innebära en ytterligare begränsning av 

produktionen och en minskning av personalen med tio tjänster. Det 
skulle få förödande konsekvenser för möjligheterna att bedriva fortsatt 
meningsfull produktion. Konsumenternas önskemål och behov av pro

gram skulle inte kunna tillfredsställas och kommunala resurser i form 
av AV-centraler och uppspelningsapparatur skulle utnyttjas mindre. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdcpartementet . 455 

3. Visst återställande av förlorad produktionsvolym samt färgläggning 

av i första hand alla filmade skoltelevisionsprogram ( + 1 480 000 kr.). 
4. Informations- och kontaktvcrksamhet samt ansfällning av regio

nala producenter m. m. ( + 1 460 000 kr.). 

Föredraganden 

Utredningen angående den fortsatta verksamheten med radio och te

levision inom utbildningsväsendet (TRU-kommitten) föreslår i ~itt hu

vudbetänkande (SOU 1975: 28) Program för ljud och bild i utbildningen 

bl. a. att TRU och Sveriges Radios utbildningsprogramcnhet med verkan 

fr. o. m. budgetåret 1977178 förs samman till en central enhet för pro

duktion av utbildningsprogram. Denna nya enhet föreslås få ökade re

surser för sin verksamhet. Jag avser att senare föreslå regeringen att 

under våren 1976 lägga fram en särskild proposition med anledning av 

kommittens förslag. I avvaktan på detta bör önskemål om nya projekt 

och andra aktiviteter inom TRU och Sveriges Radios utbildningspro

gramenhet prövas inom ramen för nuvarande anslag. Den allmänna in

riktningen av verksamheterna bör vara den som anges i kommittens 

resp. Sveriges Radios anslagsframställningar. För budgetåret 1976177 

har jag för TRU-kommitten beräknat medel för pris- och löncomräk

ning och kompensation för förbrukad reservation. För Sveriges Radio 

har jag beräknat medel för vissa kostnadsökningar av automatisk natur. 

Med hänvisning till sammanställningarna hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Viss utbildning via radio och television m. m. för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 54 919 000 kr. 

G 2. Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

4 777 784 

5 626 000 
6 704 000 

För den riksrekryterande vuxenutbildningen finns statliga skolor i 

Norrköping och Härnösand. Vid dessa ges utbildning enligt läropla

nerna för grundskolans högstadium och gymnasieskolan. 

Undervisningen vid statens skolor för vuxna bygger på en kombina

tion av muntlig undervisning under periodvis återkommande kurser vid 

skolorna och självstudier i form av brcvskolcstudier på hemorten (s. k. 

varvad undervisning). I enlighet med beslut av 1967 års riksdag (prop. 

1967: 85, SU 1967: 117, rskr 1967: 277) anordnas vid skolan i Norr

köping även enbart brcvskoleundervisning. Bestämmelser om den statliga 

riksrckryterandc vuxenutbildningen har meddelats i förordningen (1971: 
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424) om kommunal och statlig vuxenutbildning (ändrad senast den 27 
november 1975). 

Personal 
Lärarpersona I 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
Tekniska stödåtgärder 111.111. 

för handikappade elever 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1975j76 

37 
23,5 
60,5 

4 726 400 
5 000 

23 600 
481 100 
389 900 

5 626 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

+6 
of. 
+6 

+l 560 400 
of. 

+ 2 600 
+ 91 800 
T 38 000 

+ 15 000 

+1707800 

+ 1708000 

Före
draganden 

of. 
of. 
of. 

+ 933 000 
of. 

+ 2100 
+ 84 900 
,- 43 100 

+ 15 000 

+1078100 

+l 078 000 

Skolöverstyrelsen (SÖ) förutsätter oförändrat elevantal i den varvade 
undervisningen vid de statliga skolorna för vuxna budgetåret 1976/77, 
dvs. ca 1 200 vid skolan i Norrköping och ca 800 vid skolan i Härnö
sand eller sammanlagt ca 2 000 elever. Den utbildning vid skolan i 
Norrköping som bedrivs enbart som korrespondensundervisning har 
ökat de senaste åren. För budgetåret 1976/77 bör man enligt Sö:s me
ning dikna med ca 11 000 elever i denna undervisning, vilket kan antas 
motsvara ca 2 l 000 kursdeltagare. 

För statens skolor för vuxna tillämpas sedan budgc!ttret 1973/74 ett 
system för resurstilldelning som innebär att resursen undcrvisningstim
mar, omfattande tid dels för lärarens reguljlira undervisning, dels för 
studiehandledning, studie- och yrkesorientering och stödundervisning 

utgår enligt en beräkningsmetod där koefficienten 1,7 tillämpas vid 
skolan i Norrköping och 2,1. vid skolan i Härnösand. Med hänsyn till 
att den för härnösandsskolan satta koefficienten inte har visat sig ge 
tillräckliga resurser för att genomföra undervisningen har Sö i särskild 
framställning till regeringen den 13 januari :I 975 hemställt om att den får 

höjas. I avvaktan på statsmakternas beslut med anledning av denna 
framsfällning tillämpar Sö de föreslagna högre koefficienterna, dvs. 
2.0 för skolan i Norrköping och 2,5 för skolan i Härnösand, vid sina 
beräkningar av erforderliga timresurscr vid skolorna budgetåret 1976/77. 

Skolstyrelsen i Norrköping har anhållit att en särskild tjänst som 
konsulent för studie- och yrkcsorientering i Norrköping skall inrättas 

vid statens skola för vuxna i Norrköping. 
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Länsskolnämnden i Östergötlands län har den 8 april 1975 avgivit 

yttrandet i ärendet. I sin anslagsframställning har Sö i samband med 

anslaget Bidrag till studie- och yrkesorientering också överlämnat en 

ansökan från skolstyrelsen i Härnösands kommun om att en tjänst som 

konsulent för studie- och yrkesorientcring skall få inrättas vid statens 

skola för vuxna i Härnösand. Av anslagsframställningen framgår att 

länsskolnämnden i Västernorrlands län yttrat sig över ansökan. Sö 

föreslår ökade resurser för studie- och yrkesorientering för elever vid 

statens skolor för vuxna men förordar att tjänsterna inordnas i den 

kommunala organisationen för studie- och yrkesorientering, bl. a. 

för att personalen automatiskt skall få del a'v 'den information och ut

bildning som ingår i systemet. 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 1126 500 kr., varav 131 600 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära att antalet kursdeltagare vid skolan 

i Norrköping begränsas till 1 025 ( -125) och till 775 ( -75) vid skolan 

i Härnösand. 

3. ökning av kostnader för organisationen på grund av ändrade koef

ficienter ( + 620 995 kr.). 

4. Minskning av anslaget på grund av för högt beräknat antal tim

mar för budgetåret 1975/76 (-61311 kr.). 

5. Då antalet elever i brevskoleundervisningen ökat kraftigt begär Sö 

viss uppräkning av medlen för extra biträdeshjälp vid skolan i Norrkö

ping ( +6 646 kr.). 

6. I kommunal vuxenutbildning utgår statsbidrag till tekniska stödåt

gärder för handikappade elever enligt samma grunder som vid gymna

sieskolan, medan motsvarande bestämmelse saknas beträffande den stat

liga vuxenutbildningen. Sö begär nu medel till tekniska stödåtgärdcr 

m. m. för handikappade elever vid statens skolor för vuxna ( + 15 000 

kr.). 

Skolstyrelsen i Härnösands kommun har i särskilda skrivelser anhål

lit att två tjänster som institutionstekniker inrättas vid statens skola 

för vuxna i Härnösand från läsåret 1976/77 samt att anslagsposten 

Expenser för läsåret 1976/77 uppräknas till 190 300 kr., varav övriga 

expenser beräknas till 25 000 kr. 

F ifrcdraganden 

Jag är inte beredd att tillstyrka skolöverstyrelsens (SÖ) förslag om 

ändrade koefficienter för beräkning av skolornas resurstilldelning under 

budgetåret 1976177. 

Vid min beräkning av anslaget har jag, i likhet med Sö, räknat med 

en minskning av anslaget på grund av att antalet timmar budgetåret 

1975/76 var för högt beräknat. 

Statsrådet Hjelm-Wallen har i det föregående förordat att anslaget 
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Bidrag till studie- och yrkcsorientcring skall behandlas i samband med 
en särskild proposition om skolans inre arbete m. m. 

Efter samråd med statsrådet Hjclm-Wallen förordar jag att frågan om 
särskilda resurser för studie- och yrkesorientering vid statens skolor för 

vuxna behandlas i samband med anslaget Bidrag till studie- och yrkes
orientcring. 

Jag anser det angeläget att statens skolor för vuxna får resurser till 
tekniska stödåtgärder för handikappade elever och beräknar därför me
del för detta ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statliga skolor för vuxna: Utbildningskostnader för bud
getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 6 704 000 kr. 

G 3. Statliga skolor för vuxna: Material för sjäh·studier 

1974/75 Utgift 
197 517 6 Anslag 
1976/77 Förslag 

1 775 439 
700 000 

2 118 000 

Reservation 1124 803 

Från anslaget betalas material för självstudier samt kostnader i sam
band med granskning av elevernas svarslösnin·gar. Anslaget täcker kost
naderna för elever vid de statliga vuxenskolorna och för viss förlängd 
undervisning i gymnasieämnen utanför gymnasieskolan. 

1975/76 

Kostnader för material m.m.} 
Arvoden för granskning av 700 000 

svarslösningar 

Skolöverstyrelsen 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen 

+2 446 000 

Före
draganden 

+1418000 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har med ledning av de senaste årens belast
ningar av anslaget kommit fram till att kostnaden per elev budgetåret 
1975176 kan uppskattas till 220 kr. Med 10 % i prisomräkning av kost

naderna per elev samt med en ökning av antalet elever i brevskolcunder
visningen vid den statliga vuxenskolan i Norrköping beräknar Sö ansla

get för budgetåret 1976177 till 3 146 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänsrn till ingående reservation beräknar jag anslaget till ett 
fögre belopp än vad skolöverstyrelsen föreslagit. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statliga skolor för vuxna: Material för sjiilvstudier för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 2 118 000 
kr. 
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G 4. Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

247 486 
198 000 
225 000 

Reservation 49 784 

Från anslaget bekostas materiel, böcker, utrustningskomplettering 
m. m. vid skolorna för vuxna i Norrköping och Härnösand. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statens skola för vuxna 
i Norrköping 

Statens skola för vuxna 
i Härnösand 

Skolöverstyrelsen 

110 000 

88 000 

198 000 

Skolövcr-
styrelsen 

+22 000 

-l-18 000 

+40 000 

Före-
draganden 

-!-15 000 

+ 12 000 

+27000 

Skolöverstyrelsen räknar med 20 % i prisomräkning på föregående 

års anslag och föreslår därför en höjning av detta anslag för budgetåret 
1976/77 till 238 000 kr. ( +40 000 kr.). 

F öredraganclen 

För budgetåret 1976/77 har jag räknat med en lägre prisomräkning 
än skolöverstyrelsen förutsatt. 

Jag hemställer att r~geringen föreslår riksdagen 
att till Statliga skolor för vuxna: Undervisningsmateriel m. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 225 000 kr. 

G 5. Bidrag till driften aY kommunala skolor för vuxna 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

139 480 734 
163 500 000 

177 000 000 

Kommunal vuxenutbildning omfattar enligt beslut av 1967 års riks

dag (prop. 1967: 85, SU 1967: 117, rskr 1967: 277) utbildning som mot
svarar utbildningen enligt läroplanerna för grundskolans högstadium och 
för gymnasieskolan. Statsbidrag utgår med 100 % av utgifterna för lö

ner till lärare och skolledare. Bestämmelser om statsbidrag finns i för
ordningen (1971: 424) om kommunal och statlig vuxenutbildning (änd
rad senast den 27 november 1975). 
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Skolöverstyrelsen 

Kommunal vuxenutbildning fick under läsåret 1974175 anordnas i alla 

rikets kommuner utom tre. Dessutom anordnades kommunal vuxenut
bildning i 15 landstingskommuncr. I juni 1975 fanns särskilda skolenhe
ter för kommunal vuxenutbildning inrättade i 35 kommuner. I dessa 
fanns sammanlagt 43 sådana enheter. 

Skolöverstyrelsen (SÖ) framhålJer att melJan läsåren 1972/73 och 

1974175 har antalet elever stagnerat eller gått tillbaka. Antalet nyin
skrivna i gymnasieskolekurscr har dock ökat mellan hösten 1973 och 

hösten 1974. Sö räknar med att vissa reformer, främst lagen (1974: 981) 
om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och riksdagens beslut 

våren 1975 om ett särskilt vuxenstudiestöd, på längre sikt kommer att 
medföra en ökning av antalet studerande inom den kommunala vuxen
utbildningen. 

SÖ:s förslag till anslagsberäkning för budgetåret 1976177 framgår av 
följande sammanställning. 

Löne- och prisomräkning 
Lönekostnadspålägg m. m. 
Skolledare m. m. 
Intagning av elever 
Tekniska stödåtgärder för handikappade 
Ökade resurser på grund av reform 

Summa 
Avrundat 

-\-19 540 000 
+11 640000 
+1817000 
+ 570000 
-·- 125 000 
+10000000 

+43 692 000 

+44000000 

SÖ:s förslag till anslagsberäkning inneb~ir förändringar i nuvarande 
organisation på följande punkter. 

1. I avvaktan på förslag från kommitten för studiestöd åt vuxn~ 
(SVUX) räknar Sö med en ökning av resurserna som motsvarar minst 
det belopp som tidigare föreslagits av SVUX. I samband med sitt yttran
de över SVUX hoppas Sö kunna göra en bedömning av vilken uppgång 
av verksamhetens omfattning som föreslaget på sikt kan innebära. 

( + 10 000 000 kr.) 
2. I avvaktan på ställningstagande från SVUX i fråga om ökad skolle

darresurs för den kommunala vuxenutbildningen, upprepar Sö sitt förslag 

från föregående år om en nedsättning av undervisningsskyldigheten för 

vissa arvodesanställda studierektorer ( + 583 000 kr.). 
3. I avvaktan på att ett nytt resurssystem skall införas räknar Sö med 

att försöksverksamheten med kurser med lägst åtta elever på.orter där 

skiftarbete förekommer i större utsträckning skall fortsätta under bud

getf1ret 1976/77. 
4. Försöksverksamheten med orienteringskurser för .vuxenstuderande 

(prop. 1974: 1 bil. JO s. 404 och 405, UbU 1974: 20, rskr 1974: 185) bör 
enligt Sö fortsätta även under budgetåret 1976/77. 

Enligt bestämmelserna i förordningen (1971: 424) om kommunal och 
statlig vuxenutbildning måste man för att kunna tas in i gymnasieskole-
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kurs fylla 18 år senast under samma kalenderår (31 §). Sökande som ge
nomgår gymnasieskola kan tas in i gymnasicskolckurs i kommunal 
vuxenutbildning endast om han eller hon avser att komplettera för att 
bli behörig för högskoleutbildning eller om Sö av särskilda skäl gör 
undantag (35 §). Detta gäller även elever över 18 år. I skrivelse den 14 
mars 1975 om tillträde till kommunal vuxenutbildning för vissa gym
nasieskoleelever framhåller Sö att vuxna elever i gymnasieskolan inte 

bör vara utestängda från att delta i gymnasicskolekurser inom kommunal 
vuxenutbildning utan bör ha samma möjligheter som andra vuxna 
att välja utbildningsanordnare om det inte är fråga om samma ämne 
som de studerar i gymnasieskolan. Bestämmelserna bör därför ändras. 

Svenska Facklärarförbundet har i skrivelse anhållit att tjänster som 
förare för särskild yrkesinriktad utbildning, handels- och kontorsområ
dct samt motsvarande 15 kap l § skolförordningen 5-15 fr. o. m. 
budgetåret 1976/77 bör få inrättas i enlighet med bestämmelserna i för
ordningen (1975: 337) om tjänster som lärare vid skolväsendet i kom
mun för undervisning företrädesvis inom kommunal vuxenutbildning. 

Fi"iredragande11 

Den nedgång i antalet studerande inom kommunal vuxenutbildning 
som iigt rum under några år har nu hejdats. Enligt de senast tillgling-

1 iga uppgifterna tycks en mindre ökning av antalet nyinskrivna stude
rande ha skett det senaste året främst när det giillcr kurser på gymna
sieskolans nivå. Jag räknar i likhet med skolöverstyrelsen (SÖ) med att 
lagen (1974: 98 l) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning och 

riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte om särskilda studiestöd för 
vuxna på sikt kommer att öka antalet studerande inom den kommunala 
vuxenutbildningen. Vidare kommer riksdagens beslut om reformering 
av högskoleutbildningen (prop. 1975: 9, UbU 1975: 17, rskr 1975: 179). 
som bl. a. innebär vidgat tillträde till högskolan, troligen att öka in
tn:sset för bchörighetsgivande utbildning inom kommunal vuxenutbild
ning. Med anledning av riksdagens ställningstagande har regeringen 
genom beslut den '27 november 1975 gett ökade möjligheter för elever 
som studerar på nf1gon av gymnasieskolans linjer att behörighetskom
plettcra inom kommunal vuxenutbildning. Även om ·en studerande inte 

uppfyller ålderskravet på 18 år kan han fr. o. m. den l januari 1976 
antas till gymnasieskolekurs inom kommunal vuxenutbildning, om det 

~ir fråga om ett ämne som han eller hon behöver för att bli behörig för 
viss högskoleutbildning och den studerande inte har möjlighet att läsa 
detta ämne inom ramen för sin utbildning i gymnasieskolan. Jag till

styrker Sö:s förslag om att de elever i gymnasieskolan som uppfyller 
ålderskravet dessutom bör kunna antas till samtliga kurser i kommunal 
vuxenutbildning om det inte är fråga om kurs i samma ämne som de 
studernr i gymnasieskolan. Det kan t. ex. vara fråga om vuxna elever 
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som önskar komplettera sin yrkesutbildning med ett ämne som de inte 
kan läsa inom ramen för sina studier i en specialkurs eller på en linje 

i gymnasieskolan. 
Antalet undervisningstimmar i gymnasieskolekurser bör även under 

budgetåret 1976/77 få öka med högst 10 % i förhållande till den fak
tiska nivån föregående år. I likhet med Sö anser jag att försöksverk
samheten på orter där skiftarbete förekommer i större utsträckning bör 
fortsätta också under budgetåret 1976/77. Även försöksverksamheten 
med orienteringskurser bör kunna fortsätta under nästa budgetår. Jag 

är inte beredd att tillstyrka Sö:s övriga förslag. 
Vid 1975 års riksmöte beslöt riksdagen också att tjänster som lärare 

vid skolväsendet i kommunen skulle inrättas (prop. 1975: 1 bil. 10, 
UbU 1975: 7, rskr 1975: 70). Därigenom har flertalet kommuner fått 
möjlighet att förena timunderlaget i kommunal vuxenutbildning med 
viss del av timunderlaget i ungdomsskolan till tjänster som huvudsak
ligen kommer den kommunala vuxenutbildningen till godo. Tjänste
organisationen medger en flexibel tjänstgöring inom de olika skolfor
merna och skapar förutsättningar för att rekrytera lärare med vuxen
pedagogisk skolning och erfarenhet. Den nya organisationen skapar en
ligt min mening förbättrade förutsättningar för att utveckla en under

visning som är anpassad till de vuxnas särskilda behov samtidigt som 
den också ger stimulans till en nära samverkan mellan kommunal 
vuxenutbildning och ungdomsskolan. 

Tjänsteorganisationen omfattar inte vissa lärare inom den mera ut
pdiglat yrkesinriktade delen av den kommunala vuxenutbildningen. Jag 
avser att senare föreslå regeringen att ge Sö i uppdrag att utreda förut
s~ittningarna fÖr att innefatta även dessa lärare i den nya organisatio
nen. Ett ställningstagande till denna fråga blir bl. a. beroende av hur 
utbildningen inom den mera utpräglat yrkesinriktade delen av den 
kommunala vuxenutbildningen slutligt kommer att utformas. Denna 
utbildning bestod tidigare av kurser som i huvudsak motsvarade deltids
kurserna inom den tidigare yrkesskolan, s. k. särskilt yrkesinriktad ut
bildning. Inom Sö pågår ett utvecklingsarbete med att anpassa den mer 

utpräglat yrkesinriktade utbildningen inom kommunal vuxenutbildning 

till gymnasieskolans linjer och linjeanknutna specialkurser. I arbetet 
eftersträvas en flexibel utformning av kursplanerna så att utbildningen 
kan ske i etapper och anpassas till vuxnas fortbildningsbehov. För den
na utbildning har regeringen genom beslut den 16 januari 1975 med

delat provisoriska bestämmelser för budgetåret 1975176. Jag avser att 
senare föreslå regeringen att meddela provisoriska bestämmelser även 
för budgetåret 1976/77. De nya bestämmelserna medför vissa problem 
när det gäller gränsdragning mot studiecirkclverksamheten. Ett defini
tivt ställningstagande till utbildningsorganisationen kommer därför att 

bli möjligt först när den nyligen tillsatta utredningen (U 1975: 19) om 
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vissa folkbildningsfrågor m. m. (folkbildningsutredningen) närmare ana

lyserat dessa frågor. Det ankommer på regeringen att meddela riktlin

jer för utbildningen. 
Som jag har redovisat i min inledande översikt om vuxenutbildnings

frågorna har kommitten för studiestöd åt vuxna (SVUX) lagt fram be

tänkandet (SOU 1975: 59) Utbildning för vuxna. SVUX påvisar en så

väl regional som ämnesmässig obalans inom kommunal vuxenutbild

ning. I många kommuner, framför allt dem med låga befolkningstal, 

har den kommunala vuxenutbildningen en mycket liten omfattning. 

Samtidigt förekommer vissa centrala ämnen mycket sparsamt även i 

kommuner med förhållandevis betydande utbud av vuxenutbildning. 

För att motverka detta förhållande och för att vidga möjligheterna till 

att få del av sådan utbildning som fordras för allmän och särskild be

hörighet för tillträde till högskoleutbildning föreslår SVUX bl. a. en 

s. k. garantiorganisation för kommunal vuxenutbildning. Den innebär 

i korthet att varje kommun inom ramen för ett visst antal undervis

ningstimmar per läsår medges rätt att anordna en kurs på grundskolans 

nivå med lägst fem deltagare i ämnena svenska, engelska och matema

tik. På gymnasieskolans nivå föreslår SVUX att varje gymnasieregion 

inom ramen för ett visst antal undervisningstimmar skall kunna anord

na dels en kurs med lägst fem deltagare i vart och ett av ämnena svens

ka, engelska och matematik, dels en kurs med lägst fem deltagare i två 

av ämnena historia, samhällskunskap, socialkunskap, företagsekonomi 

och religionskunskap samt i två av ämnena biologi, fysik, kemi, natur

kunskap och teknologi. Även vissa kurser inom den utpräglat yrkes

inriktade delen av kommunal vuxenutbildning bör enligt förslaget få 
anordnas med lägre antal deltagare. SVUX föreslår också en viss upp
riikning av schablontillägget till kommunal vuxenutbildning och en för
stiirkning av skolledarresurscrna inom denna. 

Betänkandet har remissbchandlats. Remissyttrandena har nyligen in

kommit och frågan bereds nu inom utbildningsdepartementet. Yttran
dena visar att remissopinionen är splittrad. Vissa remissinstanser till
styrker förslagen medan andra anser att ställning inte bör tas förrän 
folkbildningsutrcdningen lagt fram ett förslag om gränsdragning mellan 

kommunal vuxenutbildning och studiecirkclverksamhet. För egen del 

anser jag att folkbildningsutrcdningen bör få tillfälle att ta ställning till 

utredningens förslag. 

Den nyligen beslutade högskolereformen innebär bL a. ett vidgat till

träde till högskolan. Fr. o. m. den 1 juli 1977 gäller att personer över 

25 år som har förvärvsarbetat minst fyra år är allmänt behöriga för 

högskolestudier under förutsättning att de har kunskaper i engelska som 

motsvarar två årskurser. i gymnasieskolan. Kunskaper i svenska förut

s[itts men någon formell redovisning krävs inte. Härtill kommer sär

skilda förkunskapskrav för olika utbildningar eller kurser. För vuxna 
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som vill läsa enstaka kurser i den nya högskolan kommer någon for
mell redovisning av förkunskaperna normalt inte att krävas. Det är 
angeläget att den som önskar skaffa sig allmän behörighet för högskole
studier får möjlighet att göra det oberoende av bostadsort. 

De svårigheter som är förenade med att åstadkomma sådana utbild
ningsval i gymnasieskolan att en tillfredsställande rekrytering av stude- . 
rande till naturvetenskaplig och teknisk utbildning inom högskolan kan 
uppnås, har redovisats i det föregående, bl. a. i den allmänna översikten 
för huvudtiteln och i de inledande översikterna om skolväsendet samt 

om högre utbildning och forskning. De förändringar som kan vidtas i 
dessa hänseenden inom ungdomsskolan får effekter först på några års 

sikt. Underlättas möjligheterna att bedriva studier inom kommunal 
vuxenutbildning i centrala naturvetenskapliga ämnen kan detta leda till 
en snabbare förbättring av rekryteringen till de nyssnämnda områdena 
inom högskolan. Det är därför särskilt angeläget att möjligheterna att 

skaffa den särskilda behörigheten för naturvetenskapliga och tekniska 
högskolestudier förbättras. 

Aven om jag inte nu är beredd att ta ställning till SVUX' förslag 

anser jag att de som önskar studera vid högskolan så snart som möjligt 
bör få större möjligheter till behörighetskomplettering. Det är vidare 
angeläget att vidta åtgärder för att komma till rätta med den regionala 
obalans som SVUX pekat på. Jag avser därför att senare föreslå rege

ringen att i större utsträckning än nu medge undantag för att kurser 
med lägre deltagarantal än normalt skall få anordnas i behörighets
givandc ämnen. Sådana undantag bör kunna medges utom ramen för 
den ökning av antalet undervisningstimmar som jag förordat i det före
gående. 

l\Ied hänvisning till vad jag anfört och till belastningen på anslaget 
beräknar jag en lägre ökning än Sö föreslagit. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 177 000 000 kr. 

G 6. Bidrag till studiecirkelverksamhet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

297 676 327 

316 000 000 
443 000 000 

Enligt bestämmelserna i förordningen (1963: 463) om statsbidrag till 
det fria och frivilliga folkbildningsarbetet (omtryckt senast 1974: 455, 
~indrad senast 1975: 889) utgår statsbidrag för studiecirklar i allmänhet 

med högst 75 % av de bidragsgrundande kostnaderna. Bidragets storlek 
bestäms av följande regler. 
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För allmänna studiecirklar kan bidraget till kostnaderna för ledare 
och studiematerial för varje studietimme utgöra högst 38 kr. För cirkla~· 
på ort inom det allmänna stödområdet som inte är g-ort (dvs. ort med 
reguljär treårig eller fyraårig linje av gymnasieskola) utgår bidrag till 
kostnaden för ledarens resor och traktamente. För dessa cirklar utgår 
dessutom ett sehabloniserat tilläggsbidrag med 2 kr. per studietimme. 

För allmänna studiecirklar i vissa ämnen, s. k. prioriterade studiecirk
lar, utgår ett schabloniserat tilläggsbidrag med 15 kr. per studietimme. 
De prioriterade studiecirklarna är cirklar i svenska, engelska, matematik 

och samhällskunskap på högst grundskolans nivå, cirklar i hemspråk för 
invandrare, cirklar som har till syfte att meddela facklig utbildning och 

cirklar som har till syfte att utveckla handikappades färdigheter att med

dela sig. 
Om expert eller fackman medverkar i allmän studiecirkel som han 

inte tillhör utgår statsbidrag för arvode, resekostnadsersättning och trak
tamente med högst 40 kr. för varje studietimme. För universitetscirklar 

kan bidraget till kostnaderna för ledararvode och studiematerial utgöra 
högst 75 kr. för varje studietimme. Därutöver utgår bidrag till kostnaden 
för ledarens resor och traktamente. Bidrag utgår vidare med 100 %, dock 

högst ett visst belopp, av kostnader för arvode till teckenspråkstolk som 
medverkar i allmän studiecirkel eller universitctscirkel. 

För budgetåret 1975/76 har 27,6 milj. kr. tillförts anslaget av de 
medel som tillfaller statsvcrket genom vuxenutbildningsavgifter och de 

influtna skattemedlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 

Skolöverstyrelsen 

I skrivelse den 9 seeptember 1975 har skolöverstyrelsen (Sö) redo
visat sin anslagsframställning beträffande Bidrag till studiecirkelverk
samhet. Senare har Sö justerat sina beräkningar med hänsyn till den be
räknade belastningen av anslaget under budgetåret 1975176. 

1. Sö beräknar att antalet studietimmar kommer att öka med ca 14 % 

under budgetåret 1976177 jämfört med budgetåret 1975176. Antalet stu
dietimmar under de närmast föregående budgetåren har visat sig bli 
högre än beräknat. ( + 127 000 000 kr., kostnader för höjda socialförsäk
ringsavgifter inräknade). 

2. Studiecirklar som underlättar kommunikationsfärdigheter för olika 
handikappgruppcr får nu tilläggsbidrag. Cirklar om olika handikapp och 
handikappfrågor får tilläggsbidrag inom ämnet samhällskunskap. Sö 
framhåller att cirklar i estetiska ämnen kan underlätta begreppsbildning, 
t, ex. för psykiskt utvecklingsstörda och döva. Det är svårt att dra grän

ser mellan ämnen som underlättar kommunikationsfärdigheter och andra 
ämnen. Sö föreslår därför att samtliga studiecirklar som riktar sig till 
handikappade får tilläggsbidrag, oavsett ämne. ( + 7 50 000 kr.) 

30 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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F öreclraganden 

Antalet studietimmar i studiecirkelverksamheten har ökat starkt un
der senare år och väntas fortsätta att öka med ca 14 % under budget
året 1976177 jämfört med budgetåret 1975176. Kostnaderna för ökningen 

av antalet studiecirklar, inberäknat kostnaderna för höjningen av vissa 
sociala avgifter, beräknar jag i likhet med skolöverstyrelsen (SÖ) till ca 

127 milj. kr. 

Genom riksdagens beslut 1970 (prop. 1970: 35, SU 1970: 107, rskr 

1970: 273) infördes tilläggsbidrag för bl. a. sådan studiecirkelverksamhet 
som avsåg att utveckla kommunikationsfärdighctcn hos handikappade, 
t. ex. i åtbördsspråket, blindskrift och maskinskrivning. I prop. 1975: 23 

om vidgad vuxenutbildning samt studiestöd till vuxna m. m. fram
höll jag att man så långt möjligt bör underlätta för handikappade 
att delta i reguljära studiecirklar (s. 183, UbU 1975: 16, rskr 1975: 177). 
Frågan om vilka effekter Sö:s förslag om tilläggsbidrag för samtliga 
studiecirklar som riktar sig till de handikappade skulle få för möjlig
heterna att uppnå detta bör belysas närmare. Jag vill erinra om att den 
nyligen tillsatta utredningen (U 1975: 19) om vissa folkbildningsfrågor 

m. m. har fått i uppdrag att pröva vilka ytterligare insatser som kan 
behövas för att underlätta för handikappade att delta i studiecirklar. 
Utredningen skall också belysa frågan om gränsdragning mellan folk

bildning och särskild vuxenundervisning för psykiskt utvecklingsstörda. 
Jag är därför inte beredd att nu ta ställning till Sö:s förslag. 

Jag anser att en höjning av statsbidraget till allmlinna cirklar är myc
ket angelägen. Detta bidrag bör därför höjas med 4 kr. per studietimme 
för budgetåret 1976/77. 

Jag beräknar utgifterna under anslaget till ca 506 milj. kr. vilket in
neblir en ökning med drygt 162 milj. kr. För budgetåret 1976177 bör 
62,8 milj. kr., dvs. 35,2 milj. kr. mer än för budgetåret 1975176, tillföras 
anslaget av de medel som tillfaller statsverket genom vuxenutbildnings
avgiften och de influtna. skattemedlen från de beskattade vuxenstudie
stöden. Jag beräknar därför en ökning av anslaget med 127 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
l. godkänna att 62 800 000 kr. av de medel som tillfaller stats

verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte

medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
J 976177 tillförs anslaget Bidrag till studiecirkel verksamhet, 

2. till Bidrag till studiecirkelverksamhet för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 443 000 000 kr. 

G 7. Bidrag till studieförbund 

1974/75 Utgift 14 400 000 
1975176 Anslag 16 300 000 
1976/77 Förslag 16 300 000 
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Enligt de speciella gmnder som godtagits av 1963 års riksdag (prop. 
1963: 36, SU 1963: 74, rskr 1963: 190) utgår bidrag till av skolöver
styrelsen lSÖ) godkända studieförbund (f. n. tio). Bidraget utgår dels 
till organisationskostnader, dels till kostnader för pedagogisk verksam

het. 
Bidraget till organisationskostnaderna fördelas mellan studieförbun

den på grundval av det genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade 
studietimmar under de tre senaste åren. Principerna för fördelningen 

utformas närmare av regeringen (prop. 1974: 28, UbU l 974: 27, rskr 
1974: 249). Från organisationsbidragct utbetalar Sö ett särskilt bidrag 

för bildningsverksamhet bland sjömän (prop. 1963: 36 s. 83). 
Bidraget till pedagogisk verksamhet fördelas mellan förbunden i pro

portion till genomsnittliga antalet statsbidragsberättigade studietimmar 
under de tre senaste verksamhetsåren. Bidraget skall användas för åt
gärder av pedagogisk natur inom studiecirkelverksamheten, i första hand 
till utgifter för utbildning av ledare för studiecirklar, framställning av 
studiematerial och pedagogiska hjälpmedel, anskaffande av apparater 

för pedagogiskt bruk samt pedagogisk försöksverksamhct. 
Sedan budgetåret 1967/68 utgår ett särskilt belopp till studieförbun

dens pedagogiska verksamhet bland handikappade, sedan budgetåret 
1972/73 ett bidrag till produktion av studiematerial för handikappade 

och sedan budgetåret 1975/76 bidrag till tekniska och organisatoriska 
stödåtgärder för handikappade. Dessa medel skall fördelas mellan studie
förbunden med hänsyn till deras insatser för att utveckla studiehjälpme
del och studiemetoder m. m. för handikappade. 

För budgetåret 1975/76 har 4,8 milj. kr. tillförts anslaget av de medel 
som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgift m. m. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver- Före-
styrelsen draganden 

Utgifter 
Bidrag till studieförbundens 

organisationskostnadcr 8 000000 +I 000 000 +1000000 
Bidrag till studieförbundens 

pedagogiska verksamhet 9 600000 +2000000 ' 800 000 ' Bidrag till studicförbundens 
pedagogiska verksamhet 
för handikappade 1 000000 + 500000 + 400 000 

Bidrag till produktion av 
studiematerial och tekniska 
och organisatoriska stödåt-
gärder för handikappade 1500000 + 500 000 + 400 000 

Försöksverksamhet med upp-
sökande verksamhet i bo-
stadsområden 1000000 of. +1 000000 

21100 000 +4000000 +3600000 
Inkomster 
Vuxenutbildningsavgift 4 800 000 of. +3 600 000 

Nettoutgift 16 300 000 +4000000 of. 
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Skolöverstyrelsen 

1. 0-alternativet skulle innebära minskade bidrag till studieförbun

dens pedagogiska verksamhet ( -1 015 000 kr.). 
2. Med hänsyn till de ökade uppgifterna för studieförbunden föreslår 

Sö en höjning av bidraget till organisationskostnader ( + 1 000 000 kr.). 

3. En höjning föreslås av bidraget till studieförbundens pedagogiska 

verksamhet ( +2 000 000 kr.). 
4. Bidraget till studieförbundcns pedagogiska verksamhet för handi

kappade föreslås öka med 500 000 kr. och bidraget till produktion av 
studiematerial för handikappade med 500 000 kr. ( + 1 000 000 kr.). 

Föredraganden 

De reformer beträffande uppsökande verksamhet m. m. som nyligen 

genomförts och den stora ökningen av antalet studiecirklar ställer nya 
krav på studieförbunden. För budgetåret 1976/77 förordar jag en höjning 
av bidraget till studieförbundens organisationskostnader med l 000 000 

kr. och till studieförbundens pedagogiska verksamhet med 800 000 kr. 

Vidare bör bidraget till studieförbundens pedagogiska verksamhet för 

handikappade höjas med 400 000 kr. och bidraget till produktion av 
studiematerial för handikappade med 400 000 kr. 

För budgetåret 1975/76 anvisade riksdagen 1 milj. kr. för uppsökande 
verksamhet i bostadsområden. Den uppsökande verksamheten riktar sig 

till vuxna med kort utbildning. I denna skall invandrare och handikap
pade prioriteras. Vidare skall särskild uppmärksamhet ägnas åt hemar
betande. För budgetåret 1976/77 bör högst 2 milj. kr. anvisas för denna 
försöksverksamhet. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag de ökade utgif
terna under anslaget till sammanlagt 3,6 milj. kr. För budgetåret 1976/77 
bör ytterligare 3,6 milj. kr. tillföras anslaget av de medel som tillfaller 
statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skattemed
len från de beskattade vuxenstudiestöden. Jag beräknar därför ofödind
rat anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att 8 400 000 kr. av de medel som tillfaller statsver

ket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1976/77 tillförs anslaget Bidrag till studieförbund, 

2. till Bidrag till studieförhund för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

anslag av 16 300 000 kr. 

G 8. Bidrag till driften av folkhögskolor 

] 974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

127 608 503 
153 228 000 
180 997 000 
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Från anslaget utgår statsbidrag till driftkostnader för totalt 108 folk

högskolor. Skolornas verksamhet omfattar dels vinterkurser, dels äm

neskurser. Elevantalet vid vinterkurser och minst 30 veckor långa äm

neskurscr utgjorde under arbetsåret 1974175 ca 12 400 och vid övriga 

ämneskurscr ca 53 000. Bidrag till driftkostnader för folkhögskolor ut

går enligt förordningen (1966: 758) om statsbidrag till driftkostnader för 

folkhögskolor (ändrad senast den 27 november 1975) till löner m. m. åt 

lärare och rektor med 100 <Jo av de faktiska kostnaderna, till kostnader 

för kurativ verksamhet och studie- och yrkcsorientering samt till kostna

der för viss annan personal med, beroende på skolans storlek, 50-150 % 

av ett indexbundet bidragsundcrlag av 135 900 kr. för budgetåret 1975/76 

samt till pedagogisk utrustning m. m. med 50-150 % av ett bidrags

underlag om 13 000 kr. Utöver nämnda bidrag utgår avgiftsbidrag, dvs. 

bidrag till vissa avgifter enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring 

(omtryckt 1973: 908, ~indrad senast 1975: 949) och lagen (1968: 419) 

om allmän arbetsgivaravgift (ändrad senast 1975: 953), beträffande rek

tor och lärare. Efter skolöverstyrelsens (SÖ) prövning i varje särskilt fall 

kan från anslaget utgå även bidrag till kostnader för personlig assistans 

~tt handikappade elever vid folkhögskolor. Från anslaget utgår även 

medel till försöksverksamhet med ökad lärartäthet för handikappade 

elever och till försöksverksamhet med kurser för bl. a. psykiskt ut

vecklingsstörda, svårt rörelsehindrade och hörselskadade elever samt 

till försöksverksamhct med samordningstjänster inom vuxenutbildning

en. 

Skol överstyrelsen 

Omfattningen av undervisningen vid folkhögskolor under de fem 

senaste budgetåren framgår av följande uppställning 

Budgetår Antal deltagare ~ntal deltagare Antal deltagare 
Vinterkurs Amneskurs Sammanlagt 

1970/71 13 207 18 637 31 844 
1971/72 13 299 25 860 39 159 
1972/73 13 554 33 885 47 439 
1973/74 12 900 40000 52 900 
1974/75 12 400 53 000 65 400 

1. För höjning av lönekostnadspålägg beräknas 1 299 300 kr. 

2. Sö ber~iknar att den totala utbildningsvolymen för budget;1ret 

1976177 kommer att uppgå till ca 650 000 elevveckor, dvs. lika många 

som innevarande budgetår. De kostnader för förskott och slutreglering 

som skall belasta detta anslag beräknar Sö till 138 063 700 kr. Härtill 

kommer kostnader för avgiftsbidrag och lönckostnadspålägg med 

39 245 000 kr. 

3. Ca 2 800 fysiskt, psykiskt och socialt handikappade studerande 
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deltog i folkhögskolekurser läsåret 1973/74. Av dessa gick ca l 300 i 
kurser om över 30 veckor och ca 1 500 i kortare kurser. Antalet beräk
nas enligt Sö växa under arbetsåren 1975/76 och 1976/77. I väntan 
på de förslag som folkhögskoleutredningen (U 1972: 08) kan komma att 

lägga fram föreslår Sö, att beloppet för fortsatt försöksverksamhet med 
ökad lärartäthet för handikappade elever ökas med 360 000 kr., IÖncom

räkning inräknad. Totalt kommer anslagsposten således att uppgå till 
l 160 000 kr. 

4. Sö har tidigare framhållit att många handikappade av ekonomiska 
skäl inte kan delta i folkhögskolekurser, varför särskilda åtgärder måste 
vidtas för att möjliggöra deras vistelse vid skolorna även under fritid. 
Gcnomsnittskostnaden utöver statsbidrag uppgår för de handikappade 
till ca 55 kr. per dygn. Sö upprepar nu sitt förslag om ett inackordc
ringsbidrag enligt samma grunder som bidraget till löntagarorganisa
tionernas centrala kursvcrksamhet dvs. 45 kr. per elevdygn och hälften 
av de faktiska kostnaderna för deltagarnas resor. För denna försöksverk

samhct med kurser för bl. a. psykiskt utvecklingsstörda, svårt rörelse

hindrade och hörselskadade elever bör enligt Sö beräknas 800 000 kr. 

Totalt kommer anslagsposten således att uppgå till 1 509 000 kr. 
5. Nu föreliggande erfarenheter av försöken med kontaktverksam

het inom vuxenutbildningen visar enligt Sö att detta bidrag verkat 
högst stimulerande för nya kontakter mellan folkhögskolorna och 
studieförbunden. Behoven är betydligt större än vad som kan tillgodoses 
genom nu gällande anslagsbelopp. I syfte att låta försöksverksamheten 
vidgas att omfatta .fler folkhögskolor än f. n. föreslår Sö att resurserna 
under nästa budgetår skall motsvara kostnaden för 4 500 undervisnings
timmar. Kostnaderna för verksamheten beräknas uppgå till 349 000 kr., 
vilket innebär en ökning med 149 000 kr. 

6. I skrivelse den 25 oktober 1974 har Sö i anslutning till framställ
ningar om inrättande av nya folkhögskolor i Mariannelund och Gök
borg funnit skäl att tillstyrka att den av Nordiska folkhögskolan i 
Kungälv bedrivna kursvcrksamhctcn i Göteborg omvandlas till själv

ständig statsunderstödd folkhögskola med Göteborgs kommun som 
huvudman. Sö föreslår därför att statsbidraget till Göteborgs folkhög
skola med hänsyn till ökade lärarlönekostnader beräknas till 41 000 kr. 

Bidraget till kringpersonal vid skolan beräknas till 140 000 kr., dvs. to

talt 181 000 kr. budgetåret 1976177. 
7. Under innevarande budgetår har för fritidsledarutbildningen vid 

folkhögskolorna beräknats 700 000 kr. under anslaget Bidrag till ung
domsorganisationcrnas centrala verksamhet m. m. Anslagsposten bör nu 
enligt SÖ föras upp under anslaget Bidrag till driften av folkhögskolor. 
Sö anser inte att ytterligare områden inom fritidsledarutbildningen bör 

uppbära stöd över anslaget eller att dimensioneringen bör ökas förrän 
erfarenhet av det första verksamhetsåret föreligger. Sö menar dock i 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdcpartementet 471 

princip, och i anslutning till avgivet remissvar på folkhögskoleutred

ningens betänkande om fritidsledarutbildningen (Os U 1974: 11), alt de 

anslagna medlen inte är tillräckliga för att ge utbildningen önskvärd kva

litet. På sikt bör sålunda anslaget enligt Sö nå upp till av utredningen 

föreslagna 1 800 000 kr. För budgetåret 1976177 föreslår Sö att 1 milj. 

kr. anslås till nämnda utbildning, dvs. en ökning med 300 000 kr. 

8. För innevarande budgetår har 500 000 kr. ställts till Sö:s för

fogande för att därigenom medverka till att lösa de läraranställnings

problem, som uppkommer då kursantalet vid vissa skolor växlar från 

år till år. Sö föreslår, att beloppet räknas upp med 80 000 kr.. vilket 

motsvarar löneökningen. 

9. Enligt 8 § förordningen (1966: 758) om statsbidrag till driftkostna

der för folkhögskolor (ändrad senast 1975: 399) utgår bidrag till kostna

der för avlöning till annan personal än rektor och lärare - det s. k. 

kringpersonalbidraget - med 65 000 kr. för 3 400 elevveckor. Vid lägre 

eller högre elevveckotal minskas eller ökas beloppet med högst hälften, 

dvs. inom 1 700-5 100 elevveckor. Bidragsbeloppct jämkas varje år i 

förhållande till de ändringar, som efter 1965 inträtt i den statligt löne

rcglerade personalens lönenivå. Det jämkade bidraget för 1974175 utgör 

122 430 kr. Då denna jämkning utförs tas inte hänsyn till de lönekost

nadspåslag av olika slag, som arbetsgivaren har att erlägga. Huvudman

nens andel av lönekostnaderna ökar sålunda på ett sätt som skapar på

tagliga problem vid många skolor och som enligt Sö inte förutsågs då 

riksdagen fattade beslut som avsåg att säkra en från år till år oförändrad 

fördelning av lönekostnader för viss kringpersonal mellan staten och hu

vudmannen. 
Sö framhåller vidare bl. a. att den snabba ökningen av antalet kur

ser vid folkhögskolorna snabbt ökar antalet administrativa uppgifter 

vid skolorna. Skolorna har enligt Sö uppenbara svårigheter att täcka 

de kostnader som är förenade med ökat behov av administrativ hjälp. 

Detta får konsekvenser för den totala verksamheten. Om staten skulle 

bidra med 30 000 kr. per s. k. normalskola, vilkd av Sö bedöms som 

rimligt med hänsyn till föreliggande behov, skulle anslagsposten behöva 

uppräknas med 3,9 rnilj. kr. Med hänsyn till övriga kostnadsökningar 

under anslaget föreslår Sö för budgetåret 1976/77 en uppräkning med 

1,3 milj. kr., vilket förstärker normalskolans budget med 10 000 kr. 

:rvJot den här tecknade bakgrunden föreslår Sö en höjning av det 

grundbclopp, som anges i 8 § statsbidragsförordningen från 65 000 kr. 

till 70 000 kr. Sö beräknar således kostnaderna för en sådan förändring 

till 1,3 milj. kr. budgetåret 1976177. 

10. Statsbidraget till pedagogisk utrustning såsom litteratur, tidningar, 

tidskrifter och förbrukningsmaterial enligt 9 § statsbidragsförordningen 

är inte indexreglerat. Om dess ursprungliga köpvärde skall behållas, 

bör bidraget enligt SÖ utgå med 18 000 kr. för 3 400 elevveckor. Sö 
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är dock inte beredd föreslå att hela denna värdeminskning kompenseras 

till budgetåret 1976/77 utan föreslår att bidraget uppräknas till 15 000 

kr. för 3 400 elevveckor. Kostnadsökningen beräknas till 200 000 kr. 

Totalt beräknar Sö att de utbildningsinsatser som skall belasta detta 

anslag kommer att öka med ca 30 839 000 kr. 

lnriit11111de av en sjiilvstiindig folkhögskola i Göteborg 

Göteborgs Arbetarinstitut startade i slutet av 1950-talct en folkhög

skola i externatform i Göteborg. Ar 1967 övergick undervisningen till 

s. k. fristående ämneskurser under Nordiska folkhögskolans i Kungiilv 

huvudmannaskap, varvid externatformen bibehölls. Mellan folkhögsko

lan i Kungälv och dåvarande Göteborgs stad träffades ett avtal, som in

nebar att staden skulle svara för ej statsbidragsberättigade kostnader for 

folkhögskolan i Göteborg. 

Nordiska folkhögskolan i Kungälv och Nordens folkliga akademi, ock

så den i Kungälv, har vissa administrativa funktioner gemensamt. För
slag har väckts om att de två institutionerna, efter att en femårig försöks

period för akademin gick ut år 1973, skall integreras. Nordiska minister

rådet har beslutat att akademins verksamhet skall fortsätta i oförändrad 

form i avvaktan på vissa kompletterande utredningar. Frågan är ännu 

inte avgjord. 

Göteborgs kommunstyrelse har i skrivelse framhållit att om en sam

manslagning av de tvf1 institutionerna kommer till stånd måste folkhög

skolan i Göteborg få en ny huvudman om verksamheten diir skall kunna 

fortsätta. Kommunstyrelsen hemställde om att folkhögskoleundervis

ningen i Göteborg skulle få bedrivas som en självständig folkhögskola i 

externatform fr. o. m. den l juli 1975 under namnet Göteborgs folkhög

skola. 

Göteborgs kommunstyrelse har inkommit med ytterligare skrivelse 

i vilken den har framhållit att det frtm många synpunkter [ir önskvärt att 

ett beslut fattas snarast om att en självständig folkhögskola med Göte

borgs kommun som huvudman får inrättas fr. o. m. den 1 juli 1975 

oberoende av hur Nordiska folkhögskolan i framtiden kommer att 

organiseras. 

Efter remiss har yttrande över skrivelsen avgetts av Sö, 11niversitcts

ka11slcrsiimbctct ( U K)f) och f ol klzögskoleut redningen. 

Sö föreslog i sitt remissvar att den kursvcrksamhct som Nordiska 

folkhögskolan i Kungälv bedriver i Göteborg skulle få organiseras som 

en självständig folkhögskola med Göteborgs kommun som huvudman. 

VKA:s yttrande gällde enbart fritidsledarutbildningen. Av yttrandet 

framgår bl. a. att det av kommunstyrelsen uttalade behovet av utbil

dade inom fritidsornrådet enligt UKi\:s mening väl kan tillgodoses 

~iven utan fritidsledarutbildningen vid Göteborgs folkhögskola, varför 

denna speciella fråga ej bör bli avgörande för ställningstagandet till 
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huvudfrågan, dvs. inrättande av en självständig folkhögskola Göte

borg. Folkhögskoleutredningen hade inhämtat att integration mellan 

Nordiska folkhögskolan i Kungälv och Nordens folkliga akademi inte 

var aktuell från nämnd tidpunkt. Utredningen underströk emellertid 

i sitt yttrande att det var angeläget att den kultur- och vuxenutbild

ningsresurs som folkhögskolan utgör skall finnas i storstadsområdcna 

och att det faktum att de studerande bor utanför skolan inte behöver 

betyda att folkhögskolekursen blir mindre värdefull för dem som går 

där. Då utredningen inte ansåg sig kunna ta ställning till förhållanden 

som rör enskilda skolor, avstod utredningen från yttrande gällande den 

lämpliga tidpunkten att inrätta en självständig skola i Göteborg. 

Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation har i särskild skrivelse 

bl. a. framhållit att lagen (1974: 12) om anställningsskydd kan ådraga 

skolorna lärarlönekostnader, vilka inte var aktuella då nuvarande stats

bidragsbestämmelser utformades. Det gäller den riitt till lön som upp

sagd lärare enligt lagens § 12 är tillförsäkrad. Organisationen, som er

inrar om att statsbidrag utgår till kommunerna för ifrågavarande ända

m[d, förutsätter, att lönekostnader av detta slag blir statsbidragsberätti

gade fr. o. m. budgetåret 1976/77. 

F öredragandell 

Utvecklingen inom folkhögskolan kännetecknas av en minskning av 

antalet studerande i kurser över 30 veckors längd. Denna minskning 

- som enligt skolöverstyrelsen (SÖ) har sin huvudsakliga orsak i 

minskade behov av behörighctsgivande utbildning bland unga vuxna 

i kombination med ovanligt små årskullar i åldrarna 20-24 år och 

ökande tillgång på annan behörighetsgivande utbildning på hemorten 

~in folkhögskoleutbildning - har varit märkbar i sökandefrekvcnsen 

sedan läsåret 1970/71 och i antalet antagna sedan läsåret 1972/73. 

Minskningen läsåret 1974/75 uppgick till drygt tre procent mot sju pro

cent läsåret 1973/74 i jämförelse med närmast föregående år. Antalet 

studerande vid vinterkurserna var 1974 i vecka 40 enligt statistiska cen

tralbyråns undersökning 9 181 och antalet deltagare i ämncskurserna 

om minst 30 veckor 3 636. Det sammanlagda antalet studerande i långa 

kurser var sålunda 12 817 hösten 1974. Enligt Sö:s bedömning kan en 

viss ytterligare minskning förutses under läsåren 1975/76 och 1976/77 

även om bl. a. det ökade studiestödet för vuxna kommer att frfönja re

kryteringen. 

Antalet studerande i ämneskurser fortsätter att växa snabbt. Läsåret 

1973/74 ordnades ca l 650 ämneskurser om högst 15 veckor med mer 

än 44 000 deltagare. Under läsåret 1974/75 har denna verksamhet ökat 

med ca 20 %. Eftersom många ämneskurser är korta, tillför dock denna 

omfattande verksamhet skolformen ett litet antal elevveckor. Sålunda 
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tillförde 1 555 kurser om högst åtta veckors längd läsåret 1973174 skol
formen endast ca 50 000 elevveckor, vilket är mindre än 10 % av det 
totala antalet elevveckor. Hela denna kursmängd svarar mot en minsk

ning med endast sex studerande vid var och en av de långa kurserna vil
ka är drygt 250 till antalet. ökningen av antalet ämneskurser kommer 
läsåret 1976/77 inte att helt uppväga minskningen av antalet elevveckor 
baserade på de långa kurserna. 

Under de senaste åren har alltså en omorientering av folkhögskolans 

verksamhet kunnat iakttas. Uttryck härför är bl. a. ämneskurscrnas 
snabba tillväxt och att allt fler elever med sociala, fysiska och psykiska 
handikapp söker sig till skolorna. 

För att utreda vilken roll folkhögskolan kan och bör spela i kulturliv 
och utbildningssamhälle tillkallades år 1972 en särskild utredning, folk

högskoleutredningen (U 1972: 08). Utredningen planerar enligt vad jag 
erfarit att inom kort lämna sitt huvudbetänkande. 

Eftersom folkhögskoleutredningen enligt sina direktiv skall utvärdera 
en rad särskilda åtgärder inom folkhögskolan är jag inte nu beredd att 

föreslå förändringar av t. ex. bidragsreglerna. Den omfattande och vik

tiga försöksverksamhet skolorna bedriver på handikappområdet utvär

deras f. n. av utredningen. Med hänsyn till områdets angelägenhet är 
jag likväl beredd att förorda att handikappverksamheten tillförs yttcrli-

gare resurser. 
För höjning av lönekostnadspålägg beräknar jag 1 299 300 kr. (l) 

I likhet med Sö bediknar jag att den totala utbildningsvolymen för 
nästa budgetår kommer att uppgå till ca 650 000 elevveckor. Jag beräk
nar kostnaderna för förskott och slutrcglcring samt kostnaderna för av
giftsbidrag och lönekostnadspålägg till totalt ca 176 488 700 kr. (2) 

I innevarande års statsbudget beräknas under detta anslag 800 000 kr. 
för försöksverksamhet med ökad l~irartäthet för handikappade elever. 
Jag anser att denna verksamhet är angelägen och för att möjliggöra en 
viss utvidgning av den beräknar jag för budgetåret 1976/77 ytterligare 

lClO 000 kr., dvs. totalt 900 000 kr. (3) 
I statsbudgeten för innevarande år beräknas också sammanlagt 

709 000 kr. för försöksverksamhet med kurser för bl. a. psykiskt ut
vecklingsstörda, svårt rörelsehindrade och hörselskadade elever. Även 

denna verksamhet är betydelsefull och bör tillföras ytterligare resurser. 
I avvaktan på förslag från folkhögskoleutredningen är jag dock inte 
beredd att tillstyrka Sö:s förslag om att inackorderingsbidrag och rese

kostnadsbidrag skall utgå enligt samma grunder som bidraget till lön
tagarorganisationernas centrala kursvcrksamhet. För här avsedd för
söksverksamhet beräknar jag ytterligare 200 000 kr., dvs. totalt 909 000 

kr. budgetåret 1976/77. (4) 
Folkhögskoleutredningen prövar också försöksverksamheten med 

samordningstjänster inom vuxenutbildningen. I avvaktan på dess för-
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slag i detta avseende beräknar jag för nästa budgetår ett oförändrat 

medelsbehov för detta ändamål, dvs. 200 000 kr. (5) 
Göteborgs kommun har i skrivelse hemställt att den av Nordiska 

folkhögskolan i Kungälv bedrivna folkhögskoleundervisningen i Göte
borg skall få bedrivas som självständig folkhögskola i externatform 
fr. o. m. den 1 juli 1975. Skrivelsen har som jag tidigare redovisat remit
terats till Sö, universitetskanslcrsämbetet och folkhögskoleutredningen. 
Sö har tillstyrkt inrättandet av en självständig statsunderstödd folkhög

skola med Göteborgs kommun som huvudman. Folkhögskoleutredning
en framhöll bl. a. att utredningen inte ansåg sig kunna ta ställning till 
enskilda skolor, varför utredningen avstod från att yttra sig över lämp

lig tidpunkt för att inrätta en självständig folkhögskola i Göteborg. 
Eftersom inget akut behov av den föreslagna åtgärden föreligger och 
folkhögskoleutredningens huvudbetänkande därför mycket väl kan av
vaktas är jag inte beredd att tillstyrka framställningen angående inrät
tande av en självständig folkhögskola i Göteborg. (6) 

Under innevarande budgetår har för fritidsledarutbildningen vid 
folkhögskolorna beräknats medel under anslaget Bidrag till ungdoms
organisationernas centrala verksamhet m. m. Medel för utbildning av 
fritidsledare bör fortsättningsvis beräknas under detta anslag. Jag delar 

Sö:s uppfattning att ytterligare områden inom fritidsledarutbildningen 

inte bör uppbära stöd över anslaget eller att dimensioneringen bör ökas 

förrän erfarenhet av det första försöksåret föreligger. Jag förordar oför
ändrade bidragsregler och beräknar medelsbehovet till oförändrat be
lopp_, dvs. 700 000 kr. budgetåret 1976177. (7) 

Jag beräknar medelsbehovet för åtgärder för att bereda folkhögskol
lärare fortsatt anställning under nästa läsår till oförändrat belopp, dvs. 
500 000 kr. Jag räknar vidare med att den summan skall täcka det be
hov av medel för löner under uppsägningstid, som Rörelsefolkhögsko
lornas intresseorganisation tagit upp. (8) 

I avvaktan på kommande förslag från folkhögskoleutredningen är 
jag inte nu beredd att tillstyrka Sö:s förslag om förändringar av det s. k. 
kringpersonalbidraget och bidraget till pedagogisk utrustning. (9 och 
10) 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till driften av folkhögskolor för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 180 997 000 kr. 

G 9. Bidrag till byggnadsarbeten \'id folkhögskolor 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

4 375 646 

6 000 000 

6 000 000 

Reservation 10 848 742 

Enligt kungörelsen (1958: 480) om statsbidrag till byggnadsarbeten 

vid folkhögskolor (ändrad senast 1974: 394) kan statsbidragsberättigad 
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folkhögskola få bidrag till kostnaderna för anskaffande av permanenta 
skollokaler och bostäder åt lärare och elever genom ny-, till- eller om
byggnad eller genom förvärv och iordningställande av befintlig byggnad. 
Statsbidrag till permanenta lokaler utgår med högst 75 % av ett bidrags
underlag som beräknas på olika sätt beroende på lokalernas karaktär. 

Till kostnaderna för uppförande av provisoriska lokaler utgår statsbi
drag med 325 kr. per kvadratmeter nettogolvyta. Statsbidrag utgår vi
dare med 50 % av den beräknade kostnaden för första uppsättningen 

stadigvarande undervisningsmatcriel och med högst 75 % av beräknade 
kostnader för inredning av och inventarier till elevbostäder. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) har, för att få en uppfattning om folkhögsko
lornas önskemål på längre sikt, under hösten 1974 på nytt inventerat 
skolornas byggnadsplancr. Det redovisade invcstcringsbehovet motsva
rar ett totalt mcdclsbehov av ca 86,8 milj. kr., varav medelsbehovct för 
s. k. rörelseskolor utgör ca 60,9 milj. kr. En fortsatt prioritering av dessa 

skolor är enligt Sö nödvändig. 
Under budgetåren 1965/66-1975/76 har per budgetår anvisats 5 

milj. kr. för byggnadsarbetcn. Sedan budgetåret 1967 /68 har härutöver 
1 milj. kr. anvisats för inredning och inventarier. 

Med hänvisning till invcsteringsbehovet föreslår Sö att anslaget ökas 
till 10 milj. kr. per budgetår under perioden 1976/77-1980/81. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor för budgct
ftrct 1976/77 anvisa ett rcservationsanslag av 6 000 000 kr. 

G 10. Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. till folkhög

skolor 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

2 205 101 
2 450 000 

2 500 000 

Reservation 1850502 

Av anslaget disponeras 1 milj. kr. till engångsanskaffning av dyrbarare 

pedagogisk utrustning m. m. Beloppet skall även kunna användas till ut
gifter för tekniska anordningar vid vissa folkhögskolor för att underlätta 
för handikappade att delta i folkhögskolekurser. 

För sanering av vissa folkhögskolors ekonomi har anvisats 1 milj. kr. 
och till bidrag till Finska folkhögskolan i Sverige och Samernas folk

högskola i Jokkmokk 450 000 kr. 
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Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår oförändrad medclsanvisning för bi

drag till engångsanskaffning av pedagogisk utrustning och tekniska an
ordningar för handikappade elever, dvs. 1 milj. kr. budgetåret 1976/77. 

Under arbetsåret 1974/75 deltog ca 3 000 handikappade elever i sko

lornas vinterkurser eller i längre eller kortare ämneskurser. 

Folkhögskolornas orientering mot omfattande ämncskursverksamhet 

och därav följande breddat elevunderlag ställer enligt Sö stora och fort

löpande krav på förnyelse av skolornas pedagogiska utrustning. För 

budgetåret 1974/75 tilldelades skolorna sammanlagt 685 000 kr.; skolor

nas ansökningar uppgick emellertid till över l milj. kr. 

Vidare har 20 skolor tilldelats drygt 300 000 kr. för tekniska cch pe

dagogiska stödåtgärder. Bidragen har enligt Sö varit av utomordentlig 

betydelse i skolornas strävan att integrera handikappade elever i vanlig 

studiemiljö. 
I avvaktan på förslag från folkhögskoleutredningen (U 1972: OS) före

slår Sö oförändrad medelsanvisning för bidrag till sanering av folk

högskolornas ekonomi, dvs. l milj. kr. budgetåret 1976.177. Sö föreslår 
vidare att de speciella bidrag som utgår till Finska folkhögskolan i 

Haparanda och Samernas folkhögskola i Jokkmokk upprliknas med 

50 000 kr. tiil 500 000 kr. 

Sö bcr:iknar 0-alternativet under anslaget till -122 500 kr. 

F öredragande11 

Jag räknar i likhet med skolÖ\'erstyrelsen (SÖ) medel för ped:igogisk 

utrustning med 1 milj. kr. 

En sanering av folkhögskolornas ekonomi inleddes budgetåren 1964/65 
-1966/67 genom ett provisoriskt driftbidrag på sammanlagt 13 milj. 

kr. För att den påbörjade saneringen skulle kunna fullföljas infördes p~t 
förslag av Folkhögskolornas statsbidrags utredning (Stencil E 1965: 5) 

ett nytt saneringsbidrag på 10 milj. kr. att fördelas under en fcm[irs

period. Efter periodens slut budgetåret 1971/72 har årligen a1~slagits 

1 milj. kr. Under perioden 1967/68-1974/75 har totalt J:U milj. kr. 
delats ut i form av 114 olika bidrag. Bidragen har tilldelats '.'8 skolor. 

Medclbic.lraget per skola är alltså 334 000 kr. f'örcgårnde budgetår 

fördelades saneringsbidraget mellan tio olika folkhögskolor. T avvaktan 

på förslag från folkhögskoleutredningen (U 1972: 08), som har i upp
drag att utreda bl. a. den framtida utformningen av saneringsbidr:iget, 

räknar jag i likhet med Sö med oförändrat medelsbehov för sanering 

av folkhögskolornas ekonomi, dvs. 1 milj. kr. 

Jag delar även Sö:s uppfattning om att de speciella bidrag som utgår 

till Finska folkhögskolan i Haparanda och Samernas folkhögskola i 

Jokkmokk bör räknas upp till 500 000 kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till engä11gsanskaffning av utrustning m. 111. till 

folkhögskolor för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservations
anslag av 2 500 000 kr. 

G 11. Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursYerksamhct 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
l 976177 Förslag 

7 104 302 
12 655 000 
18 553 000 

Statsbidrag utgår fr. o. m. budgetåret 1970171 till löntagarorganisatio
nerna för deras centrala kursverksamhet enligt beslut av statsmakterna 
år 1970 (prop. 1970: 35, SU 1970: 107, rskr 1970: 273). Enligt bestäm
melserna i förordningen (1970: 272) om statsbidrag till löntagarorganisa
tioners centrala kursverksamhet (ändrad senast 1975: 217) utgår stats
bidrag till kostnader för undervisning, resor och inackordering. Till 

ersättning för undervisningskostnader utgår statsbidrag med 100 % av 

de faktiskt utgående ersättningarna, dock högst 115 kr. per elevvecka. 
Till kostnader för deltagares resor utgår bidrag med hälften av de fak
tiska kostnaderna och för inackordering med 45 kr. per elevdygn. 

Bidragsberättigad kurs skall omfatta minst fem kursdagar eller, i 
fråga om kurs som inom en för kursdeltagarna sammanhållen utbild
ningsgång uppdelas på flera kurstillfällen (delkurser), sammanlagt minst 
fem kursdagar. Vidare skall kurs för att vara bidragsberättigad till inte 
obetydlig del avse utbildning i allmänna ämnen, såsom samhällskun
skap, nationalekonomi, psykologi, svenska, matematik eller produktions
teknik. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (Sö) beräknar för budgetåret 1974175 statens bidrag 

till löntagarorganisationernas centrala kursverksamhet till ca 9,5 milj. 
kr. Under innevarande budgetår har anslaget förts upp med 12 655 000 

kr. 
Sö föreslår att oförändrade bidragsregler skall gälla under budgetåret 

1976177 men beräknar att verksamheten kommer att öka med ca 15 %. 

Den beräknade verksamhetsökningen beror enligt Sö på att organisatio
nerna kommer att utbilda fler funktionärer. En bidragande orsak härtill 
är tillkomsten av lagarna om facklig förtroendemans ställning på arbets

platsen och arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. 

Landsorganisationen i Sverige har i särskild skrivelse hemställt om 
att bidragsreglerna till löntagarorganisationernas centrala kursverksam-
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het ändras så att i ett första steg en 75-procentig kostnaJstäckning ge
nom bidrag snarast uppnås, att i ett längre tidsperspektiv en 100-pro

centig bidragstäckning realiseras samt att bidragsreglerna utformas så 
att bidraget skyddas mot en fortlöpande pcnningvärdeförändring. 

Föredraganden 

Statsbidraget som infördes genom beslut av 1970 års riksdag har fört 
med sig en betydande expansion av den fackliga utbildningsverksamhe

ten. Under föregående budgetår har dock märkts en viss stagnation av 
den allmänna fackliga utbildningen. En fortsatt utbyggnud av denna 

utbildning är önskvärd inte minst mot bakgrund av att den i första 
hand riktar sig till grupper inom den fackliga rörelsen, vilka har kort 
grund ut bildning. 

Verksamheten under budgetåret 1974/75 omfattade 589 kurser, 4 3 ll 
kursdagar och 17 175 kursdeltagare. Den planerade kursvcrksamheten 
under innevarande budgetår omfattar ca 650 kurser, ca 4 900 kursda

gar och ca 20 000 kursdeltagare. 
Skolöverstyrelsen (Sö) föreslår i sin anslagsframställning att oför

ändrade bidragsregler skall gälla under budgetåret 1976/77. Mot bak
grund av att ytterligare för samhället väsentliga informations- och ut

bildningsuppgifter under senare tid ålagts de fackliga organisationerna 

anser jag att det är nödvändigt att förbättra bidragsbcstämmelserna. De 
fackliga organisationerna måste nu i sin utbildningsvcrksamhet också 
informera dels om lagen (1974: 358) om facklig förtroendemans ställ
ning på arbetsplatsen m. m., dels om Jagen (1974: 981) om arbetstagares 
rätt till ledighet för utbildning. Därutöver kommer förestående refor

mer på arbetsrättens område att kräva betydande informationsinsatser. 
En ytterligare satsning, både kvalitativt och kvantitativt, är enligt min 
mening en förutslittning för en fortsatt utbyggnad av vuxenutbildningen. 
Jag förordar att bidraget till inackordering höjs från 45 kr. till 65 kr. 
per dygn och att bidraget till undervisningskostnader höjs från högst 
115 kr. till högst 135 kr. per elevvecka. 

Jag räknar med att en höjning av bidragsbeloppen leder till att kurs
verksamhetcn kommer att öka nästa budgetår. Vid beräkningen av 
medelsbehovct har jag tagit hänsyn htirtill. 

Mot bakgrund av dels förslaget om ändring av bidragsbeloppen, dels 
den beräknade expansionen av kursverksamheten förordar jag att an

slaget förs upp med 18 553 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kursverk

samhet för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

18 553 000 kr. 
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G 12. Undcn'isning för invandrare i svenska språket m. m. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

55 721 411 
49 336 000 

58 929 000 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. elementär undervisning i 
svenska språket med samhällsorientering för vuxna invandrare, vilka är 

stadigvarande bosatta i Sverige samt kostnader för cirkelledarutbild
ning, pedagogiskt utvecklingsarbete och administration. Från anslaget 

utgår även rnedel till försöksverksamhet med uppsökande verksamhet 
m. m. bland hemarbetande invandrare. Sedan budgetåret 1974/75 be
strids frtin anslaget också kostnader för skolöverstyrelsens (SÖ) register 
över den lagstadgade invandrarundervisningen. 

Fi_ir anslaget gäller Kungl. Maj:ts bestämmelser den 25 maj 1973 om 

undervisning för invandrare i svenska språket m. m. (ändrade den 17 

maj 1974). Bestämmelserna innebär bl. a. att statsbidrag utgår vid under
visning i svenska språket med samhällsorientering samt vid särskild 

samhällsundervisning med högst 81 kr. per studietimme fördelade på 

kostnader för ledararvode, studiemateriel, lokaler samt uppsökande 
verksamhet och lokal administration. Undervisningen, som bedrivs som 
försöksvcrksamhet, får innevarande budgetår omfatta högst 550 000 

studietimmar. Undervisningen bedrivs av Sö i samråd med arbetsmark
nadsstyrclsen och statens invandrarverk och anordnas av studieförbun
den. 

S ko/örersty re/sen 

Omfattningen av språkundervisningen under de fem senaste budget
åren framgår av följande uppställning. 

Budgetår Deltagare Studietimmar Kostnader, kr. 

1970/71 251 778 781 676 49 070 263 
1971/72 165 282' 665 556 46 346 5812 
1972/73 121 673' 515 227 33 952 097' 
1973/74 114 1291 500 744 37 259 7832 

1974/75 142 4391 713 320 66 924 966' 

1 Cirkcllcdarna ej inräknade. Dessutom bör noteras att slopandet av den maxi
mering av antalet studietimmar per cirkel (30 studietimmar) som gällde 1970/71 
har medfört längre cirklar och därmed ett mindre antal registrerade deltagare. 

' Inkl. kostnaderna för deltagare med utbildningsbidrag. 

1. För höjning av lönekostnadspålägg beräknas 883 000 kr. 

2. Sö upprepar ånyo sitt tidigare framförda förslag om att begräns
ningen av antalet timmar för studiecirkelverksamheten i svenska med 
samhällsorientering för invandrare bör tas bort. Det totala utbildnings
behovet för budgetåret 1976/77 uppskattas till ca 750 000 studietim
mar, vilket innebär en ökning med 200 000 studietimmar. Enligt SÖ:s 
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bcr~ikningar bör 300 000 studietimmar användas för den undervisning 
som är en följd av lagen (1972: 650) om rätt till ledighet och lön vid 
deltagande i svenskundervisning för invandrare och 450 000 studie
timmar för icke anställda invandrare. Sö föreslår vidare att cirkel
ledararvodet höjs med fyra kr. per studietimme. Bidraget till läromedel 
och studiematerial, vilket uppgått till åtta kr. per studietimme sedan 

1972/73, bör enligt Sö:s mening höjas med tre kr. till elva kr. Genom 
de föreslagna höjningarna skulle statsbidraget till studiecirkel i svenska 
för invandrare komma att uppgå till maximalt 88 kr. per studietimme. 

Dlfrtill kommer två kr. per studietimme för studieförbundcns centrala 
administration. }.'led ledning av en genomsnittlig timkostnad av 83 kr. 
beräknar Sö att kostnaderna för 750 000 studietimmar budgetåret 
1976177 uppgar till 62 250 000 kr. exkl. ATP-kostnader. ATP-kostna
derna beräknar Sö till 4 500 000 kr. 

3. Den isolering som många iiwandrarkvinnor utsätts för kan enligt 
Sö få allvarliga konsekvenser inte minst för familjesammanhållningen. 

Genom det bidrag till uppsökande verksamhet bland hemarbetande in
vandrare, som ställts till studieförbundens förfogande har många in

vandrarkvinnor för första gången kommit i kontakt med studieförbun
<lcns verksamhet. Preliminära uppgifter ger vid handen att ca 600 studie~ 

cirklar med ca 3 600 deltagare startat som ett resultat av den uppsö
kande verksamheten. Enligt Sö har ett av de mest avgörande studie
hindren, nämligen bristen på barntillsyn, inte i tillräcklig grad kunnat 

undanröjas. Möjligheterna därvidlag kommer emellertid att förbättras 
innevarande läsår då bidraget till uppsökande verksamhet också får ut
nyttjas till kostnader för barntillsyn. De hittills redovisade positiva re
sultaten av en planmässigt genomförd uppsökande.verksamhet i form av 
hembesök m. m. pekar enligt SÖ på att denna är nödvändig för att skapa 
den motivation för studier som ofta saknas hos de hemarbetande invand
rarna. För att den uppsökande verksamheten skall kunna spridas till fler . 
kommuner än dem i vilka denna bedrivs och för att barntillsyn i större 
utsträckning skall kunna erbjudas i samband med studierna föreslår Sö 
en ökning av bidraget med 100 000 kr. Kostnaderna för här avsedd 
verksamhet beräknas således till 600 000 kr. budgetåret 1976177. 

4. I allt större utsträckning har invandrarna enligt Sö de senaste åren 
utnyttjat möjligheten till studier i samhällsorientering i de kortare stu

diecirklar i särskild samhällsundervisning som erbjudits sedan budgetåret 
1971172. Dessa studiecirklar ägnas vanligen studier på ett specialområde, 
t. ex. det svenska skolväsendet, och utgör ett uppskattat komplement till 
studiecirklar i svenska, där möjligheten till fördjupad samhällsundervis
ning är mindre. Studieförbunden anser emellertid enligt Sö att en större 

rörlighet beträffande studiecirklarnas ·längd borde medges. Sö under

styrkcr detta önskemål och föreslår att studiecirklarna får omfatta 
10-20 studietimmar per cirkel. Försöksverksamhetcn med cirklar i 
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sömnad, matlagning, konsumentkunskap m. m. har enligt Sö slagit väl 
ut. Erfarenheterna från det första försöksåret pekar på att många hem
arbetande invandrarkvinnor valt just dessa ämnen. Många invandrare 
är ovana vid språkstudier och har av den anledningen svårt att direkt 
ta steget in i svenskcirkeln. För dessa ger kurserna i sömnad och mat- · 

lagning en första mjuk kontakt med studiecirkeln och deras ängslan kan 
efterhand övervinnas. Resultatet av denna studiecirkelverksamhet ~ir så 
gott, att Sö anser att verksamheten bör utökas med 2 500 studietimmar. 
Sö beräknar således antalet studietimmar till totalt 15 000 för särskild 
samhällsundervisning, inkl. försök med cirklar i sömnad, matlagning 

m. m. Med en genomsnittlig kostnad på 83 kr. per studietimme beräknas 
kostnaderna uppgå till 1 245 000 kr. 

5. De folkhögskolekurser i svenska och samhällsorientering som sedan 
budgetåret 1971/72 kunnat erbjudas invandrarfamiljcr sommartid har 
enligt Sö utgjort ett uppskattat alternativ till studieförbundcns svensk

undervisning. Många invandrare som av olika skäl är förhindrade att del
ta i studiecirklar har sökt sig till dessa kurser. Genom att folkhögsko

lorna kunnat erbjuda barntillsyn under kurstiden har också många hem
arbetande invandrare under lugna studieformer kunnat få svenskunder

visning. Det har enligt Sö visat sig att folkhögskolan lämpar sig väl för 
både grundläggande undervisning och för fördjupade studier i svenska · 
språket, samhälls- och kulturorientering; Sommaren 1975 anordnades 
två typer av kurser, s. k. A- och B-kurser. A-kurserna vände sig till ny

börjare och gav en mera elementär undervisning, medan B-kurserna in
nehöll fördjupad undervisning i språket och i samhällsfrågor. För B-kur
serna tillämpas en något högre deltagaravgift än för A-kurserna. Sam
manlagt 19 kurser anordnades sommaren 1975 vid folkhögskolor. Dif
ferentieringen av kursutbudet är ett önskemål från invandrarna själva. 
För 1976177 bör enligt Sö:s mening kursutbudet differentieras ytterli
gare. En del av kurserna bör då inriktas på orientering i kommunala 
frågor inför de allmänna valen 1976 då invandrarna sannolikt erhållit 

kommunal rösträtt. 
För budgetåret 1976/77 planeras tre kurstyper A-, B- och C-kurscr, av

sedda för deltagare på något olika språkliga nivåer. De rena nybörjar
kurserna (A-kurserna) beräknas få den största omfattningen med 1 250 
deltagarveckor och 275 deltagare. Dessa kurser bör kunna erbjudas till 
en låg kostnad. För B- och C-kurserna kan en något högre deltagarav

gift tas ut. Sö:s kostnader för A-kurserna beräknas till 440 000 kr., för 
B-kurserna till 80 000 kr. och för C-kurserna till 60 000 kr. Deltagar
avgifterna är beräknade till för A-kurs 75 kr. per vecka för vuxen och 
35 kr. per vecka för barn och för B-kurs 125 kr. per vecka för vuxen och 
65 kr. per vecka för barn. Enligt Sö är kostnadsökningen i viss mån be
tingad av den föreslagna differentieringen· av kursutbudet men beror i 

huvudsak på de allt större inackorderingsavgifter som folkhögskolorna 
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tvingas ta ut. Kostnaderna för här avsedd verksamhet beräknas till 
580 000 kr., dvs. en ökning med 180 000 kr. 

6. För att hålla en oförändrad ambitionsnivå vid genomförandet av 
de föreslagna åtgärderna av pedagogisk och administrativ art krävs en
ligt Sö en höjning av bidraget till ledarutbildning, administration· och 
pedagogiskt utvecklingsarbete. Sö beräknar det totala medelsbehovet 
till 1 050 000 kr., dvs. en ökning med ] 00 000 kr. 

7. Det centrala register .som förs över sådana invandrare vilka är 
undantagna från Jagen om rätt till ledighet och lön vid. deltagande i 

svenskundervisning samt sådana som deltar i undervisning har enligt 
SÖ inte fått beräknad omfattning. Sö föreslår oförändrad medelsanvis
ning för registrering och upplysningsverksamhet, dvs. 500 000 kr. bud-· 
gctåret 1976/77. 

Sö uppskattar det totala medelsbehovet för de utbildningsinsatser som 
skall belasta detta anslag till. 70 725 000 kr., dvs. en ökning med ca 21,4 
milj. kr. 

Sö har i skrivelse den 10 januari 1975 rörande studiecirklar· i svenska 

för utländska sjömän ombord på svenska fartyg i utrikes fart hemställt 
att statsbidraget till kostnader för uppsökande verksamhet och lokal 

administration höjs med 10 kr. per studietimme, att statsbidraget tilt 
verifierade kostnader för ledararvode och studiematerial höjs med 8 kr. 
per studietimme, att särskilt förskott får utbetalas för ifrågavarande 

verksamhet under budgetåret J 974175 - förskott för övrig invandrar
undervisning utgår f. n med högst 60 % av statsbidraget föregående år, 
att studieförbunden ej blir skyldiga återbetala verifierade utgifter till 
ett belopp av högst 110 000 kr. av förskottet budgetåret 1974175 och 
högst 150 000 kr. av förskottet årligen kommande budgetår samt ait 
ett anslag på 700 000 kr. får disponeras för utbildning av ledare för 
cirkelverksamheten ombord. 

Brottsförebyggande rådets arbetsgrupp rörande anpassningsfrågor för 
straffade har till rådet överlämnat rapporten "Stödåtgärder för straffade 
utlänningar'' (1974: 5). Rådets styrelse har behandlat rapporten och där
vid anslutit sig till gruppens allmänna synpunkter. Mot bakgrunden av 
gruppens förslag föreslår rådet i skrivelse den 27 januari .1975 att gäl
lande bestämmelser om undervisning för invandrare i svenska språket 
m. m. ändras så, att intagen på kriminalvårdsanstalt i fråga om stats

bidrag till studieförbunden alltid skall jämställas med den som stadig
varande är bosatt i riket. 

Föredraganden 

Jag vill först erinra om vad jag anfört i inledningen under G. Vuxen

utbildning. 
Fr. o. m. budgetåret 1965/66 har statsmakterna ställt medel till för

fogande för en försöksvis bedriven avgiftsfri undervisning för invandrare 
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i svenska språket med samhällsorientering. Undervisningen bedrivs in

om studieförbunden och vid vissa folkhögskolor. Samtliga studieför
bund har under 1974/75 bedrivit cirkelverksamhet i svenska med sam
hällsorientering för invandrare. 

1972 års riksdag (prop. 1972: 100, InU 1972: 27, rskr 1972: 292) fatta

de beslut om lagstadgad rätt till ledighet och lön vid deltagande i svensk
undervisning för invandrare, vilka börjat sin första anställning i Sverige 
efter utgången av år 1972. Genom beslut av 1973 års riksdag (prop. 
1973: 43, InU 1973: 15, rskr 1973: 158) blev nämnda lag med vissa 
avvikelser tillämplig även på utländsk arbetstagare som före den 1 ja

nuari 1973 tagit anställning här i landet. Lagen (1972: 650, ändrad 
senast 1974: 377) trädde i kraft den 1 juli 1973. Sedan den 1 juli 1974 
gäller lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskunder
visning för invandrare också utländska sjömän, som utan att vara bo
satta eller kyrkobokförda i Sverige är anställda på svenska fartyg i 

utrikes fart. 

Efterfrågan på undervisning i svenska har varit stor under budgetåret 
1974/75. En av orsakerna till detta torde enligt skolöverstyrelsen (Sö) 
vara den ökade invandringen under året. En annan orsak torde vara de 
särskilda insatser i form av uppsökande verksamhet som studieförbun
den genom särskilda bidrag beretts tillfälle att genomföra. Det är en
ligt Sö sannolikt att lagen om rätt till ledighet och lön för svensk
studier påverkat också andra än dem som omfattas av lagen att i 
större omfattning än hittills delta i studier. 

Behovet av svenskundervisning för invandrare, vilka inte har lagfäst 
rätt till undervisning på arbetstid, har under läsåret 1974/75 varit stort. 
För att tillgodose den ökade efterfrågan på undervisning medgav därför 
regeringen i särskilt beslut den 24 april 1975 att utöver tidigare anvisade 
250 000 studietimmar fick disponeras ytterligare högst 100 000 studie
timmar under budgetåret 1974/75. 

Lagen om rätt till ledighet och lön vid deltagande i svenskundervis
ning för invandrare har under läsåret 1974/75 nått en långt större effekt 
än under läsåret 1973/74. Allt fler av de invandrare som är berättigade 
till undervisning enligt nämnda lag har fått del av undervisning. Den 

stora efterfrågan på lagbunden undervisning har fört med sig att de 
300 000 studietimmar som tidigare anvisats har överskridits. Genom 
särskilt beslut har regeringen därför den 30 oktober 1975 beslutat att 
ytterligare 37 000 studietimmar fick disponeras för s. k. lagbunden un
dervisning under budgetåret 1974/75. En arbetsgrupp inom arbets

marknadsdepartementet undersöker f. n. om de invandrare, som börjat 
sin första anställning i Sverige före år 1973 har fått eller kommer att få 
möjlighet att - såsom lagen föreskriver - börja undervisningen före 

den 1 juli 1978. Gruppen kommer inom den närmaste tiden att redo
visa resultatet av sitt arbete. 
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Jag vill också anmäla för riksdagen att regeringen i särskilt beslut den 
14 augusti 1975 medgav att 200 000 kr. får disponeras för kostnader 
för utbildning av cirkellcdare för sjömän under budgetåret 1975176. 

För höjning av lönekostnadspålägg beräknar jag 883 000 kr. (1) 
Jag är inte beredd att tillstyrka Sö:s förslag om att ta bort timtaks

begränsningen. Det får dock antas att efterfrågan på undervisning kom
mer att vara stor under budgetåret 1976/77 och jag förordar därför att 
antalet studietimmar ökas från nuvarande 550 000 till 650 000. Jag be

räknar att 300 000 studietimmar därav skall användas till undervisning 
som ges enligt 1972 års lag och att undervisningen av icke anställda 

invandrare skall öka från 250 000 studietimmar innevarande läsår till 
350 000 studietimmar. Liksom under innevarande budgetår bör emeller
tid den angivna ramen och fördelningen inom denna vid behov kunna 
ändras av regeringen. (2) 

Det bidrag på 500 000 kr. för uppsökande verksamhet bland hemar
betande invandrare som Sö tilldelades budgetåret 1974175 för fördel
ning bland studieförbunden har utnyttjats av sju studieförbund. 47 lokal
avdelningar i 19 län och i 54 kommuner har medverkat. Sö föreslår att 
den uppsökande verksamheten skall spridas till fler kommuner än nu 

och att barntillsyn i större utsträckning skall kunna erbjudas i samband 
med studierna. Jag delar Sö:s uppfattning därvidlag och beräknar en 
ökning av bidraget med 100 000 kr. till 600 000 kr. budgetåret 1976/77. 
(3) 

Försöksverksamheten med cirklar i sömnad, matlagning, konsument
kunskap m. m. har enligt Sö slagit väl ut. Resultatet av denna studieeir
kelverksamhet är så gott att Sö anser att verksamheten bör utökas med 
2 500 studietimmar. Jag beräknar för budgetåret 1976/77 medel för 
totalt 12 500 studietimmar i särskild samhällsundervisning, varav 2 500 
studietimmar får avse försöksvcrksamheten med cirklar i sömnad, mat
lagning, konsumentkunskap m. m. Jag tillstyrker Sö:s förslag om att 
studiecirklarna i särskild samhällsundervisning skall få omfatta 10-20 
studietimmar per cirkeL Jag beräknar kostnaderna för den särskilda 
samhällsundervisningen och därtill hörande försöksverksamhet till ca 
938 000 kr. (4) 

Jnvandrarundervisningen på folkhögskolorna är enligt min uppfatt
ning av stor betydelse varför jag beräknar ytterligare 40 000 kr. för 
A-kurserna och ytterligare 20 000 kr. för B-kurscrna. För invandrar

kurser vid folkhögskolor beräknar jag ett totalt medclsbehov av 460 000 
kr., dvs. en ökning med 60 000 kr. (5) 

Vad beträffar ledarutbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete och ad
ministration hänvisar jag till att statsrådet Hjclm-Wallcn i det föregående 

anfört att hon avser att behandla förslag rörande bl. a. fortbildning i en 
särskild proposition om skolans inre arbete m. m. Medel för utbildning
en av ledare inom invandrarundervisningen kommer att behandlas i 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 486 

nämnda proposition. För utbildning av cirkellcdare för sjömän beräknar 
jag under detta anslag 200 000 kr. I övrigt är jag inte beredd att till
styrka de förändringar av bidragskonstruktioncn m. m. som Sö före
slagit i särskild skrivelse rörande studiecirklar i svenska för utländska 
sjömän ombord på svenska fartyg i utrikes fart. Totalt beräknar jag 
för ledarutbildning, pedagogiskt utvecklingsarbete och administration 

en ökning av medelsbehovet med 200 000 kr. till 1150 000 kr. budget

året 1976/77. (6) 
Jag beräknar i likhet med Sö ett oförändrat medelsbehov om 500 000 

kr. för det centrala register som förs över sådana invandrare, vilka är 
undantagna från lagen· om rätt till ledighet och lön vid deltagande i 

svenskundervisning samt sådana som deltar i undervisning. (7) 
Enligt gällande bestämmelser utgår statsbidrag med högst 81 kr. per 

studietimme till studiecirklarna i svenska språket med samhällsoriente
ring samt särskild samhällsundervisning. Av nämnda bidrag får högst 
46 kr. per studietimme användas till verifierade kostnader för ledare och 

studiematerial. Jag saknar f. n. underlag för att nu kunna beräkna stor
leken på bidraget till ledare och studiematerial under nästa budgetår. 

F. n. utgår dessutom statsbidrag till lokal administration och uppsö
kande verksamhet med 20 kr. per studietimme och till verifierade lokal
kostnader med högst 15 kr. per studietimme. För att möjliggöra en för
enkling av studicförbundens administration av invandrarundervisningen 
förordar jag att de nämnda bidragen slås samman till ett bidrag om 
35 kr. per studietimme. 

Jag tillstyrker brottsförebyggande rådets förslag om att gällande be
stämmelser om undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 
ändras så att intagen på kriminalvårdsanstalt i fråga om statsbidrag till 
studieförbunden alltid skall jämställas med den som stadigvarande är 
bosatt i riket. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Undervisning för invandrare i svenska språket 111. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 58 929 000 kr. 

G 13. Bidrag till särskilda vuxenutbildningsåtgärder 

1974/75 Utgiftl 
1975/76 Anslag1 

1976177 Förslag 

·744 198 

901000 
1026000 

Reservation 86 214 

1 Under budgetåren 1974/75 och 1975/76 utgick medel, 25 000 kr., till Fören~ 
ingen Nordens institut ur anslaget Bidrag till särskilda kulturella ändamål. 

Från anslaget disponerar skolöverstyrelsen (SÖ) vissa medel för för

delning till dels kurs- och konferensverksamhet av mer speciell natur, 
dels försöksverksamhet och undersökningar inom folkbildningsarbetet.· 
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Vidare disponerar Sö från anslaget medel för försöksverksamhet med 
tolkutbildning. 

I. Kurs- och konferens
verksamhet 

2. Stöd åt försöksverksamhet 
och undersökningar inom 
folkbildningsarbetet 

3. Försöksverksamhet med 
tolkutbildning 

4. Föreningen Nordens institut 

Avrundat 

Skolöverstyrelsen 

1975/76 

138 000 

20000 

743 000 
25 000 

926 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skolöver
styrelsen/ 
Föreningen 
Nordens 
institut 

+ 7 000 

of. 

+ 99 600 
T 20000 
+ 126 600 

+ 127 000 

Före
draganden 

of. 

of. 

+100000 
of. 

+100000 

1. Ur anslagsposten Kurs- och konferensverksamhet utgår bl. a. bi
drag till Norrbottens bildningsförbund (högst 37 000 kr.) och till Torne
dalcns folkhögskolas bygdeverksamhet (högst 38 000 kr.). För Sö:s 

kurs- och konferensverksamhet återstår 63 000 kr. 
Sö anser att den försöksverksamhet inom studiecirkelverksamhetens 

kulturdel som statsmakterna beslutat om förutsätter en intensifierad och 
utåtriktad konferensverksamhet. Vidare ökar enligt Sö behovet av kon
takt mellan organisationer inom folkbildningen. För att de för Sö:s del 
disponibla medlen åtminstone skall bibehålla sitt fasta eller reella värde 
föreslår Sö en uppräkning med ca tio procent. Anslagsposten föreslås 
således öka med 7 000 kr. 

Sö beräknar 0-alternativet under anslagsposten till - 35 000 kr. 
2. Sö föreslår oförändrad medelsanvisning till stöd åt försöksverk

samhet och undersökningar inom folkbildningsarbetet, dvs. 20 000 kr. 
budgettmt 1976/77. 

3. Sö, som har i uppdrag att med ledning av bl. a. erfarenheterna 

från försöksvcrksamheten med tolkutbildning utarbeta en plan för ut
bildningen av s. k. kontakttolkar, föreslår i avvaktan på denna endast en 
höjning på grund av pris- och löneomräkning. Sö föreslår således en 
uppräkning av anslagsposten Försöksverksamhet med tolkutbildning 
med 99 600 kr. 

4. Föreningen Nordens institut har i särskild skrivelse anhållit att 
föreningen måtte beviljas ett bidrag av förslagsvis 45 000 kr. att an
v1indas huvudsakligen till anordnande av kurser och seminarier i litterä
ra och andra från kultursynpunkt angelägna frågor. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Bidrag 1ili siirski/da vuxe11utbild11i11gsåtgiirder för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av l 026 000 kr. 

G 14. Bidrag till "·issa organisationers centrala lmrsvcrksamhet 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
J 976177 Förslag 

59 991 
350 000 

410 000 

Reservation 190 009 

Från anslaget utgår statsbidrag försöksvis till central kt!rsverksamhct 
inom Lantbrukarnas riksförbund, Sveriges fiskares riksförbund och Sve
riges hantverks- och industriorganisation. 

Skolöverstyrelsen 

Skolöverstyrelsen (SÖ) föreslår att bidraget till Lantbrukarnas riksför
bund (LRF) uppräknas med 50 000 kr. till 350 000 kr. och att bidraget 
till Sveriges hantverks- och industriorganisation (SHIO) uppräknas med 
10 000 kr. till 50 000 kr. samt att SHIO får bidrag enligt samma grunder 
som löntagarorganisationerna. För Sveriges fiskares riksförbund (SFR) 

beräknas oförändrat belopp, dvs. 10 000 kr. 
Under hösten 1975 avser Sö att slutligt utvärdera LRF:s och SFR:s 

samt även SHIO:s försöksverksamhet. Därvid kommer Sö att överviiga 
möjligheten att samordna bidragen till. dessa organisationer med sådana 

bidrag till näraliggande ändamål, vilka förekommer under andra an

slagsrubriker. 

Fifredraga11de11 

Jag tillstyrker skolöverstyrelsens förslag om en bidragsökning till 

Lantbrukarnas riksförbund från nuvarande 300 000 kr. till 350 000 kr. 
Jag räknar med oförändrat bidragsbclopp, dvs. 10 000 kr., till Sveriges 

fiskares riksförbund. 
Jag är f. n. inte beredd tillstyrka att Sveriges hantverks- och industri

organisation (SHIO) skall erhålla bidrag enligt samma grunder som 
löntagarorganisationerna. I avvaktan på en slutlig utvärdering av för
söksverksamhetcn med bidrag till SHIO beräknar jag dock en bidrags
ökning från nuvarande 40 000 kr. till 50 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till vissa organisationers centrala kursverksamhet 

för budgetåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 410 000 

kr. 
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G 15. Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m. m. 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

1000 
1000 

Från anslaget bestrids enligt riksdagens beslut (prop. 1975: 23, SfU 
1975: 14, rskr 1975: 176, UbU 1975: 16, rskr 1975: 177) kostnader för 
statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser enligt förord
ningen (1975: 395) därom. Vidare bestrids från anslaget enligt samma 
riksdagsbeslut kostnader för bidrag till centrala fackliga organisationer 

för grundläggande utbildning av fackliga studieorganisatörer. Utgifter
na under anslaget täcks genom att motsvarande belopp förs över till 
anslaget från inkomstskattetiteln. Därvid används dels de medel på in

komstskattetiteln som tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsav
giften och dels de skattemedel som flyter in från de beskattade vuxen
studiestöden. Under budgetåret 1975/76 har kostnaderna för uppsökan
de verksamhet på arbetsplatserna beräknats till högst 3 milj. kr. och för 
utbildning av fackliga studieorganisatörer till högst 2 milj. kr. 

Skolöverstyrelsen 

För budgetåret 1976/77 har skolöverstyrelsen beräknat oförändrat 

anslag. 

Föredraganden 

Från detta anslag utgår under innevarande budgetår 3 milj. kr. i bi
drag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser och 2 milj. kr. i bi
drag för utbildning av fackliga studieorganisatörer. Jag har i det inle
dande avsnittet om vuxenutbildningen framhållit att de av riksdagen 
vid 1975 års riksmöte beslutade reformerna inom vuxenutbildningens 
område nu stegvis måste byggas ut. Ett viktigt led i det arbetet är att 
nå ut med information och erbjudande om utbildning till breda grupper 
av arbetstagare. För detta ändamål fordras enligt min mening att resur
serna för uppsökande verksamhet på arbetsplatser ökas. Jag räknar 
därför med en kostnad under budgetåret J 976/77 om 8 milj. kr. för 
denna verksamhet. För bidrag till de centrala fackliga organisationernas 
grundläggande utbildning av studieorganisatörer samt för viss plane
ring av denna verksamhet och den uppsökande verksamheten räknar 
jag med en kostnad av totalt 4 milj. kr. Det ankommer på regeringen 

att utfärda närmare bestämmelser i denna fråga. 
Jag förordar att 12 milj. kr. skall tillföras anslaget av de medel som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna 

skattemedlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 
Under anslaget bör för budgetåret 1976177 1 000 kr. tas upp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkiinna att 12 000 000 kr. av de medel som tillfaller stats-
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verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1976/77 tillförs anslaget Bidrag till uppsökande verksamhet 
på arbetsplatser, m. m. 

'.?..till Bidrag till uppsökande verksamhet "på arbetsplatser m. m. 

för budgetåret 1976177 anvisa ett anslag av 1 000 kr. 
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H. STUDIESOCIALA ÅTGÄRDER 

F öred raga11de11 

Riksdagen fattade vid 1975 års riksmöte beslut (prop. 1975: 23, SfU 

1975: 14, rskr 1975: 176) om förbättrat studiestöd för vuxna dels för 

kortare studier i form av ett timstudiestöd för högst· 35 timmar,. dels 

ett dagstudiestöd bestående av ett inkomst- och internatbidrag för högst 

fem dagar dels också ett särskilt vuxenstudiestöd för längre studier på 

i huvudsak grundskole- och gymnasieskolenivå och för yrkesteknisk_ 

högskoleutbildning. Det särskilda vuxenstudiestödet och utbildnings

bidraget inom arbetsmarknadsutbildningen skall efter skatt vara lika 

stora, dock att bidragsdelen inom vuxenstudiestödet utgör 65 % av det 

belopp som den sökande skulle ha beviljats i utbildningsbidrag. 

Vid 1975 års riksmöte fattades även beslut om att inom studieme

delssystemet höja den s. k. fribeloppsgränsen för makes inkomst från 

200 % per termin till 250 % per termin. Med det basbelopp som gäller 

för våren 1976 innebär detta att makes årsinkomst kan uppgå till ca 

48 000 kr. utan att reducering av studiemedel sker. Beslut fattades bl. a. 

också om att inackorderingstillägget skulle höjas från 150 kr. till 170 kr. 

per månad samt om en särskild hemreseersättning för inackorderade ele

ver i gymnasial utbildning. 

Ett flertal förslag om reformer på studiehjälpens och studiemedlens 

områden har aktualiserats av centrala studiestödsnämnden (CSN) i dess 

anslagsframställning för budgetåret 1976177. På studichjälpcns område 

har bl. a. föreslagits höjning av inkoinstprövat och behovsprövat till

lägg, av rese- och inackorderingstillägg och av återbetalningspliktig 
del av studiemedel för yngre elever. På studiemedelssidan föreslås bl. a. 

höjt maximibelopp, höjd bidragsdel samt höjd fribeloppsgräns för makes 

inkomst. Nyligen har en utredning (U 1975: 16) om det studiesociala 

stödet tillsatts. Denna utredning skall se över hela det' studiesociala 

systemet. Jag räknar med att utredningen redan under det första halv

året 1977 kommer att Jämna principförslag om studiestödets utform

ning för såväl studerande inom gymnasieskolan som studerande i hög

skolan. Jag kommer med hänvisning härtill inte att föreslå några större 

förändringar i nuvarande· system. · 

I det följande föreslås vissa uppräkningar av bl. a. resetillägg, in

ackorderingstillägg och behovsprövat tillägg. 

CSN har föreslagit förbättringar i fråga om timstudie- och dagstudie

stöd samt ett ökat antal vuxenstudiestöd. 

Vid min anmälan av vuxenutbildningen redogjorde jag för skolöver

styrelsens (SÖ) förslag öm grundläggande.utbildning av vuxna på grund

skolenivå. Jag kommer i det följande .att förorda att ett särskilt åter-
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betalningsfritt studiestöd skall kunna utgå till deltagare i nuvarande 
undervisning på grundskolenivå av ungdomar och vuxna som fått ofull
ständig eller ingen undervisning. Stödet är, som. jag också tidigare 
nämnt, så utformat att det lätt kan anpassas till en eventuell framtida 
förändring av den grundläggande utbildningen för vuxna. 

Regeringen har den 25 september 1975 fastställt ny organisation för 
CSN:s kansli med verkan fr. o. m. den 1 januari 1976. Den nya orga
nisationen svarar bättre mot nämndens nuvarande och framtida arbets

uppgifter. 
På grundval av förslag från .1968 års studiemedelsutredning har 

Kungl. Maj:t uppdragit åt CSN att utveckla ett informationssystem för 
behandlingen av studiemedelsärenden (prop. 1974: 14, SfU 1974: 19, 
rskr 1974: 265). Ett system för återbetalning av studiemedel träder i 
funktion den 1 januari.1976. Jag har i det följande beräknat medel ·för 

att CSN skall kunna utveckla ett informationssystem för hela ·studie
medelssystemet med sikte på att träda i funktion den l januari 1978. 

1968 års studiemedelsutredning har lagt fram förslag i betänkandet 
(Ds U 1974: 14) Vissa frågor rörande studiestöd. Dessa förslag bereds 

f. Il. 

H l. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

14 701407 
l3 974 000 
22 531 000 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) är enligt instruktion (1974: 433, 
ändrad senast den 27 november 1975). central förvaltningsmyndighet 
för ~irenden 0111 studiesocial verksamhet och därmed sammanhängande 
frågor i den mån sådana ärenden ej ankommer, på annan myndighet. 
Nämnden är central myndighet för studiemedelsnämndema och för de 
fr. o. m. budgetåret 1975/76 inrättade vuxcnutbildningsnämndema. 

CSN:s delegation för utländska: studerande handlägger frågor rörande 
utländska studerandes formella rätt till svenskt studiestöd. 

Studiemedelsnämnderna handhar ärenden om studiemedel samt sär
skilt vuxenstudiestöd för. högskoleutbildning. För studiemedelsnämn
derna gäller instruktion (1965: 745, ändrad senast den 27 november 

1975). 
För vuxenutbildningsnämndema gäller instruktion (1975: 394, änd

rad den 27 november 1975). 
CSN föreslår att anslaget H 8. Administration av och information om 

vuxenstudiestöd m. m. i tillämpliga delar (delposterna 1 Bidrag till CSN 
för information om särskilt vuxenstudiestöd m. ·m. och 3 Medel för 

vuxcnutbildningsnämndema) fortsättningsvis hänförs till anslaget H 1. 
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Centrala studiestödsniimnden och studiemedelsnämndema 

1975/76' 

Personal 
Handläggande personal 49 
Övrig personal 108,5 

157,5 

Anslag 
Lönekostnader 9 449 0002 

Sjukvård 26 000 
Reseersättningar 377 000 

därav för utrikes resor (3 000) 
Lokalkostnader 1 037 000 
Expenser 3 085 000 

därav för engångsutgifter (93 000) 

13 974 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Centrala 
studiestöds
nämnden 

of. 
+19 

+19 

,- 4 062 000 
+ 4000 
+ 293 000 

(- :- 13 OÖO) 
+ 505 000 

7 201 000 
(- 17 000) 

+12 065 000 

Föredra
draganden 

of. 
+8 

+s 

+3 005 000 
+ 4000 

20 000 
of.) 

+ 433 000 
+5 135 000 

(- 17 000) 

+s 557 ooo 

'Vid beräkningarna av personal vid CSN under budgetåret 1975/76 har 
nämnden utgått från bemanning i enlighet med förslag till omorganisation av 
CSN:s kansli. 

• Inkl. anslag H 8. delposten 2 Medel till CSN för viss särskild verksamhet 
(520 000 kr.). 

Centrala studiestödsnämnden 

1. Pris- och löneomräkning m.m. 2 653 000 kr., varav 250 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet förordar CSN en minskning på personalsidan med 
nio tjänster, varav fem på CSN. Förslaget om personalminskning skulle 
enligt CSN innebära en tjänsteman mindre för bevakning av inbetalning
ar om återkrävt studiestöd, vilket betyder att effektiviteten beträffande 
återkravsverksamheten minskar. Två tjänster vid tillsynsenheten måste 
dras in vilket innebär allvarliga konsekvenser för informations- och upp
följningsinsatser vid de lokala och regionala studiestödsorganen. Vidare 
måste två tjänster vid den administrativa sektionen dras in. Detta kom
mer att få negativa konsekvenser för blankettdistribution och arkiv
funktioner. På omkostnadsanslaget skulle följden av 0-alternativet bli 

minskad utbildnings- och konferensverksamhet samt en nedskärning för 
anslagen för publikationstryck. Dessa åtgärder skulle få mycket allvar
liga följder för informationen om det studiesociala stödet. En personal
minskning vid studiemedelsnämnderna med fyra tjänster kommer att · 

återverka på behandlingstiderna för studiemedclsansökningar. Dessutom 
måste telefon- och expeditionstider inskränkas. 

3. CSN har föreslagit en omorganisation av nämndens kansli fr. o. m. 
den 1 januari 1976. Förslaget innebär att CSN:s roll som central studie-
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social myndighet förstärks och att kansliets organisation ges en mera 
funktionell uppbyggnad. Ärenden om bl. a. studiemedel för äidre" elever 

i gymnasial utbildning decentraliseras till studicmedclsnämnderna den 

1 januari 1976. CSN:s beräkningar beträffande lönekostnader~a bygger 

på petitaanvisningarnas sch~blorier för större omorganisationer. 

4. För förstärkning av CSN:s kansli bör enligt CSN medel beräknas 

för en tjänst som assistent i F 4 för vissa återkravsfunktioner bl. a. frå
gor om betalningsförelägganden ( +66 027 kr.). 

5. CSN beräknar vidare medel för extra personal under delar av 

budgetåret 1976/77 för handläggning av ansökningar ~)m uppskov med 

återbetalning av studiemedclsavgift och återkravsbevakning i avvaktan 

på att det beslutade terminalbaserade åtcrbetalningssystemet skall in

föras. Medel för extra personal för handläggning av ansökningar oin 

överföring av studielån till studiemedel beräknas också f~)r vissa delar 

av budgetåret 1976/77 ( + 246 455 kr.). 

6. Beträffande omkostnadsanslagct behövs enligt CSN. ytterligare me~ 
del för bl. a. utbildnings- och konferensverksamhet i studiesociala frå

gor, publikationstryck, informationsmaterial och blanketter. Detta be

hov föranleds till stor del av den beslutade vuxenstuäiestödsreformen 

och de nyinrättade vuxenutbildningsnämnderna ( + J_ 93S.OOO kr.). 

7. Studiemedelsnämnderna: övertar den 1 j'anuari 1976 vissa ärende

slag från CSN. För handläggning av dessa, förstärkning av studieme

delsnämndernas informationsresurser samt extra personal under arbets
toppar beräknas medel motsvarande 18 årsarbetskrafter i· F · 2· 

( + l l 17 200 kr.). 
8. För studiemedelsnämndernas omkostnader beräknar CSN e.n höj
ning av framför allt lokalkostnaderna beroende på. att de flesta nämn·
derna är i behov av större lokaler ( + 170 000 kr.). 

CSN har i skrivelse hemställt att få fortsätta arbetet med att ut- . 
veckla ett registrerings- och utbetalningssystem baserat på automatisk 

databehandling (ADB) för behandling av studicmedelsärenden. Kostna
derna härför samt för det av Kungl. Maj:t den 17 maj 1974 medgivna 

utvecklingsarbetct i fråga om återbetalning av studiemedel m. m. be

räknas budgetåret 1976/77 till sammanlagt 3 500 000 kr. 

Föredraganden 

I anledning av prop. 1975: 23 fattade riksdagen vid 1975 års riks

möte en rad beslut (SfU 1975: 14, rskr 1975: 176), vilka ställer ökade 

krav på centrala studiestödsnämnden (CSN) och studiemedelsnämnderna. 

Således beslöt riksdagen att införa nya studiestöd för vuxcnstuderaride i 

form av särskilt vuxenstudiestöd, timstudiestöd och dagstudiestöd och 

att inrätta särskilda vuxenutbildningsnämnder, en i varje län. Nämn

derna beslutar om de av CSN länsvis fördelade medlen för de riya stu-
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diestöden utom de för högskolestudier samt om medel för uppsökande 

verksamhet på arbetsplatser. CSN är central myndighet för vuxcnut
bildningsnämnderna. Införandet av de nya studiestöden ställer krav på 
CSN:s administration och informationsverksamhet. Jag kommer att be
handla dessa frågor vid min anmälan av anslaget H 8. Administration 
av och information om vuxenstudiestöd m. m. 

Riksdagen beslöt i nyssnämnda sammanhang också att medge en om
organisation av CSN:s kansli med verkan fr. o. m. den 1 januari 1976. 

Jag gav den 25 september 1975 statens avtalsverk i uppdrag att föra. de 
förhandlingar som behövs. med anledning av omorganisationen. Enligt 
vad jag erfarit har avtal nu slutits mellan statens avtalsverk qch berprda 

personalorganisationer om löne- och anställningsvillkor för personalen 

vid CSN. 
Ärenden rörande studiemedel för personer över 20 år i gymnasial ut

bildning samt frågor om återkrav av studiemedel, som hittills behandlats 
centralt hos CSN, förs fr. o. m. den 1 januari 1976 över till studieme

delsnämnderna. Nämnderna beslutar även fr. o. m. hösten 1975 om sär
skilt vuxenstudiestöd för högskolestudier. Jag har beräknat 500 000 kr. 
för personal för studiemedelsnämndernas ökade verksamhet med an
ledning av dessa reformer samt medel för de ökade lokalkostnader som 

följer av att flertalet nämnder har flyttat till nya och större lokaler. 
Genom beslut den 17 maj 1974 uppdrog· Kungl. Maj:t åt CSN att i· · 

samråd med statskontoret fortsätta utvecklingsarbetet i fråga om ett nytt 
registrerings- och utbetalningssystem basera.t på ADB. I första hand skall 
ett nytt datasystem för .återbetalning av studiemedet. utar.betas och träda 
i funktion den l januari 1976 (prop. 1974: 14, SfU 1974: 19, rskr 1974: 
265). 

Regeringen har den 13 november 1975 medgett att CSN för att _täcka · 
kostnaderna för utvecklingsarbetet under budgetåren 1974175 och 
1975176 får överskrida anslaget för expenser med sammanlagt 5 048 000 
kr. Det databasorienterade systemet för registrering och utbetalning av 
studiemedel beräknas träda i funktion den 1 januari 1978. För att ut
veckla detta system och för att slutföra utvecklingen av återbetalnings
systemet beräknar jag för budgetåren 1976/77 ett medelsbehov om 
3 500 000 kr. Vid behandling av anslagsframställningarna för budget

året 1977178 får prövas om behov finns av ytterligare medel för att 
utvecklingsarbetet skall kunna slutföras. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Centrala st11diestödsnäm11den m. m: för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 22 531 000 kr. 
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H 2. Studiebidrag m. m . 

. 1974/75 Utgift 
J 975176 Anslag 
1976177 Förslag 

518 067 465 
557 000 000 
625 000 000 

Från ansiaget bestrids utgifter för studiestöd enligt studiestödslagen 
(1973: 349, omtryckt 1975: 359, ändrad senast den 11 december 1975), 

nämligen förlängt barnbidrag enligt 2 kap., studiebidrag jämte tillägg 
och resekostnadsersättning enligt 3 kap., studiebidrag enligt 4 kap., tim
studiestöd enligt 5 kap., dagstudiestöd enligt 6 kap. samt vuxenstudie

bidrag enligt 7 kap. Av anslaget disponeras dessutom medel för brev
skolcstipendier samt medel för särskilt studiestöd till utlandssvenska 
elever. Utgifterna för timstudiestöd, dagstudiestöd och vuxenstudiebi
drag täcks genom att medel som tillfaller statsverket genom vuxenut
bildningsavgift m. m. förs till anslaget. 

Centrala studiestödsnämnden 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår en ökning av beloppet 
under detta anslag med 116 milj. kr. för nästa budgetår. 

1. Under budgetåret 1974175 har utbetalats 306,7 milj. kr. i förlängt 
barnbidrag och studiehjälp i form av bidrag och tillägg enligt studie

stödslagen. Dessutom har utbetalats 300 kr. i brevskolestipendium och 
49 500 kr. i särskilt studiestöd till utlandssvenska elever. För inneva
rande budgetår har medelsbchovct beräknats till 377 milj. kr. 'Vid oför
ändrade regler och bidragsbelopp beräknar CSN medelsbehovet för 
budgetåret 1976/77 till 385,3 milj. kr. 

CSN föreslår höjda tilläggsbelopp så att studiehjälpcns realvärde skall 
kunna återställas. Beloppen för resetillägg bör enligt nämndens mening 
höjas till 95, 130, 175, 205 och 235 kr. i månaden för avstånd om minst 
6, 15, 25, 35 resp. 45 km. Merutgiften härför beräknas till 10 milj. kr. 
Dessutom föreslås ändrad avrundningsregcl rörande resetillägg som be

räknas medföra en merutgift av 0,2 milj. kr. 
Inackordcringstillägget föreslås höjt från 170 till 250 ·kr. i månaden, 

vilket beräknas medföra en merutgift på 20 milj. kr. Såväl inkomst
som behovsprövat tillägg föreslås kunna beviljas med högst 150 kr. i 
månaden. För inkomstprövat tillägg innebär det en ökning från nuva

rande belopp om högst 75 kr. och lägst 20 kr. till högst 150 kr. och 
fägst 25 kr. För behovsprövat tillägg blir· ökningen av det maximala 

beloppet 40 kr. från nuvarande högsta belopp i månaden som är 110 
kr. Merutgifti!n har beräknats till 7 ,7 milj. kr. för inkomstprövat tillägg 
och till 0,8 milj. kr. för behovsprövat tillägg. 

För de inkomst- och behovsprövade tilläggen föreslår CSN dessutom 
höjda och till den allmänna inkomstutvecklingen anpassade inkomst-
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gränser. För inkomstprövat tillägg· föreslås gränsen höjd från 28 000 

kr. till 34 000 kr. Vid oförändrat tilläggsbelopp beräknas merutgiften för 

en sådan höjning till 6,5 milj. kr. Merutgiften för inkomstprövat tillägg 

vid en samtidig höjning av såväl inkomstgräns som tilläggsbelopp har 

beräknats till 20 milj. kr. För att möjliggöra en mer individuell och 

allsidig prövning av ansökan om behovsprövat tillägg föreslås en höj

ning av den ovillkorliga inkomstgränsen till 42 000 kr. CSN beräknar 

merkostnaden till 3 milj. kr. Vid en samtidig höjning av såväl tilläggs

belopp som ovillkorlig inkomstgräns beräknar CSN m·erutgiften för be

hovsprövat tillägg till 4,5 milj. kr. 

De sammanlagda reformkostnaderna för· studiehjälp uppgår sålunda 

till 54,7 milj. kr. Anslagsbehovet för förlängt barnbidrag och studie

hjälp enligt studiestödslagen blir ;därmed 440 milj. kr. eller 97 milj. kr. 

mer än anslaget för innevarande budgetår. 

2. Under budgetåret 1974/75 har till studerande i eftergymnasial ut

bildning och till äldre studerande· i gymnasial utbildning utbetalats 

206,7 milj. kr. i studiebidrag enligt 4 kap. studiestödslagen. För budget

året 1975/76 beräknas medelsbehovet vid oförändrade regler till :112 

milj. kr. ökningen avser bl. a. att täcka det ytterligare utflöde som 

väntas bli följden av att fribeloppet för makes inkomst höjts den 1 juli 

1975. Medelsbehovet för 1976/77 beräknas oförändrat till 212 milj. kr. 

CSN föreslår en ytterligare höjning av fribeloppet för makes inkomst 

från 250 I/(. till 300 % av basbeloppet för heltidsstuderande och -från 

330 % till 390 % av basbeloppet för deltidsstuderande. Kostnaderna 

beräknas till 3 milj. kr. CSN föreslår en höjning av bidragsdelen som in

går i studiemedlen med 180 kr. för ett läsår om nio månader. Totalt 

skulle då studiebidraget för nio månader bli högst 2 178 kr. Merutgiften 

för höjningen uppskattas till 18 milj. kr. CSN föreslår vidare att man 
övergår till dagberäkning av studiemedlen. Därigenom uppnår man för- · 

bättringar för vissa grupper studerande, för vilka den nuvarande 15-
dagarsregeln är oförmånlig. Utgiften för· en sådan ändring av reglerna 

beräknas till 2 milj. kr. 

3. De för 1975176 anvisade medlen för vuxenstudiestöd gäller, utom 

i fråga om särskilt vuxenstudiestöd för yrkesteknisk högskoleutbildning, 

för tiden fr. o. m. januari 1976. I beräkningarna för 1976177 har en 

uppräkning gjorts som omfattar motsvarande antal stöd under ett helt 

år. 

CSN föreslår dessutom en utbyggnad av vuxenstudiestödet i deri om

fattning som angetts för år 1 i SVUX' betänkande (SOU 1974: 62) och 

FöVUX' betänkande (SOU 1974: 54), vilket innebär vuxenstudiebidrag 

för J 5 000 hclårsplatser, 29 000 timstudiestöd om 35 timmar och 9 500 

dagstudiestödet om 5 dagar. Enligt CSN bör timstudiCstödet höjas till 25 

kr. Dagstudiestödet, som består av ett inkomstbidrag och ett internat

bidrag, bör höjas till 140 kr. 'resp. 90 kr. Medelsbehovct utgör för 

32 Riksdagen 1975i76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 10 
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vuxenstudiebidrag 202 milj. kr., för timstudiestöd 25 milj. kr. och för 
dagstudiestöd 11 milj. kr. 

F öredraga11de11 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) har fört fram flera förslag på 

studiehjälpens område. Enligt min mening bör resetillägget höjas från 
85, 110, 145, 170 och 195 kr. i månaden till 95, 130, 175, 205 och 235 
kr. i månaden för avstånd om resp. 6, 15, 25, 35 och 45 km. Mcrutgif

ten härför har beräknats till 10 milj. kr. Jag är f. n. inte beredd att till
styrka en ändring av den avrundningsregel som nu gäller för resetill
lägg. Jag förordar att inackorderingstillägget bör. höjas från 170 kr. 

till 190 kr. i månaden. Detta beräknas medföra ett ökat medclsbehov 
av ca 5 milj. kr. Jag är f.n. inte beredd att höja belopp resp. inkomst
griinser för det inkomstprövade tillägget. Enligt min mening bör det 

behovsprövade tillägget höjas från högst 1l0 kr. till högst BO kr. i må
naden. Dessutom bör inkomstgränsen för det behovsprövade tillägget 
höjas till 31 000 kr. Merutgiften härför har beräknats till ca 0,5 milj. 
kr. Jag räknar vidare med att CSN inom ramen för de beräknade med

len för behovsprövat tillägg skall ha möjlighet att vid tillämpningen av 
bestämmelserna göra en generösare bedömning än f. n. 

Enligt riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte (SfU 1975: 14, rskr 
·1975: 176) gäller för hemreseersättning för inackorderade elever i gym

nasial utbildning f. n. att elever inom egen gymnasieregion har rätt till 
en fri hemresa per vecka medan de som studerar utanför den egna 
gymnasieregionen har rätt till två hemresor per månad. Ett problem 
härmed har varit att gränserna för elevområde och gymnasieregion ofta 
inte stämmer överens. Elever kan således bli hänvisade till utbildning 
som inte ligger inom gymnasieregionen men väl inom elevområdet. En
ligt min mening bör reglerna för hemreseersättning ändras så att in
ackorderade elever som bor inom ett avstånd på 25 mil från skolan bör 
kunna få en fri hemresa per vecka och övriga bör få två resor per 
månad. Detta beräknas medföra ett ökat medelsbehov av ca 4 milj. kr. 
För studiehjälp och för förlängt barnbidrag har jag beräknat det totala 
medelsbehovet till 404,5 milj. kr. 

Som jag har nämnt i inledningen till .avsnittet H. Studiesociala åtgiir
der har nyligen en studiesocial utredning (U 1975: 16) tillsatts som skall 
göra en övergripande översyn av hela det studiesociala systemet. Med 

hänvisning härtill är jag nu inte beredd att föreslå några större föränd
ringar när det gäller studiemedel. Jag riiknar med ett oförändrat antal 

studerande med studiemedel. Jag är inte nu beredd att tillstyrka en höj
ning av fribeloppet för makes inkomst eller en höjning av studiebidraget. 
Inte heller är jag beredd att föreslå en ändring av nuvarande regel om 

en 15-dagars period för beräkning av studiemedel till en dagberiikning. 
Riksdagen har vid 1975/76 års riksmöte beslutat (prop. 1975/76: 22, 
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SfU 1975/76: 18, rskr 1975/76: 103) om bl. a. en höjning av fribelopps

gränsen vid prövning mot egen inkomst från 40 t;;, till 55 % av basbe

loppet per kalenderhalvår för heltidsstuderande som studerar minst fyra 

månader. Motsvarande höjning har beaktats också för dem som stude

rar kortare tid. Enligt min mening bör även de som studerar på deltid 

få motsvarande förbättringar. Fribeloppet för deltidsstuderande bör där

för höjas från nuvarande 125 % till 140 % av basbeloppet. Vidare 

bör för varje period om 30 dagar avräkningen av egen inkomst minskas 

till 119 av den del av den studerandes inkomst under kalenderhalvåret 

som överstiger fribeloppet. 

Statsbidrag för undervisning av personer som saknar grundläggande 

läs- och skrivfärdigheter utgår nu till kommunerna från anslaget Bidrag 

till driften av grundskolor m. m. Något studiesocialt stöd för dem som 

deltar i denna undervisning finns dock inte. I prop. 1975: 23 anförde 

jag att jag räknade med att återkomma till frågan i sådan tid att frå

gan om studiestöd för dem som deltar i sådan undervisning kunde tas 

upp vid 1975176 års riksmöte. 

Som jag redovisat i min inledande översikt över utvecklingen inom 

vuxenutbildningsområdet har skolöverstyrelsen (SÖ) nyligen inkommit 

med ett förslag om grundläggande utbildning av vuxna. Skrivelsen har 

remitterats. I anslutning till förslaget framhåller Sö att frånvaron av 

studiesocialt stöd i samband med den nuvarande kommunala alfabeti

seringsundervisnlngen varit det största hindret för den enskilde att delta 

i utbildningen. Sö finner det synnerligen angeläget att detta problem får 

en snabb lösning. För egen del anser jag att frågan om det studie

sociala stödet bör lösas redan nu. Den omständigheten att ställning inte 

ännu kan tas till Sö:s förslag om utbildningsorganisation bör således 

inte utgöra något hinder. Jag förordar därför att ett särskilt stu
diesocialt stöd införs den 1 juli 1976 för dem som deltar i nuvarande 

undervisning på grundskolenivå av ungdomar och vuxna som fått ofull

ständig eller ingen undervisning (grundläggande utbildning för vuxna). 

Det bör vara möjligt att senare anpassa detta studiestöd till eri even

tuell ny utbildningsorganisation. Studiestöd till den som deltar i grund

läggande utbildning för vuxna bör utgå enligt följande. För flertalet 

studerande bör stödet beräknas med visst belopp per timme. Timersätt

ningen bör utgå för högst 25 timmar i veckan. Timersättningen bör be

räknas till 18 kr., dvs. med högst 450 kr. per vecka. Den studerande 

bör dock kunna få denna timersättning endast om han har förlorat ar

betsinkomst, ers[ittning från arbetslöshctskassa eller kontant arbetsmark

nadsstöd på grund av att han har deltagit i undervisningen. Till stude

rande, vars huvudsakliga sysselsättning är hemarbete, bör stödet nor

malt utgå med 8 kr. per timme. 

Stöd om 8 eller 18 kr. per timme bör endast kunna utgå om den stu

derande deltar i minst 5 timmars undervisning per vecka. Som jag förut 
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har nämnt bör stöd maximalt kunna utgå för 25 timmars undervisning 
per vecka. Stöd bör utgå för högst det antal timmar som motsvarar 
40 veckors heltidsunderyisning. 

Stöd som således bör utgå med visst belopp per timme bör vara 
skattepliktigt och pensionsgrundande. Jag har i denna fråga samrått 

med cheferna för social- och finansdepartementen. 
I fråga om ungdomar som är så gamla att de kan komma i fråga 

till studiehjälp enligt 3 kap. studiestödslagen, dvs. i princip mellan 16 

och 20 år, bör dock gälla vissa särskilda regler. Sådana ungdomar bör 
kunna komma i fråga till timersättning endast om de förlorar arbets
inkomst, ersättning från arbetslöshetskassa eller kontant arbetsmark
nadsstöd på grund av att de har deltagit i undervisningen. Andra ung
domar i angiven ålder bör få studiehjälp enligt 3 kap. studiestödslagen 
för heltidsstudier. Som heltidsstuderande bör därvid -den räknas som 
studerar minst 23 timmar per vecka. Reglerna om studiehjälp under 
sjukdom bör därvid inte gälla. 

CSN bör vara central myndighet. Skolstyrelserna bör ansvara för be
villning och utanordning av stödet. 

De bestämmelser som behövs för det nya stödet till andra än dem 
som bör få studiehjälp enligt 3 kap. studiestödslagen ankommer det på 
regeringen att meddela. Som jag nyss angav bör stöden vara skatte
pliktiga och pensionsgrundande. De förslag till särskilda författnings
ändringar som behövs i anledning därav kommer senare att läggas fram. 

Jag beräknar kostnaden för detta förslag till ca 7,5 milj. kr. för bud
getåret 1976177. 

So!tl- jag anfört i det inledande avsnittet om vuxenutbildningen har 
under budgetåret 1975176 nya vuxenstudiestöd införts. För särskilt 
vuxenstudiestöd, dvs. det nya stödet för längre studier, förordar jag en 
ökning till 148 milj. kr. för budgetåret 1976177. Därigenom bör det 
bli möjligt att öka antalet stöd. Beräknat efter det antal heltidsstude
rande som skulle kunna få stödet för ett års studier bör utrymme fin
nas för ca 8 650 årsplatser jämfört med f. n. ca 7 000. Resurserna bör 
liksom under innevarande budgetår fördelas med huvuddelen på grund
skole- och gymnasieskolenivå med övervikt för den förra samt med 
en mindre del på högskolenivå. Även under budgetåret 1976177 bör 
stöden för högskolestudier förbehållas studerande i försöksverksamheten 
med yrkesteknisk högskoleutbildning. Under den tid försöksverksam
heten pågår bör dessa studerande, om de är behöriga att erhålla vuxen

studiestöd, garanteras det särskilda vuxenstudiestödet för sin utbild
ning. I fråga om timstudiestöden har jag beräknat en utbyggnad så 
att det under budgetåret . 1976177 bör finnas ca 29 000 timstudie
stöd om 35 timmar. Jag förordar dessutom en höjning av ersätt
ningen per timme från 18 kr. till 20 kr. Dagstudiestödens antal för bud
getåret 1976177 bör enligt min mening ökas till 9 500 stöd. När det 
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gäller dagstudiestöden har jag dessutom räknat med en höjning av in
tematbidraget från 70 kr. till 80 kr. per dag. Med hänvisning till vad jag 
således har anfört beräknar jag att det för budgetåret 1976177 behövs 
20,3 milj. kr. för timstudiestöd och 8,1 milj. kr. för dagstudiestöd samt 
123 milj. kr. för särskilt vuxenstudiebidrag eller totalt 151,4 milj. kr. 

Jag förordar att 151,4 milj. kr. tillförs anslaget av de medel som till
faller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 

De förslag som jag i det föregående har lagt fram om ändrade regler 
för behovsprövat tillägg, inackorderingstillägg, fribelopp och reducering 
av överskjutande inkomst för deltidsstuderande, timstudiestöd och inter
natbidrag kräver ändringar i 3 kap. 7 och 11 §§, 4 kap. 19 §, 5 kap. 4 § 
och 6 kap. 6 § studiestödslagen. Dessutom bör en formell justering ske 

i 4 kap. 19 § sista stycket samt i 4 kap. 39 §. 
I fråga om rätt till studiehjälp enligt 3 kap. studicstödslagcn för den 

som deltar i grundläggande utbildning för vuxna krävs vissa komplet
terande bestämmelser till vad som f. n. står i studiestödslagen och stu
diestödsförordningcn (1973: 418). Bestämmelserna därom bör utfärdas 
av regeringen. För att så skall bli möjligt bör bestämmelserna om stu

diehjälp i 3 kap. 5 och 29 §§ justeras. 
Förslag till de ändringar i studiestödslagen som jag har berört i det 

föregående bör fogas till detta protokoll som bilaga 10.2. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. antaga inom utbildningsdcpartementet upprättat förslag till lag 

om ändring i studiestödslagcn (1973: 349), 
2. godkänna att 151 400 000 kr. av de medel som tillfaller stats

verkct genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1976177 tillförs anslaget Studiebidrag m. m., 

3. till Studiebidrag m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 625 000 000 kr. 

H 3. Kostnader för avskrivning av \issa studielån med statlig kredit
garanti 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

105 307 
300 000 
200 000 

Från detta anslag bestrids kostnader dels för avskrivning med 25 % 

av kapitalskulden på statsgaranterade studielån i enlighet med kungörel

sen (1961: 384) om avskrivning av lån för studier, dels för avskrivning i 
de fall låntagaren avlidit eller varaktig betalningsoförmåga inträtt. De 
låneformer som är förbundna med allmän avskrivning med 25 % har 

V~··•-··-· ~ ~n1 -.L---1----- 1 ,... 
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upphört enligt 1964 års riksdagsbeslut om reformering av det studieso
ciala stödet till studerande ungdom. Genom konstruktionen av den all

männa avskrivningen kommer dock anslaget att belastas med kostnader 
under en övergångstid. 

Centrala studiestödsnämnden föreslår att anslaget för nästa budgetår 
förs upp med 200 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med ett belopp av 200 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för avskrivning av vissa studielån med statlig 
kreditgaranti för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag 

av 200 000 kr. 

H 4. Ersättning till postverket, riksbanken och riksförsäkringsverket för 
deras handläggning av studiesocialt stöd 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 230 478 
2 077 000 
2 502 000 

Från detta anslag bestrids kostnader för postverkcts och riksbankens 
handläggning av studielån resp. studiemedel. Dessutom utgår ersättning 
till riksförsäkringsverket för verkets och de allmänna försäkringskassor
nas handläggning av särskilt vuxenstudiestöd samt timstudie- och dag
studiestöd. 

Centrala studiestödsnämnden beräknar medelsbehovet för ersättning 
till postverket och riksbanken till 2 502 000 kr. och för ersättning till 
riksförsäkringsverket till 1 000 000 kr. 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbehovet för ersättning till riksbanken och post

verket till 2 502 000 kr. För ersättning till riksförsäkringsverket för ver
kets och de allmänna försäkringskassornas kostnader i samband med 

utanordnande och beräkning av särskilt vuxenstudiestöd samt timstudie
och dagstudiestöd har jag beräknat 1 500 000 kr. 

Jag förordar att 1 500 000 kr. skall tillföras anslaget av de medel som 

tillfaller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna 

skattemedlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. godkänna att 1 500 000 kr. av de medel som tillfaller stats

verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte

medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1976/77 tillförs anslaget Ersättning till postverkct, riksbanken 
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och riksförsäkringsverket för deras handläggning av studie

socialt stöd, 
2. till Ersiittning till postverket, rikshanken och riksförsäkring.~

verket för deras handläggning av st11diesocialt stöd för budget
året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 2 502 000 kr. 

H 5. Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid gymnasie
skolor m. m. 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

136 125 

505 000 

505 000 

Enligt förordningen ( 1945: 594) angående statsbidrag till skolhem för 

lärjungar vid högre skolor och till avlönande av föreståndare vid dylikt 

skolhem (ändrad senast 1975: 397) får efter medgivande av skolöversty

relsen (Sö) statsbidrag med lO 000 kr. för år utgå till avlönande av före

ståndare vid skolhem för elever vid vissa i förordningen angivna läro

anstalter. Bidraget utgår endast för elevhem som har annan huvudman 

än primärkommun. 

Skolöverstyrelsen (Sö) föreslår att anslaget för budgetåret 1976/77 

förs upp med 755 000 kr. Sö föreslår att bidrag utgår till avlösare för 

föreståndare vid elevhem med 5 000 kr. per föreståndare ( + 250 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag är inte beredd att biträda skolöverstyrelsens förslag om avlösare 

för föreståndare vid elevhem. Anslaget bör föras upp med oförändrat 

belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till avlönande av / öreståndare 1•id elevhem vi cl 

gymnasieskolor m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

s!Jgsanslag av 505 000 kr. 

H 6. Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande 

1974175 utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 027 700 

1750000 

1880000 

Från detta anslag bestrids kostnader för bidrag till hälso- och sjuk

vård för studerande enligt bestämmelser som regeringen har meddelat 

den 5 juni 1975. 
Tillsyn över hälso- och sjukvården för studerande utövas av socialsty

relsen som har att pröva ansökningar om statsbidrag till sådan verksam

het. Statsbidrag utgår till kårortsnämnderna för hälso- och sjukvård i 
Borås, Göteborg, Karlstad, Linköping, Luleå, Malmö/Lund, Stockholm, 
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Umeå, Uppsala, Växjö, Örebro och Östersund med 16 kr. per stude
rande intill ett antal av 10 000 studerande och med 10 kr. för varje yt
terligare studerande. Statsbidrag beräknas efter antalet studerande som 
under budgetåret aktivt bedriver studier. 

Socialstyrelse11 föreslår en uppräkning av bidraget till 18 kr. resp. 12 
kr., vilket medför en ökning av det totala mcdclsbehovct med 130 000 

kr. Det statsbidragsgrundande antalet studerande beräknas under bud
getåret 1976177 uppgå till 137 000. 

Föredraganden 

Studerandehälsovårdsutredningen har avlämnat betänkandet (SOU 
1975: 7) Framtida studerandehälsovård. Betänkandet har remitterats. 

Jag förordar att bidraget till hälso- och sjukvård räknas upp. Bidraget 
bör utgå med 17 kr. per studerande intill ett antal av 10 000 och med 
11 kr. för varje ytterligare studerande. Med hänsyn till den föreslagna 
förbättringen av statsbidraget och antalet studerande beräknar jag mc
delsbchovet till 1 880 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande för budget

året 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 1. 880 000 kr. 

H 7. Ersättning till vissa lärarkandidater 

Medel under förevarande anslag utgår med hänsyn tagen till intag
ningskapacitetcn vid lärarutbildningsanstalter. Statsrådet Hjelm-Wallen 
har under F. Lärarutbildning anmält att hon senare avser att föreslå re
geringen att till riksdagen vid 1975176 års riksmöte 

0 

lägga fram en sär
skild proposition som behandlar frågor om lärarutbildning. I avvaktan 
härpå bör anslaget Ersättning till vissa lärarkandidater tas upp med ett 
preliminärt beräknat belopp'. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Ersättning till 

vissa liirarkandidater för budgetåret. 1976177 anvisa ett för
slagsanslag av 31742000 kr. 

H 8. Administration av och information om vuxenstudiestöd m .. m. 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

1 000 
1000 

Från anslaget bekostas utgifter dels för vuxenutbildningsnämndernas 
verksamhet dels för centrala studiestödsnämndens (CSN) administration 

av och information om vuxenstudiestöden. 
Vuxenutbildningsnämnderna handhar ärenden om timstudiestöd, dag

studiestöd och särskilt vuxenstudiestöd i den mån sådana 'iirenden inte 
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ankommer på annan myndighet. Nämnderna handhar också ärenden om 

statsbidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser. För vuxenut

bildningsnämnderna gäller instruktion (1975: 394, ändrad den 27 novem- · 

ber I 975). 

CSN föreslår att anslaget i tillämpliga delar (delpösterna 1 Bidrag till 

CSN för information ·om särskilt vuxenstudiestöd m. m. och 3 .Medel 

till vuxenutbildningsnämnderna) fr. o. m. budgetåret 1976/77 hänförs 

till anslaget H 1. Centrala studiestödsnämnden m. m. 

V 11xe1111 t bi Id 11i ngsniim nde rna 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resecrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

) 

1975/76 

12 

12 

1 028 ooo• 

10520001 

2 080 000 
Avrundat 

Beräknad ändring 1976/77 · 

Centrala studie- Föredra
stödsnämnden ganden 

+12 +12 
+24 +13 

+36 +25 

+3 785613 +2 398 000 

+I 210000 +I 209 000 

-!-4 995 613 +3 607 000 
+4 996 000 

1 Beloppen beräknade· för nio månaders verksamhet 

Centrala st 11d iestödsnämnden 

1. Vuxenutbildningsnämnderna har inrättats under budgetåret 

1975176. För detta budgetår finns 24 halvtidstjänster i F 10 fördelade på 

var och en av nämnderna. För nästkommande budgetår beräknar CSN 

medel motsvarande ytterligare 24 halvtidstjänster i F 10, elva tjänster i 

F 5 och 13 tjänster i F .2 samt för extra personal under högsäsong. Dess

utom behövs medel för nämndlcdamöternas arvoden m. m. ( + 3 785 613 
kr.). 

2. För vuxenutbildningsnämndernas omkostnader beräknar CSN 

2 262 000 kr. i huvudsak avseende lokalkostnader och reseersättningar 

till nämndernas ledamöter ( + 1 210 000 kr.). 

3. För CSN :s administration för vuxenstudiestöden m. m. utgår inga 

särskilda medel innevarande budgetår, medan 1.200 000 kr. utgår för 

information. För budgetåret 1976177 behöver CSN för administration, 

bl. a. för utökad reseverksamhet, 1 525 000 kr. och för information om 

vuxenstudiestöd ytterligare 530 000 kr., varav 240 000 kr. avser pris

omräkning ( +2 075 000 kr). 
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Föredraganden 

Under hösten 1975 har vuxenutbildningsnämnder inrättats i samtliga 

24 län. Nämnderna har sina kanslilokaler i försäkringskassornas cen

tralkontor. Under slutet av år 1975 behandlade nämnderna de första 

ansökningarna om studiestöd och medel för uppsökande verksamhet. 

Till skillnad från centrala studiestödsnämnden (CSN) anser jag att 

medel för vuxenutbildningsnämndernas verksamhet och för CSN:s ad

ministration av och information om vuxenstudiestöden m. m. bör beräk

nas under ifrågavarande anslag. 

Som jag tidigare nämnt förordar jag för nästkommande budgetår 

ett utökat antal studiestöd och vidgade resurser för uppsökande verk

samhet på arbetsplatser. Vuxenutbildningsnämndema bör därför få mer 

personal så att de kan fylla sina uppgifter på ett tillfredsställande sätt. 

Jag delar CSK :s bedömning att sekreterartjänsterna bör vara heltids

tjänster och beräknar ytterligare medel motsvarande 24 halvtidstjänster 

i F 10. Jag beräknar även medel för viss biträdespersonal. För vuxen

utbildningsnämndcrnas personalkostnader m. m. beräknar jag samman

lagt ytterligare 2 398 000 kr. 

Medel bör även ställas till förfogande för nämndledamöternas resor 

samt för täckande av kansliernas lokal- och expenskostnader m. m. Jag 

beräknar kostnaderna för dessa ändamål budgetåret 1976177 till sam

manlagt 2 261 000 kr. 
Det sammanlagda mcdelsbehovet för vuxenutbildningsnämnderna 

uppgår således till 5 687 000 kr. ( + 3 607 000 kr.). 

För CSN :s administration för vuxenstudiestöden m. m. beräknar jag 
l J 50 000 kr. och för information om vuxenstudiestöden beräknar jag 
ytterligare 830 000 kr. För sina uppgifter med vuxenstudiestödsfrågor 
bör CSN således budgetåret 1976177 från detta anslag tillföras samman

lagt 3 180 000 kr. 
De sammanlagda kostnaderna för vuxenutbildningsnämnderna och för 

CSN:s uppgifter med vuxenstudiestödsfrågor beräknar jag till 8 867 000 
kr. 

Jag förordar att i likhet med innevarande budgetår 1 000 kr. förs upp 

under förevarande anslag för budgetåret 1976177. Anslaget bör tillföras 

8 867 000 kr. av de medel som tillfaller statsverket genom inkomster 

från vuxenutbildningsavgiften och de influtna skattemedlen från de 

beskattade vuxenstudiestöden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna att 8 867 000 kr. av de medel som tillfaller statsvcr

ket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skattemed

len från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 

1976177 tillförs anslaget Administration av och information 

om vuxenstudiestöd m. m., 

2. till Administration av och information om vuxenstudiestöd 

111. 111. för budgetåret 1976/77 anvisa ett anslag av 1 000 kr. 
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I INTERNATIONELLT-KULTURELLT 
SAMARBETE 

Under denna littcra anvisas medel till ändamål av skiftande karaktär 
inom det internationellt-kulturella samarbetet såväl inom som utanför 
Norden. BL a. ingår kostnaderna för Sveriges deltagande i Unescos 
verksamhet. Vidare beräknas medel för Sveriges andel av den gemen
samma verksamhetsbudgeten för nordiskt kulturellt samarbete, vilken 
dock behandlas i särskild ordning. 

Kostnaderna för Sveriges deltagande i Europarådets k"Ulturella verk
samhet och i utbildnings- och forskningssamarbete inom OECD bestrids 
huvudsakligen under andra anslag, bl. a. under tredje huvudtiteln. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 10 Utbildningsdepartementet 508 

a) kulturellt utbyte med utlandet 

I 1. Kulturellt utbyte med utlandet 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

945 939 

831000 
971000 

Reservation 167 884 

Ur detta reservationsanslag utgår bidrag till vissa ändamål inom det 
internationella kulturutbytet utanför Norden. 

1. Deltagande i internationella organisa
tioners konferenser och kurser m. m. 

2. Centralnämnden för skolungdoms
utbytet med utlandet 

3. Svenskt deltagande i europeiska 
skoldagen 

4. Svenska studenthemmet i Paris 
5. Nämnden för svensk-amerikanskt 

forskarutbyte 
6. Sverige-Amerikastiftelsen 
7. Till regeringens disposition 

Anslags/ ramställningarna 

Belopp 
1975/76 

119 000 

1 000 

15 000 
70 000 

70000 
47 600 

508 400 

831 000 

Begärd ökning 
1976/77 

of. 

of. 
+144000 

+ 50000 
+ 13 000 

+207 000 

Styrelsen för Svenska studenthemmet i Paris föreslår på nytt att en lö
negradsplacerad tjänst som föreståndare för hemmet inrättas. Vidare 
hemställer styrelsen bl. a. om ett årligt driftbidrag motsvarande en fast 
procentandel av omkostnaderna och om medel för arvodering av en 
sekreterare. 

Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte föreslår att det 
svenska anslaget för de stipendier som nämnden delar ut, de s. k. Ful
bright-stipendierna, ökas kraftigt. Nämnden anför bl. a. att de i Sverige 
anvisade medlen jämfört med från amerikansk sida givna bidrag är pro
portionellt betydligt mindre än i en rad andra länder. Vidare hänvisar 
nämnden till att behovet av den rådgivning som nämnden ger om stu

dier i USA stadigt ökar. ·En höjning är särskilt befogad med anledning 

av att USA år 1976 högtidlighåller sitt 200-årsjubileum. 

Föredraganden 

Under detta anslag beräknar jag smärre ökningar som kompensation 
för prishöjningar m. m. BL a. med anledning av att USA:s 200-årsjubi

lcum högtidlighålls under året beräknar jag en sammanlagd ökning om 
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50 000 kr. för de stipendier som Nämnden för. s.vensk-amerikanskt fors- · 
karutbyte delar ut. 

Särskilda medel för stöd till i första hand folkrörelsernas internatio
nella utbyte har innevarande budgetår tagits upp under posten till rege
ringens disposition (prop. 1975: 1 bil. ·10 s. 461). Jag anser att bidrag bör 

utgå för detta ändamål även.budgetåret 1976/77 och beräknar medel här

för. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kulturellt utbyte med utlandet för budgetåret 1976/77 an

visa ett reservationsanslag av 971 000 kr. 

I 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

4 331 091 

4 370 000 

5·138.ooo. 

Ar 1950 anslöt sig ~verige till Förenta nationernas organisation för 
utbildning, vetenskap och kultur, Unesco (SÖ 1950: 114). Svenska unes

corådet är ett med stöd av Unescos stadga inrättat nationellt råd med 
uppgift att i Sverige främja Unescos verksamhet och stödja svenska in
satser inom ramen för organisationens program. Nu gällande instruktion 
för rådet fastställdes den 28 juni 1968. 

Medel för den allmänna upplysningsverksamheten i Sverige om Unes
co, för vilken Svenska FN-förbundet ansvarar, anvisas över tredje hu

vudtiteln. 

1975/76 

Årsbidrag till Unesco 4 300 000 
Svenska unescorådets utred-

nings- och programverk-
samhet 70 000 

Deltagande i Unescos 
generalkonferens 

4 370 000 

Svenska unescorcldet 

Beräknad ändring 1976/77 

Unescorådet 

+668 000 

+ 10 000 

-~100 000 

+778 000 

Föredra
ganden 

+668 000 

of. 

+100 000 

+768 000" 

Unescos budget fastställs för programperioder om två år. Uneseos 
generalkonferens fastställde hösten 197 4 organisationens budget för 

1975-1976 till 169 992 000 dollar, varav 155 780 000 dollar skall täckas 
med bidrag från medlcmsstaterna. Sveriges bidrag utgör 1,29 %, dvs. 
sammanlagt 2 009 562 dollar. Bidraget för år 1977, som betalas ut under 
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budgetåret 1976/77, kan beräknas först när generalkonferensen hösten 
1976 fastställer budgeten för 1977-1978. Unescorådet räknar prelimi
närt med en ökning om 15 '}0. Sveriges bidrag skulle då uppgå ·till 
1155 498 dollar för vart och ett av åren 1977 och 1978. 

Rådet föreslår vidare att anslagsposten för rådets utrednings- och pro
gramverksamhet ökas med 10 000 kr. och att 100 000 kr. anvisas för 
svenskt deltagande i generalkonferensen hösten 1976. 

F öredraga11de11 

Jag anser att unescorådets preliminära bedömning bör läggas till 

grund för anslagsberäkningen. Därvid förutsätter jag att anslaget under 
budgetåret 1976/77 får belastas med den svenska andelen av den budget 
som 1976 års generalkonferens slutligt fastställer. Mina förslag i övrigt 
framgår av sammanställningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. för 

budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 5 138 000 kr. 

I 3. Bidrag till internationella kongresser 111. m. i Sverige 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

49 560 

400 000 
575 000 

Reservation 486 420 

Från anslaget utgår efter särskild ansökan bidrag till förberedelse
och administrationskostnader för i Sverige anordnade internationella 
kongresser, symposier m. m. på forskningens, utbildningens och kultu
rens områden. 

F öredraga11de11 

Ar 1977 högtidlighåller universitetet i Uppsala sitt 500-årsjubileum. 

Med anledning härav anordnas under året ett antal vetenskapliga sym
posier m. m. med internationellt deltagande. Bidrag till dessa bör, som 
jag nämnt vid min anmälan av vissa gemensamma frågor under litt. E, 

ges under detta anslag inom en ram av 175 000 kr. för vart och ett av 

budgetåren 1976/77 och 1977/78. Med beaktande härav och i övrigt 
med hänsyn till anmälda behov beräknar jag anslaget för budgetåret 

1976/77 till 575 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige för 
budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 575 000 kr. 
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I 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

584 000 

914 000 

1036000 

Under detta anslag utgår f. n. bidrag till fyra svenska icke-statliga in

stitut i utlandet. 

Svenska institutet i Rom 
Svenska institutet i Athen 
Tessininstitutet i Paris 
Svenska forskningsinstitutet 

i Jstanbul 

Svenska imtitutet i Rom 

1975/76 

nr ooo 
95 000 
68 000 

30 000 

914 000 

Beräknad ändring 1976/77 _ 

- Instituten Föredra-
ganden 

-:-355 000 + 75 000 
-1- 43 000 14 000 

35 000 -l· 33 000 

of. of. 

1433 000 -i-122 000 

Institutets styrelse begär, förutom kompensation- för pris- och löne

ökningar, medel för en ny tjänst som forskarassistent, viss kursverksam

het och nya stipendier. Styrelsen bedömer att ett 0-alternativ är omöjligt 

att genomföra. 

Svemka imtiflltet i Athe11 

Utöver pris- och löneomräkning föreslår styrelsen ökning av statsbi

draget för att institutet skall kunna engagera en sekreterare och höja 

vissa stipendier. Dessutom begärs medel för att täcka ett beräknat un

derskott budgetåret 1975/76 p. g. a. att institutet under en övergångspe

riod utnyttjar såväl äldre som nyförvärvade lokaler. Ett genomförande - · 

av 0-alternativet skulle framför allt medföra en minskning av den un

dervisning som bedrivs vid institutet. 

Tessi1utitutct 

Styrelsen bedömer utställningsverksamheten som den mest väsentliga 
aktiviteten vid institutet och begär en ökning med 25 000 kr, för detta 

ändamål. För pris- och li:~neoinräkning beräknas 10 000 kr. 0-alternati~ 
vet skulle beröra de olika ve.rksamhetsgrenarna proportionellt lika. 

Föredraganden 

Under detta anslag beräknar jag vissa höjningar som kompensation för 

pris- och löneökningar. Därutöver bör för en ökning av Tessininstitutets 

utställningsverksamhet i Svenska· kulturhuset i Paris anvisas ytterligare 

25 000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidrag till svenska institut i w/andet anvisa ett anslag av 

1 036 000 kr. 
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b) nordiskt kulturellt samarbete i· , J 

I 5. Nordiska samarbetsprojekt m. m. 
. . . . 

I enlighet med bestämmelserna i det år 1971 ingångna nordiska kul-
turavtalet har en ordning med en gemensam verksamhetsbudget för det 
nordiska kultursamarbetet införts. Verksamhetsbudgeten avser ett bud
getår sammanfallande med kalenderåret. I statsbudgeten för budgetåret 
1975176 har under detta anslag anvisats 15 445 000 kr. motsvarande dels 
den svenska andelen av 1.976 års nordiska verksamhetsbudget,, dels det 
svenska bidraget till Nordiska samarbetsrådet för kriminologi. 

F öredraga11de11 

1977 års nordiska verksamhetsbudget kommer att få sin huvudsakliga 
behandling inom Nordiska ministerrådet under våren 1976. Jag ämnar 
senare föreslå regeringen att lägga fram en särskild proposition rörande · 
anslaget. I avvaktan härpå bör preliminärt beräknas oförändrat belopp;; 

Med hänvisning till vad jag anfört hemställer jag att regeringen före• . 
slår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Nordiska sam
arbetsprojekt m. m. för budgetåret 1976/77 beräkna ett för-

slagsanslag av. 15 445 000 kr. 

, .. 

I 6. Nordiska afrikainstitutet: Avlöningar m. m. 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

725 152 

703 000 

868 000 

·.1 

Nordiska afrikainstitJtet, 'som är förlagt till Uppsala, inrättades g~
nom statsmakternas beslut år 1962 (pro~. 1962: 100, SU 1_962: 135,' rskr 

. • .• •l . 

1962: 313). Institutet har till uppgift att i Norde~främja studiet av afri-
kanska förhållanden samt verka för den. internationella biståndsverk
samheten i vad denna berör Afrika. Det åligger institutet särskilt att 

främja utbildning av personal för biståndsverksarrihet i Afrika, att 
sprida information rörande Afrika och aktuella afrikanska förhållanden, 
att vara dokumentationscentrum för afrikaforskningen samt att främja 
vetenskaplig forskning och undervisning om Afrika. Verksamheten leds 
av en styrelse, i vilken även ingår representanter för de övriga nordiska 
fänderna. Kungl. Maj:t har den 29 juni 1964 fastställt instruktion för in

stitutet. 

I: 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen Föredra-
ganden 

Personal 
Handläggande personal 3 +2,5 of. 
Övrig personal 5 +I of. 

8' +3,5 of. 
Anslag 
Lönekostnader 509 000 -\-420000 +142000 
Sjukvård 2000 of. of. 
Lokalkostnader 192 000 + 23 000 + 23 000 

703 000 +443 000 +165 000 

' Härutöver finns för institutet två tjänster inrättade vid Uppsala universitets-
bibliotek. 

Styrelsen 

Styrelsens förslag innebär i korthet följande. 
l. Pris- och löneomräkning 165 000 kr., varav 15 528 kr. för höjt 

lönekostnadspålägg. 
2. I 0-altcrnativet förordar styrelsen i första hand borttagande av ar

voden till övcrsätlare och extra skrivhjälp (- 15 960 kr.) och minskad 
städning (-- 19 000). 

3. Nya tjänster som dokumentalist, halvti<lsanställd redaktör, forskar
assistent och expcditionsvakt m. m. ( +278 000 kr.) 

Fiircdraga11dc11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Nordiska afrikainstitutet: Avlöningar m. 111. för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 868 000 kr. 

I 7. Nordiska afrikainstitutet: Driftkostnader 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

321920 
382 000 
420 000 

Reservation l18 968 

Från delta rescrvationsanslag bestrids kostnader för resecrsättningar, 
expenser, bokinköp, seminarie- och föreläsningsvcrksamhct m. m. samt 
för resestipendicr. Vidare får - under förutsättning att gåvo- och dona
tionsmcdel ställs till förfogande - från anslaget bestridas kostnader för 
tjänster som forskarassistent och sekreterare. 

33 Rihdagc11 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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Styrelsen 

Styrelsen begär medel förutom för pris- och löneomräkning för en 

höjning av posterna till seminarier och stipendier. Vidare begärs medel 

för att inrätta s. k. studiestipendier för svenska studerande vid institutet 

och för pedagogisk försöksverksamhet. Totalt begärs en ökning om 

125 000 kr. varav för pris- och löneomräkning 36 000 kr. 

0-altcrnativet skulle enligt styrelsen medföra minskad föreläsnings-

01.:h scminaricverksamhel (- 25 000 kr). 

/,'iircdragande11 

Jag beräknar för nordiska afrikainstitutets drift för budgetåret 

1976177 420 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Nordiska afrikainstitutet: Driftkostnader för budgetåret 

1976177 anvisa ett reservationsanslag av 420 000 kr. 

I 8. Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

I 976177 Förslag 

2 621719 

2 662 000 

2 928 000 

Reservation 368 263 

Under detta anslag förs vissa ändamål bl. a. av bilateral karaktiir 

som inte ingår i den gemensamma nordiska verksamhetsbudgeten. Av 

sammanställningen framgår anslagets dispo~ilion innevarande budgetår 

och begärda ökningar för budgetåret 1976/77. 

Belopp Begärd ökning 
1975/76 1976/77 

1. Svenska föreningen Norden 
a) Föreningens allmänna verksamhet 700 000 + 150 000 
b) Nordisk lektoratsverksamhet 180 000 +115000 
c) Lärarutbyte mellan de nordiska 

länderna 45 000 + 55 000 
d) Nordiska studieutbytesrcsor för 

skolungdolll 75 000 + 25 000 
c) Stipendier till svenska gymnasie-

skolelever för studieresor i Norden 50 000 + 30 000 
2. Vuxenundervisning i svenska och 

finska 
a) Kurser i finska och svenska 
b) Kurser i svenska för finländska 

155 000 + 45 000 

lärare 10 000 + 70 000 
3. Föreningen Nordisk folkhögskola 

i Geneve 75 000 + JO 000 
4. Nordiska kurser i spräk och litteratur 50 000 + 12 000 
S. Svenskhemmet Voksenåsen 

a) Lokalkostnader 720 000 + 74000 
b) Stipendieverksamhet 75 000 + 50 000 

6. Bidrag till inköp av svensk litteratur 
till Islands riksbibliotek 5 000 + 1 000 
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Belopp Begärd ökning 
1975/76 1976/77 

7. S:te Genevieve-biblioteket i Paris 
a) Bidrag till lön för en nordisk 

bibliotekarie m. m. 55 200 + 33 000 
b) Inköp av svensk litteratur till 

biblioteket 10000 of. 
8. Kommitten för översättning till 

svenska av finsk facklitteratur 28 000 + 12000 
9. Nordiska författarstipendier 24 000 + 8 000 

10. Stipendier till kulturkritiker och 
kulturjournalister 22 000 + 3 000 

11. Nordiskt musiksamarbete 37 000 + 43 000 
12. Nordiskt författarsamarbete 10 000 ' 20 000 
13. Kulturellt utbyte och samarbete 

med Island 75 000 + 5 000 
14. Till regeringens disposition 260 800 

2 662 000 +761000 

Anslags/ramställningarna 

Svenska föreningen Norden, som budgetåret 1975/76 fick en höjning 

av bidraget till 700 000 kr., ansöker om en ytterligare ökning med 

150 000 kr., varav ca 75 000 kr. skulle erfordras för en oförändrad verk

samhetsnivå budgetåret 1976/77. Föreningen begär dessutom höjningar 

av de särskilda anslagsposterna för lcktoratsvcrksamhct och för lärar

och elevutbyte. 
För Svenskhemmet Voksenåsen i Oslo har beräknats en höjning av 

den av byggnadsstyrelsen debiterade lokalhyran. 

F öred ragand en 

Anslaget bör för budgetåret 1976/77 föras upp med 2 928 000 kr. Jag 
har inom denna ram för vissa poster bediknat höjningar som kompensa

tion för prisökningar m. m. 

I den svenska nationalgf1van till Islands 1100-årsjubileum 1974 ingick 
bl. a. vissa stipendier för forskarutbildning för islänningar (prop. 1974: 
85, UU 1974: 6, rskr 1974: 205, jfr KrU 1975: 5). Dessa stipendier ut
nyttjas under innevarande läsår. De har mötts med stort intresse från 

isländsk sida. Jag anser att de därför bör ges även kommande år och har 

beräknat medd härför. 
Efter bemyndigande av regeringen har jag under hösten 1975 till

kallat särskilda sakkunniga för att se över formerna för förvaltningen 

av Svenskhemmet Voksenåsen. Jag avser att i senare sammanhang ta 

upp de förslag som de sakkunniga förutsätts lägga fram under våren. 
Jag hemställer att regeringen föresli.l.r riksdagen 

att till Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt 111. m. för bud

getåret 1976177 anvisa ett rescrvationsanslag av 2 928 000 kr. 

t33 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Bil. 10 
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KAPITALBUDGETEN 

I STATENS AFFÄRSVERKSFONDER 

Televerkets fond 

l:B 2. Televisions- och ljudradioanläggningar 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

29 200 000 
38 000 000 
41300000 

Behållning 15 800 000 

Detta investeringsanslag avser televerkets investeringar i televisions
och ljudradioanläggningar. Under anslaget redovisas också medelstill
delningen till televerket för driftkostnader, till Sveriges Radio för inves
teringar och driftkostnader samt till byggnadsstyrelsen för investeringar. 

Enligt avtalet mellan staten och Sveriges Radio AB svarar Sveriges 

Radio med ensamrätt för rundradions programvcrksamhct. Televerket 
svarar för distribution av rundradioprogram, avstörningsverksamhet samt 
uppbörd av avgifter för innehav av mottagare. Byggnadsstyrelsen har 
ansvar för bl. a. projektering och byggande av större byggnader för Sve

riges Radio. 
Enligt gällande principer för rundradioverksamhetens finansiering 

skall såväl drift- som invcsteringsutgifterna bestridas av avgiftsmedel. 
I nvestcringarna avskrivs omedelbart till 100 % . Av de samlade avgifter 
som inflyter ställs genom årliga beslut av regeringen medel till förfo
gande för de med verksamheten förenade utgifterna. Eventuella över
skott fonderas hos televerket för att kunna användas under andra år, då 
de löpande intäkterna inte förslår att täcka utgifterna. Sålunda reserve
rade medel kan utnyttjas av televerket som rörelsemedel mot erläggande 
av flinta, vilken tillförs fonden. 

Undantagna från avgiftsfinansiering är Sveriges Radios skolprogram
verksamhet och programverksamhet för utlandet. Medelsbehovct för 
dessa ändamål täcks genom anslagen Viss utbildning via radio och tele
vision m. m. under åttonde huvudtiteln resp. Information om Sverige i 
utlandet under tredje huvudtiteln. Från förstnämnda anslag bestrids 
även kostnaderna för den programproduktion som handhas av utred

ningen angående den fortsatta verksamheten med radio och television 
inom utbildningsväsendet. Ersättning till televerket för att vissa synska
dade är befriade från att erlägga ljudradioavgift utgår från det under åt
tonde huvudtiteln uppförda anslaget Bidrag till de handikappades kultu
rella verksamhet. Sveriges Radios kostnader för bcrcdskapsutrustning 
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betalas vidare från det under samma huvudtitel uppförda anslaget Viss 
beredskapsutrustning m. m. för Sveriges Radio. 

De anslagsframställningar, som årligen ges in av Sveriges Radio och 
berörda myndigheter, skall utgå från en samlad planering, som skall ut
föras på sådant sätt att underlag erhålls för en avvägning under en viss 
period av intäkter och kostnader i rundradioverksamheten. Sveriges Ra

dio skall ha huvudansvaret för planeringen, som skall bedrivas i nära 
samråd med berörda myndigheter. 

I anslutning till redovisningen i det följande av televerkets förslag för 
budgetåret 1976/77 redogörs därför för rundradiorörelsens beräknade re

sultat för budgetåren 1974/75 och 1975/76 samt för det av televerket, 
byggnadsstyrelsen och Sveriges Radio beräknade medelsbehovct fram 
t. o. m. budgetåret 1980/81. 

Nuvarande mottagaravgifter, som är oförändrade sedan den 1 juli 
1971, utgör för hushåll med TV-mottagare och radiomottagare eller 
bara TV-mottagare 55 kr. för kvartal (allmän mottagaravgift). För hus

håll med färg-TV-mottagare gäller en särskild tilläggsavgift av 25 kr. för 
kvartal. Den särskilda Jjudradioavgift för hushåll som endast har radio
mottagarc uppgår till 50 kr. för år. Antalet särskilda ljudradioavgiftcr 
uppgick den 30 juni 1975 till ca 230 000 och antalet tilläggsavgifter för 
färg-TV till 1 250 000. Antalet allmänna mottagaravgifter uppgick vid 
samma tidpunkt till ca 2,9 miljoner. Praktiskt taget varje hushåll har en 
eller flera radiomottagare. Ca 90 % av alla hushåll beräknas inneha TV
mottagare. 

Kostnaderna för ljudradio- och televisionsverksamheten under bud
getåret 1974/75 utgjorde 707,0 milj. kr., varav (32-1-29+11 =) 72 milj. 
kr. avsåg avskrivning till 100 % av Sveriges Radios, televerkets och 
byggnadsstyrelsens investeringar och (526+109 =) 635 milj. kr. Sveriges 
Radios och televerkets kostnader för produktion och distribution av 
program. 

Under samma budgetår uppgick de totala intäkterna i rundradiorörel
sen till 785 milj. kr. Totalt innebär resultatet under budgetåret 1974/75 
ett överskott av 78 milj. kr. Detta medför att det ackumulerade över
skottet per den 30 juni 1975 uppgår till 411 milj. kr. 

Kostnaden för radionämndens verksamhet, som bestrids i särskild 
ordning med avgiftsmcdcl, uppgick för budgetåret 1974/75 till 357 000 

kr. 

Televerket 

Investeringar 

Medelsförbrukningen under budgetåret 1975/76 beräknas till 40,1 

milj. kr. 
Investeringskostnaderna för rundradioanläggningar under femårspe

rioden 1976177-1980/81 i 1976 års kostnadsnivå framgår av följande 

sammanställning. 
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Milj. kr. 

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

Stationer 41,0 47,0 46,0 38,0 41,5 
Radiolänklinjer 9,0 6,0 2,5 2,0 2,0 
Rundradiocentraler 6,0 9,0 4,5 4,0 0,5 

56,0 62,0 53,0 44,0 44,0 

Beträffande det för budgetåret 1976/77 upptagna beloppet anför tele
verket att detta bl. a. behövs för att uppföra ett antal PM-stationer -
företrädesvis för lokalradion - samt för att fortsätta kompletteringen 
för stereo. Vidare beräknas medel för ett drygt 50-tal mindre TV-statio
ner. 

I femårsplanen anför televerket att åtskilliga av de FM- och TV 1-
sändaranläggningar, som anskaffades i början av resp. näts utbyggnad, 
nu har varit i bruk ca 15 år. Rcinvesteringar i dessa anläggningar behö
ver därför pågå under hela femårsperioden i successivt ökande omfatt
ning. 

Kostnaden för stereoutbyggnaden beräknas uppgå till totalt 13,5 milj. 
kr. varav 1,0 milj. kr. beviljats för budgetåret 1975/76. Kompletteringen 
av de större PM-stationerna med särskild stereoutrustning beräknas 
vara genomförd vid utgången av budgetåret 1977/78 varefter möjlighe
ter till landsomfattande stereosändningar i P 2 och P 3 föreligger. Bud
getåret 1979/80 beräknas stereosändningar kunna genomföras även i P 
1. 

Den återstående TV 2-utbyggnaden omfattar utbyggnad av ytterli
gare sändarstationer för att öka täckningen till drygt 99 % av befolk

ningen. Under femårsperioden räknar televerket med att kunna uppföra 
ca 180 mindre TV 2-stationer. Ordningsföljden för de tillkommande sta
tionerna kommer liksom hittills att i första hand bestämmas av antalet 
invånare med dåliga mottagningsförhållanden inom de planerade statio
nernas täckningsområden. En stor del av stationerna utgörs av stationer 
med förenklat utförande. Dessa kan förses med utrustning för både TV 
1 och TV 2. Den provverksamhet med dylika stationer som pågått un
der senare år har resulterat i att televerket nu räknar med att kunna an
lägga sådana stationer i större omfattning fr. o. m. budgetåret 1976177. 
Genom att servicegraden för dessa stationer förutsatts kunna bli något 
lägre än för mindre stationer av konventionellt utförande har kostna
derna kunnat sänkas betydligt. De lämpar sig i första hand för täckning 
av små befolkningskoncentrationer. Under de närmaste åren beräknas 
därför stationer kunna anläggas för befolkningskoncentrationcr med ner 
till ca 50 hushåll med dåliga möjligheter att ta emot TV 2 och/eller TV 
1. Därefter beräknas stationer kunna anläggas för ett något mindre antal 
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hushåll. Utbyggnaden av TV 2-stationer under aktuell femårsperiod be
räknas komma att kosta ca 135 milj. kr. 

Då bl. a. anskaffning av radiomatcriel innebär att mera långsiktiga 

avtal måste träffas behövs ett beställningsbemyndigande budgetåret 
1976/77 om 25 milj. kr. 

Drift kostnader 

Televerkets driftkostnader för programdistribution och avgiftsinkasse
ring har beräknats till 124 milj. kr. för innevarande budgetår. 

Televerket beräknar driftkostnaderna för perioden 1976/77-1980/81 
i 1976 års kostnadsnivå enligt följande sammanställning. 

Milj. kr. 

1976/77 1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 

Programdistribution 101,7 102,0 103,0 104,0 104,0 
Avgifts in kassering 29,7 30,0 30,0 30,0 30,0 

131,4 132,0 133,0 134,0 134,0 

Kostnadsökningen från budgetåret 1975/76 till budgetåret 1976/77 be
ror huvudsakligen på den förhöjda kostnadsnivån samt ökade kostnader 
för tekniskt och programmässigt forsknings- och utvecklingsarbete. 

Byggnadsstyrelsen 

Investeringar 

Medelsförbrukningen för investeringar i radio- och tclcvisionshus be
räknas för budgetåret 1975/76 till 6,5 milj. kr. 

Investeringskostnaderna under perioden 1976/77-1980/81 beräknas 
till 25,2 milj. kr. enligt_ prisläget den 1 april 1975. 

Milj. kr. 

1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 

Radio- och televisionshus 10, 1 10,0 4,0 1, l 

För byggnadsstyrelsens förslag lämnas en närmare redogörelse vid an
mälan av investeringsanslagct Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio. 

Sveriges Radio 

Investeringar 

Invcsteringskostnaderna beräknas för innevarande budgetår till 48 

milj. kr., varav 14 milj. kr. avser lokalradion. 
Sveriges Radios beräknade investeringskostnader under perioden 

1976/77-1980/81 i 1975 års kostnadsnivå och med nu planerad verk
samhetsnivå framgår av följande sammanställning. 
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Milj. kr. 

1976/77 1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 

Sveriges Radios 
investeringar 58,6 38,2 34,5 34,5 34,5 

Sveriges Radio räknar med att kostnaderna under budgetåret 1976/77 
kommer att ligga lO % över nuvarande nivå. De beräknade invcste
ringskostnaderna blir då 64,5 milj. kr. Av detta belopp hänför sig 40,5 
milj. kr. till Sveriges Radios allmänna programverksamhet och 2A,O 

milj. kr. till lokalradiouppbyggnaden. 

Driftkostnader 

Sveriges Radios driftkostnader beräknas för innevarande budgetår till 
614.4 milj. kr. varav 4,8 milj. kr. avser lokalradion. 

J skrivelse den 14 oktober 1975 har Sveriges Radio hemställt att före
taget genom ianspråktagande av dragningsrätten tilldelas ytterligare 15 
milj. kr. för budgetåret 1975/76. 

Av följande sammanställning framgår hur Sveriges Radio beräknat 
driftkostnaderna för budgetåret 1976177. 

1975/76 

A/1111än progra111verksa111het 
Tillgängligt för allm. programverks. 1975/76 609,6 
Kompensation för kostnadsökn. 1976/77 15 ~-~ 
Erforderligt för oförändrad verksamhetsnivå 609,6 
Förbättrat programutbud, invandrarprogram, 

regional-TV (inkl. kompensation för kost-
nadsökn.) 

Erforderliga medel för den allmänna program-
verksamheten 1976/77 609,6 

Lokalradion 
Medelsbehov enl. DART-gruppens beräkning 

(1974 års kostnadsnivä) 4,8 
Ytterligare medclsbehov enl. SR (1974 års 

kostnadsni l'il) 
Kompensation för kostnadsökning 1975/76 

(17 %> och 1976/77 (15 %) 
Erforderliga medel för lokalradioverks. 4,8 

Summa driftmedel för Sveriges Radio AB 614,4 

1976/77 
Förslag 
milj. kr. 

609,6 
91,4 

701,4 

61,0 

762,0 

25,8 

5,0 

10,7 
41,3 

803,3 

För
ändring 

+ 91,4 

' 91,4 

+ 61,0 

+152,4 

-! . 20,8 

+ 5,0 

+ 10,7 
+ 36;5 

-!-188,9 

Som framgår av sammanställningen begär Sveriges Radio ett klump
be!opp om 61 milj. kr. att i huvudsak användas till förbättrat program
utbud, invandrarprogram, samt för distriktens nyhetsbevakning för riks

programmen och en utbyggnad av de regionala TV-nyheterna till att om
fatta hela landet. Det förbättrade programutbudet tänkes uppnås genom 
insatser på tre områden, nämligen ett vidgat utnyttjande av utomstående 
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kvalificerade krafter, ökade resurser för att göra mera genomarbetade 
program och större insatser för vidareutveckling av den egna personalen. 

Behovet av en vidgad programverksamhet för invandrare har fram
hävts av radionämndcn i dess yttrande den 15 maj 1975 om Sveriges 

Radios utbud av program på invandrarspråk. Sveriges Radios satsningar 
på invandrarprogram avses i första hand gälla de grekiska, serbokroa
tiska och turkiska språkgrupperna. 

överförandet av regionalradions resurser till lokalradion innebär att 
distrikten kommer att sakna möjlighet att inom sina återstående ramar 
svara för nyhetstjänsten i riksprogrammen. För att vidmakthålla distrik
tens nyhetsbcvakning i denna del krävs ett kompenserande tillskott av 
resurser. 

Den arbetsgrupp som regeringen tillsatte för att bereda 1969 års ra
dioutrednings förslag, den s. k. DART-gruppen, redovisade i en särskild 
promemoria en beräkning av kostnaderna för lokalradioverksamheten. 
Beräkningarna gäller verksamheten vid full drift, men en uppskattning 
av kostnaderna under uppbyggnadsskedet, 1975176-1976/77, redovisas 
också. 

I sin anslagsframställning redovisar Sveriges Radio en egen kostnads
kalkyl för lokalradion. Enligt denna blir medelsbehovet vid full utbygg
nad och i 1974 års kostnadsnivå ca 67 milj. kr. vilket överstiger arbets
gruppens beräkningar med 15,4 milj. kr. För budgetåret 1976/77 uppgår 
ökningen till ca 5 milj. kr. ökningarna motiveras med att arbetsgruppen 
dels anses ha underskattat behovet av viss personal, dels anses ha un
derskattat kostnaden för vissa tjänster. 

Sveriges Radio bygger beräkningarna av medelsbehovet för budget
året 1976/77 på antagandet att kostnadsökningen under nämnda bud
getår blir 15 % . I övrigt föreslår företaget följande ordning. Regeringen 
anger i budgetpropositionen vilket antagande om kostnadsökningarna 
som lagts till grund för medclstilldelningen. Den helt avgörande faktorn 
för kostnadsutvecklingcn i företaget är löneutvecklingen. Denna är i hu
vudsak känd vid det aktuella budgetårets ingång den 1 juli. Vid en kon
trollstation senast den 1 oktober är det normalt möjligt att med god till

förlitlighet avgöra om den uppskattning av kostnadsökningarna som le
gat till grund för budgetpropositionen var realistisk. Om det därvid visar 
sig att man avsevärt har underskattat kostnadsutvecklingcn kan rege

ringen pröva i vilken mån företaget bör kompenseras härför. Denna 
prövning kan ske schablonmässigt. Ordningen bör anknyta till möjlighe
ten att utnyttja dragningsrätten. Denna kan således användas för att till
föra företaget den klumpsumma som kan visa sig erforderlig vid pröv
ninge.n vid kontrollstationen. Sveriges Radio föreslår att dragningsrättcn 

1976/77 upptas till 30 milj. kr. 
I framställning den 9 juli 1975 har Sveriges Radio hemställt om sär

skild medelstilldelning för ett samnordiskt produktionsccntrum för same-
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program i ljudradion med lokalisering till Kautokeino i Norge. Sveriges 

Radios del i driftkostnaderna för budgetåret 1975176 beräknas till 
809 300 kr. Motsvarande del i investeringskostnadcrna beräknas till 
2 026 700 kr. 

Avgiftsintäkterna och fondbehållningen 

Den av Sveriges Radio, televerket och byggnadsstyrelsen beräknade 
intäkts- och kostnadsutvecklingen samt fondbehållningen under inneva
rande och nästa budgetår framgår av följande sammanställning. 

Milj. kr. 

1975/76 1976/77 

Kostnader 832 1067 
Intäkter 
Särskilda Jjudradioavgifter 12 11 
Allmänna mottagaravgifter 639 648 
Färg-TV-avgifter 138 162 
Räntor på avgiftsmedel 40 15 

829 836 
Underskott -3 -231 
Ackumulerad fond behållning 408 177 

Enligt denna beräkning kan verksamheten finansieras med nuvarande 
avgifter och tillgänglig fondbehållning t. o. m. budgetåret 1976/77. Där
efter krävs ett inkomsttillskott genom avgiftshöjningar. 

Föredraganden 

Avtalet mellan staten och Sveriges Radio angående rund radions pro
gramverksamhet gäller t. o. m. den 30 juni 1977. Uppsägning av avtalet 
skall ske senast ett år före avtalstidens utgång. Avtalet kan förlängas 
antingen genom särskild överenskommelse eller genom utebliven upp
sägning. I det senare fallet förlängs avtalet med fem år åt gången. Jag 
har för avsikt att i annat sammanhang återkomma till regeringen i av
talsfrågan. 

Radioutredningen (U 1974: 08) har till uppgift att överväga vilka rikt
linjer för den fortsatta utvecklingen av rundradioverksamheten som bör 
bestämma innehållet i ett nytt avtal. Rundradioverksamhetens organisa

tion och finansiering skall därvid ägnas särskilt intresse. Frågor rörande 
Sveriges Radios kulturpolitiska uppgift och formerna för kontakten mel
lan radioförctaget och publiken skall också behandlas av de sakkunniga. 
Radioutredningen har nu arbetat under ett och ett halvt års tid. Enligt 

vad jag erfarit planerar utredningen att redovisa sina bedömningar och 
förslag under hösten 1976. 

Enligt riksdagens beslut (prop. 1975: 13, KrU 1975: 6, rskr 1975: 82) 

startar under år 1977 en omfattande lokalradioverksamhet. Landet har 
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indelats i 24 Jokalradioområden, som vart och ett får en egen redaktion 

och en sändningstid i P 3 som kan variera från 10 till 15 timmar i 

veckan. Sändningarna skall omfatta bl. a. lokala nyheter, opinionsspeg

Jande program och annan information. Som huvudman för lokalradion 

fungerar Sveriges Lokalradio AB, som är ett dotterbolag till Sveriges 
Radio AB. 

Lokalradioreformen innebär en kraftig ambitionshöjning för rund

radioverksamheten under det närmaste budgetåret. I övrigt bör ambi

tionsnivån vad gäller sändningstid m. m. vara oförändrad i avvaktan på 

ställningstagandena till förslagen från radioutredningen. 

Jag går nu över till frttgan om mcdelstilldelningcn för nästa budget
år. Mina förslag framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Det för t e 1 e v e r k e t s investeringar upptagna beloppet avser bl. a. 
utbyggnader för lokalradio- och stereosändningar. Utbyggnaden av täck

ningen för TV 2 fortsätter. Täckningsgraden beräknas uppgå till 99,1 % 

den 1 juli 1976. Jag förordar vidare att ett beställningsbemyndande om 

25 milj. kr. för budgetåret 1977 /78 lämnas till televerket. 
Anslaget till Televisions- och ljudradioanläggningar bör beräknas med 

hänsyn till att en marginal utöver investeringsramen bör finnas för att 

möjliggöra en av konjunkturmässiga eller andra skäl påkallad ökning av 

mcdelsförbrukningcn. Jag förordar därför att medel för nästa budgetår 

anvisas enligt följande anslagsberäkning. 

Beräknad medclsförbrukning 1976/77 
10 % marginal 
Avgår beräknad ingående behållning 1976-07-01 
Erforderligt anslag budgetåret 1976/77 

milj. kr. 

50,0 
5,0 

13,7 
41,3 
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Beträffande telcvckets driftkostnader räknar jag med samma belopp 

som televerket. 
Regeringen har i dag med utnyttjande av finansfullmakten beslutat 

om uppförande av stor musikstudio i Stockholm. Härmed tillgodoses 
behovet för Sveriges Radios symfoniorkester av ändamålsenliga arbets

och sändningslokaler. Jag avser att senare återkomma med förslag till 
kostnadsram och medelsanvisning för objektet. Det belopp för bygg
n ad s styre 1 sen s investeringar som jag har beräknat avser åter

stående medelsförbrukning för TV-hus i Malmö och kontorshus i Stock
holm. Jag återkommer härtill i det följande vid min anmälan av in
vesteringsanslaget Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio. 

För Sveriges Rad i os investeringskostnader har jag beräknat 
40,5 milj. kr. Vid beräkningen har jag tagit upp medel för musikstudion. 
För investeringar för lokalradion har beräknats 24,0 milj. kr. Investe
ringsbehovet för lokalradions uppbyggnad är därmed täckt. 

Sveriges Radio disponerar för innevarande budgetår 609,6 milj. kr. 
för den allmänna programverksamheten (prop. 1975: 13, KrU 1975: 6, 

rskr 1975: 82). Jag har för budgetåret 1976/77 beräknat 707,0 milj. kr., 
vilket innebär en ökning med 97,4 milj. kr. Medelsökningcn innehåller 
kompensation för vissa icke förutsedda kostnadsökningar under inne

varande budgetår, samt beräknade kostnadsökningar under budgetåret 
1976/77. Dlirutöver bör utrymme finnas för bl. a. den produktion av 
invandrarprograrn, som Sveriges Radio begärt medel för. 

För lokalradions drift har jag beräknat 36.3 milj. kr. Jag har därvid 
i huvudsak utgått från de kostnadskalkyler som gjordes upp vid bered
ningen av förslaget om införande av lokalradion, men jag har också 
tagit viss hänsyn till de skäl för ytterligare medclsförstärkning som an
förs i Sveriges Radios anslagsframställning. 

Utöver de för Sveriges Radio beräknade medlen för investerings- och 
driftkostnader för budgetåret 1976/77 bör bolaget ha möjlighet att i 
kostnadsutjämnande syfte rekvirera ett belopp av högst 15 milj. kr., 
med skyldighet att under nästföljande budgetår återbetala sådana medel. 

I radionämndsutredningens betänkande (Ds U 1974: 7) Radionämnden. 
Breddad granskning och ny organisation föreslås att en radioombuds
man inrättas. Den sakkunnige finner det lämpligt att radioutrcdningen 
ges tillfälle att närmare överväga denna fråga. Kostnaden för radio
nämndens verksamhet uppgick, som jag tidigare anfört, för budgetåret 

1974/75 till 375 000 kr. För innevarande budgetår har medclstilldelning 
i det närmaste fördubblats så att nämnden nu disponerar 727 000 kr. 
Jag räknar med att denna mycket kraftiga mcdclsförstärkning gör de 

tekniska, lokalmässiga och personella förstärkningar möjliga som behövs 
för att nämnden skall fungera med nuvarande organisation i avvaktan 
på ställningstaganden till förslagen från radioutrcdningen. 

Sveriges Radio har i sin anslagsframställning begärt särskilda medel 
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för att bidra till inrättandet av ett nordiskt produktionscentrum för 
sameprogram. Jag anser att denna fråga bör prövas i samband med be
redningen av de förslag som sameutredningen nyligen lagt fram i be

tänkandet (SOU 1975: 99) Samerna i Sverige. Stöd åt språk och kultur. 
Eftersom avgiftsintäkterna inom rundradiorörelsen under nästa bud

getår - som har framgått av det föregående - kan uppskattas till 836 
milj. kr. skulle rörelsen uppvisa ett underskott av 153,3 milj. kr. Vid 
budgetårets slut kan därför behållningen i radiofonden beräknas uppgå 
till 254,7 milj. kr. Mottagaravgifterna bör vara oförändrade under det 

kommande budgetåret. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att televerket lämnas det beställningsbemyndigande som 
jag förordat i det föregående, 

2. till Televisions- och ljudradioanläggningar för budgetåret 

1976177 anvisa ett investeringsanslag av 41 300 000 kr. 
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Il. STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND 

Il: 14. Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

11122 706 
14 700 000 

120 000 

Behållning 497 122 

' Härutöver beräknas 1 300 000 kr. på tilläggsbudget. 

Detta investeringsanslag avser byggnadsarbeten för Sveriges Radio 

i de fall då byggkostnaderna överstiger 2 milj. kr. En särskild investe
ringsplan finns fastställd för anslaget. Sveriges Radio svarar för upp
rättandet av programhandlingar för byggnadsobjekt och för redovis

ningen av dessa till regeringen, medan byggnadsstyrclsen har huvud

ansvaret för projekteringen och byggandet. 

Byggnadsstyrelsen 

I sina förslag till arislagsframställningar för budgetåret 1976177 före
slår byggnadsstyrelsen att anslaget förs upp med 10,1 milj. kr. och att 
ytterligare 1,3 milj. kr. anvisas på tilläggsbudget för innevarande bud
getår. 

Det beräknade medelsbehovet för budgetåret 1976177 avser dels 
byggnadsobjekt för vilka kostnadsramar i prisläget den 1 april 1974 
förts upp i investeringsplanen för innevarande budgetår, dels kostna
der för att påbörja nybyggnad av Stor musikstudio i Stockholm för 

Sveriges Radio. Kostnaderna för musikstudion, exkl. inredning och 
utrustning, har av byggnadsstyrelsen beräknats till sammanlagt 25,1 

milj. kr. i prisläget den 1 april 1975. Byggnadsstyrelsen har den 3 okto
ber 1974 redovisat systemhandlingar för nybyggnaden och därvid hem
ställt om bygguppdrag. Byggtiden har beräknats till två år. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bar jag gjort upp följande förslag till investe
ringsplan. 

Investeringspfan (l 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1974-04-01 1975-04-01 Faktisk Beräknad för 
t. o. m. 
1975-06-30 1975/76 1976/77 

Kontorshus B 
i Stockholm 
rn. m. 36 600 36 600 34 948 l 600 47 

TV-hus i Malmö 18 000 18 950 13 979 4 900 70 
54600 55 550 48927 6500 117 

Beräknat medels-
behov 117 

Bygg
start 
år-mån. 

71-l 1 
73-11 

Färdig
ställande 
år-mån. 

73-06 
75-05 
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Regeringen har tidigare denna dag med utnyttjande av finansfull

makten beslutat om bl. a. uppförande av Stor musikstudio i Stockholm. 
Härmed tillgodoses behovet för Sveriges Radios symfoniorkester av 
ändamålsenliga arbets- och sändningslokalcr. Jag avser att senare åter

komma med förslag till kostnadsram och medelsanvisning för objektet. 
På grundval av mitt förslag till investeringsplan har jag gjort upp föl

jande anslagsberäkning. 

Anslagsberäk11ing (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad rnedelsförbrukning 

Behållning 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
Tilläggsbudget för 
1975/76 (förslag) 
Anslag för 1976/77 
(förslag) 

497 
4 700 

1 300 

120 

6617 

1975/76 
1976/77 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

6 500 
117 

6617 

att till Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio för budgetåret 

1976/77 under statens allmänna fastighetsfond anvisa ett in
vesteringsanslag av 120 000 kr. 

Il: 15. Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartementets 

verksamhetsområde 

I statsbudgeten för innevarande budgetår finns uppfört ett investe
ringsanslag av 140 milj. kr. till byggnadsarbeten inom utbildningsdcparte
mcntets verksamhetsområde. 

För nästa budgetår föreligger framställning från byggnadsstyrelsen 
om ett investeringsanslag av 163 milj. kr. Beredningen av hithörande 
frågor är ännu inte avslutad. Jag avser att senare föreslå regeringen att 
för riksdagen vid 1975/76 års riksmöte lägga fram en särskild proposi
tion i ämnet. I statsbudgetförslaget bör tas upp ett preliminärt belopp 

av 168 milj. kr. 
Som chefen för finansdepartementet tidigare denna dag redovisat skall 

enligt de riktlinjer för beräkningen av medel till reparations- och under
hållsarbeten inom bl. a. byggnadsstyrelsens delfond av statens allmänna 
fastighetsfond som har godkänts av riksdagen (prop. 1972: 1 bil. 21, 
FiU 1972: 8, rskr 1972: 51) sådana ombyggnadsarbeten som medför 
att fastighetens värde påtagligt ökar bekostas med investeringsmedel. 

Byggnadsstyrelscn har påpekat att de antagna beräkningsprinciperna hit
tills inte har slagit igenom fullt ut. Även för värdehöjande arbeten har 
medel i viss omfattning hittills beräknats inom staten för fastighetsfon
dcn. För nästa budgetår har jag beräknat medel för sådana ombyggnader 
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inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde i första hand inom 
kostnadsramen till diverse objekt under detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnads

arbeten inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 

för budgetåret 1976/77 beräkna ett investeringsanslag av 

168 000 000 kr. 
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IV STATENS UTLÅNlNGSFONDER 

IV: 5. Studiemedelsfonden 

1974/75 Utgift 510 000 000 
1975/76 Anslag 510'000 000 

1976/77 Förslag 455 000 000 

Ur fonden utgår återbetalningspliktiga studiemedel till yngre elever 
i gymnasial utbildning som beviljas studiehjälp, till studerande i efter
gymnasial utbildning och äldre studerande i gymnasial utbildning som 
beviljas studiemedel och till studerande som beviljas särskilt vuxen

studiestöd. 

Centrala studiestöa'snämnde11 

Centrala studiestödsnämnden (CSN) föreslår att anslaget förs upp 
med ett belopp av 482 milj. kr., vilket innebär en minskning med 28 

milj. kr. i förhållande till innevarande budgetår. 

Till yngre elever i gymnasial utbildning utbetalades , återbetalnings
pliktiga studiemedel under budgetåret 1974/75 med 7,1 milj. kr. Ater- . 
betalningspliktiga studiemedel utgick vidare till studerande i eftergym
nasial utbildning och till äldre elever i gymnasial utbildning med 769,l 
milj. kr. 

Enligt nuvarande regler får återbetalningspliktiga studiemedel bevil
jas till yngre elever i gymnasial utbildning med högst 4 000 kr. för läs
år. CSN föreslår en höjning av detta belopp :ti[l 5 000 kr.· Nämnden 

begär därutöver medel . för att få möjlighet att' tillämpa en mindre 
restriktiv ekonomiprövning. Merutgiften för .detta beräknas till 9 milj. 
kr. .. .. 

CSN föreslår att studiemedlen till eftergymnasiala studerande och till 

äldre elever i gymnasial utbildning höjs från 140 till 150 % av bas
beloppet för ett niomånaders läsår. ökningen av studiemedlen skulle 
utgöra ca 950 kr. Kostnaden för förslaget, 75 milj. kr.; up~tas under· 
delta anslag. I det fall CSN:s förslag under ·anslaget, H 2. Studiebidrag 
m. m. om höjning av bidragsdelen av studiemedlen vinner bifall, minskar 

behovet av fondmedel med 18 milj. kr. CSN föreslår vidare att fribelop

pet för makes inkomst höjs från 250 till 300 % av basbeloppet för 
heltidsstuderande och från 330 till 390 % av basbeloppet för deltids
studerande. För att tillförsäkra alla studerande studiemedel under hela 

den tid av läsåret som de bedriver studier föreslår CSN att man upphör 
med nuvarande beräkning av studiemedlen i 15-dagarsperioder och 

övergår till dagberäkning. Kostnaden för höjning av fribeloppsgränsen 
för makes inkomst beräknas till 11 milj. kr. och för införande av dag
beräkning till 9 milj. kr. 
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För särskilt vuxenstudiestöd beräknar CSN medel för 15 000 helårs
plalser. Återbetalningspliktiga studiemedel utgör därvid 64 milj. kr. 
För studerande som beviljas sådant stöd föreslås också regeln om dag
beräkning gälla. Utflödet av återbetalningspliktiga studiemedel beräk
nas då öka med ytterligare 2 milj. kr. 

Till yngre elever i gymnasial utbildning beräknas medelsåtgången 

under 1976/77 uppgå till 15 milj. kr. Under året beräknas vidare. om
kring 80 000 eftergymnasiala studerande och s. k. äldre elever i gym

nasial utbildning beviljas återbetalningspliktiga studiemedel. CSN har 
i sin beräkning utgått från basbeloppet 9 400 kr. Medclsbehovet av
seende denna grupp utgör enligt nuvarande regler 889 milj. kr. och 
med föreslagna förbiiltringar 984 milj. kr. 

Det sammanlagda medclsbchovct för återbetalningspliktiga studie
medel uppgår sålunda till 999 milj. kr. Härifrån avgår dels en beräknad 

medelsreservation av 204 milj. kr., dels beräknade inflytande studie
medelsavgifler, frivilliga återbetalningar, inbetalningar på grund av 
återkravsbeslut och inflytande amorteringar av beviljade lån ur all
männa studielånefonden till 313 milj. kr. Det totala medelsbehovet ut
gör därför 482 milj. kr. Medels behovet för särskilt vuxenstudiestöd, 
återbetalningspliktig del, 66 milj. kr., förutsätts täckas med medel ge
nom vuxenutbildningsavgift som tillförs statsverket. 

F öredraga11de11 

Vid anslagsbcräkningen för budgetåret 1976/77 har jag när det gäller 
yngre elever i gymnasial utbildning räknat med att högst 4 200 kr. för 
läsår skall kunna beviljas som återbetalningspliktiga studiemedel. Dess
utom har jag räknat med att centrala studiestödsnämnden (CSN) inom· 
ramen för det belopp som nämnden under innevarande budgetår har 
använt för återbetalningspliktiga studiemedel för yngre elever skall 
kunna tillämpa en något generösare ekonomisk prövning mot'föräldrars 
och egen eller makes inkomster och förmögenhet. Med hänvisning bl. a. 
till den nyligen tillsatta studiestödsutredningen är jag f. n. inte beredd att 

tillstyrka CSN:s förslag om en höjning av studiemedlen från 140 till 

150 % av basbeloppet eller förslaget om en höjning av fribeloppsgrän
sen för makes inkomst Jag är inte heller beredd att föreslå en övergång 

från nuvarande beräkning av studiemedlen i 15-dagarsperioder till dag

beräkning. 
l följande sammanställning har jag beaktat beräknade prisföränd

ringar samt räknat med en viss förändring av studerandeantalet. 
Jag har vid anslagsberäkningen tagit hänsyn till de under anslaget 

H 2. Studiebidrag m. m. nämnda förändringarna beträffande fribelopp 

mot egen inkomst för deltidsstuderande. 
När det gäller särskilt vuxenstudiestöd har jag beräknat en ökning . 

med ca 1 650 årsplatser. Detta innebär ca 8 650 årsplatser totalt för 
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budgetåret 1976/77. Därvid har jag beräknat ca 25 milj. kr. i återbetal
ningspliktiga studiemedel för studerande med särskilt vuxenstudiestöd. 
Jag förordar att 25 000 000 kr. tillförs anslaget av de medel som till
faller statsverket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden. 

A11slagsberäk11i11g (1 000-tal kr.) 

Medels tillgång Beräknad medelsförbrukning 

Reservation 1975-06-30 282 000 
Inbetalningar 6 000 
Anslag 1975/76 510000 
Avgifter m. m. under 1975 /76 

studiemedclsfonden 187 000 
f. d. allmänna studie
lånefonden 85000 

Avgifter m. m. under 1976/77 
studiemedelsfonden 233 000 
f. d. allmänna studie
lånefonden 

Vuxenutbildningsavgift m. m. 
Anslag 1976/77 (förslag) 

80000 
25 000 

455 000 

1863 000 

1975/76 
1976/77 

studiehjälp och 
studiemedel 
särskilt vuxen
studiestöd 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

866000 

972 000 

25 000 

1863 000 

l. godkänna att 25 000 000 kr. av de medel som tillfaller stats
verket genom vuxenutbildningsavgiften och de influtna skatte
medlen från de beskattade vuxenstudiestöden för budgetåret 
1976/77 tillförs anslaget Studiemedelsfonden. 

2. till Studiemedclsfonden för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

investeringsanslag av 455 000 000 kr. 

IV: 6. Lånefonden för studcntkårlokaler 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

l 000 
1 000 

Behållning 4 404 000 

Denna fond tiIIkom genom beslut av 1963 års riksdag (prop. 1963: 
172, SU 1963: 212, rskr 1963: 405). Enligt kungörelsen (1964: 398) om 
lån för anskaffning av studcntkårlokalcr (omtryckt 1973: 384) kan lån 

från fonden utgå till studentorganisationer vid universiteten m. fl. färo
anstaltcr för anordnande av studentkår- och restauranglokaler för an
ställda och studerande. Enligt kungörelsen (1970: 273) om lån för in
redning och utrustning för vissa studentkårlokaler (ändrad 1973: 385) 

kan lån från fonden utgå för första uppsättningen av inredning och ut
rustning för restauranglokaler. 

34 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100. Bilaga JO 
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Till följd av statsmakternas beslut {prop. 1973: 1 bil. 13 s. 222, CU 
1973: 10, rskr 1973: 110) har beslutanderätten i frågor om stöd till all
männa samlingslokaler flyttats över till en delegation inom bostadssty
relsen. Kungl. Maj:t har uppdragit åt delegationen att även vara be
redande organ i frågor om lån från förevarande fond (jfr prop. 1973: 1 
bil. 10 s. 531). 

De lånebelopp som sammanlagt beviljats ur fonden intill utgången 
av budgetåret 1974/75 framgår av följande sammanställning. 

Restauranglokaler 
Övriga kårlokaler 
Inredning och utrustning 

för restauranglokaler 

Låne
underlag 

7 756 000 
26 491 000 

Låne
belopp 

7 756 000 
11 937 500 

1172 000 

20 865500 

Ränte- och 
amorterings
fri del av 
lånebeloppet 

7 756 000 
8 046000 

1172 000 

16 974 000 

För budgetåren 1964/65-1975/76 har under anslaget anvisats sam
manlagt ca 26 milj. kr. Som framgår av sammanställningen har lån om 
sammanlagt ca 20,9 milj. kr. beviljats intill utgången av budgetåret 
1974/75. 

För innevarande budgetår bar anvisats ett investeringsanslag av 
1 000 kr. Vidare får lån beviljas från fonden intill ett sammanlagt be
lopp av 20 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen föreslår att ett anslag av 1 000 kr. förs upp för bud
getåret 1976/77. Lån bör under nästa budgetår få beviljas intill ett sam
manlagt belopp av 20 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. 
Vidare bör lån under nästa budgetår få beviljas intill ett sammanlagt 
belopp av 20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att under budgetåret 1976/77 lån får beviljas från låne

fonden för studentkårlokalcr intill ett sammanlagt belopp av 

20 000 000 kr., 
2. till Lånefonden för studentkårlokaler för budgetåret 1976/77 

anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 
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Bilaga 10.1 

Avtal 

mellan svenska staten och Konung Gustaf V :s 80-årsfond, nedan kal
lad fonden, angående övertagande av ansvaret för verksamheten vid Ko
nung Gustaf V:s forskningsinstitut, m. m., nedan kallat institutet. 

Avtalet slutes under förbehåll av riksdagens godkännande. 

1 § 
Staten övertar den 1 juli 1976 ansvaret för verksamheten vid institu

tet. Till staten överlåtes härvid utan vederlag institutets byggnad och all 
institutet tillhörig inredning, utrustning, inventarier och lager av för
brukningsartiklar. 

Protokollsanteckning: 
Staten avser att inordna institutet som en institution vid karolinska in

stitutet med benämningen Konung Gustaf V:s forskningsinstitut med 
uppgift att fullfölja de intentioner som varit vägledande för fonden. 

2 § 
Fonden förbinder sig att till och med utgången av juni månad 1976 

hålla byggnaden m. m. försäkrad till ett värde av minst 14 800 000 kr. 
Vid skada utfallande ersättning tillfaller staten. 

3 § 
Samtliga driftkostnader, innefattande skatter och andra avgifter för 

verksamheten vid institutet erläggs av fonden till den del de belöper på 
tiden fram till och med utgången av juni månad 1976, dock åtar sig sta
ten att från och med den 1 januari 1976 svara för underhåll av byggna
den. 

Protokollsanteckning: 
Staten är beredd att i hittillsvarande ordning på ansökan pröva fon

dens behov av medel för att täcka underskott i institutets drift under 
budgetåret 1975/1976 samt att pröva behovet av sådan återsanskaffning 
av utrustning som oundgängligen erfordras redan före statens överta
gande av verksamheten. 

4 § 

Som vederlag för statens övertagande av verksamheten vid institutet 
erlägger fonden senast den 1 juli 1976 till staten fondmedel till ett be
lopp, som beräknas enligt följande, nämligen 

1. fyrtiofyra procent av det sammanlagda värdet av fondens forsk
ningsfond, institutsfond och dispositionsfond, beräknat efter dessa fon
ders marknadsvärde den 31 december 1975, 

2. avgår från det sålunda erhållna beloppet 2 300 000 kr. 
Det åligger fonden att senast den 1 februari 1976 för staten redovisa 

storleken av det belopp som enligt ovan skall överföras till staten. 
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Protokollsanteckningar: 
Vad som stadgas i denna paragraf innebär att institutsfonden och dis

positionsfonden upphör. 
Detta avtal är för fondens del att anse som sådan ansökan som avses i 

1 § permutationslagen (1972: 205) såvitt avser frågor som berörs av av
talet. 

5 § 

Av det i 4 § första stycket 2 angivna beloppet 2 300 000 kr. avsätts 
1 800 000 kr. att förvaltas särskilt av fonden. Dessa medel skall bilda 
en särskild fond med benämningen djurhusfonden. Till djurhusf0nden 
skall föras ett representativt urval av den samlade fondförmögenheten. 
Kostnaderna för djurhusfondens förvaltning skall bestridas av djurhus
fondens avkastning. Återstoden av avkastningen skall oavkortad läggas 
till kapitalet. 

Det åligger fonden att årligen till staten inkomma med redovisning av 
djurhusfonden. 

Protokollsanteckning: 
Fonden är beredd att verka för att den av Knut och Alice Wallen

bergs stiftelse den 26 november 1974 till fonden beviljade donationen 
om 1 350 000 kr. för uppförande av djurlaboratorium m. m. utfaller till 
staten i anslutning till att djurhusfondcn övergår till staten. 

6 § 

Djurhusfondcn skall överföras till staten senast 3 månader efter den 
tidpunkt, då staten efter samråd med styrelsen för fonden slutligt för
anstaltat om anordnande av djurlokaler inom området på sådant sätt att 
behovet av sådana lokaler för den vid institutet bedrivna forsknings
verksamheten har beaktats. 

Har sådan slutlig åtgärd av staten ej vidtagits före den 1 juli 1981 
skall djurhusfonden införlivas med fondens forskningsfond. 

7 § 
Den personal vid institutet som den 30 juni 1976 innehar tjänster en

ligt en till detta avtal fogad förteckning erbjuds motsvarande statlig an
ställning från den 1 juli 1976. 

Protokollsanteckningar: 
Regeringen avser att föreslå riksdagen att bemyndiga regeringen att 

den 1 juli 1976 vid karolinska institutet inrätta en ordinarie tjänst som 
professor i medicin, särskilt reumatiska och andra invalidiserande folk
sjukdomar. Denna tjänst avses bli förenad med överläkartjänst inom 
samma verksamhetsområde vid karolinska sjukhuset. Till fullgörande av 
åtagande i 7 § såvitt avser föreståndaren vid institutet, avser regeringen 
att utse denne till förste innehavare av nämnda tjänst som professor, till
lika överläkare. 

Anslaget Bidrag till Konung Gustaf V:s forskningsinstitut utgår ur 
statsbudgeten med budgetåret 1975/76. 

8 § 

Har detta avtal ej godkänts av riksdagen före utgången av juni månad 
1976 förfaller avtalet. 
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Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav vardera parten tagit 
ett. 

Stockholm den 17 december 1975. 

För staten genom regeringens 
beslut den 27 november 1975: 

Bertil Zachrisson 

För fonden. 
Under förutsättning av Hans 
Majestät Konungens godkän
nande 

Sven Edling 

Godkännes: 

CARL GUSTAF 
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Bilaga till avtal om övertagande 
av ansvaret för verksamheten 
vid Konung Gustaf V :s forsk
ningsinstitut. 

Förteckning över tjänster budgetåret 1975/76 vid Konung Gustaf V:s 
forskningsinstitut 

Tjänst 

1 föreståndare, professor 
1 förste forskningsingenjör 
1 forskningsingenjör 
1 ingenjör 
1 assistent 
1 förste laboratorieassistent 
1 laboratorieassistent 
1 förste instrumentmakare 
1 assistent 
1 laboratorieassistent 
1 institutionstekniker 
1 kontorsbiträde/kontorist 
2 institutionsvaktmästare 
4,5 ekonomibiträden 

Lönegrad 

L 22 
F 17 
F 12 
F8 
F5 
F5 
F4 
F4 
F3 
F2 
Fl 
F 1 
F 1 
F I 

Vissa tjänster är uppdelade på två eller flera innehavare. 
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Bilaga 10.2 

Förslag till 

Lag om ändring i studiestödslagen (1973: 349) 

Härigenom föreskrives att 3 kap. 5, 7, 11 och 29 §§, 4 kap. 19 och 
39 §§, 5 kap. 4 § och 6 kap. 6 § studiestödslagen (1973: 349)1 skall ha 
nedan angivna lydelse. 

Nuv(frande lydelse Föres lagen lydelse 

3 kap. 

5§ 

Studiehjälp utgår för sådan del av läsår under vilken den studerande 
bedriver studier. 

Studiebjälp i form av återbe
talningspliktiga studiemedel utgår 
även för tid under vilken den stu
derande är sjuk enligt vad som 
anges i 13-19 §§. 

Studiehjälp i form av återbe
talningspliktiga studiemedel utgår 
även för tid under vilken den stu
derande är sjuk enligt vad som 
anges i 13-19 §§, om ej annat 
följer av hestiimmelser som re-
geringen meddelar. 

Vid tillämpning av bestämmelse i detta kapitel skall läsår anses om
fatta det antal dagar som bestämmes av regeringen eller myndighet 
som regeringen utser. Detta antal dagar skall därvid anses infalla under 
det eller de kalenderhalvår som bestämmes av regeringen eller myndig
het som regeringen utser. 

lnackorderingstillägg utgår med 
170 kronor i månaden till stude
rande som behöver inackordering. 
Tillägget omfattar dessutom rätt 
till fria hemresor enligt de när
mare bestämmelser som medde
las av regeringen eller myndighet 
som regeringen utser. 

7§ 
Inackorderingstillägg utgår med 

190 kronor i månaden till stude
rande som behöver inackordering. 
Tillägget omfattar dessutom rätt 
till fria hemresor enligt de när
mare bestämmelser som medde
las av regeringen eller myndighet 
som regeringen utser. 

11 § 
Behovsprövat tillägg utgår med 

högst 110 kronor i månaden. 
Behovsprövat tillägg utgår med 

högst 130 kronor i månaden. 

Närmare bestämmelser om behovsprövat tillägg meddelas av rege
ringen. 

29 § 

Uppbär heltidsstuderande Järlingslön eller annan sådan ersättning, 
kan den studiehjälp som enligt bestämmelserna ovan i detta kapitel 

1 Lagen omtryckt 1975: 359. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

tillkommer honom på grund därav minskas enligt grunder som rege
ringen fastställer. 

Motsvarande gäller i fråga om 
studerande vars uppehälle helt el
ler till väsentlig del bekostas av 
staten eller kommun. 

Motsvarande gäller dels i frå
ga om studerande vars uppehälle 
helt eller till väsentlig del bekos
tas av staten eller kommun, dels 
i fråga om an1wn grupp av stu
derande enligt bestämmelser som 
regeringen meddelar. 

4 kap. 

19 § 

För deltidsstuderande minskas 
det belopp som utgår för ett ka
lenderhalvår enligt 13 § första 
stycket och 14 § för varje hel, 
sammanhängande tidsperiod om 
30 dagar med fyra ijugo~junde

de[ar av den del av den stude
randes inkomst under kalender
halvåret som överstiger 125 pro
cent av basbeloppet. 

För deltidsstuderande minskas 
det belopp som utgår för ett ka
lenderhalvår enligt 13 § första 
stycket och 14 § för varje hel, 
sammanhängande tidsperiod om 
30 dagar med en niondel av den 
del av den studerandes inkomst 
under kalenderhalvåret som över
stiger 140 procent av basbelop
pet. 

Utöver vad som följer av första stycket minskas det belopp som 
enligt 13 § första stycket och 14 § utgår till de1tidsstuderande för varje 
hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar med 

1. två fyrtiofemtedelar av den del av den studerandes förmögenhet 
som överstiger sex gånger basbeloppet, eller 

:2. om den studerande är gift och lever tillsammans med maken, två 
fyrtiofemtedelar av den del makarnas sammanlagda förmögenhet som 
överstiger nio gånger basbeloppet. 

Om sådan studerande är gift och lever tillsammans med maken, mins
kas det belopp som utgår enligt 13 § första stycket och 14 § för varje 
hel, sammanhängande tidsperiod om 30 dagar med fyra fyrtiofemte
delar av den del av makens inkomst under kalenderhalvåret som över
stiger 330 procent av basbeloppet. 

Är den studerande gift men 
lever han ej tillsammans med ma
ken, äger första stycket 2 och and
ra stycket motsvarande tillämp
ning, i den mån detta följer av 
bestämmelse som meddelas av re
geringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, av centrala studie
stödsnämnden. 

Är den studerande gift men 
lever han ej tillsammans med ma
ken, äger andra stycket 2 och 
tredje stycket motsvarande till
lämpning, i den mån detta följer 
av bestämmelse som meddelas av 
regeringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, av centrala studie
stödsnämnden. 

39 § 

Bestämmelse i detta kapitel som 
gäller studerande som är gift, med 
undantag av 17 § tredje stycket 

Bestämmelse i detta kapitel som 
gäller studerande som är gift, med 
undantag av 17 § tredje stycket 
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Nuvarande lydelse 

och 19 § tredje stycket, äger mot
svarande tillämpning på den som 
utan att vara gift lever tillsam
mans med annan person, med vil
ken han tidigare varit gift eller 
med vilken han gemensamt har 
eller har haft barn. 

Föreslagen lydelse 

och 19 § fjärde stycket, äger mot
svarande tillämpning på den som 
utan att vara gift lever tillsam
mans med annan person, med vil
ken han tidigare varit gift eller 
med vilken han gemensamt har 
eller har haft barn. 

5 kap. 

4§ 
Timstudiestöd utgör 18 kronor Timstudiestöd utgör 20 kronor 

för studietimme. för studietimme. 

6 kap. 

6§ 

Inkomstbidrag utgör 90 kronor för varje dygn. 

Intematbidrag utgör 70 kronor 
för varje dygn. 

Jnternatbidrag utgör 80 kronor 
för varje dygn. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. 
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Register 

Sid. 

1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A Utbildningsdepartementet m. m. 

11 1. Utbildningsdepartementet 
12 2. Kommitteer m. m. 
12 3. Extra utgifter 

B Kulturändamål 

a) konst, litteratur, musik, teater m. m. 
21 1. Vissa åtgärder inom kulturområdet 
21 2. Statens kulturråd 
24 3. Bidrag till folkbibliotek 
29 4. Tidskriftsstöd 
31 5. Bidrag till Operan och Dramatiska teatern 
35 6. Bidrag till Svenska riksteatern 
38 7. Bidrag till regionala och lokala teater-, dans-

och musikinstitutioner 
42 8. Rikskonsertverksamhet 
46 9. Regionmusiken 
50 10. Musikaliska akademien 
52 11. Statens biografbyrå 
53 12. Filmstöd 
55 13. Viss beredskapsutrustning m. m. för Sveriges Radio 

b) arkiv, museer, k11/t11r111innesvdrd m. m. 
Riksarkivet: 

56 14. Förval tningskostnader 
58 IS. Inköp av arkivalier och böcker m. m. 
58 16. Landsarkiven 

Dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv: 
60 17. Förvaltningskostnadcr 
61 18. Insamlingsverksamhet m. m. 

Riksantikvarieämbetet: 
62 19. Förvaltningskostnader 
66 20. Uppdragsverksamhet 

Statens historiska museer: 
67 21. Förvaltningskostnader 

Riksantikvarieämbetet och statens historiska museer: 
71 22. Tekniska institutionen 
73 23. Bidrag till avlöningar inom landsantikvarieorganisationen 
75 24. Livrustkammaren 

Naturhistoriska riksmuseet: 
77 25. Förvaltningskostnader 
80 26. Materiel m. m. 

Statens sjöhistoriska museum: 
80 27. Förvaltningskostnader 
82 28. Underhåll och ökande av samlingarna 
83 29. Etnografiska museet 
86 30. Skoklosters slott 
87 31. Bidrag till Nordiska museet 
90 32. Bidrag till Tekniska museet 
93 33. Bidrag till Skansen 
96 34. Bidrag till vissa museer 

• Beräknat belopp 

Kr. 

16711000 
21 839 000 

575 000 

•121 485 000 
6 204 000 

14 631 000 
1969000 

86 011 000 
45 024 000 

82 567 000 
21 640 000 
49 625 000 

2 609 000 
1050000 
5 920 000 

860 000 

13 525 000 
120 000 

9 606 000 

4 904 000 
806 000 

15 720 000 
5 746 000 

10 865 000 

1 000 
2 920 000 
2 450 000 

13 259 000 
898 000 

6 425 000 
1 000 

3 616 000 
1996000 

14 155 000 
3 191 000 
4 524 000 
6175 000 
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Sid. Kr. 

99 35. Svenskt biografiskt lexikon 
100 36. Inköp av vissa kulturföremål 

c) ungdoms- och folkbildningsverksamhet 
104 37. Bidrag till ungdomsorganisationernas centrala 

verksamhet m. m. 
108 38. Bidrag till ungdomsorganisationernas lokala verksamhet 
109 39. Statens ungdomsråd 
110 40. Bidrag till kulturprogram inom föreningslivet m. m. 
113 41. Bidrag till Centralförbundet för alkcihol- och narkotika

upplysning 
113 42. Bidrag till nykterhetsorganisationer m. m. 
114 43. Bidrag till handikappades kulturella verksamhet 

d) utbildning inom kulturomrddet 
135 44. Akademien för de fria konsterna med konsthögskolan 
138 45. Konstfackskolan 
142 46. Musikhögskolorna 
147 47. Statens scenskolor 
154 48. Statens dansskola 
155 49. Dramatiska institutet 

C Kyrkliga ändamål 

Domkapitlen och stiftsnämnderna m. m.: 
159 1. Förvaltningskostnader 
162 2. Ersättningar till kyrkor m. m. 
163 3. Vissa ersättningar till kyrkofonden 
163 4. Kurser för utbildande av kyrkomusiker m. m. 
164 5. Bidrag till restaurering av äldre domkyrkor 
166 6. Bidrag till ekumenisk verksamhet 
167 7. Bidrag till de svenska utlandsförsamlingarna 
168 8. Bidrag till reparationsarbeten på de svenska utlands-

församlingarnas kyrkobyggnader 
169 9. Bidrag till trossamfund 
170 JO. Bidrag till anskaffande av lokaler för trossamfund 

D Skolväsendet 

a) centrala och regionala myndigheter m. 111. 

189 1. Skolöverstyrelsen 
194 2. Länsskolnämnderna 
.195 3. Statens institut för läromedelsinformation 
201 4. Stöd för produktion av läromedel 
202 5. Utveckling av studielämplighetsprov 
203 6. Bidrag till vissa elev- och föräldraorganisationer 

b) pedagogiskt utvecklingsarbete 
205 7. Pedagogiskt utvecklingsarbete inom skolväsendet 

c) det obligatoriska skofräsendet 111. 111. 

l 000 000 
100 000 

25 789 000 
38 000 000 

1829000 
12100 000 

*l 936 000 
*3 242 000 

7 852 000 

7 004 000 
16 751 000 
26 416 000 
9 541 000 
2 826 000 

10 867 000 

6 360 000 
140 000 

5 051 000 
475 000 
200 000 
.180 000 
175 000 

125 000 
19 000 000 
6 000 000 

82 915 000 
38 232 000 

548 000 
2 300 000 

661 000 
1200000 

33 750 000 

212 8. Bidrag till driften av grundskolor m. m. 
222 9. Särskilda åtgärder på skolområdet 

6 334 400 000 
50 000 000 

224 10. Mångfaldigande av litterära och konstnärliga verk 
inom utbildningsväsendet 

225 11. Bidrag till svensk undervisning i utlandet m. m. 
228 12. Nomadskolor 

* Beräknat belopp 

920 000 
8173 000 
6 734 000 
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Sid. 

230 
237 
240 

241 
254 
254 
259 
260 
262 

264 
265 

266 
267 
268 
269 
271 
274 

274 

275 

277 
282 

285 

286 

313 

318 
320 
321 
322 

324 
324 

328 
328 

330 
330 

332 
332 

336 
336 

Specialskolan m. m.: 
13. Utbildningskostnader 
14. Utrustning m. m. 
15. Resor för elever jämte ledsagare 

d) gymnasiala skolor m. m. 
16. Bidrag till driften av gymnasieskolor 
17. Bidrag till studie- och yrkesorientering 
18. Bidrag till viss vårdyrkesutbildning 
19. Kostnader för viss personal vid statliga realskolor 
20. Bidrag till driften av riksinternatskolor 
21. Sjöbefälsskolorna 
Statens skogsinstitut: 
22. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
23. Driftkostnader 
Trädgårdsskolan i Norrköping: 
24. Utbildningskostnader 
25. Materiel m. m. 
26. Bidrag till Bergsskolan i Filipstad 
27. Bidrag till driften av vissa privatskolor 
28. Bidrag till driften av enskild yrkesutbildning 
29. Främjande av lärlingsutbildning hos hantverks

mästare m. m. 
30. Bidrag till kostnader för granskning av utförda 

gesällprov 
31. Vissa kurser för ingenjörer m. m. 

e) im·esteringsbidrag 
32. Bidrag till byggnadsarbeten inom skolväsendet m. m. 
33. Bidrag till undervisningsmateriel inom gymnasie

skolan m. m. 
34. Bidrag till vissa fullbordade byggnadsarbeten för 

folkskoleväsendet 
35. Bidrag till bostäder för lärare inom det obligatoriska 

skolväsendet 

E Högre utbildning och forskning 

a) centrala myndigheter m. m. 
1. Universitets- och högskoleämbetet 

Universitetskanslersämbetet: 
2. Förvaltningskostnader 
3. Utredningar m. m. 
4. Nämnden för socionomutbildning 
5. Utrustningsnämnden för universitet och högskolor 

b) universiteten m. m. 
Humanistiska fakulteterna m. m.: 

6. Avlöningar till lärarpersonal 
7. Driftkostnader 

Teologiska fakulteterna: 
8. Avlöningar till lärarpersonal 
9. Driftkostnader 

Juridiska fakulteterna: 
10. Avlöningar till lärarpersonal 
11. Driftkostnader 
Samhällsvetenskapliga fakulteterna m. m.: 
12. Avlöningar till lärarpersonal 
13. Driftkostnader 
Medicinska fakulteterna m. m.: 
14. Avlöningar till lärarpersonal 
15. Driftkostnader 

* Beräknat belopp 

Kr. 

65 058 000 
2 333 000 
2 835 000 

1875000 000 
*51160000 
44 746 000 

1 000 
9 549 000 

14 366 000 

1922000 
654 000 

1484000 
159 000 

I 651 000 
15 044 000 
26 710 000 

1 935 000 

45 000 
1157000 

192 600 000 

50 000 000 

356 000 

36 000 

24 044 000 

3 982 000 
519 000 
499 000 

5 020 000 

82 792 000 
24 641 000 

6 533 000 
1627000 

14 634 000 
3 035 000 

115015000 
30 031 000 

163 921 000 
121 944 000 
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Sid. 

Odontologiska fakulteterna m. m.: 
346 16. Avlöningar till lärarpersonal 
346 17. Driftkostnader 
349 18. Vissa tandvårdskostnader 

Farmaceutiska fakulteten m. m.: 
351 19. Avlöningar till lärarpersonal 
351 20. Driftkostnader 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 111. m.: 
353 21. Avlöningar till lärarpersonal 
353 22. Driftkostnader 

Tekniska fakulteterna m. m.: 
359 23. Avlöningar till lärarpersonal 
359 24. Driftkostnader 
365 25. Teknisk samt viss medicinsk och matematisk-natur

vetenskaplig utbildning och forskning m. m. i 
Göteborg och Linköping 

370 26. Grundläggande humanistisk, samhällsvetenskaplig och 
matematisk-naturvetenskaplig utbildning i Linköping 

372 27. Decentraliserad universitetsutbildning m. m. 
373 28. Yrkesteknisk högskoleutbildning 
374 29. Utbildning av hälsovårdsinspektörer 
384 30. Vissa kostnader i samband med högskolereform 

c) 1·issa högskolor m. m. 

Bibliotckshögskolan: 
386 31. Utbildningskostnader 
388 32. Undcrvisningsmateriel m. m. 
388 33. Journalisthögskolorna 
390 34. Socialhögskolorna 
393 35. Fortbildning av journalister 
393 36. Vissa kurser för utländska studerande 
394 37. Bidrag till Erieastiftelsen 
395 38. Bidrag till Handelshögskolan i Stockholm 
395 39. Bidrag till Svenska diakonsällskapets sociala 

utbildnings verksamhet 

d) gemensamt för 1111frersitet och högskolor 

Vetenskapliga bibliotek: 
397 40. Avlöningar 
399 41. Bokinköp m. m. 
402 42. Förvaltningarna vid universiteten m. m. 
405 43. Lokalkostnader vid universiteten m. m. 
406 44. Ersättning åt vissa opponenter vid disputationer 
406 45. Ersättning åt vissa ledamöter i tjänsteförslags-

n~imncler m. m. 
407 46. Stipendier för forskarutbildning 
407 47. Forskning och utvecklingsarbete för högskole-

utbildningen m. m. 
411 48. Universitetens datamaskincentralcr 
413 49. Kostnader för datamaskintid 
414 50. J;:xtra utgifter vid universiteten m. m. 

e) vis.1·a forsk11i11gsä11damål 

415 51. Medicinsk forskning 
417 52. Humanistisk forskning 
418 53. Samhällsforskning 
419 54. Naturvetenskaplig forskning 
424 55. Atomforskning 
427 56. Europeiskt samarbete inom kiirnforskningen 
429 57. Europeiskt samarbc:lc inom rymdforskningcn 

Forskningsinstitutet för atomfysik: 
430 58. f'örvaltningskostnader 
432 59. Materiel m. m. 

* Beräknat belopp 

Kr. 

49 120 000 
23 468 000 
43 207 000 

6135 000 
6 099 000 

146 945 000 
86 274 000 

135 008 000 
83 618 000 

164 963 000 

11280000 
6 983 000 
5 284 000 

445 000 
11270000 

6651000 
860 000 

5 849 000 
40 092 000 
1045000 
1 878 000 
1425000 
3 520 000 

675 000 

55 483 000 
25 178 000 
66 502 000 

325 912 000 
1900000 

4 650 000 
*16 653 000 

13 458 000 
I 000 

28 650 000 
3 440 000 

71 671 000 
16 834 000 
18331000 
93 579 000 
35 734 000 
36 110 000 
14 600 000 

4 665 000 
861 000 
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Sid. 

432 60. Kiruna geofysiska institut 
434 61. Latinamerika-institutet i Stockholm 
435 62. Institutet för social forskning 
436 63. Framtidsstudier 
437 64. Bidrag till Institutet för internationell ekonomi 
438 65. Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i 

Stockholm 
438 66. Bidrag till Vetenskapsakademien 
440 67. Bidrag till Riksföreningen mot cancer 

f) inredning och utrustning 
442 68. Inredning och utrustning av lokaler vid universiteten 

m.m. 

F Lärarutbildning 

Lärarhögskolorna: 
443 1. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
443 2. Driftkostnader 

Förskoleseminarierna: 
443 3. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
443 4. Driftkostnader 

Gymnastik- och idrottshögskolorna: 
443 5. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
443 6. Driftkostnader 

Seminarierna för huslig utbildning: 
444 7. Avlöningar till lärarpersonal m. m. 
444 8. Driftkostnader 

Slöjdlärarseminariet: 
444 9. Avlöningar till lärarpersonal 
444 10. Driftkostnader 
444 11. Statens institut för högre utbildning av sjuksköterskor 
444 12. Särskilda lärarutbildningsåtgärder 
444 13. Lärares fortbildning m. m. 

G Vuxenutbildning 

Kr. 

3 647 000 
410 000 

1849000 
4 000 000 
1 113 000 

502 000 
7 137 000 
3 000 000 

*84 000 000 

*178 596 000 
*40 709 000 

*54 876 000 
*3 025 000 

•12 672 000 
*1086000 

•17 953 000 
•1 214000 

•1 603 000 
*100 000 

*9 260 000 
*I 629 000 

*52 782 000 

450 I. Viss utbildning via radio och television m. m. 54 919 000 
Statliga skolor för vuxna: 

455 2. Utbildningskostnader 6 704 000 
458 3. Material för självstudier 2 118 000 
459 4. Undervisningsmatericl m. m. 225 000 
459 5. Bidrag till driften av kommunala skolor för vuxna 177 000 000 
464 6. Bidrag till studiecirkelverksamhet 443 000 000 
466 7. Bidrag till studieförbund 16 300 000 
468 8. Bidrag till driften av folkhögskolor 180 997 000 
475 9. Bidrag till byggnadsarbeten vid folkhögskolor 6 000 000 
476 10. Bidrag till engångsanskaffning av utrustning m. m. 

till folkhögskolor 2 500 000 
478 11. Bidrag till löntagarorganisationernas centrala kurs-

verksamhet 18 553 000 
480 12. Undervisning för invandrare i svenska språket m. m. 58 929 000 
486 13. Bidrag till särskilda vuxcnutbildningsåtgärder 1026000 
488 14. Bidrag till vissa organisationers centrala kursvcrksamhet 410 000 
489 15. Bidrag till uppsökande verksamhet på arbetsplatser, m. m. 1 000 

• Beräknat belopp 
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Sid. Kr. 

492 
496 
501 

502 

503 

503 
504 
504 

H Studiesociala åtgärder 

1. Centrala studiestödsnämnden m. m. 
2. Studiebidrag m. m. 
3. Kostnader för avskrivning av vissa studielån med 

statlig kreditgaranti 
4. Ersättning till postverket, riksbanken och riksförsäk

ringsverket för deras handläggning av studiesocialt stöd 
5. Bidrag till avlönande av föreståndare vid elevhem vid 

gymnasieskolor m. m. 
6. Bidrag till hälso- och sjukvård för studerande 
7. Ersättning till vissa lärarkandidater 
8. Administration av och information om vuxen

studiestöd m. m. 

I Internationellt-kulturellt samarbete 

a) kulturellt utbyte med utlandet 
508 1. Kulturellt utbyte med utlandet 
509 2. Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m. m. 
510 3. Bidrag till internationella kongresser m. m. i Sverige 
511 4. Bidrag till svenska institut i utlandet 

b) nordiskt kulturellt samarbete 
512 5. Nordiska samarbetsprojekt m. m. 

Nordiska afikainstitutet: 
512 6. Avlöningar m. m. 
513 7. Driftkostnader 
514 8. Bidrag till vissa bilaterala nordiska projekt m. m. 

22 531 000 
625 000 000 

200 000 

2 502 000 

505 000 
l 880 000 

*31742000 

1 000 

971 000 
5 138 000 

575 000 
1 036 000 

*15 445 000 

868 000 
420 000 

2 928 000 

Summa för driftbudgeten 14 157 346 000 

KAPITALBUDGETEN 

I Statens affärsverksfonder m. m. 

Televerkets fond 
517 Televisions- och ljudradioanläggningar 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

527 Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 
528 Byggnadsarbeten inom utbildningsdeparte

mentets verksamhetsområde 

IV Statens utlåningsfonder 

531 Studiemedelsfonden 
533 Lånefonden för studentkårlokaler 

41300000 

120 000 

*168 000 000 

455 000 000 
1 000 

Summa för kapitalbudgeten 664 421 000 

535 Bilaga 10.1 
539 Bilaga 10.2 

• Beräknat belopp 

Totalt för utbildningsdepartementet 14 821 767 000 
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Bilaga Il till budgetpropositionen 1976 Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 11 

Jordbruksdepartementet 

ÖVERSIKT 

Till _jordbruksdepartementets vcrksamhetsomrftdc hör jprdbrukets och 

rrädg:'irdsniiringcns rationalisering, skogspolitiken. prisreglering p:'i jord

hrukets och fiskds omrt1dcn. fiskcfriimjandc tltgiirdcr. rcnnäringsfrägor. 

djursjukvt1rd. djurskydd. livsmedclsfrt1gor. frökontroll. viixrskydd och 

lantbrukskemisk service. utbildning. forskning och försök på jordbrukets. 

trädgi1rdsniiringcns. veterinärmedicinens och skogsbrukets omrtidcn. mil

_jövftrd - omfattande vatten-. luft- och övrig naturvi1rd. kontroll av hiilso

lH:h miljöfarliga varor. strtilskydd. skydd mot huller samt renhftllning -

forskning pt1 miljöv{1rdsomrf1det, idrott samt jakt och viltvtird. 

Det förslag till utgiftsram för jordbruksdepartementets verksamhetsom

råde som läggs fram för budgetåret 1976/77 omfattar 4 421.4 milj. kr. Detta 

innebär en ökning med 418 milj. kr. från innevarande budgetår. 

Den största utgiftsposten under jordbrukshuvudtiteln för de senaste 

budgetärcn har varit .rnh1·<'11tio11eri11gc11 111· baslh·.rn1edcl. Syftet med sub

ventioneringen är att hcgränsa prisstegringarna på de viktigaste baslivs

medlen. Även för niista budgetår kommer livsmedelssubventioneringen att 

svara för en mycket stor del av anslagsbehovet. 

Även 111iU<'il-lirde11 kräver stora insatser. Satsningarna på detta område 

har avsell lagstiftning. planering. forskning 0<.:h ulvecklingsarbete. ekono

miska stimulansåtgärder. administration och internationell samverkan. Ar

betet kommer all fortsätta med denna inriktning. Också för nästa budgetår 

läggs fram förslag om åtgärder för att förbättra miljön. Bl. a. ställs betydan

de resurser till förfogande för uppbyggande av ett register över hälso- och 

miljöfarliga varor. 

Stödet till idrotten har byggts ut kraftigt under senare år. En betydande 

uppräkning av idrnttsanslagcn föreslås också för nästa budgetår. Den 

största d::lcn av ökningen avser stöd till idrottens organisationer. 

Stödet till jordbruket utgår enligt de riktlinjer som fastlades av 1967 års 

riksdag. Jordbrukspolitiken ses över av 1972 års jordbruksutrcdning. Stö-

I Ribd:1gL'll l':175/7h. I sam/. ~r /00. HiJagi.I I I 
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det till jordbruket utgtir bl. a. i form av gränsskydd för den inhemska pro

duktionen m:h ekonomiskt stöd till rationalisering. För nästa budge,rtr 

föresläs ökning av såväl ramarna för statliga kreditgarantier för lttn som 

ramarna för statligt bidrag till jordbrukets rationalisering. 

Insatserna för skogshmket avser i första hand landets försörjning med 

skogsråvara. Underlag för sttillningstagande till vissa fn'lgor rörande den 

framtida skogspolitikcn utarbetas f. n. av 1973 <'1rs skogsutredning. 

De statliga insatserna för fisket har inriktats på att ge näringens utövare 

rimliga utkomstmöjligheter. Statligt stöd till fisket lämnas till investeringar 

och rationaliscringstt!gärdcr. För att möta de akuta problemen för det 

svenska fisket läggs samtidigt med budgetpropositionen fram förslag till 

stirskilda ekonomiska stödatgärder för fisket. 

För sen"icc och kontroll samt för uthildning .. ti>rskning ochfiirsi.ik.1Terk

.rn111het p;'l jordbrukets. skogsbrukets och ntiraliggande omräden har getts 

betydande resursförstärkningar under senare är. För nästa budgetår före

slås ytterligare förstärkningar bl. a. för livsmedelskontroll samt för forsk

ning och försök på växtskyddcts och skogsbrukets områden . 

.Jordbruk, trädgi\rdsnäring och rennäring 

Riksdagen beslöt vären 1974 om prisstittningen på jordbruksprodukter 

för tiden efter den 30 juni 1974. För jordbruksprodukter med undantag för 

sockerbetor och socker beslöts om en prisreglcringsperiod p{t tre <\r och för 

sockerbetor och socker pi\. två i\.r. Beslutet innehar bl. a. att den s. k. infla

tionsregeln som under föregaende prisregleringsperiod baserats på konsu

mentprisindex i stället skall baseras på det s. k. produktionsmedels
prisindex. För sockerbetor och socker skall liksom hittills en anpassning 

ske till vad som gäller för sockcrnliringen inom EG. Vidare skall vid fast

sHillande av bctarealcns sttlrlek eftersträvas fullt kapacitetsutnyttjande av 

befintliga sockerbruk. 

Beslutet innebar vidare framför allt en fortsatt förbättring av avriiknings

priset pä mjölk. bl. a. i form av en s. k. läginkomstsatsning. samt förbättra

de priser på kött och fläsk. Jordbruket har under år 1975 dels per den I ja

nuari. dels per den I juli tillförts vissa belopp till följd av bl. a. ökade pro

duktionskostnader. dels per den I juli vissa belopp till följd av inkomstut

vecklingcn för andra befolkningsgrupper. U'tginkomstsatsningen har per 

den I juli 1975 utbyggts till att omfatta även stöd till smägrisproduktionen. 

Den I januari 197 3 infördes subventioner i kombination med pris stopp för 

vissa s. k. baslivsmedel. nämligen mjölk. grädde. ost. kött. fläsk och char

kuterivaror. Subventionerna pä baslivsmedel gjorde att den ersättning som 

tillfördes jordbruket under 1973 och 1974 inte slog igenom i konsumentpri-
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serna. Dessutom företogs den I april 1974 direkta prissänkningar för mjölk 

samt kött och fläsk. Åtgärderna har vidtagits för att ge barnfamiljer. pen

sionärer och låginkomsttagare ökade konsumtionsmöjligheter. Jordbruket 

har för uteblivna prishöjningar och direkta prissänkningar tillförts motsva

rande belopp av medel över budgeten. rör år 1975 har ungefär halva ök

ningen av det belopp som tillförts jordbruket för prisstoppade varor utgått 

av statsmedel och resten i form av höjda konsumentpriser. 

Regeringen har bemyndigat statens pris- och kartellnämnd att införa 

högstpriser på matpi.ltatis. Behov föreligger att importera vissa kvantiteter 

potatis. För att garantera tillgången på potatis vid de fastställda högstpri

serna har regeringen medgivit att importen av matpotatis vid behov får 

subventioneras. 

1972 års jordbruksutredning överlämnade i november 1974 en rapport 

som behandlar effekterna av livsmedelssubvcntioneringen. Utredningen 

konstaterade bl. a. att livsmedelssubvcntionerna för konsumenterna inne

burit en sänkning av livsmedelsutgifterna. vilken varit av stor betydelse för 

främst barnfamiljerna men som även inneburit fördelar för jordbruket ge

nom ökat avsättningsutrymme inom landet som en följd av viss konsum

tionsökning. Regeringen uppdrog i juli 1975 ät statens jordbruksnämnd och 

statens pris- och kartellnämnd att inkomma med en redovisning av praktis

ka erfarenheter av subventionering och prisstopp på s. k. baslivsmedel. 

Ämbetsverken har lämnat en sådan redovisning. 

Jordbruket tillförs inom ramen för jordbruksprisregleringen 357 milj. kr. 

den I januari 1976. Regeringen har beslutat att subventionera mjölken med 

ytterligare 6 öre per liter. Subventioneringen av mjölk kommer därmed att 

uppgå till ca I: 25 kr. per liter. Utan subventioner skulle mjölkpriset vara 

ca 2: 70 kr. per liter. Den ökade subventioneringen på mjölk finansieras ge

nom att slopa subventionerna på grädde, fruktyoghurt och s. k. mögelost. 

Subventionerna per kg på annan ost. kött och fläsk kvarstår oförändrade. 

För livsmedelssubventioner. inkl. bl. a. låginkomstsatsning. beräknas 

för budgetåret 1976/77 ett belopp av 2 866 milj. kr. 

Särskild proposition om reglering av priserna på jordbruksprodukter 

kommer att föreläggas riksdagen under våren 1976. I propositionen kom

mer bl. a. att behandlas regleringen av sockerbetor och socker samt sta

tens jordbruksnämnds organisation. 

1972 års jordbruksutredning har i augusti 1975 avgett rapporten Produk

tionsmål och livsmedelsberedskap. Rapporten har utarbetats av en expert

grupp inom utredningen. Vidare har utredningen i december 1975 avgett 

rapporterna Världsmarknadsprislinje på livsmedel och Svenskt jordbruk i 

internationellt perspektiv. vilka också har utarbetats av expertgrupper 

inom utredningen. 

En ny lag om sambruksföreningar gäller fr. o. m. den I januari 1976. Den 

nya lagen avser såväl jordbruk som ägs eller arrenderas av sambruksför-
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eningen som samverkan över ägogränser och inom delar av medlemmar

nas jordbruks- eller trädgårdsproduktion. 

Ett landsomfattande avbytarsystern inom jordbruket har införts fr. o. rn. 

den I juli 1975. Lantbrukarnas riksförbund är huvudman för verksamhe

ten. Lantbruksstyrclscn ~ir tillsynsmyndighet. V crksarnheten finansieras 

med avgifter som erläggs av de jordbrukare som anlitar avbytare samt med 

medel inom jordbruksprisreglcringcns ram. 

Under budgetftret 1974/75 har investeringsverksamhctcn inom jordbru

ket och trädgårdsnäringen fortsatt att öka. Ramarna för de statliga liu1ega

rantierna har utnyttjats i större utsträckning iin tidigare. Särskilt markant 

är ökningen av efterfrågan pft kreditgarantier för lil!l till inre rationalise

ringsåtgärder. För att tillgodose behovet nästa budgetår föreslås en höj

ning av garantiramarna med 37 milj. kr. till sammanlagt 340 milj. kr. 

Ramarna för statsbidrag till åtgärder för jordbrukets yttre och inre ratio

nalisering har för budgetåret 1975/76 ökats till 30 milj. kr. Ramarna beräk

nas bli helt utnyttjade. Den stora efterfrågan på bidrag sammanhänger i 

första hand med de utvidgade bidragsmöjligheter snm tillkommit under se

nare år_ såsom stöden till begränsat utvecklingsbara mjölkproduktionsfö

retag och miljövårdande i\tgärder. Medelsbehovet v1intas öka ytterligare. 

För budgetåret 1976/77 föreslås därför att bidragsramarna ökas till totalt 37 
milj. kr. 

Även efterfri\gan på bidrag till särskild ratinnalisering inom norrlandslä

ncn. Kopparbergs och Värmlands län samt Dalsland har stigit. Ramen för 

dessa bidrag föreslås därför öka till 21 milj. kr. 
Jordfon<len. som har stor betydelse fi.ir stnikturratinnaliseringcn. uppgar 

f. n. till 277 milj. kr. Det är angeliigct att lantbruksnämndcrnas inköps- och 

försäljningsverksamhet kan uppriitthållas pa en hög niva äwn under kom

mande budgetår. Detta kan ske utan att ytterligare medel tillförs fonden. 
Rådgivnings- och kurs verksamhet iir ett viktigt instrument för att främja 

jordbrukets rationalisering. Under budgetåret 1976/77 kommer uppmärk

samhet att ägnas åt bl. a. arbetarskydd och andra arbetsmiljöfrågor. djur

skyddsfrågor samt användningen av kemiska preparat. Verksamheten med 

lantbruksprogram i TV kommer att fortsätta. 

För skador på 1974 års skörd utbetalades under år 1975 44,7 milj. kr. 

Skördeskadefonden uppgår f. n. till ca 240 milj. kr. Förslag läggs fram om 

vissajusteringar i skördeskadeskyddet. Statens bidrag till skördeskadefon

den föreslås liksom innevarande budgetår uppgå till 30 milj. kr. Frågan om 

hur jordbrukarnas trygghctsproblem skall lösas vid inkomstbortfall till 

följd av större skördeskador kommer att utredas. 

Stöd i form av statlig lånegaranti lämnas till rennäringens rationaliseril)g. 

som fortskrider i beräknad omfattning. För budgetåret 1976/77 föreslås att 
anslaget till främjande av rennäringen utgår med oförändrat belopp. För in

nevarande budgetår har anvisats I 850000 kr. på tilläggsbudget 1 för att 

bl. a. bekosta uppförandet av vissa stängsel som Sverige åtagit sig att byg-
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ga i anslutning till konventionen mellan Sverige och Norge om renbetning. 
Pristillägget på renkött föreslås bli höjt till 47: 50 kr. per slaktad och besik

tigad ren. 
För stöd till sk~irgårdsföretag föreslås ramar på 2 milj. kr. för kreditga

rantier resp. statsbidrag. 

Skogsbruk 

Avsättningsmöjligheterna för svenska skogsindustriprodukter som för

bättrades kraftigt under åren 1972 och 1973 var fortfarande goda år 1974. 

Sålunda ökade exportvärdet detta år med 4.3 miljarder kr. till 17 miljarder 

kr. trots att exporten av sågade trävaror minskade med 20 <J·f. År 1975 har 

kännetecknats av en kraftig konjunkturnedgång. Produktionen av sågade 

trävaror minskade med ca 25 % och exporten med ca 35 %··. Produktionen 

av massa och papper minskade med ca 15 %. medan exporten av dessa 

produkter gick ned med ca 30 %. Till den ökade produktionen på lager har 

lagerstöd utgått. 

Avverkningarna. som under åren 1973 och 1974 beräknas ha legat på en 

hög nivå, bedöms ha minskat relativt kraftigt under år 1975 till följd av den 

minskade produktionen av sågade trävaror. För år 1976 kan avverkningar

na väntas ligga på samma nivå som under år 1975. Priserna på sågtimmer 

och massaved ligger på ungefär samma nivå under innevarande avverk

ningssäsong som under säsongen 1974/75. 
1973 års skogsutrcdning har redovisat beräkningar över möjligheterna 

att långsiktigt förse skogsindustrin med råvara. Utredningen konstaterar 

bl. a. att om industriproduktionen på sikt skall kunna behållas på 1973 års 

nivå måste ett virkesunderskott av 15-20 milj. skogskubikmeter täckas. 

Regeringen har i samband .med proposition om ändring i byggnadslagen 
aviserat ett samlat näringspolitiskt program för skogsnäringcn. Riksdagens 

beslut i anledning av propositionen innebär bl. a. att tillkomst och lokalise

ring av skogsindustri skall kunna prövas med hänsyn till hushållningen 

med träfiberråvara. De nya bestämmelserna gäller fr. o. m. den 1 januari 

1976. Skogsutredningens slutbetänkande om skogspolitiken kan väntas un
der är 1977. 

Skogsadministrativa utredningen. som har till uppgift att se över den 

statliga administrationen på skogsbrukets område. har avgett förslag till 

organisation m. m. för frö- och plantverksamheten i skogsvårdsorganisa

tionen. Vidare har utredningen lämnat förslag i fråga om en prognosverk

samhet för skogsbruket. Statskontoret väntas inom kort lämna förslag i 

fråga om skogsstyrelsens organisation. Avsikten är att i särskild proposi

tion återkomma till riksdagen i dessa frågor. 

Beträffande det av riksdagen år 1974 beslutade stödet till skogsvård i 

norra Sverige föreslås att bidrag under nästa budgetår skall fä beviljas med 

sammanlagt högst 30 milj. kr. 
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Fiske 

Saltsjöfiskets samlade fängsteruppgick i'tr 1974 till ca 200000 ton med ett 

värde av 265 milj. kr. Av detta belopp svarade landningar pä västkusten 

för 115 milj. kr. samt landningar på syd- och ostkusten för 95 milj. kr. Vär

det av västkustfiskarnas landningar i utländska hamnar uppgick till 55 milj. 

kr. 

Under år 1975 har de internationella priserna på fisk sjunkit. Detta har i 

första hand påverkat inkomsterna för de fiskare vilkas fångster landas 

utomlands eller exporteras. Lönsamheten för västkustfisket har försäm

rats av att priserna på fiskmjöl sjunkit kraftigt. 

Trots de låga priserna på den internationella marknaden har priserna på 

fisk som landas i Sverige för konsumtion inom landet i stort sett kunnat 

upprätthållas. Väsentligt ökade belopp har emellertid fått tas i anspråk för 

prisregleringen på fisk. För budgetåret 1975/76 har sammanlagt 9.5 milj. 

kr. anvisats forn prisregleringskassan för fisk till prisreglerande åtgärder. 

I november 1975 tillkallades sakkunniga med uppgift att utreda fiskets 

kort- och långsiktiga problem. De sakkunniga har antagit benämningen fis

kerikommitten. Fiskerinäringsutredningens under nr 1975 avgivna betän

kande Statligt stöd till fisket jämte remissvaren häröver har överlämnats 

till kommitten. 

Fiskerikommitten har i skrivelse den 2 december 1975 lagt fram förslag 
som enligt kommittens enhälliga uppfattning möjliggör en tillfredsställande 

lösning av fiskets akuta problem. Regeringen delar kommittens bedömning 

och lägger samtidigt med budgetpropositionen pö. tilläggsbudgct Il för 

1975/76 fram förslag till riksdagen i enlighet med vad kommitten föreslagit. 

Särskild proposition kommer att läggas fram i vilken bl. a. behandlas 

prisregleringen på fisk för budgetåret 1976/77. I propositionen kommer 

vidare frågan om stöd till säkerhetsfrämjandc utrustning på fiskefartyg att 
behandlas. I propositionen kommer också att tas upp frågan om ändringar i 

den statliga liskeadministrationen. 

Service och kontroll 

Livsmedelslagen har vidgat möjligheterna att fortlöpande vidta åtgärder 

för att förbättra livsmedelshygienen och kontrollera förekomsten av tillsat

ser och främmande ämnen i livsmedel. Genom hållbarhetsmärkning. inne

httllsdeklaration. varumärkning m. m. har konsumenterna fått ökade möj

ligheter att bedöma livsmedlens kvalitet och näringsvärde. Även i fråga om 

importerade livsmedel har kontrollen skärpts. För nästa budgetår föreslås 

ytterligare personalförstärkningar vid statens livsmedelsverk. Resursför

stärkning av betydelse även för livsmedelskontrollen föreslås vid statens 

veterinärmedicinska anstalt. 

Förstärkning av statens lantbrukskemiska laboratorium föreslås mot 

bakgrund av förslag som lagts fram av utredningen om kontrollanstalterna 

pttjordbrukcts område. 
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Avtal har ingåtts mellan staten och Svensk Husdjursskötsel (SHS) om 

ett riksomfattande informationssystcm för databehandling av distriktsve

terinärernas journaler. Systemet har stor betydelse bl. a. för möjlight:terna 

all förbättra produktionsri'i.llgivningen och husdjursaveln. Avtalet förutsät

ter riksdagens godkännande. 

1972 års försöksdjursutredning har avgett betänkande om framtida för

söi:ining med försöksdjur m. m. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Utbildning och forskning 

Utbildning och forskning samt försöksverksamhet på jordbrukets. träd

gånlsnäringens. skogsbrukets och veterinärmedicinens områden har under 

senare år erhållit betydande resursförstärkningar. Genom tillkomsten av 

den gemensamma styrelsen för jordbrukets högskolor har möjligheterna 

till samordning och avvägning av resurstilldelningen till högskolorna vä

sentligt förbättrats. 

Anslagen till utbildning och forskning föresH\.s för nästa budgetår uppgå 

till sammanlagt drygt 308 milj. kr .. en ökning med drygt 67 milj. kr. 

Med hänsyn till behovet av ökade insatser inom v1ixtskyddets område. 

bl. a. i frl'tga om bekämpningsmctoder. ligger tyngdpunkten i den föreslag

na ökningen på forskning och försöksverksamhet inom detta område. 

Medel beräknas sl'tlunda för dels fyra nya tjänster för växtskyddsfrågor vid 

lantbrukshögskolan. dels en förstärkning av växtskyddsresurserna under 

högskolans anslag till försöksverksamheten. Förslaget skall ses mot bak

grund av samhällets krav på att växtskyddsåtgärder utformas så att de kan 

godtas m:kså från hälso- och miljösynpunkt. Vidare föreslås en förstärk

ning av resurserna för arbetarskydds- och arbetsmiljöforskning inom jord

o..:h trädgårdsbruket. 
Mot bakgrund av behovet av åtgärder för att förbättra råvaruförsöi:ining

en för skogsindustrin beräknas en förstärkning av medlen till skoglig forsk

ning. 

Under senare år har beslut fattats om betydande insatser för att förse 

högskolorna med ändamålsenliga lokaler. Under år 1976 skall bl. a. ett för 
lantbrukshögskolan och veterinärhögskolan gemensamt kliniskt centrum 

tas i bruk. ViJare färdigställs restauranganläggningarna för jordbrukets 

högskolor på Ultunaområdet. Byggnadsarbeten för ca 260 milj. kr. har 

det senaste året påbörjats eller varit under utförande. För nästa bud

getår föreslås ett anslag till byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor 

m. m. av 95 milj. kr. För inredning och utrustning av lokaler vid jordbru

kets högskolor beräknas ett anslag av 35 milj. kr. 
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Miljövård 

Målet för miljöpolitiken är att skapa ett sådant samhälle att berättigade 

krav på en livsvänlig miljö kan tillgodoses. Därför måste miljöförstörelsen 

hejdas och förstörd miljö sil. långt som möjligt återställas. För att detta mål 

skall nfts krävs en aktiv miljöpolitik - nationellt och internationellt. Miljö

politikens medel - lagstiftning, planering, forskning och utvecklingsarbe

tc. ekonomiska stimulansfltgärder. administration. internationell samver

kan - måste fortlöpande förstärkas. 

Under år 1975 har beslut fattats om en rad åtgärder som syftar till ökad 

återvinning av bl. a. pappersavfall samt särskilda åtgärder för omhänderta

gande dels av miljöfarligt avfall. dels av skrotbilar. Besluten innebär vidare 

bl. a. att statsbidrag numera kan utgå också till anläggningar vari hushålls

avfall separeras, återvinns eller behandlas på annat sätt. 

För att en ökad återvinning av pappersavfall skall möjliggöras har före

skrivits att insamling av sftdant avfall i framtiden väsentligen skall ske i 

kommunernas regi inom ramen för det kommunala renhållningsmonopo

let. Regeringen kan föreskriva att återvinningsbart pappersavfall skall för

varas skilt från annat avfall i avvaktan på borttransport. För hushållens del 

avser separcringsskyldigheten bara tidningar och tidskrifter. 

För att miljöfarligt avfall skall kunna tas om hand på ett för miljö och 

hälsa tillfredsställande sätt har ett särskilt behandlingsföretag med staten 

som huvuddelägare inrättats. Företaget har i princip ensamrätt att behand

la miljöfarligt avfall. Det kommunala renhållningsmonopolet avses utvid

gas till att omfatta sådant kemiskt avfall som är miljöfarligt. Företag hos 

vilka miljöfarligt avfall uppkommer skall årligen liimna uppgifter om avfal
lets art. sammansättning, mängd och hantering. Tillståndsplikt har införts 

för företag som yrkesmässigt transporterar miljöfarligt avfall på väg. Så

dant avfall fär inte föras ut ur landet utan tillstånd. 
Beslut om utvidgning av renhållningsmonopolet till att omfatta pappers

avfall och miljöfarligt avfall kommer att meddelas av regeringen alltefter

som kommunerna hinner vidta behövliga förberedelser. Reformerna förut

sätts vara genomförda i samtliga kommuner inom en femårsperiod. 

Omhändertagandet av skrotbilar regleras i en ny bilskrotningslag. En

dast auktoriserad bilskrotare samt kommun som inrättar mottagningsställe 

för skrotbilar får utfärda sådant skrotningsintyg som krävs för avregistre

ring. Ägare av bil som avregistreras efter företeende av skrotningsintyg er

håller en skrotningspremie. Premierna finansieras genom att en särskild 
avgift tas ut för varje bil av tillverkaren eller importören. Avgifterna tillförs 

en fond ur vilken skall kunna utgå, förutom premierna, även bidrag till 

kommuner för undanskaffande av övergivna bilvrak. 

Den omfattande utbyggnaden av kommunala reningsverk har fortsatt 

också under år 1975. Under åren 1968-1975 beräknas totalt ca 2,8 miljar
der kr. ha investerats i kommunala avloppsreningsverk. Till dessa inves

teringar har utgått ca 1,2 miljarder kr. i statsbidrag. 
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Uthyggnaden av reningsverken har lett till en kraftig minskning av ut

sliippen av föroreningar. År 1968 var inemot en tredjedel av Hitortsbefolk

ningen hosatt i orter utan anslutning till reningsverk. Nu gäller samma för

hållande för mindre än I r:;: av tätortsbefolkniQgen. En snabb utbyggnad av 

de kemisk-biologiska reningsverken har skett under de senaste åren. Näs

tan 6017{ av tätortsbefolkningen är nu bosatt i orter som är anslutna till re

ningsverk med kemisk-biologisk eller kemisk rening. Ytterligare ett re

ningssteg. niimligen liltrering. börjar införas vid byggandet av nya renings

verk vid särskilt känsliga vattenområden. 

Också på industrisidan har utbyggnaden av reningsanordningar varit 

omfattande. Kraven på reningsätgärder har successivt skärpts. Reningsåt

gärderna inom industrin har lett till en avsevärd minskning av utsläppen av 

föroreningar. Statsbidrag har underlättat för den äldre industrin att uppfyl

la de ställda kraven. Sedan år 1969 har sammanlagt 770 milj. kr. anslagits 

till miljövårdande åtgärder inom industrin. Fr. o. m. den I juli 1975 har den

na hidragsform i princip upphört. Bidrag utgår numera förutom till avfalls

anläggningar endast till sådana åtgärder som innebär att nya tekniska lös

ningar utprovas. 
Under ar 1975 har beslut fattats om utvidgning av det område inom vil

ket olja med en svavelhalt överstigande en vikt procent ej får förbrännas. De 

nya bestämmelserna som gäller fr. o. m. den I januari 1976 omfattar Göte

borgs och Bohus. Älvsborgs. Hallands. Kronobergs och Blekinge län. Sva

vel utsläppen inom dessa för försurning känsliga områden beräknas minska 

med ca 70000 ton per ar. En utredning har vidare tillsatts för att studera 

vilka ytterligar~ åtgärder som bör vidtas for att motverka de negativa ef

fekterna av svavelutsliipp. Utredningen beräknas lägga fram sitt betänkan

de i bör:ian av :ir 1976. 

Nya bestämmelser om rening av bilavgaser gäller fr. o. m. 1976 års bil
modeller. Bestämmelserna innebär att utsläppen av koloxid. kolväten och 
kviiveoxider beräknas minska med 65. 70 resp. 451:'(. jämfört med utsläpp 

frtrn bilar på vilka inga avgasrenande åtgärder har vidtagits. 

En ny terrängkörningslag gäller fr. o. m. den I januari 1976. Enligt lagen 

blir terrängkörning med terrängfordon och motorfordon förbjuden i hela 

landet pa barmark och även på snötäckt mark i skogsföryngringar och in

om de delar av fjällområdet som regeringen skall bestämma senare. Un

dantag frän förbuden görs främst för nyttotrafik. 

Ett viktigt inslag i miljöpolitiken är säkerställandet av områden för all

mänhetens rekreation och friluftsliv samt för kulturella eller vetenskapliga 

iindamål. Detta sker i första hand genom avsättande! av naturreservat. An

talet reservat var den I juli 1975 ca 750 med en sammanlagd areal av ca 

785 000 ha. Genom olika skötselåtgärder görs dessa områden tillgängliga 

för allmänheten. Betydande insatser görs i detta sammanhang också i form 

av beredskapsarbeten. Budgeti\.rct 1974/75 beräknas sådana arbeten pi\ na

turvi\.rdsområdet ha utförts till en total kostnad av ca 52 milj. kr. 
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En utredning om hälso- m:h miljöeffekter av olika former av energiut

nyttjande avses tillsättas. Vidare förbereds en översyn av miljöskyddsla

gen. 

Förslagen för 1976/77 innebär ett fullföljande av de omfattande insatser 

på miljövårdsområdet som gjorts under de senaste åren. Sammanlagt be

räknas anslagen till miljövård uppgå till 289 milj. kr. för nästa budgetår. An
slaget till statens strålskyddsinstitut redovisas fr. o. m. niista budgetår un

der jordbruksdepartementet. En särskild proposition rörande institutets 

uppgifter och organisation kommer att föreläggas riksdagen under våren. 

Naturvårdsverket föreslås fä en forsknings- och undersökningsavdel

ning. I övrigt innebär förslagen för naturvårdsverkets del förstärkta resur

ser i första hand för kontrollen av hälso- och miljöfarliga varor. Särskilda 

medel föreslås för upprättande av ett register över kemiska ämnen. En ök

ning till 1.5 milj. kr. föreslås vidare av det anslag som står till produktkon

trollnämndens förfogande för undersökningar rörande hälso- och miljöfar

liga varor. 

Koncessionsnämnden för miljöskydd föreslås fä en personalförstärkning 

för att handläggningstiden vid nämnden skall kunna minskas. 

För vård och förvaltning av naturreservat m. m. föreslås en anslagsök

ning med 5 milj. kr. till 17.1 milj. kr. Naturvårdsverket och länsstyrelserna 

avses få ett ökat ansvar för samordningen av de statliga insatserna för vård 

och förvaltning av värdefulla naturområden. Statsbidrag föreslås kunna ut

gå till kostnader för vård av vissa naturreservat på kommunal mark. Vidare 

föreslås ett statsbidrag med högst 50 % till landskapsvårdande åtgärder 

inom odlingslandskapet. 
Anslaget till miljövårdsforskning föreslås öka med 3.7 milj. kr. till 30.5 

milj. kr. För den av staten och industrin gemensamt finansierade forsk

ningen föreslås en ökning av det statliga bidraget till 3.8 milj. kr. 
För bidrag till kommunala avloppsreningsverk föreslås en oförändrad bi

dragsram av 130 milj. kr. Anslaget till avfallsanläggningar m. m. föreslås 

till ett oförändrat belopp av 15 milj. kr. 

Idrott 

År 1970 fastlade riksdagen inriktningen av idrottspolitiken. Idrotten 

skulle genom olika åtgärder göras tillgänglig för allt fler. Ansvaret för att 

idrotten får denna inriktning lades på idrottsrörelsen genom Sveriges riks

idrottsförbund. Statsanslaget till idrottens organisationer för budgetåret 

1969/70 uppgick till ca 28,5 milj. kr. Innevarande budgetår uppgår anslaget 

till nästan 76 milj. kr. Anslaget har således mer än fördubblats under 1970-

talet. 
Även anläggningsstödet har ökat kraftigt. Därtill kommer de betydande 

statliga insatser som görs med anlitande av medel som disponeras av myn

digheter utanför jordbruksdepartementets verksamhetsområde. Under åt

tonde huvudtiteln utgår anslag till idrottsorganisationernas lokala ung-
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domsverksamhet och till utbildning vid idrottsskolor av olika slag. Inom 

ramen för arbetsmarknadspolitiken byggs anläggningar för idrott och re

kreation såsom beredskapsarbeten. 

Riksdagen har antagit riktlinjer för planering och samordning av samhäl

lets insatser för rekreation och turism. 25 områden har angetts som primä

ra rekreationsomräden. Enligt riksdagens beslut skall en beredning tillsät

tas med uppgift bl. a. att bedöma frågor om statligt stöd till utbyggnad av 

anläggningar för rekreationslivet. Beredningen knyts till statens natur

värdsverk. 

Stödet till idrotten föreslås fä en kraftig uppräkning även för nästa bud

getår. Stödet föreslås sålunda öka med 19 milj. kr. till sammanlagt 119,5 

milj. kr. Av detta belopp avser 89.1 milj. kr. organisationsstöd och 30.4 

milj. kr. anläggningsstöd. Under åttonde huvudtiteln beräknas 38 milj. kr. 

till lokalt aktivitetsstöd för ungdomsorganisationerna. Härav beräknas ca 

31 milj. kr. komm<1 att utgå till idrottsorganisationer. Till utbildning vid 

idrottshögskolorna samt idrottsledarutbildningen vid Bosön och Lillsved 

beräknas utgå ca 15 milj. kr. Det direkta statliga stödet till idrotten för näs

ta budgetår kan sil.ledes uppskattas till ca 165 milj. kr. Härtill kommer be

tydande belopp i form av arbetsmarknadspolitiska insatser. 
Statens naturvi\.rdsverk och länsstyrelserna föreslås få ett ökat ansvar 

för plant:ring och tillsyn beträffande vandringslederna i fjällvärlden. · 

Internationellt samarbete 

Världslivsmedelsri\.dct. som upprättades år 1974 av FN:s generalförsam

ling på basis av rekt1mmendation från världslivsmedelskonfcrenscn samma 

år. höll sitt första sammanträde i Rom den 23- 27 juni 1975. I rådet ingår 36 

stater. däribland Sverige. Enligt rekommendation från världslivsmedels
konferensen skall rådet tillse att övergripande. integrerad och kontinuerlig 
uppmärksamhet ägnas åt samordning och uppföljning av åtgärder rörande 

livsmedelsproduktion. näringsfrågor. trygghet för livsmedelsförsörj

ningen. handel med livsmedel och livsmcdelsbisti'lnd. Rådet antog prelimi

nära stadgar som skall ses över av en särskilt tillsatt arbetsgrupp. 
Sverige har under år 1975 i sedvanlig omfattning deltagit i FAO:s verk

samhet. FAO:s 18:e konferens i november 1975 kom i hög grad att präglas 

av uppföljningsarbetet rörande rekommendationerna från världslivsme

delskonferensen. Under året hölls i Göteborg en av FAO anordnad expert

konsultation rörande den ekonomiska utvärderingen av fritidsfiske och 

kommersiellt fiske. 

Sverige har ratificerat protokoll som avser en förlängning av 1971 års ve

tekonvention och 1971 års konvention om livsmedelshjälp t. o. m. den 30 

juni 1976. Sverige har vidare godkänt ett beslut av internationella socker

rådet som avser en förlängning av 1973 års internationella sockeravtal 

t. o. m. den 31 december 1976. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 12 

Det svensk-isliindska jonlbruksavtalet inom ramen för EFTA har under 

1975 kompletterats med bl. a. en avgiftsfri kontingent för import av ponny

hästar till Sverige. 

GATT:s multilaterala handclsförhandlingar har pågått under året. Tre 

siirskilda arbetsgrupper för spannmål. mejeriprodukter och kött har till

satts under jordbruksgruppen. 

Den övergångstid under vilken de stater som traditionellt fiskat i den 

svenska fiskezonen i Östersjön skulle fä fortsätta med detta under två år 

utlöper den 31 december 1975. Med Danmark och Finland har överens

kommelse nåtts om ömsesidiga fiskerättigheter i resp. länders fiskezoner. 

Med Polen har avtalats om ömsesidig rätt att bedriva fiske i begränsade de

lar av de svenska och polska fiskezoncrna. 

Kontakter har tagits med Danmark i syfte att åstadkomma åtgärder till 

skydd för sillbeståndet i Kattegatt. 

Inom ramen för nordostatlantiska fiskerikonventionen gäller fångstbe

gränsningar för flera viktiga fiskslag i Nordsjön. Sillfisket i Nordsjön och 

Skagerak har för första halvåret 1976 begränsats till 87 000 ton. varav Sve

rige erhållit 5 000 ton. 

FN:s tredje_havsrättskonferens fortsatte med en tredje session i Gencve 

den 17 mars-den 10 maj 1975. Under sessionen behandlades bl. a. frågor 

om reglering av fiskerättigheterna och skyddet av den marina miljön. Kon

ferensen fortsätter sitt arbete under våren 1976. 

FN:s miljöstyrelse höll sitt tredje sammanträde i Nairobi den 17 april

den 2 m~~i 1975. Vid sammanträdet imtogs bl. a. en resolution som syftar till 
att päskynda·staternas arn;lutning till globala miljökonventioner. Det mil

jöprogram som miljöstyrelsen antagit upptar bl. a. bosättnings- och bebyg

gelsemiljö. utveckling av miljövänlig teknik. jorderosion. globalt mätsta

tionsniit för bl. a. miljöföroreningar. havsmiljön och utrotningshotade ar

ter. Hittills har ca 250 projekt påböi:iats inom ramen för miljöprogrammet. 

OECD:s miljökommitte har koncentrerat sig på frågor om avfall. energi 
och miljö. reglering av spridningen av föroreningar över nationsgränserna 

och informationsbehov rörande kemikalier. 

Inom ramen för den nordiska ämbetsmannakommitten för miljövårds

frågor har under år 1975 startats ett omfattande projekt avseende övervak

ningssystem för luftföroreningar. Verksamheten i övrigt har koncentrerats 

till frågor om avfall. naturvård. buller. miljövårdsforskning och miljö

vårdsutbildning. 
Londonkonventionen om förhindrande av havsföroreningar till följd av 

dumpning av avfall trädde i kraft den 30 augusti 1975. 

Det första idrottsministermötet inom Europarådet ägde rum i Bryssel 

den 20 och 21 mars 1975. Resolutioner antogs bl. a. om idrott för alla. 
Under året har svensk-sovjetiskt forskarutbytc ägt rum i sedvanlig om

fattning på jordbruks-. skogsbruks- och miljövårdsomrädet. Den 16 maj 

1975 undertecknades ett protokoll om miljövårdssamarbcte med Ungern. 
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Samarbetet skall bedrivas inom ramen för avtalet om ekonomiskt. indu

striellt och tekniskt samarbete mellan Sverige och Ungern. 

Sammanställning 

Förändringarna totalt inom jordbruksdepartementets verksamhetsområ

de i förhi\llande till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 framgi\r av följan

de sammanställning uttryckt i milj. kr. 

Anvisat Förslag Förändring 
1975/76 1976/77 

DRIFTBUDGETEN 
A. Jordbruksdepartementet m. m. 19.6 23.2 + 3,6 
B. Jordbrukets rationalisering m. m. 185,8 215.9 + 30.1 
C. Jordbruksprisreglering 2804.6 3078,5 +273.9 
D. Skogsbruk 132.8 135,6 + 2.8 
E. Fiske 22,2 22.6 + 0.4 
F. Service och kontroll 114.6 123.6 + 9.0 
G. Utbildning och förskning 241.I 308.8 + 67,7 
H. Miljövård 286,0 285.2 - 0.8 1 

I. Idrott 100.5 119.5 + 19,0 
J. Diverse fi.4 8,7 + 2.2 

Summa för driftbudgeten 3913,7 4321,7 +408,0 

KAPITALBUDGETEN 
Statens allmänna fastighetsfond 85,0 95.0 + 10.0 
Statens utlnningsfonder 0.7 0.7 
Diverse kapitalfonder 4.0 4.0 

Summa för kapitalbudgeten 89,7 99,7 + 10,0 

Totalt för jordbruksdepartementet 4003,4 4421,4 +418,0 

1 Den redovisade minskningen under rubriken Miljövård beror på att behovet av 
medel för utbetalning av de under budgetnren 1971/72-1973/74 i konjunkturstimule
rande syfte beviljade statsbidragen till kommunala avloppsreningsverk beräknas 
minska med 30 milj. kr. Anslagen i övrigt till miljövård föreslås öka med 29,2 milj. 
kr. 
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JORDBRUKSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsradet Lundkvist 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid rcgeringssammanträde 

1975-12-29 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret J 976/77 såvitt avser jordbruksde

partementets verksamhetsområde 

DRIFTBUDGETEN Nionde huvudtiteln 

A. JORDBRUKSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Jordbruksdepartementet 

197 4/7 5 utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar 
Expenser 

7 331 654 

8030000 

10202 000 

1975/76 

57 
33 

90 

7590000 
173000 
267000 

8030000 

Beräknad ändring 
1976/77 

Föredraganden 

+I 

+1 

+1978000 
+ 49000 
+ 145000 

+2172000 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 

budgetår till 10 202 000 kr. Jag har därvid räknat medel för ytterligare ett bi

träde. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagcn 

att till JorJbruksdeparteme11tet för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förs lagsanslag av JO 202 000 kr. 

A 2. Lanthruksrcprcscntanter 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

931 396 

1474000 

1602000 

Lantbruksrepresentanterna har till uppgift att inhämta och förmedla 

kunskaper om jordbruket. skogsbruket och fisket samt därmed samman

hängande näringar ävensom miljövården i de länder eller internationella 

organisationer som ingår i deras verksamhetsområden. F. n. är lantbruks

representanterna placerade i Bryssel, Moskva. Nairobi. Rom och Washing

ton. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa biträdeskostnader 
Sjukvård 
Resekostnader och expenser inom 

verksamhetsområdet 
Ersättningar för resor till och frän Sverige 

vid tjänsteuppdrag och semester 
Ersättning för kostnader för förhyming av 

bostäder 

1975/76 

5 
3 

8 

864000 
264000 

4000 

120000 

I 000 

n1000 

1474000 

Beräknad ändring 
1976/77 

Föredraganden 

+ 91000 
+ 27000 

+ 8000 

+ :!000 

+I.28000 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbruk.I-representanter för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förs lagsanslag av I 602 000 kr. 
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AJ. Kommittfrr m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

8373990 

9700000 

I I 000000 

Reservation 905 6911 

Frtin anslaget bekostas bl. a. det arbete som miljödataniimnden enligt 

riksdagens beslut nr 1974 bedriver rörande utvecklingen av ett informa

tionssystem för miljövärden (prop. 1974:46. JoU 1974: 20. rskr 1974: 218). 

Utvecklingsarbetet äger rum inom ramen för olika projekt. som faststiills 

för var:ie budgetår av regeringen efter förslag av miljöda!antimnden. Inne

varande budgetftr pftgftr nio ADB-projekt. sex statistikprojekt och ett pro

jekt rörande samordning av s. k. basdataundersökningar. ADB-projekten 

avser bl. a. information om tillsynsverksamheten enligt miljöskyddslagen. 

om hälso- och miljöfarliga varor. liikemedcl lH.:h livsmedel. information om 

arbetsmiljön samt om forsknings- och undersökningsverksamhet. Stati

stikprojekten har anknytning bl. a. till ADB-projekten. 

Miljödatanämnden. som innevarande budgetfir disponerar högst 4.8 

milj. kr.. har för budgetåret 1976/77 begärt 6185000 kr. för sin verksam

het. 

Jag förordar att högst 5.6 milj. kr. stiills till nämndens förfogande för 

nästa budget<'tr för de projekt som regeringen bestämmer. Jag har dtt bl. a. 

riiknat medel f'ör utgivning under ar 1976 av en miljöstatistisk arsbok. 

För den övriga utredningsverksamhet som bekostas frl:in anslaget bör tas 

upp 5.4 milj. kr. för niista budgetär. varfrir det totala anslagsbehovct upp

gftr till 1 I. milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ko111111itf(;l'I' 111.111. för budgetttret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av I I 000 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

486400 

400000 

450000 

Reservation 142 995 

Anslaget bör hi.~jas med 50 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslttr 

riksdagen 

att till /:'.'((ra utg(ftl'I' för budgct<\ret 1976/77 anvisa ett reservations

anslag av 450 000 kr. 
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B. JORDBRUKETS RATIONALISERING M. M. 

B I. LantbruksslJTelscn 

1974/7.'i Utgift 

197.'i/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

19301 575 

21118000 

24654000 

Lanthruksstyrclscn är central förvaltningsmyndighd för ärenden om 

lanthrukct och lantbrukets rationalisering. den allmänna hälso- och sjuk

vf1rden bland husdjuren. djurskyddet samt veterinärviisendet. i den mi'tn 

s!\dana iirendcn inte ankommer pi1 annan myndighet. Styrelsen är chefs

myndighet för lantbruksniimnckrna och deras ortsombud. distriktsveteri

niirorganisationen samt statens hingstdepii och stuteri. Styrelsen iir ocksi't 

tillsynsmyndighet över statens lantbruksinformation. statens centrala frö
klintrollanstalt och de lokala frökontrollanstalter som är behöriga all ut

föra stats plombering av utsädes vara. statens maskinprovningar samt de lo

kala lantbrukskemiska kontrollanstalter vars stadgar styrelsen fastställt. 

Styrelsen skall vidare följa verksamheten vid de hushållningssällskap för 

vilka styrelsen fastställt stadgar. 

Lantbruksstyrelsen leds av en styrelse. Chef för lantbruksstyrdsen iir 

en generaldirektör. Inom styrelsen finns fyra avdelningar. nämligen admi

nistrativa avdelningen. förctagsavdclningcn. växtodlingsavdelningen samt 

veterinär- och husdjursavdelningcn. Dessutom finns en planeringsenhet. 

en enhet fi.ir internationella ärenden samt ett rcvisionskontor. 

Styrelsen stiillcr personal till förfogande för statens lanthruksinforma

tion. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Resecrsättningar 

Därav utrikes resor 

:! Riksdagen 1975/70. I saml. f\;r 100. Bihlgi.l 11 

1975/76 

1:!5 
89 

214 

14669000 
22000 

1322000 
(60000) 

Beräknad ändring 1976/77 

Lantbruks
styrelsen 

-I 

-I 

+4 758000 
+ 8000 
- 204000 

(-) 

Föredra
ganden 

-3 

-3 

+4300000 
+ 8000 
- 211000 

(-) 
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Lnkalk11stnader 
Expenser 

Därav cngilngsutgiftcr 
Upplysnings verksamhet 
Kostnader för viss 

in formations verksamhet 

Uppbiirdsmedel 
Försttlda formulär. blanketter 

och kungörelser m. m. 

Nettoutgift 

1975/76 

2 673000 
1774000 
( IOOOOOJ 
509000 

150000 

21119000 

I 000 

21118000 

Beräknad ändring 1976/77 

Lantbruks
styrelsen 

- 766000 
+ 167000 

(- 100000) 
+ 79000 

+ 100000 

+4142000 

+4142000 

Föredra
ganden 

- 766000 
+ 103000 

(- 100000) 
+ 79000 

+ 23000 

+3536000 

+3536000 

Avgifter fiir växtskyddsinspcktion m. m .. som redovisas pt1 driftbudge

tens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 

2 695 000 kr. ( 1975/76 2 690 000 kr.). 

La 11 thrukss tyrclscn 

Lantbruket genomgick en snahb strukturomvandling under 1960-talct. 

Utvecklingen kiinnctccknadcs av en betydande minskning av antalet sys

selsatta. Även antalet företag. den odlade arealen och antalet kor minska

de. Bruttoinvestcringarna ökade cUiremot. samtidigt Slllll produktionsvoly

men förblev i stort sett ofiirändrnd. Under 1970-talct har jordbrukets effek

tivisering fortsatt. 

Ncdgängcn av den totala äkerarcalcn. som f. n. uppg::tr till ca 3 milj. ha. 

har upphört. Mellan tiren 1973 och 1974 ökade arealen i stället med netto 

7 500 ha. Antalet jordbruksförctag fortsatte att minska. dock i längsamma

re takt än tidigare. Mellan f1rcn 1968 och 1972 upphörde i genomsnitt 7000 

företag vai:ic år. De senaste två åren har den ärliga minskningen varit 5 000 

resp. 3000 företag. År 1974 fanns 136000 brukningscnheter med mer än 2 

ha åker. 

Stora förändringar har skett i jordbrukets produktionsstruktur och re

surssammansättning. De produktionstekniska och ekonomiska förutsätt

ningarna för näringen ändras också efter hand. liksom de institutionella 

regler som motiveras av exempelvis miljöskyddet. naturvården. den regio

nala utvecklingen och hushällningen med markresurserna. I takt med att 

dessa förutsättningar ändras förskjuts också målen för den statliga rationa

liseringsverksamheten inom ramen för gällande jordbrukspolitiska riktlin

jer. 

En fortsatt snabb omvandling kan väntas inom jordbruket även under 

resten av 1970-talet. Det är alltjämt nödvändigt att lantbrukets omstruktu

rering och förändring i takt med ändrade förutsättningar stöds och under-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 19 

lättas genom olika statliga insatser. 

Målet för lantbruksvcrkets vcrksarnhd i stnrt iir all enligt gällande nii

ringspolitiska beslut tillgodose efterfri1gan frttn näringsutövarna inom jord

bruket, trädgårdsnäringen och rennäringen pf1 sf1väl statligt stöd som räd

givning i sådan omfattning l)(;h takt att en fortsatt rationalisering av berör

da näringar underliillas. Härför behöver finnas tillriickliga resurser i fräga 

om personal samt tillgt1ng på kreditgarantiramar och bidragsmcdcl. Ambi

tionsnivån har i stort sett kunnat uppfyllas under budgct;\ret 1974/75. Ge

nom de ökade investeringarna i byggnader pt1jordbrukets omr;lde har uock 

i vissa län uppkommit en viss eftersHipning i lantbruksniimnuernas verk

samhet med projektering av byggnader. För budgett1ret 1976/77 bör det va

ra möjligt att i stort sell upprätthålla hittillsvarande ambitionsnivti. För att 

uetta skall bli möjligt behöver de personella resurserna bchflllas oföriindra

ue och tillgången på medel för stöd till jorubrukets rationalisering ökas. 

Styrelsen behandlar uärcfter de siirskilda yrkandena för budgetåret 

1976/77. 

I. Pris- och löneornräkning m. m. 3994000 kr .. varav 418000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. Fyra lantbruksingenjörstjänster bör flyttas över till lantbruksnämn

derna (-457 000 kr.). 

3. Vissa lönekostnader unuer anslaget f-riimjandc av rennäringen bör 

föras över till styrelsen ( + 100 000 kr.). 

4. I 0-altcrnativet föreslås indragning av 14 tjiinster. 

5. För tre tjänster för ri1dgivning. allmiinna veterinärfd1gor resp. revi

sion samt för praktikanter behövs sammanlagt 43~ 000 kr. 

6. För kostnader i samband med omlokaliseringen behövs 48 000 kr. 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

24 654 000 kr. Jag har därvid riiknat med all fyra lanlbruksi ngenjörstjänster 

överförs till lantbruksnämnderna (2). Jag har viuarc räknat medel för en 

tjänst för revisionsverksamheten (5) samt för vissa omlokaliseringskost

nader (6). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksuagen 

att till La11tbruksstyrelse11 för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags

anslag av 24 654 000 kr. 

B 2. Lantbruksnämnderna 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

112 874 225 

109 853 000 

133 293 000 

Lantbruksnämnd skall uppmärksamt följa lantbrukets tillstånu och ut

veckling samt vidta eller hos lantbruksstyrclscn förcslli de <'ttgiirdcr som är 
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påkallade eller i övrigt liimpliga. siirskilt för att ftstaukomma en snahh 

strukturrationalisering inom lantbruket. Nämnden svarar iiven för vissa 

statliga ätgärder i fråga om tillsyn över växtodling och huslljursskötsel. om 

skördeskadehidrag. skördeuppskattning och jordbruksstatistik samt om 

försöksverksamhet och kurs verksamhet inom lantbrukets omrftdc. Niimn

den handlägger vidare frågor inom fiskets och renniiringens omrfakn och 

andra områden som enligt särskilda hestämmclscr ankommer på nämnuen. 

Vid lantbruksnämnd finns. om inte lantbruksstyrelsen bestämmer annat. 

en strukturenhet. en produktionscnhet och en auministrativ enhet. Vid 

lantbruksnämnderna i Jämtlands. Västerbottens och Norrbottens liin finns 

också en rennäringsenhet. 

Personal 

Handläggande personal 
övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav eng!'mgsutgifter 
Utrustning 

Därav cngi\ngsutgiftcr 
Utbildningskurser för viss 

personal vid lantbruks
organisationen 

Kostnader i samband med 
projekteringsvcrksamheten 

Ersättning för tjänster samman
hängande med kontakter 
mellan lantbruksnämndcrna 
och näringsutövarna 

1975/76 

886 
45<1 

1342 

89216000 
92000 

7 531 000 
8381 000 
3 341 000 

(50000! 
623 000 
(58000) 

269000 

300000 

100000 

109853000 

Beräknad lindring 1976/77 

Lantbruks
styrelscn 

+4 

+4 

+222%000 
+ 8000 
+ 546000 
+ I 177000 
+ 203000 

(- 50000) 
+ 136000 

(+ 51 000) 

+ 40000 

+24406000 

Föredra
ganckn 

+4 

+4 

+21496000 
+ 8000 
+ 546000 
+ I 177000 
+ 136000 

(- .'i0000) 
+ 50000 

(- 8000) 

+ 27000 

+23440000 

Inkomster vid lantbruksnämnderna. som redovisas på driftbudgetens in

komstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 6.5 milj. kr. 

( 1975/76 6.2 milj. kr.). 

Till lantbruksnämnderna influtna renbetesavgifter skall tas till uppbörd 

under anslaget för att användas inom renskötseln enligt föreskrifter som 

meddelas av lantbruksstyrelscn. 

Lan tbrukss tyre/sen 

Lantbruksnämndernas arbetsbelastning är fortfarande stor på grund av 

den ökade investeringsverksamheten, de nya stödformer som tillkommit 
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pft jordbrukets (lmråde samt den ökade aktiviteten med översiktlig plane

ring i anslutning till den fysiska riksplaneringen. Styrelsen räknar med att i 

stort sett nu tillgiingliga personalresurser skall vara tillfyllest även för bud

get<iret 1976/77. Statskontoret genomför f. n. pi begän~n av lantbrukssty

relsen en översyn av lantbruksnämndernas organisation. Resultatet härav 

beräknas kunna läggas fram v<'.tren 1976. 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 23 497 000 kr.. varav 2 488 000 kr. av-

ser höjt lönekostnadspålägg . 

.., 0-alternativet innebär indragning av 80 tjänster. 

3. Till extra personal för ökad markkartering behövs 500000 kr. 

4. För praktikanter behövs 300 000 kr. 

5. För viss skyddsutrustning för personalen behövs 50000 kr. 

6. För radiostationer till rennäringsavdelningarnas fältarbetande perso

nal behövs 59 000 kr. 

Fiirn/raga 11de 11 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag har anfört under 

punkten B I beräknar jag anslaget till 133 293 000 kr. Jag har därvid bl. a. 

räknat medel för viss skyddsutrustning (5 ). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till L11111hmks11ii11111dema för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 133 293 000 kr. 

B 3. Kursverksamhct för jordbrukets rationalisering m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 rörslag 

3 798 325 

4 600000 

4900 000 

Anslaget används för att bestrida kostnader för kursverksamhet m. m. i 

syfte att främja rationaliseringen inom jordbruket och trädgårdsnäringen 

samt den yttre rationaliseringen inom skogsbruket. Av anslaget får dispo

neras dels högst 30 000 kr. för ersättningar till deltagare i kurser anordnade 

i anslutning till vaksamheten vid lantbrukshögskolans konsulentavdelning 

samt kostnader för att anlita andra föreläsare vid dessa kurser än de som 

tillhör konsulentavdelningen. dels högst 500 000 kr. för att bestrida kostna

der för inspelning av lantbruksprogram för TV. 

La11 tbruksstyre/sen 

Rådgivnings- och kurs verksamheten är ett av de viktigaste instrumenten 

för att främja jordbrukets rationalisering. Under budgetåret 1975/76 ägnas 

fortsatt stor uppmärksamhet åt att ge näringsutövarna och de anställda 

bättre kunskaper bl. a. på det produktionstekniska och företagsekonomis

ka omri'ldet. Stor uppmärksamhet ägnas även åt jordbrukets produktions-
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medel i den delvis nya energisituationen. proteinfrågorna i fodcrproduktio

ncn och utfodringen. frågor rörande arbetarskydd och arbetsmiljö i jord

bruket. de nya lagarna på djurskyddsomrf1det. risker med och livsmedels

hygieniska aspekter på användandet av kemiska preparat. de nya bestäm

melserna om jordbrukets beskattning m. m. Vidare avser styrelsen att till

sammans med statens lantbruksinformation träffa avtal med Kommitten 

för den fortsatta verksamheten med radio och television inom utbildnings

väsendct ffRU) och Sveriges Radio - TV2 om fortsatt verksamhet med 

lantbruksprogram i TV under år 1976. Under budgetåret 1976/77 bör kurs

verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning. 

Anslaget bör höjas med 782 000 kr. Höjningen avser ökade kostnader för 

lärararvoden. produktion av TV-program. annonser. resor och material 

m.m. 

Fiire'drag11nde11 

Anslaget bör höjas med 300000 kr. till 4.9 milj. kr. Jag hemställer att re

geringen föreslår riksdagen 

att till K11r.1·1·erksa111het fi)r jordbruket.i· rationalisering 111. 111. för 

budgctllrcl 1976/77 anvisa ett förs/agsanslag av 4 900000 kr. 

B 4. Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

7941276 

27000000 

27000000 

Från anslaget utbetalas bidrag till yttre och inre rationalisering enligt 

kungörelsen (1967: 453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering 

m. m. <ändrad senast 1975: 1238). bidrag enligt kungörelsen (1972: 247) om 

rationaliseringsstöd till vissa jordbruk med mjölkproduktion, bidrag till 

jordbruksförctag enligt kungörelsen ( 1972: 293) om statsbidrag till miljö

vårdande åtgiirder inom jordbruks- och trädgärdsföretag samt bidrag till 

aterbctalning av lån från jordbrukets maskinlfmefond som utfästs före den 

1 juli 1967. Därutöver används anslaget för vissa speciella ändamål. 

Bidrag till yllre och inre rationalisering 

Budgcti:lr 

1974/75 
1975/76 
1976/77 (förslag) 

Lanthruksstyre/se11 

Ram 

28000000 
30000000 
37000000 

Beviljade bidrag 
m.m. 

26I18000 

Anslaget hör föras upp med 37 milj. kr. och därav bör få tas i anspräk 

medel för speciella ändamål i samma utsträckning som för innevarande 

budgetå.r. 
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I frr1ga om hidrag till yttre rationalisering har under hudgetäret 1974/75 

hehovet kunnat tillgodoses. Fastighetsmarknaden har under den senaste 

tiden i samband med kraftiga prisstegringar föriindrats st1 att lanthruks

nämnderna alltmera sällan er~juds köpa rationaliseringsfastighetcr direkt 

av ägarna. Nämnderna måste för att kunna fullgöra sin uppgift att underlät

ta strukturrationaliseringen allt oftare ta över köp efter det att förvärvstill

st~ind viigrats med stöd av 5 * jordförviirvslagen (I %5: 290). Detta leder of

ta till alt köpeskillingar mi1ste accepteras. som inte i sin helhet kan tas ut. 

niir niimndenw siiljer marken vidare som tillskottsmark. I avvaktan pft de 

prisilterhallande {1tgiirder som kan följa av jordförvärvsutredningens för

slag. behövs ett ramutrymme för att tiicka förluster eller ge värdeutjiim

ningshidrag betriiffande sftdana köp. Med hiinsyn härtill och till viintade 

ökade kostnader fl.ir bidrag till lantmiiteriförriittningar hör ramen för bidrag 

till yttre rationalisering behitllas vid oföriindrat 12 milj. kr. for hudget:iret 

1976/77. 

I friiga om inre rationalisering har under senare itr tillkommit utvidgadlO' 

hidragsmöjligheter sL1m tillsammans med ett ökat intresse för investeringar 

medfiirt ett kraftigt ökat medclsbehov. Ramen for hudget:iret 1974/75. som 

efter överföring frfm ramen för yttre rationalisering uppgiUt till 22 milj. kr.. 

har diirför inte helt kunnat tiicka behovet. De anvisade medlen har förde

lats p{t 14 milj. kr. i bidrag till inre rationalisering och 8 milj. kr. i mil.iö

viirdsbidrag. Det resterande behovet uppgick till ca 4 milj. kr.. lika fördelat 

p;·i niimnda iindam:·ii. 

Det ökade behovet h~inför sig fr~imst till mil_iövimlsbidrag till jordbruket 

och statsbidrag till rationaliserings!ttgiirder i norra Sverige. DIO't iir angelii

get fr{m hfllllO' jordbruks- och regionalpolitisk synpunkt att investerings

verksamhetcn i n111Ta Sverige fortsiitter i hög takt. En fiirbiittrad miljöv{ml 

inom jordhruksförL'!agen for ncksn bedömas som betydelsefull fr;'m allmän 

synpunkt. Dä bidrag till investeringar av nyssnämnda slag spelar stor roll 

för investeringsnivån inom hithörande omrttden är det viktigt att till hu

vudsaklig del kunna tillgodose det föreliggande medels behovet. 

För hudget{1ret 1976/77 behiivs ett utrymme för bidrag till inre rationali

sering på 28 milj. kr.. dvs. en ökning med 6 milj. kr. jämfört med budget

året 1974/75. Därvid har ej beaktats att en kraftig ökning kan vara att vänta 

vad gäller ansökningar om miljövtmlsbidrag med hänsyn till att kungörel

sen ( 1972: 293) om statsbidrag till miljövardande åtgärder upphör att gälla 

vid utgtlngen av budgetåret 1976/77. Vidare skall hidragsutrymmct täcka 

behovet av bidrag till samverkansföretag. vilket av sambruksutredningen 

uppskattades till ca 2 milj. kr. i inledningsskedet. 

Den totala ramen för budgetåret 1976/77 hör si1ledes uppgå till 40 milj. 

kr., varav 12 milj. kr. bör få disponeras för bidrag till yttre rationalisering 

och 28 milj. kr. för bidrag till inre rationalisering och miljöv<ird. Skulle un

der budgetåret behov av jiimkning mellan de bi\da ramarna uppstå hör re

geringen liga rätt att niirmarc hesfamma fördelningen mellan dessa. 
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Vid beriikningen av meddsbehovet umkr anslaget har beaktats bl. a. de 

vinstmedel snm tillförs anslaget i samband med försiiljning av jnrdfonds

fastigheter. Vidarl! har beaktats ett heriiknat mcdelsbehov under budget

tiret 1976/77 av ea I milj. kr. för att bestrida statsbidrag till sädana torrfögg

nings- och andra rationaliseringsittgiinkr i K vismaredalen. Mosjöbottcn 

L><.:h Viistra :vtosjön i Örebro liin som l!nligt giillande föreskrifter ej belastar 

faststiillda hidragsramar. 

För utbetalning av utfästa bidrag till E1terbctalning av lrtn frt\n jordbru

kets maskinl<'tnefond har fiir budgcttiret 1976/77 ett behov av 10000 kr. be

aktats. Diirefter tnrde de som kan komma i frttga fiir niimnda bidrag ha er

hftllit sitdant och bidragsgivningen enligt denna stödform vara avslutad. 

LanthruksstyrelsL'n har den 5 nPVL'lllhL'r 1975 begiirt att ramen för bidrag 

till jordbrukets ratilrnalisering för budgetiiret 1975/76 ökas med 4 milj. kr. 

J-"iiredn1gc111dc 11 

Det statliga ekonnmiska stödet till jlirdhrukets rationalisering utgtir hu

vudsakligen i form av kreditgarantier. Bidragsgivningen fritn detta anslag 

begriinsas i huvudsak till att avse <Hgiirder som har niira samband med 

strukturrationaliseringen. All bidragsgivning till inre rationalisering i sam

band med siirskild ratinnalisering samt enligt kungörelsen ( 1971: 420) om 

rationaliseringsstöd till vissajmdbruk belastar dock anslaget Bidrag till s~tr

skilda rationaliserings.'ttgiirder i ~nrrland. m. m. Med hiinsyn till lant

bruksstyrelsens framstiillni ngar bi.ir bidragsramarna under förevarande an

slag ökas med 7 milj. kr. till sammanlagt 37 milj. kr.. varav 12 milj. kr. bör 

avse yttre rationalisering oeh 25 milj. kr. inre rationalisering. Regeringen 

hör kunna jiimka fördelningen mellan dessa iindamM. För utbetalningar 

fritn anslaget beriiknar jag 27 milj. kr. 

Jag hemstiiller att regeringen röreslftr riksdagen att 

I. medge att under budget:'tret 1976/77 statsbidrag beviljas til I jord

brukets rationalisering med sammanlagt högst 37 000 000 kr. . 

.., till Bidrag 1 il/ jordbrukets ratio11a/iseri11g. 111. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 27 000 000 kr. 

B 5. Bidrag till trädgardsnäringens rationalisering m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

150 000 

150 000 

189000 

Reservation 180 341 

Från anslaget utbetalas dels bidrag enligt kungörelsen ( 1968: 377) om 

statligt stöd till trädgårdsnäringens rationalisering (ändrad senast 

1975: 1239). dels bidrag till trädgflrdsföretag enligt kungörelsen ( 1972: 293) 

om statsbidrag till miljövftrdande fttg~irdcr inom jordbruks- oeh trädgårds-
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företag. Däruti.iver disponeras anslagd för bidrag till Svenska fruktfräm

jandet. Svenska grönsaksfrämjandet och Svenska blomsterfrämjandet. 

La 11 t hru kss tyre/s('ll 

Styrelsen erinrar om att 1975 års riksdag beslutat om 11\.n m:h bidrag till 

trlidg1trdsföretag i syfte att avhjlilpa de tillfälliga svårigheter som drabbat 

niiringen genom ökade bränslekostnader. Under budgetåret 1974/75 har 

vidare tillkallats en utredning med uppgift att se över det statliga stödet till 

triidgtlrdsnäringen. Anslaget bör föras upp med ett belopp av 150 000 kr. 

Fiircdragamlen 

Frrm anslaget bör bidrag utgå även till statens plantskolenämnds verk

samhet. Med hänsyn härtill bör anslaget höjas med 39 000 kr. till 189 000 

kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrai< till triidgård.rniiri111<e11S rationalisering 111.111. för bud

getåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 189000 kr. 

B 6. Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 

1974/75 Nettoinkomst 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

388613 

I 000000 

I 000000 

Från anslaget bestrids utgifter för att tiicka förluster på grund av statlig 

garanti för Ian till jordbrukets yttre och inre rationalisering. förvärv och 

drift av jordbruk. maskinhi\.llning inom jordbruket. uppförande av lagerhus 

m. m. för jordbruksändamål. trädgardsnäringens rationalisering m. m .. 

rennäringens rationalisering m. m. samt inköp av avelshästar och ridhäs

tar. 

Ändarna I 1973/74 1974/75 1975/76 

fast- järn- hevil- fast- järn- bcvil- fast-
stiilld kad jade ställd kad jade ställd 
ram ram garan- ran1 ram garan- ram 

tier ticr 

milj. kr. 

I. Yttre rationalisering 88.0 63.0 42.9 88.0 55.0 41.2 55.0 ,, 
Inre rationalisering 95.0 120,0 107.2 95.0 125.0 125.0 130.0 

3. Jordförvärvslån 40.0 40.0 30.7 37.0 38.0 31.4 42.0 
4. Drifts lim 55.0 55.0 45.4 55.0 61.0 58.0 55.0 
5. l\faskinh\n 7.0 7.0 1.3 7.0 3.0 1.4 2.0 
6. Lagerhus m. m. 4.0 4.0 4.0 4.0 0.4 2.0 
7. Trädgårdsnäringens 

rationalisering m. m. 11.0 11.0 9,0 14.0 14,0 8.3 14.0 
8. Rennäringens ratio-

nalisering m. m. 2.5 2.5 I. I 2.5 2.5 0.8 2.5 
9. Inköp av avels-

och ridhästar 0.5 0.5 0 ') 0.5 0.5 0.2 0.5 

303,0 303,0 237,8 303,0 303,0 266,7 30.,,0 

l:leriiknad 
ändring 
1976/77 

Lant-
bruks-
styre I-
sen 

+10,0 
+35.0 
+ 3.0 
+15.0 
+ 8,0 
- 2.0 

+69,0 

Före-
dra-
gandcn 

- 5.0 
+30,0 

+12.0 
+ ~.o 
- :!.O 

+37,0 
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La11thruk.1·.1 tvrcl.1e11 

A. Anslag 111. 111. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

B. Krcditgara11tirn111ar 

I -.'i. Ramarna för liinegaranti till inre rationalisering. jordförviirvslan 

och drifts Ian har under hudget;iret 1974/7.'i varit otillriickliga llCh har diirför 

utökats genomjämkning med ramarna för yttre rationalisering och maskin

lån. Nämnda tillskott har dock ej varit tillräckliga utan för inre rationalise

ring återstod vid utgången av budgetåret ett restbehov av minst I 0 milj. kr. 

Rationaliseringsbehovet inom jordbruket och dft friimst i form av inves

teringar i tillskottsmark. ekonomibyggnader och markanHiggningar iir be

tydande. Lantbrukarnas invcsteringsvilja har diirtill ökat viisentligt pa 

grund av senare <)rs goda skördar och förbättrade lönsamhet inom bl. a. 
mjiilkproduktionen. Ökade knstnader till fiiljd av allmiin kostnadsstegring 

samt höjda köpeskillingar till följd av allmiin mark värdestegring och ritdan

Je skogskonjunktur har inneburit ökad belastning pi·i kreditgarantiramar

na. De vidgade möjligheterna att Himna maskinlftn medför att iikadc an

spriik lllrde uppkomma p<'1 ramen för maskinltm. Efterfriigan pi'i kreditga

rantier kan diirfi.ir viintas fortsiitta att öka. 

Mot bakgrund av fr{111 lantbruksniimndcrna inhiimtade uppgifter om he

h(wet av kreditgarantier hör för budgetftret 1976/77 det tl1tala ramutrym

met ökas med 71 mil.i. kr. jiimfört med den ram som faststiillts för budget

i\ret 197.'i/76. Ramen for kreditgaranti till yttre rationalisering hi.ir höjas till 

6.'i milj. kr.. ramen för kreditgaranti till inre rationalisering till 16.'i milj. kr.. 

ramen för kreditgaranti för jordförviirvslån till 4.'i milj. kr.. ramen för kre

ditgaranti för driftslån till 70 milj. kr. och ramen för kreditgaranti för ma

skin lån till 10 milj. kr. I ramarna för inre rationalisering och driftslån ingf1r 

stödet till nya samwrkansformer i jordbruket. Skulle under budgetärct be

hov av jämkning mellan de olika ramarna uppstå bör regeringen äga riitt att 

närmare bestämma fördelningen mellan dessa. 

6. Under senare hr har ansprtiken pft kreditgarantier för län till lagerhus 

m. m. starkt avtagit. Av en ram på 4 milj. kr. utnyttjades 1971/7'2 3.6 milj. 

kr.. 197'2/73 I milj. kr .. 1973/74 1.4 milj. kr. samt 1974/7.'i U milj. kr. Stö

det per anläggning har av styrelsen maximerats till I milj. kr. 

För inneliggande ansökningar beräknas den för budgetåret 1975/76 till 2 

milj. kr. uppgående ramen kunna tillgodose behovet. 

Med hänsyn till de i regel stora företagens möjlighet att bl. a. genom 11\n 

direkt hos kreditinstitut finansiera berörda anläggningar samt då särskild 

stimulans inte längre synes påkallad bör någon kreditgarantiram inte läng

re anvisas för ändamålet. 

7. Kreditgarantir<tmen för trädgi'lrdsnäringens rationalisering m. m. av

ser garanti för rationaliseringsltm. förvärvsli'ln och driftslån till trädgårds-
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företag. lttn till inriittande av lagerhus och auktionshallar för trädg~1rdspro

duktcr s<imt lån till maskinhi\llning. Ramen bör behållas oför~indrad. 

8. Krcditgarantiramen för rennäringens rationalisering avser garanti för 

rationaliseringsli'in. rendriftslän och redskapslån. Ramen bör behållas oför

ändrad. 

9. Kreditgarantiramen för lfln till inköp av avelshästar och ridhästar bör 

beh:'illas oföriimlrad. 

Lantbruksstyrelsen har den 5 november 1975 begiirt att ramen för kre

ditgarantier för jordbrukets rationalisering för budgetåret 1975/76 ökas 

med 35 milj. kr. 

/· i"irnlrn!:<111de11 

Efterfragan pft kreditgarantier har ökat kraftigt under de bftda senaste 

budget:hen. Särskilt gäller detta för län till inre rationalisering och drifts

Ian. Med hänsyn till väntad ökning av efterfrågan redan under innevarande 

budgetår behöver det totala rambeloppet för budgetåret 1976/77 ökas med 

37 milj. kr. till 340 milj. kr; I likhet med vad lantbruksstyrelsen föreslagit 

bör inte längre kreditgaranti lämnas för län till uppförande av lagerhus för 

jordbruksändamfil m. m. 

För budgeti\ret 1976/77 bör statlig kreditgaranti beräknas för lån till yttre 

rationalisering med 50 milj. kr .. för lån till inre rationalisering med 160 milj. 

kr.. för jonlförvärvslån med 42 milj. kr.. för driftslån med 67 milj. kr.. för 

maskinli'tn med 4 milj. kr .. för lttn till triidgårdsnäringens rationalisering 

m. m. med 14 milj. kr.. för lån till renniiringens rationalisering m. m. med 

2.5 milj. kr. samt till lt1n för inköp av avels- och ridhästar med 500000 kr. 

Regeringen bör niirmare kunna bestiimma fördelningen mellan de fem 

förstniimnda iindamftlen. 

Anslaget bör för niista budgetår tas upp med oförändrat I milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

I. medge att för budgetaret 1976/77 statlig kreditgaranti lämnas för 

lån till yttre rationalisering. lån till inre rationalisering. jordför

viirvslån. driftslän. maskinlån. 1~111 till triidgt1rdsnäringens ratio

nalisering m. m .. lån till renn~iringens rationalisering m. m. samt 

lån till inköp av avelshästar och ridhästar med sammanlagt 

högst 340 000 000 kr.. varav till trädgånlsnäringens rationalise

ring m. m. 14000000 kr.. till rennäringens rationalisering m. m. 

::! 500 000 kr. samt till inköp av avelshiistar och ridhästar 500 000 

kr .. 

2. till Ti.ickande m· ji"irlusta på !f/"lllld av statlig kreditgaranti för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av I 000 000 kr. 
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B 7. Bidrag till särskilda rationalisering~tgärder i Norrland, m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

16012891 

17000000 

17000000 

Från anslaget utbetalas dels bidrag till särskild rationalisering inom norr

landslänen. Kopparbergs och Värmlands län samt inom den del av Älvs

borgs län. som omfattar landskapet Dalsland, enligt kungörelsen 

( 1967: 453) om statligt stöd till jordbrukets rationalisering m. m. (ändrad se
nast 1975: 1238). dels bidrag enligt kungörelsen ( 1971: 420) om rationalise

ringsstöd till vissa jordbruk. Därutöver används anslaget för vissa speciel

la ändamfll i de delar av landet där verksamheten med särskild rationalise

ring bedrivs. 

Bidrag till siirskild ratio11aliscri11g 

Budgetår 

1974/75 
1975/76 
1976/77 (förslag) 

Lan thrukss tyrelsen 

Ram 

20000000 
20000000 
21000000 

Beviljade bidrag 

19702000 

Anslaget bör föras upp med 21 milj. kr. Den ram inom vilken bidrag får 

beviljas bör fastställas till 25 milj. kr. Inom ramen bör högst 300000 kr. fä 
disponeras för vissa produktionsbefrämjande åtgärder. 

Efterfrågan på bidrag under budgetåret 1974/75 var större än under bud

getåret 1973/74. Orsaken härtill är främst en stigande investeringsvilja i 

mjölkproduktionen i förening med kraftigt stegrade byggnadskostnader. 

Medels behovet för budgetåret 1974/75 översteg den fastställda ramen med 

ca 3 milj. kr. 

Medlen till produktionsbefrämjande i\.tgärder avser tillfälliga insatser på 

olika områden inom jordbrukssektorn. t. ex. främjande av foder- och utsä

desproduktion. seminverksamhet för svin. svinstamkontroll och djurhäl

sokontroll. Medlen till dessa åtgärder bör anvisas sdm ramutrymme för att 

förenkla den administrativa handläggningen. 

Lantbruksnämnderna har till styrelsen redovisat ett uppskattat medels

behov för bidrag till särskild rationalisering av 21 milj. kr. för innevarande 

budgetår och 23 milj. kr. för budgetåret 1976/77. medan medels behovet för 
bidrag rörande rationaliseringsstöd till vissajonlbruk redovisas till 5 milj. 

kr. för såväl innevarande budgetår som budgetåret 1976/77. Bidrags ramen 

för innevarande budgetår kommer därför att visa sig otillräcklig. Vidare 

krävs ytterligare ökning för nästa budgetår. Styrelsen föreslår därför att ra

men för nästa budgetår fastställs till 25 milj. kr. 
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l.t1111hmks.1tyrelse11. st11tl'11s /11111111iiteri\'l'rk och skogs.1·1yrc/.1·n1 har i ge

mensam skrivelse lämnat redngörclse för verksamheten med särskild ra

tionalisering under budgetäret 1974/7.'i. 

Intill den I juli 197.'i har sammanlagt 214 lllnråden godkiints för siirskilda 

rationaliseringsätgiirder. Inom dessa har verksamheten bö1:iat vid totalt 

580 hrukningsenheter. Mer än en tredjedel av enheterna eller 220 ligger i 

Norrbottens län. Viisternorrlands. famtlands och Västcrhottens Hin har 

vardera nftgot mer än I .'i r.; av enheterna. medan för Giivlehorgs län rcdnvi

sas 34. för Kopparbergs hin 41 och för Viirmlands liin 11 enheter. Dess

utom finns en enhet i Älvsbnrgs liin. Den genomsnittliga ftkerarcalen vid de 

brukningsenheter som under budgeti1ret I ':>74/75 har fött arealtillskott har 

ökat frt111 36 till 44 ha och skogsmarksarcalcn frt1n 147 till 174 ha. Lant

bruksniimndernas ratinnaliseringsreserv i anslutning till omrt1dcna uppgick 

den 30 juni 1974 till 3 327 ha i\kcr och 26 37.'i ha skogsmark. 

Sedan verksamheten rned siirskild rationalisering bö1:jadc hudget{1ret 

1%0/61 har statshidrag hcviljats till inre rationalisering och driftsrationali

sering n1ed sammanlagt 118.8 milj. kr. Av detta belopp har 44.9 milj. kr.ut

gätt i N111Th11ttens fan. I Jiimtlands. Viistcnwrrlands och Västerhottens liin 

har beviljats resp. 18.2. 17.lJ nch 18.0 milj. kr. samt i Klipparbergs och 

Giivkhnrgs liin 8.9 resp. 7 . .'i milj. kr. I Viirmlands och Alvshorgs Hin har 

verksamhL·ten endast hcgränsad lllnfattning. Huvuddl'len av bidragen eller 

ca 87 milj. kr. avser investeringar i ekonomibyggnader. medan 9 milj. kr. 

utgi1tt till dikning. 

Fiir1'ilrag1111d1·11 

Erfarenheterna av verksamheten med siirskild rationalisering är alltji1mt 

gnda. Hterfn'igan p;'1 bidrag har ökat bl. a. pf1 grund av de ut vidgade hi

dragsmiijligheter som tillkommit under senare fir. Ramen för budgcli'tret 

1976/77 bör därför ökas m..:d I milj. kr. till 21 milj. kr. Anslagsbehovct he

räknar jag till 17 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under hudgclfirct 1976/77 statsbidrag hcviljas till sär

skild rationalisering med sammanlagt högst 21 000 000 kr.. 

2. till Bidrag till särskilda rationa/iserin!-{såtgärdcr i Norrland. 

m.111. för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

17 000 000 kr. 

B 8. Odlings- och byggnadshjälp åt innehavare av vissa kronolägenheter 

m.m. 

1974/7~ Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 303 591 

I 600000 

2 300000 
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Anslaget anviinJs i huvudsak för bidrag till investeringar i byggnader 

och andra fasta anliiggningar pt1 bestt1ende kronoliigenhctcr. till llyttnings

bidrag och avtriidescrsiittning f1t innehavare av kronoliigenheter samt för 

att bestrida vissa andra utgifter för Higcnheterna. 

l.11111hruks.1· 1yrd1c11 

Under f1r 1975 har bostadshuset pil fjä!Higenheten Leipikvattnet i Jiimt

lands län brunnit ned. Lantbruksstyrelsen avser att föra upp ett nytt bo

stadshus på lägenheten. Regeringen har medgivit att en upprustning av 

fjällägenheten Merkcnes i Norrbottens län fä.r ske. Kostnaderna för dessa 

båda investeringar blir fördelade pi\. budgetaren 1975/76 och 1976/77. 

för vissa av de tjiilliigcnhcter som bedöms som pi1 sikt bestt1cnde erford

ras upprustning av byggnaderna under den niirmaste fcmö.rspcriodcn. 

Dessutom behöver mindre förbiiltringar göras p~l cn del liigenheter. som 

inte beriiknas hes tå ptl liingre sikt. mcn som med hänsyn till gällande arren

deavtal samt arrendatorns {tider. familjcförhitllanden och önskcm[iJ e.i be

riiknas kunna liiggas ned under de niirmaste i1ren. P<'1 grund av de bygg

nadskost nadsstcgringar 'som skett under senare ftr kriiver de planerade 

upprustningarna ökat medelsbchov. 

Det iir av sociala och glcshygdspolitiska skiil mycket angeläget att de 

planerade investeringarna kommer till s!trnd utan drö.isrn~d. 

Mcdclshchovct för statsbidrag och crsiittningar för budget[iret 1976/77 

uppg[tr till 1>20 000 kr. Inkomsterna beriiknas för samma period till 120 000 

kr. För hudgeti1rct 1971>/77 behövs st1lcdes 500000 kr. Det inncbiir en ök

ning i förh{tllandc till innevarande hudget;\r med 100000 kr. 

/)1 llllii11 I ·ak l' I 

I tidigare anslagsframstiillningar har angetts att antalet utli\pande kon

trakt ökar vid mitten av 1970-talel. Antalet iir nu uppe i 75 liigenhetcr per 

år. I samband med att kontraktstiden utlöper utbetalas inncsti1cnde avträ

desersättningar iiven om fortsatt upplil.telse sker till samma brukare. En 

stor del av dessa arrendestiillcn har aldrig varit förem~tl för reglering och 

innehavaren har i dessa fall förhttllandevis stora ersättningar innestående. 

Eftersom uppli'ltclserna enligt iildrc författningar m;iste avvecklas i sam

band med att kontrakten utlöper blir ianspråktagande av medel för avtrii

desersättningar tvingande. 

Trots att en stor restriktivitet har iakttagits på främst underhållssidan 

blir medelsbehovet för budgetåret 1976/77 I 900 000 kr. Detta belopp över

stiger långtidsprognosens siffror främst genom att avträdesersättningarna 

vid en detaljerad uppskattning visat sig bli högre iin tidigare beriiknats. 

Härtill kommer att ett visst underhållsarbete måste utföras. Kostnaderna 

härför har stigit beroende på ökade arbets- och materialkostnader. 

För buugctåret 1976/77 hör verkets del av anslaget öka mcu 700000 kr. 

Anslaget bör för verkets del föras upp med I 900 000 kr. 
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Fiiredrag1111de11 

Anslaget bör höjas med 700000 kr. till :u milj. kr. Jag hemställer att re

geringen föreslår riksdagen 

att till Odlings- och byg)<11lldshjiilp 1/1 i11111'hm·are 111· 1·is.1·11 kro110/ii

~l'lllzeter 111. 111. för hudgetaret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag 

av 2 300 000 kr. 

B 9. Befrämjande av husdjursaveln m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 079212 

I 220 000 

I 340 000 

Reservation 343 666 

Från anslaget bestrids bidrag till avelsföreningar och liknande organisa

tioner. Vidare utgår från anslaget stöd åt hästaveln. Detta koncentreras i 

huvudsak till hästpremiering, hingsthallning och bidrag till vissa andra 

kvalitetsbefrämjande åtgärder. Från anslaget utgår också bidrag till be

främjande av mjölkavkastningskontroll m. m. samt till svinstamkontroll. 

l. Bidrag till avelsföreningar 
och liknande organisationer 

~ Stöd åt hästaveln 
3. Befrämjande av mjölk

avkastningskontroll m. m. 
4. Bidrag till svinstamkontroll 

1975/76 

210000 
'710000 

350000 
70000 

'1340000 

1 I heloppet ingår 120 000 kr. av reserverade medel. 

l.a 11 thruks.1· tyrelse11 

Anslaget bör föras upp med I 420 000 kr. 

Beräknad ändring 1976/77 

I .anthruks
styrclsen 

+ 30000 
+170000 

+200000 

Föredra
ganden 

+ 120000 

+120000 

I. Anslagsposten tas i anspråk för bidrag till avelsföreningarna för nöt

boskap, svin. för. fjäderfä och kaniner. för rådgivnings- och upplysnings

verksamhet för att främja och påskynda rationaliseringen av animaliepro

duktionen samt för stöd till nämnden för avelsv~irdering av tjurar. An slags

posten bör räknas upp med 30 000 kr. för viss kompensation av organisa

tionernas ökade publikationskostnader. 

2. För stöd åt hästaveln står under budgetåret 1975/76 ett belopp av 

710000 kr. till styrelsens förfogande. Härav täcks 120000 kr. av rcserva

tionsmcdel. Bidraget till penningpriser bör öka med 50 000 kr. pt1 grund av 

att antalet premieringar ökat. vilket leder till ökat medelsbehov vid oför

ändrad storlek på priserna. Med hänsyn till att nägra reservationsmedel ej 

finns att tillgå för budgetåret 1976/77 och till den föreslagna ökningen be

höver an slagsposten räknas upp med 170 000 kr. 
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3. Fr. o. m. hudgetflrct 1%8/69 har f1rligen sfallts medel till styrelsens 

förfogande för att försöksvis stimulera till ökad anslutning till mjiilkavkast

ningskontroll lieh andra fögiirder för att friimja en rationell mjölkproduk

tion. Pi1 grund av liiget inom mjölkproduktionen iir det angcliiget att ytterli

gare insatser kan giiras. För iindamfilet behövs fiir budget{1rct 1976/77 Pför

iindrat bclopp. 

4. Enligt beslut av 1975 f1rs riksdag har huvudmannaskapet for svinstam

kontrollen dl.'n 1 nktnber 1975 överförts till Svensk husdjursskötscl ek. för. 
Beslutet innebar bl. a. att årligen 70 000 kr. övergängs vis skall stilllas till 

den nye huvudmannens förfogande för att bestrida vissa administrativa 

kostnader. Anslagsposten bör foras upp med oföriindrat belopp. 

1-·iircdn1g11nd,·11 

Anslaget bör ökas med 120000 kr. för stöd till hästaveln med hänsyn till 

att reserverade medel beräknas ej finnas tillgängliga nästa budgeti\r. 

Jag hemstiiller att regeringen föresl{1r riksdagen 

all till H<'fi·ii111j1111d<' 111· l111sdj11r.1111·e/11 111.111. för hudget<'iret 1971i/77 

anvisa ett reservationsanslag av 1 340000 kr. 

B 10. Stakns hingstdepi1 och stuteri: Lppdragsverksamhet 

1974/75 Utgift 

I 'J7:'-/7<i Anslag 

1976/77 1-'i.irslag 

I lll)() 

I 000 

Under anslaget tas upp el\ formellt belopp av I 000 kr. till uppdragsverk

samhet vid statens hingstdepf1 och stuteri. 

Verksamheten avser friimst all tillgodose halvhlodsavelns behov av 

goda beskiillan:. Rekryteringen av hingstdepfö1 sker dels frän stuteriet. 

dels gerwm inköp av hingstar och hingstföl. 

Verksamheten finansieras med avgifter. Täckning av underskott sker 

genom bidrag till verksamheten fri\n reservationsanslaget Bidrag till statens 

hingstdepft och stuteri. 

/.11111hmks.1·1yrdse11 

Anslaget hör föras upp med oföriindrat belopp. 

Fiir1'dr11ga11de11 

Anslaget hör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen förcslftr riksdagen 

att till Sta/1'11.1· hi11g.1·1dcpi'i och s/11/eri: Uppdrag.1·1·1'rk.rn111htl för 

budgctäret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 
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B 11. Bidrag till statens hingstdepå och stuteri 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

218781 

450000 

350000 

Reservation 534877 

Under anslaget anvisas medel för att täcka beräknat underskott av verk

samheten vid statens hingstdepå och stuteri. 

La 11 tbrukss tyrclse11 

Anslaget bör föras upp med oförändrat 450 000 kr. Den beräknade ingå

ende reservationen 1976/77 ~ir behövlig med hänsyn till den svårbedömda 

resultatutvecklingen för depåns verksamhet samt för att medclsreserv 

skall finnas tillgänglig för bl. a. nödvändig förnyelse av hingstbeståndet. 

Piircdra1:a 11cle11 

Anslaget bör föras upp med 350000 kr. Jag hemställer alt regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bidra1: till statens hi11Rstdeptl och stuteri för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 350 000 kr. 

B 12. Särskilt stöd åt biskötsel och växtodling 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

196930 

215 000 

215 000 

Reservation 80645 

Från anslaget utgår bidrag med 200 000 kr. till främjande av biskötsel 

och med 15 000 kr. till främjande av växtodling. 

La 11 thrukss tyrelsen 

Anslagsposten till främjande av biskötsel används till utbildning av bitill

synsmän. försök med vandringsbiskötsel. undersökningar om binas utnytt

jande i pollineringen m. m. samt till bidrag åt Sveriges biodlares riksför

bund. Posten bör tas upp med oförändrat belopp 200 000 kr. 

Anslagsposten till främjande av växtodling har de senaste åren använts 

till att utreda betingelserna för produktion av grönytcfrö. Budgetåret 

1975/76 avses medlen användas dels för en svartrost- och berberisunder

sökning. dels för databearbetning av markkarteringsanalyser med avseen

de på markkemiska förändringar under en längre tidsperiod. 

Föreståndartjänsterna vid statens växtskyddsanstalts filialer i Kalmar. 

Skara och Linköping överförs den I januari 1976 till resp. lantbruksnämnd 

och ombildas därvid till lantbrukskonsulenttjänster. Innehavarna av 

dessa tjänster skall bl. a. svara för prognosverksamhet och vissa för den lo

kala rådgivningen nödvändiga försök på växtskyddsområdet. För att dessa 

3 Riksdagen 1975/76. I •aml. Nr 100. Bilaga 11 
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funktioner skall kunna fullgöras behövs medel att täcka kostnader för vissa 

försök. i-;ör ändamålet behövs 20 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag återkommer till frå

gan om medel för vissa växtskyddsförsök under punkten F 10. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Siirskilt stöd åt biskötsel och l'iixtodling för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 215 000 kr. 

B 13. Bidrag till Svensk matpotatiskontroll 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

170000 

170000 

170000 

Reservation 

Svensk matpotatiskontroll (SMAK) har till uppgift att genom olika åt

gärder verka för att inom landet saluförd matpotatis är av fullgod beskaf

fenhet. SMAK står under ledning av en styrelse, i vilken bl. a. konsumen

terna. odlarna och handeln är företrädda. 

SMAK:s verksamhet innefattar kontroll av SMAK-märkt matpotatis. 

vissa andra kontrollåtaganden samt upplysningsverksamhet om matpota

tis. Vidare biträder SMAK lantbruksstyrelsen vid tillsynen av bestämmel

serna genom kontroll av kvaliteten pä kvalitetsmärkt matpotatis och av att 

märkning sker. 

Lantbruksstyre/se11 

I. Under förutsättning att SMAK även för budgetåret 1976/77 tilldelas 

600 000 kr. av införselavgiftsmedel kan bidraget till SMA K:s allmänna 

verksamhet och upplysningsverksamhet rörande matpotatis föras upp med 

oföriindrat belopp. 120000 kr. 
2. För administrativa arbetsuppgifter i samband med den obligatoriska 

märkningen av matpotatis behöver lantbruksstyrelsen biträde av SMAK i 

oförändrad omfattning. Med hänsyn till kostnadsstegringen behöver därför 

bidraget till SMAK:s basorganisation räknas upp med 15000 kr. till 65000 

kr. 

3. För att bestrida kostnaderna för kontroll av att matpotatis kvalitets

märks. vilken kontroll i motsats till vad som gäller kvalitetskontrollen inte 

kan avgiftsbeläggas. samt för undersökning av analysprov av oklassifice

rad matpotatis behöver SMAK ett bidrag av 35 000 kr. 

Föredraga11de11 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
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att till Bidrag till S\'ensk matpotatiskontroll för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservation sans lag av 170 000 kr. 

B J4. Restitution av bensinskatt till trädgårdsnäringen 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

279900 

522000 

575 000 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin som förbrukas till 

jonJfräsar inom yrkesmässig trädgårdsodling. Medlen skall användas för 

bidrag till vissa för trädgånlsnäringen allmännyttiga ändamål och dispone

ras av lantbruksstyrclsen efter samråd med styrelsens trädgårdsnämnd. 

Medel som inte utbetalats som bidrag förs vid utgången av påföijande bud

getår över till trädgårdsnäringens bensinskattefond, som förvaltas av kam

markollegiet och fär disponeras av lantbruksstyrelsen för samma ändamål 

som anslaget. 

La 11 tbrukss tyrelscn 

Under budgetåret 1974/75 har för bidrag till olika ändamål disponerats 

944 500 kr. Medelstillgtmgen uppgick vid .utgången av budgetåret till 
I 364 100 kr. Därav utgjorde 907 520 kr. b~viljade men ej utbetalda bidrag. 

Den särskilda skatten på bensin har under budgetåret höjts med 7 öre 

per liter. vilket motsvarar en höjning med 10 <,?; .• Anslaget bör ökas i mot

svarande grad och föras upp med 575 000 kr. 

Fiircdraga11cle11 

Anslaget bör höjas med 53 000 kr. till 575 000 kr. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Restitution ai· bmsinskaff till trädgårdsnäringen för budget

året 1976/77 anvisa ett anslag av 575 000 kr. att avräknas mot au

tomobilskattemedlen. 

B 15. Främjande av rennäringen 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1215475 
1730000 

730000 

Reservation 

1 På. tillllggsbudget I har dessutom anvisats I 850 000 kr. 

2 107 682 

Anslaget används för upplysning. rådgivning, kontaktåtgärder o. d. på 

rennäringens område. Anslaget används vidare för att främja avsättningen 
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av renkött och för mindre undersökningar om betestillgång och andra för
hållanden av betydelse för renskötseln. Under anslaget anvisar staten ock
så bidrag till rennäringens katastrofskadeskydd. 

Lantbruksstyre/sen 

Lantbruksstyrelsen föreslår att anslaget förs upp med 805 000 kr. 

I. Styrelsen beräknar medelsbehovet för rådgivningsverksamhet m. m. 
till 200000 kr. 

Program för upplysnings- och rådgivningsverksamheten på kort och lång 
sikt har utarbetats. Målsättningen är att underlätta för samebyarna att fun

gera enligt rennäringslagen och den svensk-norska renbeteskonventionen. 
Dessutom skall verksamheten omfatta produktionsrådgivning. sysselsätt
ningsfrågor m. m. 

För finansiering av samarbetsorganet för främjande av renköttets avsätt
ning beräknar styrelsen 20 000 kr. 

För planering av renskötseldriften, bctesgången m. m. är uppgiften om 
betestillgångarna inom samebyarna av grundläggande betydelse. Medel 

bör därför stå till förfogande för mindre undersökningar gällande betestill

gång och andra förhållanden som kan anses nödvändiga och som inte kan 
finansieras på annat sätt. 

2. För fortsatt konsulentverksamhet vid Svenska samernas riksförbund 
föreslås oförändrat 100000 kr. 

3. Behovet av medel för rennäringens katastrofskadeskydd är svårt att 
uppskatta. Styrelsen beräknar medelsbehovet oförändrat till 330 000 kr. 
Om större katastrofer inträffar under budgetåret får lantbruksstyrelsen 
återkomma med framställning om ytterligare medel. 

4. Huvudmannaskapet för vissa renskötsel tekniska anläggningar. så
som riksgränsstängsel. vägar m. m .. är reglerat genom konvention mellan 
Sverige och Norge, avtal mellan staten och samebyarna eller på annat sätt. 
Detta har till följd att medel måste ställas till förfogande för underhåll av 
dessa anläggningar. För de tekniska anläggningar som staten skall svara 

för bör lantbruksnämnden stå som huvudman. Anslagsbehovet beräknas 
till 175 000 kr. Styrelsen föreslår att medel till ändamålet tas upp under fö

revarande anslag som särskild anslagspost. 

Föredraganden 

I avvaktan på a~t förhandlingsgruppen för renskötselanläggningar (prop. 

1973: 1 bil. l l s. 40. JoU 1973: I, rskr 1973: 86) har slutredovisat sitt upp
drag är jag inte beredd att ta ställning till frågan om hur kostnader för un

derhåll av renskötselanläggningar skall bestridas. Anslaget bör därför vara 

oförändrat. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Främjande av rennäringen för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

reservationsanslag av 730000 kr. 
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B 16. Kompensation för bensinskatt tiIJ rennäringen 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

210000 
210000 
231000 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin, som förbrukas 
vid användning av snöskotrar inom rennäringen. 

Anslaget står till lantbruksstyrelsens förfogande och medlen betalas ut 

till Svenska samernas riksförbund. som disponerar anslaget enligt tands
mötets beslut för ändamål som gagnar renskötande samer. 

Lantbruksstyrelsen 

Den särskilda skatten på bensin har under budgetåret höjts, vilket inne

bär en ökning av den totala bensinskatten med ca 10 %. Lantbruksstyrel
sen föreslår därför att anslaget ökas i motsvarande grad och förs upp med 
231000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen ,, 
att till Kompensation för bensinskatt tfp:;rennäringen för budgetåret 

1976/77 anvisa ett anslag av 231 000 kr. att avräknas mot automo

bilskattemedlen. 

B 17. Stöd till skärgårdsföretag 

1975/76 Förslag 

1976/77 Förslag 

12000000 
2000000 

1 Prop. 1975/76: 88 om åtgärder inom skärgårdsomrädena. 

Regeringen har i proposition 1975/76: 88 om åtgärder inom skärgärdsom
rädena föreslagit att stöd skall Jämnas under förevarande anslagsrubrik till 

s. k. skärgärdsföretag. 
I samma proposition har vidare föreslagits att för budgetåret 1975/76 får 

beviljas statlig kreditgaranti för län till skärgärdsföretag med sammanlagt 
högst 2 milj. kr. och bidrag till samma ändamål också med högst 2 milj. kr. 

Motsvarande bör gälla för budgetåret 1976/77. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
1. medge att för budgetåret 1976/77 statlig kreditgaranti för län till 

skärgärdsföretag får beviljas med sammanlagt högst 2 000 000 
kr., 

2. medge att för budgetåret 1976/77 statsbidrag till skärgärdsföretag 

får beviljas med sammanlagt högst 2 000 000 kr., 

3. till Stöd till skiirgårdsföretag för budgetåret 1976/77 anvisa ett 
förs lagsanslag av 2 000 000 kr. 
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C. JORDBRUKSPRISREGLERING 

C I. Statens jordbruksnämnd 

Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att för riksdagen lägga 

fram särskild proposition om reglering av priserna på jordbruksprodukter. 

m. m. I samband härmed avser jag att ta upp frågan om statens jordbruks

nämnds organisation med anledning av förslag som utredningen om jord

bruksnämndcns organisation inom kort väntas lägga fram. 

Med hiinvisning härtill hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan pf1 särskild proposition i ämnet. till Statens jord

hm/.:.rnäm11d för budgetåret 1976/77 beräkna ett förslagsanslag av 

l l 957 000 kr. 

C 2. Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 134558 

I 240000 

I 379000 

Lantbruksekonomiska samarbetsnämndens uppgift är att samordna kal
·i~ 

kyler och utredningar rörande den ekonomiska utvecklingen inom lantbru-

ket. 

Samarbetsnämnden bestflr av en ordförande. cheferna för lantbrukssty

rclsen. statensjordbruksnämnd och statistiska centralbyrån samt tre andra 

ledamöter. Chef för nämnden är ordföranden. Under ordföranden leds ar

betet av en by1fa:hef. Arbetet bedrivs frlimst genom särskilda expertgrup

per. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Lantbruks- Föredra-
ekonomiska ganden 
samarbets-
nämnden 

Personal 

Handläggande personal 2 
Övrig personal I 

3 

Anslag 

Lönekostnader 404000 + 74000 + 74000 
Sjukvård l 000 
Rescersättningar 21000 + 15000 + 15000 

Därav utrikes resor (-) (+ 7000) (-) 
Expenser 17000 
Särskilda utredningar 797000 +146000 + 50000 

1240000 +235000 +139000 
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Lantbruksekonomiska samarbet sniim nde 11 

I. Löneomräkning 74000 kr.. varav 10000 kr. avser höjt lönekostnads

pålägg. 
2. Anslagsposten särskilda utredningar bör höjas ( + 146 000 kr.). 

3. Tjänstemän hos lantbruksstyrelsen ingår i flertalet av nämndens ex

pert- och projektgrupper. Genom styrelsens flyttning till Jönköping beräk

nas posten reseersättningar öka ( + 15 000 kr.), 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Lantbruksekonomiska .1·a11wrbets11ii11111de11 för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 379 000 kr. 

C 3. Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten C I hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Prisreglerande 

åtgärda på jordhrukl'ts område för budgetåret 1976/77 beräkna 

ett förslagsanslag av 2 866 000 000 kii: 

C 4. Kostnader för beredskapslagring av livsme<lel och fodermcdel m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

40 167 322 

46098000 

47961000 

För statens jordbruksnämnds bcredskapslagring glillcr vissa riktlinjer 

som. med stöd av riksdagens beslut. senast har fastställts av regeringen 

den 26juni 1975. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statens Föredra-
jordbruksnämnd ganden 

Anslag 

Lagring genom Svensk spann-
målshandels försorg 13318000 + 362000 + 362000 

Lagring i jordbruksnämndens 
regi 10454000 + 776000 + 748000 

Ränta på fondkapital för 
Svensk spannmålshandels 
lagring 10875000 + 375 000 + 375000 

.. jordbruksnämndens lagring 10966000 + 678000 + 378 000 
Ovriga beredskapsåtgärder 485000 + 65000 

46098000 +2256000 +1863000 
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Statens Jordbruksnämnd 
I avvaktan på resultaten av 1972 års jordbruksutrednings arbete utgår 

jordbruksnämnden från i princip samma målsättning för beredskapslag

ringen för budgetåret 1976/77 som för de senaste åren med undantag för 

socker och vissa produktionsmedel för animalieförsörjningen. 
För beredskapslagring i jordbruksnämndens regi disponerar nämnden 

för budgetåret 1975/76 151250000 kr., som återstår i nämndens delfond 

under fonden för beredskapslagring sedan 150 milj. kr. har disponerats för 

lagring i Svensk spannmålshandels regi. På grund av.kraftiga prisstegringar 
på socker och den ökade inhemska sockerproduktionen har nämnden be
gränsat sockerlagringen och föreslår att ingen ytterligare lagerökning ge

nomförs under budgetåret 1976/77. Sockerlagringens omfattning bör om
prövas sedan 1972 års jordbruksutredning är slutförd. Nämnden föreslår 

däremot dels en begränsad lagerökning för att förstärka livsmedelsförsörj
ningen i krig, dels inköp av vissa produktionsmedel för animalieförsörj
ningen. lnvesteringsbehovet enligt dessa förslag är beräknat till 7 ,8 milj. 

kr. Av anvisade investeringsmedel för budgetåret 1975/76 beräknas 3,8 

milj. kr., bl. a. på grund av minskade sockerinköp, inte vara utnyttjade vid 
budgetårets utgång. Nämnden föreslår därför att ytterligare 4 milj. kr. an

visas till nämndens delfond under fonden för beredskapslagring. 

<+I 454 000 kr.) i.~ 

Nämnden föreslår oförändrad beredskapslagring' genom Svensk spann

målshandels försorg under budgetåret 1976/77 (+737000 kr.). 
Räntan på ianspråktaget kapital har beräknats efter en räntesats av 

7.5%. 

Anslagsposten för övriga beredskapsåtgärder behövs för planläggning 
av livsmedclsberedskapen med LIBE-modellen (30000 kr.) och ADB-sy
stem ( 190 000 kr.), utredningar och uppföljningar beträffande planläggning
en av ersättningsproduktionen inom livsmedelsområdet (75 000 kr.), plan
läggning av jordbrukets blockorganisation (220 000 kr.) samt undanförsel
och ransoneringsförberedelser (35 000 kr.). 

Föredraganden 

Jag anser i likhet med statens jordbruksnämnd att en begränsad lagerök

ning genom omdisponering av lagringen i nämndens regi bör ske. Denna la
gerökning medför således inte ökat kapitalbehov. 

Med hänvisning till sammanställningen och till vad jag nu har anfört 

hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kostnader för heredskaps/agring av /il'smede/ och foderme

del m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

47 961 000 kr. 
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C 5. Stöd till jordbruket i norra Sverige 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

90188161 

95000000 

96 000 000 

Statens jordbruksnämnd disponerar anslaget för dels pris tillägg till jord

bruket i norra Sverige enligt kungörelsen (1971: 421) om prisstöd till vissa 

jordbruk (omtryckt 1974: 420). dels pristillägg enligt kungörelsen 

( 1973: 508) om prisstöd till rennäringen (ändrad 1974: 474). 

Statens jordbruksniimnd 

De stödnivåer och den områdesindelning som har gällt under budgetåret 

1974/75 beslöts av 1974 års riksdag. Utgifterna för prisstödet under budget

året 1974/75 fördelar sig med 69,9 milj. kr. till mjölk. 19.0 milj. kr. till kött 

av nötkreatur. för och svin samt 1,3 milj. kr. till renkött. Nämnden beräk

nar medelsåtgången för budgetåret 1976/77 till 95 milj. kr. 

Fiiredra1<a11dc11 

Jag vill i detta sammanhang ta upp en framställning av Svenska samer

nas riksförbund om ökning av prisstödet till rennäringen. 

Prisstöd till rennäringen infördes den I juli 1973 enligt beslut av 1973 års 

riksdag (prop. 1973: 96. JoU 1973: 25. rskr 1973: 232). Prisstödet fastställ

des i form av pristillägg till 35 kr. per slaktad och besiktigad ren. Enligt be

slut av 1974 års riksdag (JoU 1974: 29, rskr 1974: 275) höjdes pristillägget 

till 37: 50 kr. per ren inför kommande treårsperiod. Bakgrunden till riksda

gens beslut var bl. a. den uppräkning av stödet till jordbruket i norra Sveri

ge som riksdagen samtidigt beslöt och att rennäringen förutsatts böra få en 

analog behandling i förevarande avseende. 
Svenska samernas riksförbund har hemställt om en höjning av pristilläg

get för renkött. 

1 avvaktan på översyn av stödet till jordbruket i norra Sverige förordar 

jag. med hänsyn till pris- och kostnadsutvecklingen, att pristillägget höjs 

till 47: 50 kr. per slaktad och besiktigad ren. Beloppet motsvarar ungefär 

det pristillägg om 1: 35 kr. per kg nötkött som f. n. utgår inom de tre nordli
gaste länen. Kostnaderna för höjningen kan beräknas till ca 0,4 milj. kr. 

per år. 
Anslaget bör föras upp med 96 milj. kr. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

1. godkänna vad jag har förordat i fråga om prisstödet till rennä
ringen. 

2. till Stöd till jordbruket i norra Sverige för budgetåret 1976/77 an

visa ett förslagsanslag av 96 000 000 kr. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 42 

C 6. Särskilt övergångsbidrag åt jordbrukare, m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 891577 

3000000 

2 500000 

Lantbruksstyrelsen disponerar anslaget för utbetalningar dels enligt 

kungörelsen ( 1967: 422) om särskilt övergångsbidrag och avgångsvederlag 

åt jordbrukare. dels med anledning av eventuella besvärsärenden i fråga 
om arealtillägg och övergflngsbidrag enligt tidigare bestämmelser, dels en

ligt rennäringskungörelsen ( 1971: 438, ändrad senast 1975: 138) för särskilt 

avgångsvederlag M renägare. 

La11tbruksstyre/se11 

Antalet beviljade ansökningar om särskilt övergångs bidrag åt jordbruka

re för år 1974 uppgick till ca 5 000. Bidrag på ca 2,9 milj. kr. betalades ut 

hösten 1975. Styrelsen uppskattar medelsbehovet till ca 2.3 milj. kr. 

I fräga om avgangsvederlag åt jordbrukare uppgick utgifterna under år 

1974 till 79000 kr. Styrelsen beräknar medelsbehovet till ca 100000 kr. 

För särskilt avgångsvederlag åt renägare uppgick utgifterna under ar 

1974 till 108000 kr. Styrelsen beräknar medelsbehovet till ca 100000 kr. 

Fiiredraga11dc11 

Anslaget bör i enlighet med lantbruksstyrelsens förslag föras upp med 

2,5 milj. kr. Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen 
att till Särskilt ö1·ergå11gsbidrag åt jordbrukare, 111. m. för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 2 500 000 kr. 

C 7. Bidrag till permanent skördeskadeskydd 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

30000000 

30 000000 

30000000 

Under anslaget anvisar staten bidrag till skördeskadefonden. Medlen an

vänds för att bestrida ersättningar för skördeskador. 

Statens jordbruk.rniimnd 

Efter samråd med statistiska centralbyrån beräknas statsbidraget till 

~kördeskadefonden för budgetåret 1976/77 till oförändrat 30 milj. kr. 

Jag vill i detta sammanhang även anmäla vissa förslag av skördestatistis

ka nämnden som lagts fram i rapporten Bättre skördeskadeskydd. 

I rapporten redovisas en översyn av skördeskadeskyddet inom ramen 

för de allmänna principer som gäller för skyddet. Den analys av skyddets 
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effektivitet som skördestatistiska nämnden har genomfört visar enligt 

nämnden på stora brister i skyddets funktion trots de förbättringar som 

fortlöpande gjorts sedan det infördes år 1961. Bl. a. överensstämmer den 

beräknade skadan för det enskilda jordbruksföretaget i många fall då

ligt med den verkliga skadan. Översynen har därför i huvudsak inriktats på 

att pröva möjligheterna att ta större hänsyn till skördeutfallet på de enskil

da företagen. 

Nämnden föreslår att ett system med individuella tilläggsutbetalningar 

successivt införs fr. o. m. år 1977 som en komplettering av det nuvarande 

skördeskadeskyddet. Nämnden framhåller emellertid att många svårlösta 

problem finns med ett sådant system och att administrationskostnaderna 

blir höga. Finansieringen av förslaget har inte behandlats av nämnden. 

I övrigt rör förslaget endast åtgärder inom ramen för nuvarande system. 

Det är bara två frågor som jag tar upp i detta sammanhang. 

Nämnden föreslår att man vid bestämningen av vilka företag som skall 

ingå i skördeskadeskyddet skall utgå från arealen brukad åker. F. n. utgår 

man från företagens totala åkerareal. I denna inräknas bl. a. slåtter- och 

betesvall som ej utnyttjas men likväl är att betrakta som åker samt annan 

obrukad ej nedlagd .åker. 

Resultatet av ersättningsberäkningarna vid skador som beloppsmässigt 

motsvarar ungefär självriskens storlek är relativt sett mycket osäkrare än 

den ersättning som beräknas vid större skador. Nämnden föreslår därför att 

alla jordbruksföretag som har en skada som ligger i intervallet självrisken 
±2 procentenheter skall få ett ersättningsbelopp som utgör 2 % av norm

skördevärdet. Ändringen föreslås bli finansierad genom att självrisken vid 

större skador ökas med i genomsnitt 0,7 procentenheter från 15,5 till 

16,2 % av normskördevärdet. Härigenom erhålls i genomsnitt samma 

självrisk som i nuvarande system. Minsta ersättningsbelopp föreslås vida

re höjt frän IOO kr. till 300 kr. 

Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden över rapporten avgetts av statskontoret, sta

tistiska centralbyrån, riksrevisionsverket, försäkringsinspektionen, lant

bruksstyrelsen, statens jordbruksnämnd, lantbrukshögskolan, Lantbru

karnas riksförbund och Svenska lantarbetareförbundet. 

Statsko11toret och riksrel'isionsi•erket avstyrker förslaget om individuel

la tilläggsutbetalningar. Övriga remissinstanser förordar en mer eller mind

re omfattande försöks verksamhet under några år. Flera remissinstanser, 

bl. a. statskontoret. riksrevisionsverket och lantbruksstyrelsen, anser mot 

bakgrund av bristerna i nuvarande skydd och dess höga administrativa 

kostnader, att en mera allmän översyn av skördeskadeskyddet bör övervä

gas. 

Lantbruksstyrelsen tillstyrker schablonisering av utbetalningen av de 

mindre ersättningarna. Styrelsen förordar att kostnaderna härför tas ut ge-
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nom en ökning av skördeskadeavgifterna i stället för genom ökning av 

självrisken vid större skador. Med hänsyn till skyddets karaktär av kata

strofskydd bör vidare enligt styrelsen skördeskadeersättningar under I 000 

kr. inte utbetalas. Övriga remissinstanser tillstyrker eller lämnar skörde

statistiska nämndens förslag i denna fråga utan erinran. 

Förslagen om vilka företag som skall ingå i skyddet tillstyrks eller läm

nas utan erinran av remissinstanserna. 

Fiiredraganden 

Jag har i det föregående redovisat vissa förslag från skördestatistiska 

nämnden rörande skördeskadeskyddet. För egen del vill jag framhålla att 

nuvarande system medför att ersättningar som inte står i riktig relation till 

den verkliga skadan utbetalas i stor utsträckning. Ökade problem är dess

utom att vänta i framtiden till följd av en alltmer differentierad odlingstek

nik. Skördestatistiska nämndens förslag om tilläggsersättningar torde en

dast kunna lösa problemen delvis. nämligen i de fall för liten ersättning er

hålls. Enligt min mening bör förslaget därför prövas mot andra former av 

individuellt skördeskadeskydd. Jag ämnar därför begära regeringens be

myndigande att tillkalla särskilda sakkunniga för att utreda frågan om hur 

jordbrukarnas trygghetsproblem skall lösas vid inkomstbortfall till följd av 

större skördeskador. 

I övrigt tillstyrker jag nämndens förslag om vilka företag som bör ingå i 

skyddet samt om utbetalningen av mindre ersättningar och finansieringen 

härav. 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att regeringen den 18 juni 1975 har 

beslutat att för bidrag till merkostnader för upptagning av sockerbetor får 

ur skördeskadefonden tas i anspråk högst 2 000 kr. för Karpalunds soc

kerbruks upptagningsområde i Blekinge län. högst 36 000 kr. för Kristian

stads län. högst 14500 kr. för Malmöhus län. högst 700000 kr. för Mörby

långa sockerbruks upptagningsområde och högst I 250000 kr. för Gotland. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 

riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om vissa ändringar i skördeskade

skyddet, 

2. till Bidrag till permanent skördeskadeskydd för budgetåret 

1976/77 anvisa ett anslag av 30 000 000 kr. 

C 8. Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

16750000 
117 334000 

22696000 
1 Inkl. anslaget Jordbruksekonomiska undersökningen. 
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Statensjordbruksnämnd är huvudmyndighet för det permanenta skörde

skadeskyddet. Skördeskadeskyddets kansli är knutet till statistiska cen

tralbyrån. Under anslaget anvisas medel som disponeras av statistiska 

centralbyrån för att bekosta de objektiva skördeuppskattningarna, skörde
skadeskyddets tekniska administration samt lantbrukets företagsregister 

och därmed samordnad statistikproduktion. Kostnaderna för jordbruks

ekonomiska undersökningen bestrids f. n. från särskilt anslag. Ansvaret för 

undersökningens omfattning och uppläggning åvilar lantbruksekonomiska 

samarbetsnämnden. Resultaten används bl. a. för de lönsamhetskalkyler 

och inkomstjämförelser som av samarbetsnämnden utförs som underlag 

för jordbrukspolitiska överväganden. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statistiska Föredra-
centralbyrån ganden 

Anslag 

Objektiva skördeuppskatt-
mngar 8835000 +3 754000 +1788000 

Skördeskadeskyddcts tekniska 
administration 1801 000 + 249000 + 248000 

Lantbrukets förctagsregister 
och därmed samordnad 
statistikproduktion 4554000 +3208000 +3 220000 

Jordbruksckonomiska under-
sökningen 2 144000 + 194000 + 106000 

17 334000 +7405000 +5362000 

Statistiska centralbyrt/11 

Mcdelsbchovct beriiknas öka med 7 405 000 kr. I denna ökning ingår 

pris- och löneomräkning med 5 040 000 kr. För övriga kostnadsökningar 

beräknas 2 365 000 kr. 

Verksamheten med de objektiva skördeuppskattningarna förutsätts bli 

oförändrad under nästa budgetår i fråga om antalet provytegi'lrdar liksom 
provtagningens omfattning. 

I samråd med lantbruksstyrelsen avses en statistikkurs för provyteleda

re genomföras under åren 1976 och 1977 med delta~ande av hälften av 

provyteledarna resp. år. Centralbyrån beviijades medel för genomförande 

av den första hälften under budgetåret 1975/76. För återstående hälft er
fordras oförändrat 50 000 kr. 

Utvecklingsarbetet med de objektiva skördeprognoserna föreslås bli av

slutat under budgetåret 1976/77. Jämfört med innevarande budgetår mins

kas medelsbehovet med 44 000 kr. 

För att utreda möjligheterna att statistiskt belysa förekomst och utbred

ning av vissa växtsjukdomar, skadedjur och ogräs i jordbruket och därige

nom framställa underlag för bl. a. biologiska och ekonomiska bedömningar 
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av behovet av bekämpningsmedel föreslås att en för- och metodstudie på

börjas under budgetåret 1976/77 och avslutas påföljande budgetår. Härför 

behövs ytterligare 120 000 kr. 
Skördeskadeskyddets tekniska administration föreslås få oförändrad 

omfattning och utformning i avvaktan på förslag som kan aktualiseras till 

följd av översynen av skördeskadeskyddet. 
I fråga om lantbrukets företagsregister och därmed samordnad stati

stikproduktion har statsmakterna anslagit medel innevarande budgetår till 

förberedelser för en lantbruksräkning år 1976 och en trädgårdsräkning år 

1977. Totala tilläggskostnaden för räkningarna beräknas till 3 100000 kr. 

För budgetåret 1976/77 ökar medelsbehovet med 2 276000 kr. 
Jordbruksekonomiska undersökningen överfördes den I juli 1975 från 

lantbruksstyrelsen till centralbyrån. Vid överförandet pågick arbeten 

med undersökningar avseende inkomståren 1973-1975. Genomföran

det av dessa undersökningar beräknas ske enligt hittillsvarande upplägg

ning. Inför 1976 års undersökning genomförs en omläggning av under

sökningsrutinerna. vilken planeras pågå även under budgetåret 1976/77. 

Översynen syftar till att skapa ett system där både jordbruksekonomiska 

undersökningen och deklarationsundersökningen för jordbrukare utgör 

komponenter. Kostnaderna för denna översyn beräknas till 309000 kr. 

För ersättning till Lantbrukarnas riksförbunds driftsbyrå m. m. har in

räknats ett belopp av 950 000 kr. 
De totala kostnaderna för jordbruksekonomiska undersökningen för 

budgetåret 1976/77 beräknas uppgå till 2 338 000 kr. 

Föredra1:a11den 

Datainspektionen har avgett yttrande över SCB:s förslag om att i sam

band med 1976 års lantbruksräkning göra vissa ändringar i lantbruksre
gistret. som är ett personregister i datalagens mening. Datainspektionen 

har på föreliggande material inget att erinra mot förslaget men anser att un
derlaget inte har varit tillräckligt för att möjliggöra ett slutligt yttrande över 

förslaget. Jag förordar att riksdagen tar ställning till den av mig gjorda me

delsberäkningen. Det får sedan ankomma på regeringen att besluta om 
iindring av lantbruksregistret när ett fullständigare underlag har presente

rats och datainspektionen har avgett slutligt yttrande. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

22 696 000 kr. Jag har därvid räknat medel för en statistikkurs för provyte

ledare samt för en lantbruksräkning år 1976. Med hänsyn till behovet av 

underlagsmaterial för 1974 års ·trädgårdsnäringsutrednings arbete har jag 

även räknat medel för en trädgårdsräkning år 1977. Vad beträffar utgifter

na för jordbruksekonomiska undersökningen. som f. n. betalas från ett sär

skilt anslag. förordar jag att dessa fortsättningsvis betalas från förevarande 
anslag. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 47 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ad111i11istratio11 a1· p1'mw11e11t skärd1'.1·kad('.1·kydd 111. 111. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förs lagsanslag av 22 696 000 kr. 
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D. SKOGSBRUK 

D I. Skogsstyrelsen 

Skogsadministrativa utredningen har i december 1975 avgett betänkan

det (Ds Jo 1975: 11 l Frö- och plantverksamhet i skogsvårdsorganisationen. 

Vidare har utredningen avgett betänkandet (Ds Jo 1975: 15) Skoglig prog

nosverksamhet. Statskontoret väntas inom kort lämna förslag rörande 

skogsstyrelsens organisation. De nämnda förslagen berör bl. a. ifrågava

rande anslag. Det är min avsikt att senare föreslå regeringen att lägga fram 

särskild proposition i anledning av nämnda förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Skogsstyrelsen 

för budgetåret 1976/77 beräkna ett förslagsanslag av I 0 492 000 kr. 

D 2. Bidrag till skogsvårdsstyrelserna 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

50 564 505 
49 243 000 

6 I 99 3 000 

Skogsvårdsstyrclserna har till uppgift att friimja och stödja den enskilda 

skogshushållningen samt att verka för att skogsvårdsarbetet inom de en

skilda skogarna bedrivs på ett planmässigt sätt. Styrelserna skall också ut

öva den uppsikt och vidta de åtgärder som enligt gällande skogsvårds-. na

turvårds- och andra författningar ankommer på dem. 

1975/76 

Personal 

Förvaltningspersonal 244 
Teknisk personal 449 

693 

Anslag 

Avlöningar 32091000 
Skogsvårdsstyrelsemas 

allmänna verksamhet 2116000 
Skogsvärdsgårdar 

Ersättning till domänverkets 
fond för upplåten mark 221000 

Lönekostnadspålägg 
a) ATP-avgifter 2967000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skogs
styrelsen 

+ 8291000 

+ 76000 

+ 7000 

+ 869000 

Föredra
ganden 

+ 8291000 

+ 76000 

+ 7000 

+ 869000 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Skogs- Föredra-
styrelsen ganden 

b) Arbetsgivaravgifter till 
sjukförsäkring 2244000 + 986000 + 986000 

c) Allmän arbetsgivaravgift 1284000 + 331000 + 331000 
d) Lönegarantiavgift 7000 + I 000 + I 000 
e) Arbetarskyddsavgift 

(med miljöavgift) 33000 + 19000 + 19000 
f) Arbetsgivaravgift till arbets-

löshetsförsäkring och det 
kontanta arbetsmarknads-
stödet 132000 + 30000 + 30000 

g) Socialförsäkringsavgift 
enligt lagen om allmän 
försäkring 1348000 + 1156000 + 1156000 

h) Arbetsgivaravgift till 
vuxenutbildningen + 61000 + 61000 

i) Arbetsgivaravgift till 
arbetsmarknadsutbildningen + 162000 + 162 000 

j) Socialförsäkringsavgift 
enligt lagen om 
delpensionsförsäkring + 101000 + 101000 

k) Kostnader för pensions-
avgången skogsvårdsstyrelse-
personal 6800000 + 660000 + 660000 

49243000 +12750000 +12750000 

Skogsstyre{se11 

Under budgetåret 1974/75 uppgick skogsvårdsstyrelsernas förrättnings

verksamhet till 270300 dagar vilket är en minskning med 20000 dagar jäm

fört med det närmast föregående budgetåret. De skogliga beredskapsarbe

tena har svarat för 49 %, av den totala verksamheten. Den offentliga verk
samheten har ökat med 2 300 dagar sedan föregående budgetår till 64 700 

dagar. 

Behovet av ökade insatser i skogsbruket för att vidmakthålla en hög pro

duktion inom den svenska skogsnäringen omvittnas allmänt numera. 

Skogsvårdsstyrelserna spelar i detta sammanhang en viktig roll och måste 

därför ges förbättrade ekonomiska resurser att medverka till stigande akti
vitet i skogsbruket. Behovet av en utökning av skogsvårdsstyrelscrnas of

fentliga verksamhet är stort. Med hänsyn till pågående skogliga utredning

ar anser sig styrelsen emellertid inte böra yrka på en ökning av antalet för

rättningsdagar för denna verksamhet utan föreslår oförändrat 69 000 dagar 

för budgetåret 1976/77. 

Det är viktigt att anslagstilldelningen grundas på en dagkostnad som sva

rar mot den verkliga kostnadsnivån. Genomsnittskostnaden budgettiret 

1974/75 för offentlig verksamhet och serviceverksamhet har beräknats till 

580 kr. per förrättningsdag. Förrättningsdagskostnaden beräknas genom 

automatiska kostnadsökningar stiga till 735 kr. för budgetåret 1976/77. 

Det statliga bidraget till skogsvårdsstyrelsernas offentliga verksamhet 
4 Riksdagen 197)/76. 1 saml. Nr HHI. Bilaga 11 
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under budgetåret 1976/77 bör uppgå till 50715000 kr. Vissa utgifter av of

fentlig natur. vilka inte ingår i förrättningsdagskostnaden. beräknas till 

583000 kr. 
Om statens inkomst av skogsvårdsavgifter som tillförs skogsvärdsstyrel

serna via detta anslag kommer att uppgå till oförändrat 11.7 milj. kr. blir 

för budgetåret 1976/77 det totala statsbidraget till skogsvärdsstyrelsernas 

verksamhet 62 998 000 kr. 

Beträffande beloppets bestridande frän olika anslag föreslås följande. 

Tjänstebrevskostnader bör bestridas frän anslaget Ersättning till postver

ket för befordran av tjänstebrevsförsändelser. Utgifterna för reseersätt

ningar till personal för viss kursverksamhet bör belasta anslaget Kursverk

samhet för skogsbrukets rationalisering m. m. samt vissa förrättningskost

nader anslaget Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige. m. m. 

Beloppen under nyssnämnda anslag beräknas till resp. 655 000. 200 000 och 

150 000 kr. eller sammanlagt I 005 000 kr. Resterande 61 993 000 kr. bör an

visas under anslaget Bidrag till skogsvärdsstyrclserna. 

Skogsstyrelsen bör bemyndigas att fördela anslaget på skogsvärdsstyrel

serna. Sedan verksamhetsplanering och ny budgetrutin införts vid skogs

vårdsstyrelserna behövs inget bemyndigande för styrelsen att fastställa 

skogsvårdsstyrelsernas inkomst- och utgiftsstater. 

I. Pris- och löneomräkning 12 750 000 kr. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av antalet extra ordinarie tjänster 

i reglerad befordringsgäng med 20. 

Förcdraga11dc11 

Antalet förrättningsdagar i skogsvärdsstyrelsernas offentliga verksam

het för budgetåret 1976/77 beräknar jag till 69000. Medelstilldelningen per 

förrättningsdag bör höjas från ca 549 kr. till 735 kr. Utgiftsramen för skogs

vflrdsstyrelsernas ej taxebelagda verksamhet blir med utgångspunkt i detta 

belopp 50 715 000 kr. För vissa andra kostnader av offentlig natur bör be

räknas 583 000 kr. Av de medel som flyter in i form av skogsvårdsavgifter 

hör skogsvärdsstyrelserna över detta anslag tillföras 11. 7 milj. kr. 

Jag förordar alltså att den totala kostnadsramen för den med statsmedel 

finansierade delen av skogsvärdsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 

1976/77 bestäms till 62 998 000 kr. Fördelningen på olika anslag bör ske en

ligt följande. Tjänstebrevskostnaderna bör bestridas frän anslaget Ersätt

ning till postverket för befordran av tjänstebrevsförsändelser under sjätte 

huvudtiteln. Vidare bör utgifter för reseersättningar ät personal för kurs

verksamheten belasta anslaget Kursverksamhet för skogsbrukets rationa

lisering m. m. samt vissa förrättningskostnader anslaget Åtgärder för in

tensifierad skogsvård i norra Sverige. m. m. Dessa utgifter bör nästa bud

getår beräknas till resp. 655000, 200000 och 150000 kr. eller sammanlagt 

I 005 000 kr. Återstående 61993000 kr. bör anvisas under förevarande an

slag. 
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Liksom hittills bör regeringen fastställa stat för den av statsmedel finan

sierade delen av skogsvårdsstyrelsemas omkostnader samt bemyndiga 

skogsstyrelsen att i övrigt fördela anslaget mellan skogsvårdsstyrelsema. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till skug.n•årdsstyrelserna för budgetåret 1976/77 anvi

sa ett förslagsanslag av 61 993 000 kr. 

D 3. Bidrag till skogsförbättringar 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

8 198 836 

7000000 

7000000 

Huvuddelen av anslaget utnyttjas för att lämna bidrag till skogsplante

ring på nedlagd jordbruksmark. I övrigt lämnas stöd till iståndsättning av 

skogar med otillfredsställande skogstillstånd. bl. a. vissa restskogar, till 

skogsdikning. till åtgärder mot skadegörelse av skogsinsekter. till invente

ring av vissa skador på växande skog samt till att täcka förluster till följd 

av sådan statlig kreditgaranti. som avses i kungörelsen ( 1969: 705) om stat

ligt stöd vid skada på skog. Bidragsbestämmelserna för anslaget finns i 
kungörelsen ( 1948: 239) om statsbidrag till vissa skogsförbättrande åtgär

der. 

Rambelopp 

I. Skogsodlingsåtgärder på 
nedlagd jordbruksmark 

2. Övriga åtgärder 

Anslag 

Skogsstyrelse11 

1975/76 

4500000 
3000000 

7500000 

7000000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skogs
styrelsen 

Föredra
ganden 

I. Under det senaste året har ca 5 100 ha nedlagd jordbruksmark skogs

odlats med stöd av medel ur anslaget. Detta innebär att den minskning som 

pågått sedan slutet av 1960-talet fortsätter. Arealen åker och annan gräsbä

rande mark har under sjuårsperioden 1968- 1974 minskat med ca 18 000 ha 

per år. Med hänsyn bl. a. till att tidigare års minskning av åkerarealen nu 

övergått till en ökning och att vissa arealer åkermark även tas i anspråk för 

andra ändamål än skogsproduktion är det sannolikt att balans nu har nåtts 

mellan jordbruksmarkens minskning och dess effektiva användning. Det 

föreligger emellertid en kraftig eftersläpning sedan en lång följd av år var

för stort utrymme fortfarande finns för en ökad skogsodling på dessa mar

ker. 
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Den för budgetåret 1974/75 anvisade ramen för skogsodlingsåtgärder på 

nedlagd jordbruksmark har inte helt förbrukats. Vid budgetårets slut åter

stod 846 000 kr. ofördelade. För att upprätta markanvändningsplaner har 

tagits i anspråk 45 000 kr. Den sistnämnda verksamheten, kompletterad av 

informationsmaterial till markägarna, bör även fortsättningsvis få bedrivas 

med stöd av medel inom ifrågavarande ram. 

En anledning till att anslagsdelen inte utnyttjats helt kan vara att från fle
ra håll framförts synpunkter om vikten av att utnyttja vårajordbmksmarker 

för jordbruksproduktion samt påståenden om åtgärdernas svaga lönsam

het. Den stigande lönsamheten i jordbruket är ytterligare ett skäl till en 

minskning av nedläggningstakten. Vidare minskar den omfattande bered

skapsverksamheten belastningen på anslaget samtidigt som den tar i an
språk personalresurser för andra ändamål. 

Den hittills tillämpade frivilliglinjen har inte förmått markägarna att 

verksamt bidra till den ökning av planteringen som motiveras av den 

nämnda eftersläpningen. En sådan ökning på marker för vilka ingen alter

nativ användning finns bedöms tills vidare kunna komma till stånd genom 

en ökad allsidig och målinriktad information grundad på markanvänd

ningsplanerna. Skogsstyrelsen, lantbruksstyrelsen och naturvårdsverket 

har gemensamt regeringens uppdrag att utarbeta förslag till åtgärder på 

marker som tagits ur jordbruksproduktionen och som inte kommit till sär

skilt utnyttjande. I avvaktan på dessa förslag avses verksamheten inriktas 

mot en successiv inhämtning av eftersläpande åtgärdsbehov. 

Sedan år 1955 finns möjlighet att enligt s. k. förenklat förfarande bevilja 
bidrag från ifrågavarande anslag med högst 200 kr. för att bestrida kostnad 
för skogsodlingsmaterial och sakkunnigt biträde för skogsodling (prop. 
1955: I bil. 11s.340. JoU 1955: I, rskr 1955:9). Det förenklade förfarandet 
är rationellt från administrativ synpunkt samtidigt som det ökar förutsätt

ningarna för att avgångar i skogskulturerna blir reparerade. Styrelsen före
slår, med hänsyn till de förändrade förhållandena, att bidrag i fortsättning
en skall kunna beviljas med högst I 000 kr. 

Bidragsramen för skogsodlingsätgärder på nedlagd jordbruksmark bör 

tas upp med 4,5 milj. kr. 

2. Ramen för bidrag till övriga åtgärder används bl. a. till skogsdikning 
samt återväxtåtgänler på t. ex. igenväxta hagmarker med otillfredsställan

de skogstillstånd. En väsentlig del av anslaget har tidigare tagits i anspråk i 

de län som numera omfattas av anslaget Åtgärder för intensifierad skogs
vård i norra Sverige, m. m. Den dikningsverksamhet i övriga delar av lan

det som är angelägen att stödja med medel ur ifrågavarande anslag under 

budgetåret 1976/77 berör ca 8 000 ha. An slagsdelen har inte utnyttjats helt 

under budgetåret 1974/75. Bidragsramen till övriga åtgärder bör dock tas 

upp med oförändrat 3 milj. kr. 

Under budgetåren 1966/67-1971/72 har bidrag beviljats inom ifrågava

rande ram för försöksverksamhet med mekaniserad dikning. gödsling och 
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skogsodling av myrmark. Under åren därefter har förberedelser gjorts för 

en mer intensiv uppföljningsperiod. I samråd med skogshögskolan föreslår 

styrelsen att under budgetäret 1976/77 fär tas i anspråk I 00 000 kr. av ifri\

gavarande ram för fullföljande av den nämnda försöksverksamheten och 

för utvecklingsarbete avseende torvmarkernas klassificering. 

3. Utbetalningarna under anslaget beräknas till 7 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag föreslti.r att ramarna för statsbidrag under budgetåret 1976/77 till 

skogsodling pi\ nedlagd jordbruksmark rn.::h till med anslaget i övrigt avsed

da åtgärder tas upp med 4.5 milj. kr. resp. 3 milj. kr. Jag har diirvid tagit 

hänsyn bl. a. till medels behovet för dels ökade bidrag för skogsodlingsma

terial och biträde för skogsodling. dels försöksverksamhet med mekanise

rad dikning m. m. av myrmark (I. '.!). Regeringen bör kunna jlimka fördel

ningen mellan de båda ändamälcn. För utbetalning från anslaget beräknar 

jag 7 milj. kr. (3). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1976/77 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 7 500000 kr. till skogsodlingsåtgärder pä ned

lagd jordbruksmark och med anslaget i övrigt avsedda ändamål. 

.., till Bidrag till skog.1fi.irhiittringar för budgdäret 1976/77 anvisa 

ett förslagsanslag av 7 000000 kr. 

D 4. Vägbyggnader på skogar i enskild ägo 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

15 576232 

16500000 

16500000 

Statsbidrag utgf1r för att bygga skogsbilvägar. Till skogshuvudvägar av 

särskild betydelse från fritidssynpunkt kan förhöjt bidrag lämnas. Bidrags

bestämmelserna finns i kungörelsen ( 1943: 530) om statsbidrag till vissa 

väg- och tlottledsbyggnader m. m. (ändrad senast 1974: 422). 

Rambelopp 

I. Skogsvägbyggnadsföretag 
i det inre stödområdet 

2. Skogsvägbyggnadsförctag 
utanför det inre stödområdct 

3. Förhöjning av statsbidrag till 
skogshuvudvägar av särskild 
betydelse från fritidssynpunkl 

1975/76 

10500000 

8000000 

500000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skogs
styrclsen 

+14300000 

+ 2400000 

Föredra
ganden 
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4. Statsbidrag till underhåll av 
skogsvägar 

5. Kreditgaranti till skogs
vägbyggnadsföretag 

Anslag 

Sk11gsstyrelse11 

1975/76 

19000000 

16500000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skogs
styrelsen 

+ 11000000 

+ 3000000 

+30700000 

+ 8200000 

Föredra
ganden 

I och 2. Under budgetåret 1974/75 har förutom frän ifrf1gavarande anslag 

beviljats bidrag till byggnad av skogsbilvägar frän anslaget Åtgärder för in
tensifierad skogsvård i norra Sverige. m. m. och av beredskapsmedel. 
S<!mmanlagt har I 081 km skogsvägar byggts. Så liten omfattning har verk

samheten inte haft sedan budgetåret 1960/61. 

De nya bestämmelserna frän den I juli 1974 om bidrag till skogsvägbygg

nadsföretag i det inre stödområdet har medfört att ett stort antal ansök

ningar har kommit in till skogsvärdsstyrelserna. För alt verksamheten 

skall kunna bli den avsedda under innevarande budgetår har styrelsen sär

skilt begärt att anslagsramen för det inre stödomrädet ökas med 6 milj. kr. 

För budgetåret 1976/77 redovisas tre olika alternativ för verksamhetens 

omfattning enligt föijande. 

Rambelopp (milj. kr.) Alt. I Alt. 2 Alt. 3 

Inre stödområdet 18.6 24,8 24.8 
Övrigt 10.4 10.4 12.5 

29,0 35,2 37,3 

Väglängd (km) 1300 1525 1650 

I nuvarande virkesbalansläge är det synnerligen angeläget att avlägset 

belägna skogsmarker näs för avverkning och skogsvård. Styrelsen föreslår 

däiför att rambeloppen för budgetåret 1976/77 tas upp lägst enligt alterna

tiv 2 eller 24.8 milj. kr. för skogsvägbyggnadsföretag i det inre stödområdet 

och 10.4 milj. kr. för skogsvägbyggnadsföretag utanför det inre stödomrä

det. 

3. Förhöjt statsbidrag till skogshuvudvägar av särskild betydelse frän 

fritidssynpunkt har under budgetåret 1974/75 utgått till två företag med en 

sammanlagd längd av 36 km. De nya bidragsbestämmelserna inom det inre 

stödomrädct innebär att anslagsdelen i huvudsak kommer att användas 

utanför detta. Styrelsen föreslår att ramen tas upp med oförändrat 500 000 

kr. 

4 och 5. I skrivelse den 29 april 1974 har styrelsen hemställt att det statli

ga stödet till skogsväghållning utökas att omfatta underhällsätgärder samt 
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att den nuvarande lånefonnen ersätts med statlig kreditgaranti för lån. För 
dessa båda ändamål behöver för budgetåret 1976/77 anvisas två nya ram
belopp av resp. 11 milj. kr. och 3 milj. kr. 

6. Utbetalningarna under anslaget beräknas beroende på alternativ till 
22,7 milj. kr., 24,7 milj. kr. resp. 25,7 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag vill först ta upp frågan om storleken av statsbidraget till skogsväg

byggnadsföretag i det inre stödområdet. Sedan år 1972 har statsbidrag till 
nämnda verksamhet kunnat utgå med 75 % under förutsättning att den be

drivits i form av kommunala eller enskilda beredskapsarbeten. Enligt riks
dagens beslut år 1974 (prop. 1974: I bil. 11 s. 56, JoU 1974: I, rskr 
1974: 114) infördes motsvarande bestämmelser för ifrågavarande anslag 

fr. o. m. budgetåret 1974/75. Genom beslut den 23 oktober 1975 ställde re
geringen ytterligare medel till förfogande för allmänna beredskapsarbeten 
varav högst 20 milj. kr. skall användas för nybyggnad av skogsbilvägar på 
skogar i enskild ägo. I anslutning härtill föreskrev regeringen den 30 okto
ber 1975 att skogsvärdsstyrelserna - utan hinder av nu gällande bestäm
melser - försöksvis får bevilja statsbidrag till skogsvägbyggnadsföretag 

inom det inre stödområdet med högst 75 % av godkänd kostnad. Avsikten 

med det högre bidraget i det inre stödområdet är dels att förbättra förut
sättningarna för skogsbruk i avlägset belägna och ekonomiskt svaga områ

den, dels att möjliggöra arbeten som på både kort och lång sikt skapar sys
selsättning. Enligt min mening bör i fortsättningen större satsningar göras 
på vägar i områden med utpräglat låg intensitet i skogsbruket. Genom en 
differentiering av bidraget så att nämnda projekt erhåller högre bidrag bör 

effekten av den högre bidragsprocenten bli större. Jag föreslår således att 
bidraget till skogsvägbyggnadsföretag i det inre stödområdet bestäms till 
högst 75 % av den godkända kostnaden. 

I fråga om skogsvägbyggnadsföretag i det inre stödområdet föreslår jag 
att ramen tas upp med 10,5 milj. kr. För statsbidrag till skogsvägbyggnads
företag utanför det inre stödområdet bör ramen tas upp med 8 milj. kr. (I, 
2i. För förhöjning av statsbidraget till skogshuvudvägar av särskild bety
delse från fritidssynpunkt bör tas upp en ram av oförändrat 500 000 kr. (3). 

Regeringen bör kunna jämka fördelningen mellan de olika ändamålen. 
Frågan om statsbidrag till underhåll av skogsvägar och statlig kreditga

ranti för lån till skogsvägbyggnadsföretag bereds f. n. i jordbruksdeparte
mentet. Av betydelse för frågans behandling är bl. a. den översyn av for

merna för statsbidrag till enskild väghållning som på regeringens uppdrag 
utförs av statens vägverk samt den översyn av statsbidrag till skogsbruket 

som görs av 1973 års skogsutredning. (4, 5) 

För utbetalning under anslaget beräknar jag 16,5 milj. kr. (6). 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
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I. godkänna vad jag förordat rörande statsbidrag till skogsvägar i 

det inre stödområdct. 

.., medge att under hudgetaret 1976/77 statsbidrag beviljas med 

);ammanlagt högst 19000000 kr. till skogsvägbyggnadsföretag. 

3. till Viigbygg11adcr på skogar i enskild iigo för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 16500000 kr. att avräknas mot auto

mobilskattemedlen. 

D 5. Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige, m, m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

15 412483 

40100000 

30 100000 

Statsbidrag utgår till markägare i Norrland utom Gästrikland samt inom 

vissa delar av Kopparbergs m:h Värmlands län. Huvuddelen av anslaget 

utnyttjas för bidrag till åtgärder för intensifierad skogs värd i norra Sverige. 

Viss del används för bidrag inom s. k. samverkansområden i de fyra nordli

gaste länen medan en mindre del utgitr för att fullgöra tidigare planerade åt

gärder inom s. k. skogsvårdsområden i lappmarkcn. Biuragsbcstämmelser

na finns i kungörelsen ( 1974: 472) om statsbidrag till skogsvård i norra Sve

rige. kungörelsen ( 1940: 599) angående villkor för statsbidrag till åtg~irder 

för ökad skogsproduktion i Norrland m. m. Hindrad senast 1974: 523) samt 

i regleringsbrev för budgetåret 1960/61 angående bl. a. det särskilua stödet 

åt skogsbruket i övre Norrland. 

Rambelopp 

I. Samverkansomraden 
2. Skogsvårdsområden 
3. Intensifierad skogsvård 

i norra Sverige 

Anslag 

Sk11gsstyrc/scn 

1975/76 

9000000 
900000 

30000000 

39900000 

40100000 

Beräknad ändring 1976/77 

Skogs
styrelsen 

- 9000000 
- 800000 

+ lO ()()() 000 

+ 200000 

+ 4300000 

Föredra
ganden 

- 9000000 
- 800000 

- 9800000 

-10000000 

1. Verksamheten med samvcrkansområden kommer under budgetåret 

1976/77 att omfatta ett fullföljande av de utfästelser som gjorts till anslutna 

skogsägare och där bidragsförmånerna fortfarande är likvärda med eller 

gynnsammare enligt de äldre reglerna än enligt de nya som gäller för ifråga

varande anslag eller anslaget Vägbyggnader på skogar i enskild ägo. Något 

rambelopp för anslagsuelen behövs alltså inte för budgetåret 1976/77. 
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2. För skogsvårdsområdena kommer under budgetåret 1976/77 att åter

stå endast fullföljande av bidragsföretag som det från bidragssynpunkt är 

förmånligare att behandla enligt reglerna för denna anslagsdel. Rambelop

pet bör minskas med 800 000 kr. till I 00 000 kr. 

3. De för budgetåret 1974/75 anslagna medlen för intensifierad skogs

vård i norra Sverige har tagits i anspråk helt. På grund av den prioritering 

som varit nödvändig har efterfrågan på bidragsmedcl inte kunnat tillgodo

ses helt för främst juridiska personer. 45 % av anslagna medel har gått till 

Norrbottens och Västerbottens län medan 32 % har gått till Jämtlands och 

Västernorrlands län. Anslaget har fördelats med 50 % till vardera enskilda 

och övriga markägare. 

Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts under första budgetåret och 

det bättre planeringsunderlag som nu finns tillgängligt föreslås att ifrågava

rande rambelopp ökas med 10 milj. kr. till 40 milj. kr. 

4. Utbetalningarna under anslaget beräknas till 44 400 000 kr. 

Fiireclraga11de11 

För tltgärder inom samverkansområden behöver. som skogsstyrelsen fö

reslagit. inte tas upp något rambelopp i fortsättningen (I). För statsbidrag 

till åtgärder avseende skogsvårdsföretag i lappmarken bör ramen tas upp 

med 100000 kr. (2). För statsbidrag till intensifierad skogsvård i norra Sve

rige bör ramen tas upp med 30 milj. kr. (3). Regeringen bör kunna jämka 

fördelningen mellan de olika ändamålen. För utbetalning under anslaget 

beräknar jag 30.1 milj. kr. (4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1976/77 statsbidrag beviljas med 

sammanlagt högst 30 100000 kr. till intensifierad skogsvård i 

norra Sverige samt till åtgärder för att fullfölja skogsvardsföretag 
i lappmarken. 

-, till Argiirder Fir intens((icrad skogsl'ånl i norra Srerige. 111. 111. 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 30 100 000 kr. 

D 6. Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1783 229 

2019000 

2019000 

Från anslaget bestrids kostnader för rådgivnings- och kursverksamhet 

riktad till skogsägare och skogsarbetare med syfte att främja skogsbrukets 

rationalisering samt för viss personalutbildning och information. 
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Skogsstyrefsen 

Rådgivningsverksamheten, som planeras för femårsperioder, bedrivs 

dels i direkt kombination med skogsvårdsstyrelsernas serviceverksamhet, 

bidragsgivning och lagövervakning, dels som ren utbildning för skogsägare 

och anställda i privatskogsbruket. Rådgivningskampanjen Ny skog som 
startade hösten 1974 måste sett mot bakgrund av resultaten från styrelsens 
återväxttaxering fortsätta längre än de planerade två åren. Under budget

året 1976/77 bör den i stor utsträckning inriktas mot praktiska demonstra
tioner och instruktioner på arbetsplatserna. På grund av arbetskraftsbrist 

och begränsade serviceresurser i övrigt måste nämligen skogsägarna och 
deras familjemedlemmar själva utföra så mycket som möjligt av det prak
tiska skogsvårdsarbetet. Rådgivningsverksamheten i övrigt avses omfatta 
röjning i plant- och ungskogar, gallring, arbetsmiljöfrågor i privatskogsbru

ket samt drivningsteknik lämpad för självverksamma skogsägare och 
mindre drivningsenheter. Under hösten 1975 startas en personalutbild
ningskampanj i skogsskyddsfrågor som avses övergå i en utökad rådgiv

ning och information till skogsägarna med början under våren 1976. För de 
nämnda aktiviteterna behövs ökade resurser. 

Den planerade rådgivningsverksamheten måste i regel föregås av och 
kombineras med information. Ökade insatser krävs främst inom områdena 
arbetsmiljö och arbetsteknik. Vidare är det angeläget att skogsägama får 
ytterligare information om skyldigheten att sörja för återväxt efter avverk
ning. Informationen om skogsvårdslagens bestämmelser måste breddas 
väsentligt. Informationen om teknik, metoder och hälsorisker vid hante
ring av kemiska medel behöver ökas. Samhällsinformationen rörande 

skogliga frågor kräver väsentligt ökade resurser. 

I fråga om personalutbildning planeras utökad utbildning i pedagogik 
och rådgivningsmetodik. Vidare är en översyn och utveckling av förmän
nens utbildning angelägen. Behov finns att anordna en skoglig vägmästar
kurs. 

Styrelsen tillstyrker en hemställan från Sveriges skogsvårdsförbund om 
statsbidrag med 100 000 kr. för intensifierad informations verksamhet. 

Mot denna bakgrund ökar medelsbehovet för budgetåret 1976/77 med 
722 000 kr. Anslaget bör tas upp med 2 741 000 kr. 

I. Pris- och löneomräkning 336 000 kr.. varav 43 000 kr. avser höjt löne
kostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en nedskärning av de koncentrerade insatserna 

på områdena skogsvårdslagen, skogsskydd och beståndsanläggning 
( + 178 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänsyn till att medel för vissa kostnader för rådgivning och infor
mation anvisas under punkten D 7 bör anslaget föras upp med oförändrat 

belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
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att till l\1irs1·erksamht>t fi_ir skogsbrukets ratio11a/iseri11g 111.111. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förs lagsanslag av 2019 000 kr. 

D 7. Främjande av skogsvård m. m. 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

7 500 000 

7 500000 

Anslaget är avsett att användas för åtgärder som främjar skogsvård samt 

arbetarskydd och arbetsmiljö i skogsbruket. Regeringen har föreskrivit att 

skogsstyrclsen får disponera medlen efter beslut av regeringen i varje sär

skilt fall efter förslag av skogsstyrelsen. 

Skc1gsstyrelse11 

Styrelsen har föreslagit att anslaget för budgetåret 1975/76 skall använ

das för rådgivnings- och informationsinsatser inom omrtidena besttlndsan

läggning. beståndsvård. skogsvårdslagen. arbetsteknik och arhetsmiljö 

samt skogsbruksplanläggning. För att ett förbättrat underlag skall crhtillas 

för bedrivande av skogsvårdsstyrelsernas rådgivnings- och serviceverk

samhet har styrelsen dessutom föreslagit att anslaget skall utnyttjas för 

vissa utredningar m:h undersökningar inom nämnda områden. Vidare har 

styrelsen föreslagit att inköp av maskiner och redskap för demonstration 

av markberedning och terrängtransport skall finansieras från anslaget. 

För budgetåret 1976/77 föreslår styrelsen att medel tilldelas för att fort

sätta de under budgetåret 1975/76 inledda rtidgivnings- och informationsåt

gärderna bl. a. med de under sistnämnda år genomförda undersökningarna 

som underlag. Dessutom behövs medel för en rad nödvändiga åtgärder för 

att förhiittra skogsskyddet. Styrelsen hedömer det sannolikt att det kom

mer alt hchövas ytterligare åtcrväxttaxcringar samt kompletterande un

dersökningar rörande drivningsmetoder för mindre skogsbruksenheter. 

Anslaget hör föras upp med oförändrat 7.5 milj. kr. 

Föredrag<mde11 

Anslaget hör som skogsstyrelscn föreslagit föras upp med oförändrat be

lopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Friinijande m· sko{fn·ärd m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett reservationsanslag av 7 500 000 kr. 
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E. FISKE 

E 1. Fiskeristyrelsen 

Fiskeadministrativa utredningen har i december 1973 avgett betänkan

det (Os Jo 1973: 3> Ny statlig fiskeadministration. De förslag som lagts 

fram av utredningen berör bl. a. anslagen Fiskeristyrelsen rn.:h Fiskeriin

tendenter m. m. Vidare har fiskerinäringsutredningen i juni 1975 avgett be

tänkandet (Os Jo 1975: 8) Statligt stöd till fisket. Fiskcrinliringsutred

ningcns förslag berör bl. a. anslaget Främjande i allmänhet av fiskerinä

ringen. 

Det är min avsikt att senare föreslä regeringen att lägga fram särskild 

proposition rörande prisregleringen pti. fisk. m. m. Jag har för avsikt att i 

samband därmed också ta upp frti.gor om den statliga administrationen på 

fiskets omrti.de. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan pä särskild proposition i ämnet. till Fiskeristyrelsen 

för budgetåret 1976/77 beräkna ett förslagsanslag av 9429000 kr. 

E 2. Fiskeriintendenter m. m. 

E 3. Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 

Med hänvisr.ing till vad jag har anfört under punkten E I hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen att. i avvaktan på särskild propnsition i 

ämnet. 

I. till Fis/.:erii11te11demcr 111.111. för budgetåret 1976/77 beräkna ett 

förs lagsanslag av I 384 000 kr. . 

., till Främjande i al/111ii11hct m· fiskcriniiringen för budgetti.ret 

1976/77 beräkna ett reservationsanslag av 300000 kr. 

E 4. Kursverksamhet på fisket~ område 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

323078 

330000 

330000 

Reservation 363 033 

Anslaget används huvudsakligen för yrkesutbildning av fiskare. för viss 

fortbildning av fiskeritjänstemän samt för undervisningskurser och studie

resor som är till nytta för verksamheten i sammanslutningar av större bety

delse för fri tidsfisket. 
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Anslag 

Till fiskeristyrelsens disposition 
för yrkesutbildning av 
fiskare m. m. 

Fortbildning av fiskeritjänstemän 
Statsbidrag till Svenska fiskarenas 

studieförbund för dess allmänna 
verksamhet 

'Statsbidrag till Sveriges fritids
fiskares riksförbund för kurs
verksamhet 

Fiskeristyre/sen 

1975/76 

285 000 
25000 

20000 

330000 

Beräknad ändring 1976/77 

Fiskeri
styrelsen 

+70000 
-25000 

+ 5000 

+10000 

+60000 

Föredra
ganden 

+25000 
-25000 

I. Ansökningarna om bidrag till kurser för yrkesutbildning av fiskare 

uppgår f. n. till ca 650000 kr. Med hänsyn till höjda arvoden m. m. krävs 

att posten räknas upp med 70 000 kr. för att upprätthålla kurs verksamheten 

i tillfredsställande omfattning. 

2. Eftersom fortbildning av fiskeritjänstemän skall ske vartannat är be

hövs inga medel för ändamålet under budgetåret 1976/77. Anslaget mins

kas därigenom med 25 000 kr. 

3. Statsbidraget till Svenska fiskarenas studieförbund bör höjas med 

5 000 kr. pä grund av ökade kostnader. Med hänsyn till att behovet av ut

bildning pä fritidsfiskets område är mycket stort föreslås att 10000 kr. an

visas för statsbidrag till Sve1iges fritidsfiskares riksförbund för dess kurs

verksamhet. 

1-i.ircdraga nde 11 

Posten för yrkesutbildning bör höjas med 25 000 kr. för nästa budgetär. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kursl'erksamlzct på fiskets onmldc för budgetåret 1976/77 an

visa ett reservationsanslag av 330 000 kr. 

E 5. Bidrag till fiskehamnar m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 285 512 

5 800000 

6200000 

Reservation 4464811 

Fran anslaget utgår bidrag enligt kungörelsen ( 1971: 384) om statsbidrag 

till fiskehamnar. Frän anslaget täcks också underskott vid driften av statli

ga fiskehamnar m.:h kostnader för underhåll och drift av fiskefyrar samt för 
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utmärkning av fiskegränser. Vidare bestrids kostnaderna för fiskets andel i 

sjöfartsverkets utgifter för farledsverksamhelen. sjöräddningsväsendet, 

fyrar och andra säkerhetsanordningar m. m. 

Fiskeristyre/sen 

För verksamheten under budgetåret 1975/76 beräknas ett belopp av ca 

6.9 milj. kr. vara disponibelt. Medlen väntas komma att i det närmaste tas i 

anspråk under budgetåret. För budgetåret 1976/77 upptas för statsbidrag 

till fiskehamnar 8 milj. kr .. för täckande av underskott vid driften av de 

statliga fiskehamnama 300 000 kr. samt för underhåll och drift av fiskefyrar 

och utmärkning av fiskegränser 150000 kr. 

Förl'dra!{a ndc 11 

Jag beräknar det totala anslagsbehovet till 6.2 milj. kr. Därtill kommer 

den reservation som kan beräknas föreligga vid ingången av nästa budget

år. Vid min bedömning har jag beräknat bl. a. 2 140000 kr. för att täcka fis

kets andel i sjöfarts verkets kostnader för farleds verksamheten m. m. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till fiskelwmnar 111.111. för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett reservationsanslag av 6 200 000 kr. 

E 6. lsbrytarhjälp al fiskarbefolkningen 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 145 

20000 

10 000 

Från anslaget utgår bidrag och ersättning i samband med isbrytningen 

för fiskets behov dels på ost- och sydkusten samt under särskilda förhM

landen i de största insjöarna. dels på viistkusten. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 

att till Jsbrytarl{jälp tlt fiskarbefolkningen för budgetåret 1976/77 an

visa ett förslagsanslag av 10000 kr. 
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E 7. Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1214916 

I 162000 

1470000 

Reservation 876430 

Anslaget avser kollektiv återbäring av skatt på bensin, som förbrukas i 
yrkesmässigt fiske. Medlen fördelas av fiskeristyrelsen efter ansökan av 

vissa fiskarorganisationer samt i övrigt efter förslag av lantbruksnämnder

na. Anslaget beräknas pä grundval av kalkyler över bensinåtgången som 

utförs av lantbruksnämndernas fiskerikonsulenter med tre års mellanrum. 

Fiskeristyrc/se11 

Bensinåtgången per år i yrkesmässigt fiske har år 1974 beräknats till 

2 100400 liter för perioden 1976/77-1978/79. Restitutionsbeloppet är 70 

öre per liter. Anslaget beräknas till 1470000 kr. 

Föredraga11de11 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 

att till Restitution al' hensi11skatt till fiskeri11äringe11 för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av I 470 000 kr. att avräknas 

mot automobilskattemedlen. 

E 8. Särskilt omställningsstöd tm fiskare, m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

638000 

3 000000 

3 000000 

Från anslaget utgår dels omställningsstöd till fiskare som avser att fram

deles varaktigt utöva annan yrkes verksamhet. dels bidrag till vissa fiskefö

retag med anledning av internationella överenskommelser om fängstbe

gränsningar. Bestämmelser härom har meddelats i regleringsbrev 1975/76 

och förordningen ( 1975: 544) om statsbidrag till vissa fiskeföretag. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraga11den 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Särskilt omställningsstöd till fiskare. m. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 3 000 000 kr. 
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E 9. Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

71008 

1000 

l 000 

Från anslaget bestrids bl. a. utgifter för att täcka förluster på grund av 

statlig garanti för lån till konsolidering av eller investering i fiskeföretag. 

för lån till investeringar inom fiskets berednings- och konservindustri samt 

för lån till vissa åtgärder som främjar fri tidsfisket. Bestämmelser härom har 

meddelats i regleringsbrev 1975/76 och kungörelsen ( 1971: 445) om statligt 

stöd till fiskerinäringen (ändrad senast 1974: 228). 

Fiskeristyre/sen 

Garantiramarna bör för nästa budgetår föras upp med oförändrade be

lopp av 20 milj. kr. för lån till konsolidering av eller investering i fiskeföre

tag. 5 milj. kr. för lån till investeringar inom fiskets berednings- och kon

servindustri samt 2 milj. kr. för lån till vissa åtgärder som främjar fritidsfis

ket. 

Föredraganden 

Anslaget och garantiramarna bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag 

föras upp med oförändrade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att under budgetåret 1976/77 statlig garanti beviljas för lån 
till konsolidering av eller investering i fiskeföretag med samman

lagt högst 20 000 000 kr.. för lån till investeringar inom fiskets be

rednings- och konservindustri med sammanlagt högst 5 000 000 

kr. och för lån till åtgärder som främjar fritidsfisket med sam

manlagt högst 2 000 000 kr.. 

2. till Täckande m· förluster 1'id statlig kreditgaranti till fiske för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

E 10. Kostnader för tiskeutredningar i vattenmål m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

30484 

I 000 
I 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för de fiskeutredningar i enskilda 

vattenmål som utförs inom den lokala statliga fiskeadministrationen. Kost

naderna finansieras med ersättningar som tas till uppbörd under anslaget. 

Ersättningarna betalas av sökandena i de vattenmM i vilka särskilda utred

ningar utförs. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Fiskeristyre/sen 

19 
35 

54 

Fiskeri
styrelsen 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Föredraganden 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag föras upp med oför

ändrat belopp. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnaderfi"ir jiskeutredningar i 1·atte11111ål 111. 111. för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 11. Ersättning till strandägare för mistad flskerätt m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

225 777 

750000 

500 000 

Frän anslaget bestrids huvudsakligen ersättningar till strandägare enligt 

lagen ( 1950: 599) om ersättning för mistad fiskcrätt m. m. 

Fiskeristyre/sen 

Anslaget bör föras upp med 500 000 kr. 

Föredragcinde11 

Anslaget bör i enlighet med fiskeristyrelsens förslag minskas med 

250 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till 1:..'rsiittning till strandägare Nr mist ad jiskeriitt 111. 111. för bud

getåret 1976/77 anvisa ett förs lagsanslag av 500 000 kr. 

E 12. Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av flskevatten 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 000 

1 000 

5 Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 100. Bilaga 11 

Reservation 709 017 
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Från anslaget utgår bidrag till utövare av yrkesmässigt fiske inom vat
tenområde där möjligheterna till utkomst av fiske försämrats genom avlys

ning på grund av att fisk från området genom förorening får anses otjänlig 

till människoföda. 

Fiskeristyre/sen 

Med hänsyn till reservationen bör anslaget föras upp med oförändrat 
belopp. 

Föredraganden 

Jag biträder fiskeristyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Bidmg till fiskare med anledning al' al'!ysning al' fiskevatten 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av I 000 kr. 
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F. SERVICE OCH KONTROLL 

I' I. Statens livsmedelsverk 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

21632455 

29679000 

32286000 

Statens livsmedelsverk är central förvaltningsmyndighet för livsmedels

frågor. Till verkets förvaltningsofnråde hör ä·ven besiktningsveteri

närorga nisationen. 

Livsmedels verket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör. Inom verket finns tre avdelningar. nämligen hygienavdelningen. 

undersökningsavdclningen och administrativa avdelningen. 

1975/76 

Personal 

Handläggande personal 80 
Övrig personal 145 

225 
Anslag 

Lönekostnader 14677000 
Sjukvård 36000 
Reseersättningar 615000 

Därav engångsutgifter (262000) 
Därav utrikes n:sor (80000) 

Resor som ersätts av uppdrags-
givare 10000 

Lokalkostnader 6401000 
Expenser 3 224000 

Därav engä.ngsutgiftcr (I 394000) 
Utrednings- och undersöknings-

kostnader 3185000 
U ppdragsverksamhet 60000 
Kursverksamhct 574000 
I nformationsverksamhct 385 000 
Teknisk expertis m. m. på det 

regionala planet 511000 
Kostnader för utförselkontroll 

av livsmedel I 000 
Kostnader för införselkontroll 

av färska vegetabilier 

29679000 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens livs
medelsverk 

+ 9 
+ 4 
+13 

+5670000 

67000 
(- 157000) 
(+ 35000) 

- 673000 
- 620000 

(-1394000) 

+ 459000 

+ 60000 
+ 40000 

- 206000 

+4663000 

Föredra
ganden 

+ 3 

+ 3 

+4217000 

- -160000 
(- 197000) 
(+· 20000) 

- 673 000 
-I 021000 

(-1394000) 

+ 315 000 

+ 40000 

- 112000 

+ 1000 

+2607000 

Inkomster vid statens livsmedelsverk, som redovisas på driftbudgetens 

inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. be"räknas till I, I milj. kr. 

( 1975/76 1,1 milj. kr). 
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Statens livsmedelsverk 

I. Pris- och löneomräkning 2 808 000 kr., varav 421 000 kr. avser höjt lö
nckostnadspålägg. 

2. Alternativ 0 innebär minskade resurser för utrednings- och undersök

ningsverksamheten och för livsmedelsteknisk expertis m. m. på det regio

nala planet samt begränsning av möjligheterna att anlita arvodesanställd 
arbetskraft och av kursverksamhet ( + 737 000 kr.). 

3. Med hänsyn till vissa ärendebalanser behöver hygienavdelningens 
normbyrå förstärkas med en assistent ( +92 000 kr.). 

4. För att bl. a. leda metodutvecklingen i samband med den utvidgade 
offentliga livsmedelskontrollen beh~ver livsmedelslaboratoriets biologiska 

sektion förstärkas med en förste mikrobiolog. Sektionen bör vidare organi
seras som biologiskt laboratorium med en professor som chef. En tjänst 
som laborator kan i så fall dras in. ( + 125 000 kr.) 

5. Kemiska sektionen Il inom livsmedelslaboratoriet leds f. n. av en 
förste kemist. Pä grund av de ökade krav som ställs på sektionen bör den 

förstärkas med en laborator Ofh en laboratorieassistent. En tjänst som 

förste kemist kan samtidigt dras in. ( +86 000 kr.) 
6. För att sköta undersökningsavdelningens masspektrometriska utrust

ning behövs en assistent med specialutbildning ( +92 000 kr.). 
7. Vid näringslaboratoriets analyssektion behövs en assistent för ar

betsledning och bearbetning av analysresultaten. Laboratoriets kostsek
tion behöver förstärkas med en laboratorieassistent. ( + 158 000 kr.) 

8. Toxikologiska laboratoriets verksamhet kommer att utvidgas. För 
försöksd.iursverksamheten rörande toxiska effektstudier behövs en förste 
biokemist. Laboratoriet bör vidare förstärkas med ytterligare en assistent 
och två laboratorieassistenter. ( + 333 000 kr.) 

9. För verkets elektronikverkstad behövs en ingenjör ( + 78 000 kr.). 
10. Miljödatanämndens1förslag till rutin för registrering av analysresul

tat inom den offentliga livsmedelskontrollen förutsätter bl.a. att inom 
verket finns en särskild kontaktman för verksamheten. En assistent be
hövs för detta ändamål. Dessutom behövs medel för systemutveckling och 
drift. (+236000 kr.) 

11. Livsmedelsverket har för avsikt att bereda 15 personer möjlighet till 
praktiktjänstgöring. Kostnaderna härtör beräknas till 494 000 kr. 

12. De medel som anvisats för teknisk expertis m. m. på det regionala 

planet har av livsmedelsverket utnyttjats för att på försök arvodesanställa 
fyra tjänstemän med placering vid länsstyrelserna i Stockholms. Kristian

stads. Göteborgs och Bohus samt Örebro län med uppgift att vara verksam
ma även inom ett antal angränsande län. Tvä av tjänsterna föresfäs om
vandlade till fasta experttjänster med placering i Stockholm resp. Kristi
anstad. 

13. För införselkontroll av animala livsmedel behövs ytterligare 25 000 

kr. Till följd av väsentligt utökad laborativ verksamhet i undersökningsav-
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delningens nya lokaler beräknas åtgången av förbrukningsmaterial öka 

med 70 000 kr. 

Föredraxanden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

32 286000 kr. Jag har därvid räknat medel för en tjänst som förste mikro

biolog vid livsmedelslaboratorict (4). en tjänst som förste kemist vid toxi

kologiska laboratoriet (8) och en handläggartjänst för tekniska arbetsupp

gifter ( 12). Vidare förordar jag att livsmedelslaboratoriets biologiska enhet 

förestås av en professor. En tjänst som laborator kan därvid dras in (4). 

Dessutom har jag tagit upp en anslagspost av l 000 kr. från vilken bör be

stridas kostnader för införselkontroll av färska vegetabilier. Inkomster av 

införselkontrollen bör tillföras denna anslagspost. Jag har under punkten A 

3 inom ramen för det av miljödatanämnden bedrivna utvecklingsarbetet 

räknat medel för systemutveckling och drift för registrering av analysresul

tat inom den offentliga livsmedelskontrollen ( 10). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att vid statens livsmedelsvcrk inrätta en 

tjänst för professor i Fe 23/24. 

,., till Statens lir.1·111edelsi·cr/.:. för budgetåret l 976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 32 286 000 kr. 

F 2. Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid kontrollslakterier 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

9887626 

IO 329000 

12447000 

Friin detta anslag avlönas personal som utför köttbesiktning vid kon

trollslakterierna. Statens utgifter för ändamålet täcks enligt särskild taxa 

av slakteriföretagen och i fråga om renkontroll slakterier av renägarna. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statens livs- Föredra-
mcdelsverk gandcn 

Personal 

Veterinärtjänster' 77 
As si sten ttjänstcr 25 

!02 

Anslag 

Lönekostnader 9842000 +2016000 +2016000 
Sjukvård 2000 + 2000 + 2000 
Resccrsättningar 475000 + 100000 + 100000 
Expenser 10000 

10329000 +2 Il8000 +2II8000 

1 Härtill kommer ca 20 veterinärer som utför besiktning vid renkontrollslaktericr. 
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~ vgifter för köttbesiktning. som redovisas på driftbudgetens inkomstsi

da under uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 12 milj. kr. (1975/76 

10 milj. kr.). 

Statens lil'.rn1edt'isrerk 

Pris- och löneomräkning 2 118000 kr., varav 262000 kr. avser höjt löne

kostnadspålägg. 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Täckande a1· l'issa kostnader jifr k<Jttbesiktning vid kontroll

slakterier för budgetåret ·1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

12 447 000 kr. 

F 3. Statens veterinärmedicinska anstalt 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

19090835 

18724000 

22700000 

Statens veterinärmedicinska anstalt utför praktiskt-vetenskapliga under

sökningar. vetenskaplig forskning och andra arbeten, som äger samband 

därmed, inom vcterinärmcdidnens och livsmedelshygienens områden. 

Anstalten producerar sera. vacciner och andra bakteriologiska preparat 
för djursjukvard. Anstalten bedriver upplysnings- och forskningsverksam

het bl. a. i fråga om bekämpning av kreaturssjukdomar. 

Statens veterinärmedicinska anstalt leds av styrelsen för jordbrnkets 

högskolor och statens veteriniirmedicinska anstalt. Chef för anstalten är en 

föreståndare. Inom anstalten finns sju avdelningar. nämligen bakteriolo

giska avdelningen. virologiska avdelningen, patologisk-anatomiska avdel

ningen. kemiska avdelningen. parasitologiska avdelningen. produktions

avdelningen och konsulentavdelningen samt en ekonomisektion. 

1975176 Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen Föredra-
för jordbrn- ganden 
kets hög-
skolor och 
statens 
vctcrinärme-
dicinska 
anstalt 

Personal 

H.andläggande personal 53 + 6 +l 
Ovrig personal 156 + 4 

209 +10 +I 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen Föredra-
för jordbru- ganden 
kels hög-
skolor och 
statens 
veterinärme-
dicinska 
anstalt 

Anslag 

Lönekostnader 13 010000 +4153000 +3217000 
Sjukvård 30000 
Reseersättningar 105000 + 78000 + 10000 

Därav utrikes resor (20000) (+ 40000) (+ 10000) 
Lokalkostnader 2532000 + 149000 + 149000 
Expenser 205000 + 115000 + 56000 
Särskilda undersökningar 149000 + 7000 + 7000 
Övriga utgifter 2693000 + 832000 + 537000 

18724000 +5334000 +3976000 

Inkomster vid statens veterinärmedicinska anstalt. som redovisas på 

driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas 

till 6.5 milj. kr. (1975/76 6, 2 milj. kr.). 

Styrelsen fOr jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning 4 247 000 kr.. varav 356000 kr. avser höjt lö

nekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär att anstalten ej kan uppfylla sina uppgifter en

ligt instruktionen och att landets beredskap mot bl. a. smittsamma djur
sjukdomar därigenom skulle försvagas ( +2 957 000 kr.). 

3. Arbetsuppgifterna för fisksjukdomskonsulenten har ökat kraftigt. Ett 

flertal utredningar kräver medverkan av fisksjukdomsexpertis, t. ex. ut

redningar angående effekter av varmvattenutsläpp från planerade kon

denskraftverk. effekter av giftiga ämnen i Östersjön och orsaker till före
komst av vissa fisksjukdomar. Förstärkning föreslås med en laboratorieve

terinär ( + 114000 kr.). 

4. Bakteriologiska avdelningen och parasitologiska avdelningen behöver 

förstärkning med vardera en kansliskrivare ( + 127 000 kr.). 

5. För att på ett tillfredsställande sätt klara såväl rutinverksamhet som 

forsknings- och utvecklingsverksamhet vid patologisk-anatomiska avdel

ningen behövs förstärkning med en laborator ( + 132 000 kr.). 

6. I samband med att virologiska avdelningen får tillgång till djurstallar 

vid omlokaliseringen till biomedicinskt centrum i Uppsala behövs en för

söksdjurstckniker ( +63 000 kr.). 

7. För miljökemiska och toxikologiska frågor och mot bakgrund av den 

moderna analysteknikens förskjutning mot avancerade instrumentella me-
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toder behövs en laboratorieveterinär (förste kemist) vid kemiska avdel

ningen (+I 13 000 kr.). 

8. Arbetsuppgifterna för konsulenten i husdjurshygien i Skara har ökat 

kraftigt. Förstärkning behövs med en laboratorieveterinär inom ämnesom

radet husdjurshygien ( + 113 000 kr.). 

9. Medel behövs också för bl. a. en beredskapsassistent. en expert avse

ende n:gistrering av bakteriologiska preparat och en institutionstekniker 

!+188000 kr.). 

I 0. För övriga utgifter begärs ytterligare 238 000 kr .. varav 120 000 kr. 

avser årliga avgifter till socialstyrelsen för registrerade bakteriologiska 

preparat. 

f'iiredraga11dl'11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

22 700 000 kr. Jag har d~irvid räknat medel för en tjänst snm laboratorieve
terinär (3). 

Jag hemsthller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statrns 1·ctl'ri11iim1cdid11ska a11sta/t för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 22 700 000 kr. 

F 4. Veterinärstaten 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

125 188410 
125 I 00 000 

29025 000 

' Inkl. anslagd Anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m. 

Frfm anslaget avlönas personal i distriktsveterinärorganisationen. Vida

re: bekostas bl. a. viss kursvcrksamhet för veterinärpersonal m. ll. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Lantbruks- Föredra-
styrelsen ganden 

Personal 

Di striktsveterinärer 310 

Anslag 

Lönekostnader 22427000 +3 770000 +3 770000 
Sjukvård 11000 
Reseersättningar 1909000 + 265000 + 145000 

Därav utrikes resor (-) (+ 10000) (-) 
Expenser 184000 + 295000 
Kurs verksamhet 119000 + 58000 + 10000 
Ersättningar till avlägset 

boende djurägare 400000 
Anskaffande av viss labora-

torieutrustning m. m. 50000 + 80000 

25100000 +4468000 +3925000 
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La11tbruks.1·tyrelse11 

I. Pris- och löncomräkning 3 928 000 kr.. varav 579000 kr. avser höjt lö

nekostnadspålägg. 

2. För utvidgad verksamhet i samband med regionala konferenser och 

kurser bör anslagsposten reseersättningar höjas med 110000 kr. För utri

kes resor begärs 10000 kr. 

3. För att bekosta distrikts veterinärernas telefoner begärs 293 000 kr. 

4. För utvidgad kursverksamhet behövs 58 000 kr. 

5. Till anskaffande av viss laboratorieutrustning behövs 130 000 kr.. 

varav 35 000 kr. avser övning i uppsättning av beredskapslaboratorier 

m.m. 

Fiiredraga11de11 

De utgifter för anskaffande av viss laboratorieutrustning m. m. som hit

tills betalats från ett särskilt anslag. bör fortsättningsvis belasta förevaran
de anslag. 

Avtal har under förbehåll av regeringens godkiinnande tecknats mellan 

staten och Svensk H usdjursskötsel (SHS) om ett riksomfattande informa

tionssystem genom databehandling av distriktsveterinärcrnas journaler. 

Systemet kommer att få stor betydelse för bl. a. möjligheterna att förbättra 

prnduktionsrådgivningen och husdjursaveln. Avtalet avser tiden t. o. m. 

den 31 december 1981. 
Systemet har försöksvis tillämpats i Skaraborgs län sedan ftr 1971. Det 

skall år 1977 införas i Kalmar län och året därefter i hela landet. Driftkost

naderna kan för statens del uppskattas till 150 000 kr. per år. Lantbrukssty

relsen svarar för den statliga delen av verksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att godk~inna avtalet med Svensk Hus

djursskötsel. 

2. till Vctcriniirstatrn för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsan

slag av 29 025 000 kr. 

F 5. Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

6553122 

4000000 

4500000 

Anslaget är avsett för kostnader och ersättningar i samband med bekäm

pande av eller beredskap mot smittsamma husdjurssjukdomar. såsom sal

monellos och mul- och klövsjuka. 
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La 111 hru k ss tyre Is e 11 

Styrelsen föreslår att anslaget förs upp med 4.5 milj. kr. och att styrelsen 

bemyndigas att liksom tidigare fä använda högst 200 000 kr. av anslaget för 

särskilda undersökningar avseende främst salmonellos. 

Fiiredraga11de11 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 4 500 000 kr. 

I<' 6. Bidrag till djursjukvård i vissa fall 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

269413 

150000 

150000 

Anslaget disponeras för statsbidrag enligt förordningen (1975: 540) om 

bidrag till djursjukvård i vissa fall. 

La 111 hrukss tyre/.1·e11 

Bidrag utgår enligt förordningen (1975: 540) om statsbidrag till djursjuk

värd i vissa fall för kostnader för.veterinärvård enligt 3 * veterinärtaxeför

ordningen ( 1975: 539) till sådana djurägare med begränsad produktion och 
låg inkomsl. vilkas djurbesättningar siirskilt hårt drabbats av sjukdomsfall. 

Bidrag utgär endast till djurägare som har sin huvudsakliga inkomst av 

jord- eller skogsbruk och vars till statlig inkomstskatt taxerade inkomst ej 

överstiger 15 000 kr. och som ej heller påförts förmögenhetsskatt. Anslaget 

bör föras upp med oförändrat belopp. 

Fiiredraganden 

Jag biträder lantbruksstyrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslär riksdagen 

att till Bidrag till djursjukvård i vissa fall för budgetåret 1976/77 an

visa ett förslagsanslag av 150000 kr. 

F 7. Veterinärinrättningen i Skara: Djursjukhuset 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1soo 1so 
1700000 

700000 

1 Anslaget Veterinärinrättningen i Skara. 
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Djursjukhuset vid veteriniirinrättningen i Skara är sjukvtmlsanstalt för 

husdjur och utövar djursjukvtml mot ersiittning. Vid djursjukhuset för 

även bedrivas vetenskapliga undersökningar rörande husdjurens sjukdo

mar. 

Djursjukhuset vid veterinärinrättningen lyder under styrelsen för jord

brukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt. Förest1mdare 

för djursjukhuset iir en chefsveterinär. 

1975/76 

Personal 

\I eleriniir personal 7 
Ovrig perslinal 15 

22 

Anslag 

UTgUicr 

Lönekostnader 806000 
Omkostnader 1260000 

2066000 

lnko111sl<'r 1 366000 

Nelloutgift 700000 

Beräknad lindring 1976/77 

Styrelsen 
för jordbru
kets hög
skolor och 
statens 
veterinärme
di.:inska anstalt 

+l 

+I 

+318000 
+303000 

+621000 

+237000 

+384000 

Föredra
ganden 

+ 1 

+ I 

+318000 
+272000 

+590000 

+590000 

Styrf'1.,·e11 .f<'ir jordhruk<'ls ltiigskolor oclt statens 1·eteri11iim1<'dici11ska a11-

.l'la/1 

I. Pris- och löneomriikning 41O000 kr.. varav 34 000 kr. avser höjt löne

kostnadsp[1Higg. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av anslaget med 30 000 kr. 

3. Hösten 1976 kommer djursjukhuset att kunna ta i bruk nya lokaler in

neh~\llande nperationsavdclning för stordjur och röntgenavdelning. De utö

kade utrymmena har tillkommit med anledning av den undervisning som 

[tlagts djursjukhuset. ( +210 000 kr.) Härutöver begärs ytterligare 10 000 kr. 

för bl. a. rcseersiittningar. 

4. För undervisning av studerande vid veterinärhögskolan behövs en 

klinikveterinär med speciell inriktning på oftalmologi. De medel som f. n. 

står till förfogande för tillfällig personal kan i så fall minskas. 

Fiiredrt1ga mle 11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 700000 

kr. Jag har därvid beräknat medel för en tjänst som klinikveterinär (4). 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Veteriniirinriittningen i Skara: Djurs:jukhuset för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 700 000 kr. 

F 8. Statens centrala frökontrollanstalt: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

10916597 

11 501 000 

14295000 

Statens centrala frökontrollanstalt är centralt organ för den statliga frö

kontrollverksamheten med uppgift att mot fastställda avgifter verkställa 

analysering. provtagning Ol:h plombering m. m. av utsädcsvaror samt att 

bedriva forskning och försöksverksamhet i syfte att främja tillhandahållan

dct av fullgott utsäde. Anstalten bedriver vidare rådgivning och upplysning 

samt utövar tillsyn av efterlevnaden av lagar och förordningar samt arbetar 

för samordning av frökontrollverksamheten. Anstalten har hand om upp

börden av växtförädlingsavgifter. 

Statens centrala frökpntrollanstalt leds av en styrelse. Chef för anstalten 

är en föreståndare. Anstalten omfattar en huvudinstitution samt två öppna 

filialer och en sluten filial. Den slutna filialen utför frökontroll vid W. Wei

bull AB. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statens Föredra-
centrala gandcn 
frökontroll-
anstalt 

Personal 

Handläggande personal ~8 
Övrig personal 128 -2 -2 

156 -2 -2 

Anslag 

Lönekostnader 8 388000 +2445000 +2445000 
Sjukvård 20000 
Reseersättningar 105 000 + 15000 + 9000 

Därav utrikes resor (9000) (+ 5000) (+ 2000) 
Lokalkostnader I 138000 + 102000 + 102000 
Expenser 169000 + 14000 + 9000 
Ersättning till domänverkets 

fond för upplåten mark 27000 
Övriga utgifter 1654000 + 278000 + 229000 

11501000 +2854000 +2 794000 

Inkomster vid statens centrala frökontrollanstalt. som redovisas på 

driftbudgetens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas 

till 9,5 milj. kr. (1975/76 9.5 milj. kr.). 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 77 

Statens centrala frökontrollanstalt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2 969000 kr., varav 239000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av anslaget med 714000 kr. 
3. Som en följd av rationalisering och arbetsanpassning beräknas det 

vara möjligt att nedbringa antalet anställda med två personer (-115 000 
kr.). 

Föredraganden 

Utredningen om kontrollanstalterna på jordbrukets område avlämnade i 
december 1974 betänkandet (Ds Jo 1974: 16) Utsädeskontrollens organisa

tion och lokalisering m. m. Betänkandet har remissbehandlats. Med hänsyn 
till de synpunkter som framförts av remissinstanserna är jag inte beredd att 
föreslå regeringen att lägga fram en proposition i frågan. Jag har i stället 

tillsatt en arbetsgrupp inom jordbruksdepartementet för att ytterligare se 

över rationaliseringsmöjligheterna inom frökontrollverksamheten. 
Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens centrala frökontrollanstalt: Förvaltningskostnader 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett förs lagsanslag av 14 295 000 kr. 

F 9. Statens centrala frökontrollanstalt: Utrustning 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

59784 

60000 
60000 

Statt'llS centrala frökontrollanstalt 

Reservation 216 

För att bibehålla nuvarande ambitionsnivå föreslår anstalten fortsatt 
oförändrad medclsanvisning till utrustning. 

Fiireilragam/en 

Jag biträder statens centrala frökontrollanstalts förslag. Jag hemställer 
att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens centrala frökontrollanstalt: Utrustning för budgetå

ret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 60 000 kr. 

F 10. Bekämpande av växtsjukdomar 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

344 !06 

150000 
150000 
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Frftn anslaget utbetalas ersättningar för kostnader till följd av titgärder 

mot spridning av vissa växtsjukdomar och för förluster till följd av sådana 

sjukdomar. Bl. a. utgär ersättning vid bekämpande av vissa potatissjukdo

mar samt piironpcst. Vissa kostnader för beredskapsåtgiirder mot kolorn

doskalbaggen bestrids ocksä från detta anslag. 

La11 thruks.1tyrelsc11 

För bidrag enligt kungörelsen ( 1967: 40 I) med vissa bestämmelser om 

bekämpande av berberis har under förevarande anslag f. n. beräknats ca 

100000 kr. Enligt förslag av styrelsen avses berberisbekiimpningen 

fr. o. m. budgett1ret 1976/77 genomföras utan särskilt anslag. Styrelsen har 

därför ej riiknat medel för ändamälet. 

1974 i'trs riksdag beslöt (prop. 1974: 109, JoU 1974: 23, rskr 1974: 242) om· 

riktlinjer för den framtida organisationen av växtskyddsverksamheten. Be

slutet innebär bl. a. att inspektionsverksamheten den 1· januari 1976 över

förs till lantbrnksstyrclsen och lantbruksnämnderna. lnspektionsarbetet 

indelas i en inre och en yttre inspektion. Den inre inspektionen omfattar 

bl. a. tilliimpning av viixtskyddslagen ( 1972: 318). Den yttre inspektionen 

omfattar tilliirnpning av kungörelsen ( 1959: 229) angf1ende införsel av väx

ter m. rn. För att bekosta brädskande trndersökningar i samband med den

na verksamhet har departementschefen i prop. 1974: 109 uttalat att medel 

bör ställas till lantbruksstyrclsens förfogande. Kontrollanstaltutredningen 

föreskig i sitt betänkande 200 000 kr. för iindam{tlet. Lantbnrksstyrclsen 

föresWr diirför att 200 000 kr. anvisas för att bekosta s<'td<1na brfldskande 

undersökningar. 

Lantbnrksstyrclscn föreslt1r att anslaget förs upp med totalt 250000 kr. 

Fiir1"dr11g1111de11 

Jag berilknar anslaget till! 150000 kr. Jag har därav riiknat 80000 kr. för 

br<'idskande undersökningar i samband med viixtinspektinn. Vidare har jag 

tagit upp 20 000 kr. för att tiicka kostnader för vissa lokala växtskyddsför

sök, som bedrivs av de frän statens växtskyddsanstalt till Iantbruksnämn

dcrna i Östergötlands, Kalmar resp. Skaraborgs län öve1förda lantbruks

konsulenterna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bekiimpande m· 1·iixtsj11kdomar för budgetåret 1976/77 anvi

sa ett förs lagsans lag av 150 000 kr. 

F 11. Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 000 
I 000 

Under anslaget tas upp ett formellt belopp av I 000 kr. till uppdrags verk

samhet vid statens lantbrukskemiska laboratorium. 
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Statens lanthrukskemiska laboratorium är centralt organ för kemisk ana

lys verksamhet i fråga om produkter frän jordbruk, skogsbruk och träd

gårdsnäring samt förnödenheter för dessa näringars behov. Laboratoriet 

utför analyser och undersökningar pä uppdrag av myndigheter eller enskil

da och fungerar som servicelaboratorium för forskning och försöksinstitu

tioner på jordbrukets. skogsbrukets och trädgärdsnäringens områden. La

boratoriet utvecklar analys- och provtagningsmetoder av betydelse för den 

lantbrukskemiska analysverksamheten samt lämnar råd och upplysningar i 

ämnen som hör till laboratoriets verksamhetsområde. 

Statens lantbrukskemiska laboratorium leds av en styrelse. Chef för la

boratoriet är en förestflndare. Inom laboratoriet finns tvfl avdelningar. en 

jordavdelning och en foderavdelning. samt en särskild sektion för metod

utveckling. Dessutom finns en norrlandsfilial i Röbäcksdalen. 

V crksamheten finansieras med avgifter och bidrag. Avgifterna skall 

princip täcka ~ostnaderna för uppdragsverksamheten. Täckning av even

tuellt undcrskott för denna verksamhet och för metodutveckling m. m. 

sker genom att bidrag lämnas till verksamheten från reservationsanslagct 

Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium. 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Ut!,!i}ler 
Liinekostnader 
Omkostnader 

/11ko111Jter 

Uppdragsverksamhet 
Bidrag 

1975/76 

12 
50 

62 

3 633 000 
I 823 000 

5456000 

2700000 
2 756000 

5456000 

Statens /a11thruks/.:e111is/.:a lahoratorium 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens lant
brukskemiska 
laboratorium 

+2 
+3 

+5 

+1624000 
+ 536000 

+2160000 

+ 800000 
+1360000 

+2160000 

Föredra
ganden 

+3 
+2 

+5 

+1441000 
+ 138000 

+1579000 

+ 1 000000 
+ 579000 

+ 1579000 

I. Pris- och löneomräkning I 222 000 kr., varav 108 000 kr. avser höjt lö

nekostnadspfllägg. Härtill kommer för den från statens växtskyddsanstalt 

överförda verksamheten lönekostnader med 244 000 kr. och rcseersätt

ningar med 8 000 kr. 

" Alternativ 0 innebär nedläggning av norrlandsfilialen ( -423 000 kr.). 

3. Genom inbesparade medel i uppdragsverksamhcten har laboratoriet 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 11 Jordbruksdepartementet 80 

genomfört proteinkvalitetsanalys och metodutveckling. Dessa medel be
hövs nu i övrig uppdragsverksamhet. För att möjliggöra ökad uppdrags

verksamhet behövs en reserv för extra arbetskraft ( +314 000 kr.). 

4. För ökad metodutveckling och för svårare uppdragsanalyser behövs 

ett kvalificerat laboratoriebiträde ( +63 000 kr.). 
5. Reseanslagct behöver ökas med 14000 kr. För kemikalier och andra 

förbrukningsartiklar begärs ytterligare 200000 kr. För expenser behövs yt

terligare 24 000 kr. 

6. Laboratoriet disponerar nu utrustning för ett nyvärde av mellan 3 och 

4 milj. kr. Utrustningen börjar nu bli nedsliten och omodern och behöver 

därför successivt förnyas ( + 128 000 kr.). 

I detta sammanhang vill jag ta upp frågan om organisationen och arbets

uppgifterna för statens lantbrukskemiska laboratorium (SLL). 

I augusti 1975 avlämnade utredningen om kontrollanstalterna pä jord

brukets område delbetänkandet (Os Jo 1975: JO) Statens lantbrukskemiska 

laboratorium - organisation och lokalisering m. m. 

Nuvarande förhållanden. SLL är centralt organ för statlig kemisk ana

lysverksamhet i fråga om produkter av jordbruk, skogsbruk och trädgårds

näring samt förnödenheter för dessa näringars behov. Verksamheten kan 

indelas i centrallaboratoriefunktioner, metodutvecklingsarbete och upp

dragsverksamhet. Laboratoriet fungerar dessutom som servicelaboratori

um för forsknings- och försöksinstitutioner på lantbrukets omräde. 

SLL är organiserat pil ett huvudlaboratorium vid Ultuna och en filial vid 
Röbäcksdalen i Umeä. Vid huvudlaboratoriet finns en foderavdelning, en 

jordavdelning och en särskild sektion för metodutveckling. Vid SLL finns 
f. n. 62 fasta tjänster och viss extraanställd personal. Av de totala kostna

derna avser ca 15 % ccntrallaboratoriefunktioner, 25 % metodutveck
lingsarbete och 60</(· uppdragsverksamhet. Uppdragsverksamheten består 
av kemiska rutinanalyser av främst jord, avfall. vatten, gödsel ochjordför

bättringsmedel samt av växtprodukter och fodermedel. Kostnadstäckning

en för uppdragsverksamheten har för budgetåret 1973/74 beräknats till 

69 ~1-. 

Förutom av SLL utförs lantbrukskemiska analyser främst av de lokala 

kemiska stationerna i Kristianstad. Skara och Visby. Stationerna är inrik

tade på uppdragsverksamhet. Antalet analyserade prov vid de lokala sta

tionerna är totalt ungefär dubbelt sil stort som vid SLL. Kemisk analys

verksamhet på lantbrukets område utförs även av Sveriges utsädesför
cning i Svalöv. Sädana analyser utförs även av flera statliga institutioner 

som komplement till deras huvuduppgifter. Vid statens växtskyddsanstalts 

kemiska avdelning utförs sålunda bl. a. analyser av bekämpningsmedels

rester i vegetabilieprodukter. Enligt beslut av 1974 års riksdag skall denna 

verksamhet föras över till SLL. Statens veterinärmedicinska anstalt utför 
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analyser av bl. a. fodermedel och vatten. Vid anstalten görs sftledcs under

sökningar av samma iimnen som vid SLL. Vid anstalten är dock undersök

ningarna inriktade på att kartlägga misstänkta förgiftningar hos djur. 

Utredningens ji"irslag. Kontrollanstaltutredningen framhtiller att en av 

dess uppgifter enligt direktiven är att undersöka möjligheterna till en sam

ordning av verksamheten vid de fyra kontrollanstalterna. Utredningen har 

i denna fråga redovisat sina synpunkter och ställningstaganden i delbetän

kandet om den framtida växtskyddsverksamheten. Utredningen anser att 

vinsterna med en sammanläggning av SLL med någon annan myndighet 

inte är sä stora att en sammanslagning är motiverad. 

Under den tid utredningen har bedrivit sitt arbete har statsmakterna fat

tat beslut om att SLL skall tillföras ny verksamhet. Således har 1974 års 

riksdag (prop. 1974: 47, NU 1974: 35, rskr 1974: 227 och prop. 1974: 109, 

JoU 1974: 23. rskr 1974: 242) beslutat att SLL skall överta det vattenlabo

ratorium i Stockholm som hört till förutvarande statens institut för före

tagsutveckling ocH att växtskyddsanstaltens kemiska avdelning skall över

föras till SIL. 

Vad gäller de analyser som f. n. utförs riiknar SLL med en tillbakagång 

beträffande de hittills vanligaste lantbrukskemiska analyserna. Antalet 

uppdrag i fråga om mer detaljerade och krävande proteinanalyser beräknas 

dock öka. Jordbrukets driftsanalyser av hemmaproducerade fodermedel 

växer till antalet. Hälsovårdsnämndernas uppdrag pä vatten- och livsme

delsomrädet förväntas fortsätta att öka. Miljövårdsområdi.:t är ocksft ett in

tressant område för SLL. Analysbehovet ökar här fortlöpande i takt med 

att miljövårdsarbetet fortskrider. Även när det gäller jordanalyser kan en 

ökning väntas i framtiden. 

Utvecklingen inom det analystekniska området kännetecknas bl. a. av 

en allt snabbare övergång till automatiserad analys samtidigt med att krav 
ställs pft ökad säkerhet för de genomförda analyserna. Detta innebär att 

SLL:s uppgifter på metodutvecklingsomrädet ökar i betydelse. Det är en

ligt utredningens mening av största vikt att SLL ges möjligheter att kunna 

fullgöra sina uppgifter härvidlag. 

Utgångspunkten för utredningens ställningstagande har varit att inom 

det lantbrukskemiska analysområdet bör finnas ett centralt statligt organ 

som har till uppgift att tillse att verksamheten inom området bedrivs på ett 

rationellt sätt. För att ge SLL denna ställning bör laboratoriet tillföras vis

sa myndighetsuppgifter som det f. n. saknar. De tillsynsuppgifter som lant

bruksstyrelsen har beträffande de lantbrukskemiska stationerna bör föras 

över till SLL. Lantbruksstyrelsens åliggande att fastställa taxa för SLL 

bör upphöra. Utredningen föreslår vidare att SLL får i uppgift att utse an

visningslaboratorier inom det lantbrukskemiska analysområdet. Det bör 

ankomma på SLL att för dessa laboratorier föreskriva analysmetoder och 

övervaka att analyserna utförs på ett tillfredsställande sätt. Taxan bör 

dock liksom nu fastställas av laboratorierna själva. 
h Riksdagen 1975/7~. I saml. Nr HJO. Bilaga 11 
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Utredningen tar upp relationerna mellan SLL och berörda institutioner 

vid Ultuna m:h. Röbäcksdalcn till behandling. Utredningen betonar vikten 

av att SLL utnyltjas av dessa i största mi.~jliga omfaltning. Problemet med 

att det kan vara ekonomiskt fördelaktigt för en institution att själv utföra 

sådana analyser som med fördel kan lämnas över till SLL anser utredning

en delvis bör kunna lösas genom att ett system med subventionerad taxa 

gentemot institutionerna införs. 

Beträffande SLL:s uppdragsverksamhet föreslår utredningen vissa rikt

linjer. Uppdragsverksamheten bör i princip vara självbärande. SLL:s ärli

ga anslagsframställningar bör utformas så alt statsmakterna ges möjlighet 

att ta ställning till med vilket underskolt laboratoriet skall tillåtas alt bedri

va sin uppdragsvcrksamhet. 

Utredningen anser det angeläget med en förstärkning av SLL:s resurser 

för metodutveckling. Tre nya tjänster bör inrättas. 

I fråga om filialer för SLL framhåller utredningen alt SLL:s styrelse fin

ner norrlandsfilialcn vara en ekonomisk belastning med hänsyn till att 

kostnadstäckningen där endast uppgår till ca 30 r:;.. Enligt utredningen ut

gör dock filialen ett värdefullt komplement till övrig verksamhet i Rö

bäcksdalen. Kostnaderna för filialen bör ses som en statlig satsning i avsikt 

att främja forsknings- och försöksverksamhet för det n<HTländskajordbru

ket. Åtgärder bör dock vidtas för att minska kostnaderna. 

1964 års riksdag (prop. 1964: 78. JoU 1964: 11. rskr 1964: 185) fattade 

principbeslut om alt en filial till SLL skall förläggas till Alnarp. Utred

ningen anser att analysunderlaget rned hänsyn till nu tillgängliga analysre

surser i Sydsverige inte är av den omfattningen att det är ekonomiskt för

svarbart att inrätta en filial i Alnarp. 
De ändrade uppgifter som utredningen föreslår för SLL motiverar en 

översyn av laboratoriets organisation. Nuvarande uppdelning pii. en foder

avdclning. en jordavdclning och en sektion för metodutveckling föreslås 

ersatt med en enhet för uppdragsvcrksamhet och en enhet för metodikut

veckling. Dessutom bör en ekonomisektion bildas och en rådgivande 

nämnd för metodfrågor inrättas. Ekonomisektionen bör tillföras en ny 

tjänst som hamlläggare. 

Utredningen förordar att SLL även i fortsättningen fär stå under ledning 

av en egen styrelse. 

Utredningen beräknar kostnaden för de fyra nya tjänsterna som föreslås 

till 350 000 kr. Utredningens förslag bör kunna genomföras den I juli 1976. 

Remissyttra11de11. Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts 

av statskontorct, byggnadsstyrclsen. riksrevisionsverkct. Jantbruksstyrel

sen. statens jordbru ksnämnd. statens livsmedels verk. SLL. statens natur

värdsverk. styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedi

cinska anstalt. länsstyrelsen i Västerbottens län, Umeä kommun, Lantbru

karnas riksförbund. Sveriges utsiidesförening. hushållningssiillskapcn i 
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Gotlands. Kristianstads och Skaraborgs län. Sveriges handelsträdgårds

mästareförbund. Centralorganisationen SACO/SR, Tjänstemännens cen

tralorganisation och AB Svensk laboratorietjänst. 

Flertalet rcmissinstanscr avstyrker förslaget att SLL skall ha tillsynen 
över de kemiska stationerna och utse anvisningslaboratorier. Förslaget att 

SLL skall föreskriva analysmetoder tillstyrks eller lämnas utan erinran. 

Förslaget att uppdragsvcrksamheten i princip bör vara självbärande till

styrks i huvudsak. Flera remissinstanser har dock synpunkter på den sub

ventionering av analysarbetet för lantbrukshögskolans institutioner som 

sker genom högskolans centrala förvaltning. Utredningens förslag att SLL 

bör fastställa taxan för SLL:s uppdragsvcrksamhct efter samråd med riks

revisionsverket tillstyrks eller lämnas utan erinran. Förslaget till organisa

tion av SLL tillstyrks eller lämnas utan erinran liksom också förslaget om 

filialen i Alnarp. Förslaget till resursförstärkning tillstyrks av eller lämnas 

utan erinran av flertalet rcmissinstanser. 

Föredra{;:amlen 

SLL är centralt organ för statlig kemisk analysverksamhet i fråga om 

produkter av jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring samt förnödenheter 

för dessa näringars behov. SLL utövar centrallaboratoriefunktioner samt 

bedriver metodutveckling och uppdragsverksamhet. Laboratoriet fungerar 

dessutom som servicelaboratorium för forsknings- och försöksinstitutio

ner på lantbrukets område. 

I likhet med remissinstanserna kan jag i stort sett ansluta mig till de för

slag som utredningen om kontrollanstalterna på jordbrukets område lagt 

fram. SLL bör alltjämt vara en fristående myndighet med egen styrelse. 

Verksamheten bör organisatoriskt fördelas pä en enhet för uppdragsverk

samhet och en enhet för metodutveckling. Dessutom bör inrättas en eko
nomisektion och en rädgivandc nämnd för metodfrågor. 

Förslaget att uppdragsverksamheten i princip skall vara självbärande bi

träder jag. SLL bör efter samråd med riksrevisionsverket fastställa taxa 

för uppdragsverksamheten. I likhet med utredningen vill jag framhålla att 

filialen i Röbäcksdalen är en betydelsefull statlig satsning för att främja 

forsknings- och försöksverksamheten för det norrländska jordbruket. U n

derskottet i denna verksamhet bör därför täckas av statsmedel. Den av 

riksdagen år 1964 beslutade filialen i Alnarp har aldrig kommit till stånd. 

Eftersom det numera inte föreligger behov av en sådan filial ansluter jag 

mig till utredningens förslag att filialen inte inrättas. 
I likhet med flertalet remissmstanser anse:r jag att lantbruksstyrelsen 

även fortsättningsvis bör ha tillsynen över de lantbrukskemiska stationer

na. Däremot bör det ankomma på SLL att föreskriva analysmetoder. 

Jag har vid anslagsberäkningen räknat medel för en tjänst för handlägga

re vid ekonomisektionen och en tjänst för handläggare vid enheten för me

todutveckling. 
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U ndcr f1beropande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för verksamheten vid statens lantbrukske

miska laboratorium som jag har förordat, 

2. till Statens lanthrukskemiska /ahoratorium: Uppdragsverksam

het för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

F 12. Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2756000 

3 335 000 

Under anslaget anvisas medel för metodutveckling m. m. och för att täc

ka eventuellt underskott i uppdragsverksamheten vid statens lantbrukske

miska laboratorium. 

Statens lantbrukskemiska luhoratorium 

Anslaget bör föras upp med 4 milj. kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag har anfört under punkten F 11 hemställer jag 

att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens lanthrukskemiska laboratorium för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 3 335 000 kr. 

F 13. Statens maskinprovningar 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 712608 

3 161000 

3 794000 

Statens maskinprovningar har till uppgift att prova i allmänna handeln 

förekommande maskiner för jordbruk, skogsbruk, trädgårdsbruk och livs

medelsindustri samt att lämna upplysningar om deras beskaffenhet genom 

att ge ut tryckta meddelanden rö;ande verkställda provningar. Bland ma

skinprovningamas uppgifter i övrigt ingår att lämna allmänheten råd och 

upplysningar samt att verka för en ändamålsenlig maskinanvändning. Ma

skinprovningarna är riksprovplats för grävmaskiner. 

Statens maskinprovningar leds av en styrelse. Chef för maskinprovning

arna är en föreståndare. Inom maskinprovningama finns en huvudexpedi

tion, tre allmänna avdelningar och en avdelning för livsmedelsindustrins 

maskiner. 
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1975/76 

Personal 

Handläggande personal Il 
Övrig personal 18 

29 

Anslag 

Lönekostnader 2 025 000 
Sjukvi'trd 3000 
Rcseersättningar 90000 

Därav utrikes resor (7000) 
Lokalkostnader 636000 
Expenser 224000 
Övriga utgifter 182 000 
Provning av grävmaskiner I 000 

3161000 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
maskin
provningar 

+I 
+3 

+4 

+923000 
+ I 000 
+ 10000 
(ej max.) 

+ 60000 

+994000 

Föredra
ganden 

+563000 
+ I 000 
+ 9000 

(-) 
+ 60000 

+633000 

Inkomster vid statens maskinprovningar. som redovisas på driftbudge

tens inkomstsida under uppbörd i statens verksamhet. beräknas till 1,2 

milj. kr. ( 1975/76 800 000 kr.). 

Statens maskinprovningar 

I. Pris- och löneomräkning 634000 kr.. varav 57 000 kr. avser höjt löne
kostnadspä!ägg. 

2. 0-alternativet innebär minskning av anslaget med 176 000 kr. 

3. En försöksledare behövs för provning av arbetsmaskiner för park
skötsel ( +99 000 kr.). 

4. Arbetsbelastningen är mycket hög vid institutionens tre allmänna av
delningar. Därför föreslås att en tjänst som biträdande försöksledare inrät
tas vid vardera avdelningen för att avkorta tiden för handläggning av olika 
provningsuppdrag och för ?.tt reducera arbetsbördan för resp. avdelnings
föreståndare (+261000 kr.). 

Färedraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Statens maskinprovningar för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förs lagsanslag av 3 794 000 kr. 
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F 14. Statens växtsortnämnd 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

99880 

142000 

182000 

Statens v~ixtsortnämnd har hand om uppgifter enligt växtföriidlarriittsla

gen ( 1971: 392) och kungörelsen ( 1968: 214 J om statsplombering av utsäde. 

Nämnden består av ordförande samt 13 andra ledamöter. Inom nämn

den finns en avdelning för växtförädlarrättsfrttgor samt en avdelning för 

odlingsvärdesprövning med en sektion för lantbruksväxter och en sektion 

för köksväxter. Hos nämnden finns ett kansli som förestås av en chef. 

Personal 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgijia 
Lönekostnader 
Sjukvi\rd 
Reseersiittningar 

Därav utrike~ resor 
Lokalkostnader 
Expenser 
Övriga utgifter 

Uppbiirdsmedel 
Avgifter 

Nettoutgift 

Statens växtsortniimnd 

1975/76 

2 

189000 
IOO 

46000 
124000) 
16000 
18000 
5900 

275000 

133 000 

142000 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
viixtsort
nämnd 

+56000 

+ 2000 
(+ 1000) 
+ 2000 
+ 2000 
+ I 000 

+63000 

+!0000 

+53000 

Föredra
ganden 

+56000 

+ 2000 
(+ I 000) 
+ 2000 
+ 2000 
+ I 000 

+63000 

+23000 

+40000 

Pris- och löneomräkning 53 000 kr.. varav 5 000 kr. avser höjt lönekost

nads pålägg. 

Fifredraga nde 11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Statens l'iixtsortnämnd för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 182 000 kr. 
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G. UTBILDNING OCH FORSKNING 

Vissa för jordbrukets högskolor gemensamma frågor 

I enlighet med statsmakternas beslut år 1974 (prop. 1974: 108. JoU 

1974: 25. rskr 1974: 255) inrättades den I januari 1975 styrelsen för jordbru

kets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt. Styrelsen är ge

mensam för lantbrukshögskolan. veterinärhögskolan. skogshögsko1an. 

statens veterinärmedicinska anstalt (SY A). statens skogsmästarskola och 

veterinärinrättningen i Skara - fältstation för veterinärhögskolan och lant

brukshögskolan. Vid samma tidpunkt inrättades en för högskolorna och 

SY A gemensam central förvaltning. Vidare fördes biblioteken vid högsko

lorna samman i en gemensam biblioteksorganisation. 

Jordbrukets högskolor har till uppgift att på vetenskaplig grund bedriva 

utbildning. forskning och försöksverksamhet. Verksamheten syftar till 

bl. a. att ge berörda näringar vägledning i praktiska frågor. Högskolornas 

nära anknytning till näringarna kommer till uttryck i sammansättningen av 

den gemensamma styrelsen. I denna finns representanter för bl. a. berörda 

myndigheter. intresseorganisationer och näringsliv. Styrelsen. som under 

sig har ett gemensamt rektorsämbete. en kollegieberedning och en utbild

ningsberedning. skall leda och samordna verksamheten vid myndigheter-

na. 

I enlighet med statsmakternas beslut år 1974 om den framtida organisa

tionen av växtskyddsverksamheten (prop. 1974: 109. JoU 1974: 23. rskr 

1974: 242) skall statens växtskyddsanstalt upphöra som särskild myndig

het. Beslutet innebär bl. a. att anstaltens forsknings- och försöksverksam
het samt delar av dess rådgivnings- och informationsverksamhet den I juli 

1976 förs över till lantbrukshögskolan. 

Styrelsen för jordbrukets hiiRskolor och statens 1·eteriniirmedicinska an
.1·talt 

Styrelsen föreslår att de kostnader för den centrala förvaltningen och 

biblioteksorganisationen m. m. vid jordbrukets högskolor och SVA. som 

innevarande budgetår bestrids från bl. a. högskolornas anslag till förvalt

ningskostnader och till bokinköp m. m .. nästa budgetår bestrids från två 

nya anslag benämnda Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedi

cinska anstalt: Förvaltningskostnader resp. Jordbrukets högskolor och 

statens veterinärmedicinska anstalt: Bokinköp m. m. 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1976/77 sammanfattar styrelsen 

huvudlinjerna i verksamheten vid jordbrukets högskolor och SV A och ger 

en översikt över de delar av verksamheten som kommer till uttryck i sty

relsens budgetförslag. 
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Anslagen till verksamheten vid jordbrukets högskolor och SY A uppgår 

innevarande budgetår till sammanlagt ca 199 milj. kr., varav högskolorna 

disponerar sammanlagt drygt 177 milj. kr. Den ekonomiska omslutningen 

uppgick budgetarct 1974/75 till sammanlagt drygt 255 milj. kr. Innevarande 

budgetår uppgår antalet anställda till totalt ca 3 500. 

Av de sammanlagda resurserna vid högskolorna beräknar styrelsen att 

ca 15 ''./:disponeras för 11thild11in1:. Årligen antas till grundutbildning vid 

högskolorna sammanlagt ca 500 studerande. Antalet studerande inkl. bl. a. 

studerande för forskarutbildning och specialstuderande uppgår innevaran

de budgetftr till drygt 2 000. 

Enligt styrelsen kan ett ökat behov av hortonomer förväntas i början på 

1980-talet. Redan nu föreligger det en brist på hortonomer. Styrelsen före
slår därför att antagningen till hortonomlinjen ökas från nuvarande 10 till 

15 studerande per år. 
På regeringens uppdrag utreder styrelsen f. n. konsekvenserna av en ök

ning av antalet studerande vid veterinärhögskolan och skogshögskolan. 

Styrelsen anmäler att den avser återkomma till denna fråga i sin anslags

framställning för budgetåret 1977/78. 

Tyngdpunkten i högskolornas verksamhet ligger på forskning och för

sök. Av de sammanlagda resurserna beräknar styrelsen att ca 80 % dispo

neras för dessa ändamål. 

Den nya organisationen för jon.I brukets högskolor och SY A skapar. en

ligt styrelsen. goda förutsättningar för en samordning av forskningen och 

därmed ett bättre utnyttjande av resurserna vid högskolorna. De senaste 

årens reformer innebär att huvudparten av all statlig forskning inom jord
brukets. trädgärdsnäringens. skogsbrukets och veterinärmedicinens områ

den kommer att infogas i samma organisation. Det vetenskapliga samarbe
tet underlättas genom tillkomsten av särskilda centra. i vilka ingår ämnes

mässigt närbesläktade institutioner frttn de olika högskolorna. 

Styrelsens anslagsframställning för budgetåret 1976/77 utgör resultatet 

av styrelsens. kollegieberedningens och utbildningsberedningens samlade 

bedömning av de mest angelägna anslagsbehoven för den verksamhet som 

omfattas av den nya organisationen. Vid bedömningen av nya anslagsbe

hov har styrelsen tagit till vara de möjligheter till samordning och samver

kan av utbildning och forskning m. m. som den nya organisationen med

ger. Styrelsen föreslår att anslagen till jordbrukets högskolor samt till den 

centrala förvaltningen för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt ca 

80 milj. kr. I första hand prioriterar styrelsen följande förslag. 

- Anslagsökningar som föranleds av den beslutade omorganisationen 

av växtskyddet och en förstärkning av växtskyddsforskningens resurser i 

övrigt. 
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- Ökat antal assistenttimmar vid lantbrukshögskolan och veterinärhög

skolan. 
- Förstärkning av veterinärhögskolans driftkostnadsanslag och lant

brukshögskolans försöksanslag. 
- Personalförstärkningar vid den centrala förvaltningen. 

- Förstärkning av biblioteksorganisationen. 

Jag äterkommer med en redovisning av styrelsens förslag beträffande 

tjänster m. m. vid min anmälan i det följande av högskolornas anslag. 

Styrelsen redovisar även konsekvenserna för högskolornas verksamhet 

vid en resursberäkning enligt 0-alternativet. Enligt styrelsens mening bör 

den nedskärning av verksamheten som detta alternativ innebär slås ut pro

portionellt över de berörda anslagen. 0-alternativet skulle för högskolornas 
del innebära en minskning av resurserna med sammanlagt ca 9 milj. kr. 

R e111issyttra11de 11 

Efter remiss har yttranden över styrelsens förslag om ökad antagning av 

studerande till hortonomlinjen avgivits av universitetskanslersämbetet .. 

skolöverstyrelsen. statens naturvärdsverk. arbetsmarknadsstyrelsen. sta

tens planverk. 1974 års trädgärdsnäringsutredning samt av Svenska kom

munförbundet. Tjänstemännens centralorganisation. Centralorganisatio

nen SACO/SR. Svenska lantarbctareförbundet. Svenska arbctsgivareför

eningen och Sveriges handelsträdgärdsmästareförbund. 

Remissinstanserna. med undantag av SACO/SR. tillstyrker styrelsens 

förslag eller lämnar det utan erinran. 

Föredroga11de11 

Innevarande budgetår disponerar jordbrukets högskolor sammanlagt 
drygt I 77 milj. kr. Ca 80 q. av de sammanlagda resurserna disponeras för 

forskning och försök och ca 15 <;:; för utbildning. En samordning av verk

samheten vid jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt (SVAJ inleddes genom riksdagens beslut är 1970 om lokalisering till 

Uppsala av veterinärhögskolan och SVA (prop. 1970: 37. JoU 1970: 23. 

rskr 1970: 235). Inrättandet den I januari 1975 av den gemensamma styrel

sen utgör ett ytterligare led i den samordningen (prop. 1974: 108. JoU 

1974: 25. rskr 1974: 255). Enligt riksdagens beslut är 1974 om den framtida 
organisationen av växtskyddsverksamheten (prop. 1974: 109. JoU 

1974: 23. rskr 1974: 242) skall vidare forsknings- och försöksverksamheten 

vid statens växtskyddsanstalt samt delar av anstaltens rådgivnings- och in

formationsverksamhet den I juli 1976 samordnas med verksamheten vid 

lantbrukshögskolan. Därutöver skall den del av skogshögskolans verksam

het som rör växtskyddsfrägor förläggas till Uppsala. Betydande resurser 

för forsknings- och försöksverksamhet på växt- och skogsskyddets områ

de kommer således att knytas till jordbrukets högskolor. 
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Besluten om samordning har i sin tur följts upp med beslut om lokal

försörjningen av de verksamheter som skall förläggas till Uppsala. För äm
nesmässigt närstående verksamheter vid lantbrukshögskolan och veteri

närhögskolan har ett hus<ljursvetenskapligt centrum uppförts. Ett kliniskt 
centrum är därjämte under uppförande. Härutöver har byggnadsstyrclscn 

fått i uppdrag att utföra anläggningar för ett ekologiskt miljövårdscentrum 

och ett genetiskt centrum, gemensamma för bl. a. lantbrukshögskolan och 
skogshögskolan. 

Styrelsen för jon.lbrukets högskolor och SV A har till uppgift att leda och 

samordna verksamheten vid högskolorna och anstalten. Detta innebär 
bl. a. att styrelsen, utifrån de mål som statsmakterna anger. har det över

gripande ansvaret för såväl planering och samordning av verksamheten 

som för prioritering av tillgängliga resurser mellan olika ändamål. Den 

samlade bedömning av anslagsbehoven för jordbrukets högskolor som nu 
för första gånge.n redovisas i styrelsens anslagsframställning för nästa bud

getår utgör, enligt min mening, ett värdefullt underlag för avvägningar och 

prioriteringar mellan olika resursbehov. Jag förutsätter att det skall bli 
möjligt för styrelsen att i sin fortsatta planering av verksamheten ta till va

ra också de möjligheter till omfördelning av tillgiingliga resurser som den 
nya organisationen erbjuder. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund av 
utvecklingen inom såväl jord- och skogsbruket som veterinärmedicinen. 

Ett väsentligt led i planeringen är också att undersöka vilka besparingar 

som kan göras genom ett rationellt utnyttjande av de gemensamma resur
serna. 

Styrelsen har i sin anslagsframstiillning för nästa budgetår i första hand 
prioriterat ökade resurser för bl. a. växtskyddsverksamheten. 

Vid min anmälan av frågan om den framtida organisationen av växt
skyddsverksamheten anförde jag bl. a. att starka motiv finns för fortsatta 
växtskyddsinsatser från samhällets sida. Kraven på att växtskyddsåtgär
der utformas så att de kan godtas från miljövårds- och livsmedelssynpunkt 
fordrar i första hand ökade forskningsinsatser. Jag vill här särskilt peka på 

behovet av den forskning som syftar till att få fram alternativ till nuvarande 

kemiska bekämpningsmetoder. Inom ramen för de ytterligare medel som 

nästa budgetår kan ställas till förfogande för högskolornas verksamhet har 

jag därför prioriterat en förstärkning av resurserna för växtskyddsverk

samheten. Jag kommer vid min anmälan av anslagen Lantbrukshögskolan: 

Förva.ltningskostnader och Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten 

att redovisa mina förslag. 

Styrelsen har föreslagit att antagningen till hortonomlinjen ökas från nu
varande 10 till 15 studerande per år. Remissinstanserna har, som jag redo

visat i det föregående, med ett undantag tillstyrkt förslaget eller lämnat det 
utan erinran. Styrelsen har också anmält att man i sin anslagsframställning 

för budgetåret 1977/78 avser att redovisa konsekvenserna av en ökning av 

anta.Jet studerande vid veterinärhögskolan och skogshögskolan. 
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Enligt min mening bör en samlad bedömning göras av de resursbehov 
som följer av en ökad antagning av studerande till de olika utbildningslin
jcrna vid högskolorna. Den gemensamma organisationens möjligheter till 
samordning kan då bättre beaktas. Jag är därför inte beredd att nu ta ställ

ning till styrelsens förslag att öka antagningen av studerande till hortonom
utbildningen. 

Mina förslag i det följande i vad avser resurser för verksamheten vid 

jordbrukets högskolor innebär en uppräkning av de berörda anslagen för 
nästa budgetår med sammanlagt drygt 57 milj. kr. till 234 milj. kr. 

G 1. Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: Cen
tral förvaltning 

Nytt anslag (förslag) 17 770 000 

Från anslaget föreslås kostnaderna för den för jordbrukets högskolor 
och statens veterinärmedicinska anstalt gemensamma centrala förvaltning
en och biblioteksorganisationen bli bestridna. 

Den gemensamma förvaltningen består av bl. a. avdelningar för adminis
tration. utbildning, forskning, försök och information. basresurser och 
budget, försöksintendentens avdelning samt en serviceavdelning. 

Den gemensamma biblioteksorganisationen är uppdelad på ett huvud
bibliotek på Ultuna och filialbibliotek i resp. Alnarp. Skara, Garpenberg 
och Umeå. Filialbiblioteket i Umeå har ställning som skogsbibliotek av 
rikskaraktär. 

Personal 

Central förl!altning 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Bibliotek m. m. 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vete
rinärmedi
cinska anstalt 

+ 43 
+141 

+ 14 
+ 25 

1 +223 

Föredra
ganden 

+ 41 
+135 

+Il 
+ 24 

1 +211 
1 Varav sammanlagt 210 tjänster innevarande budgetår redovisas under anslagen 
Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader, Veterinärhögskolan: Förvaltnings
kostnader och Skogshögskolan: Förvaltningskostnader. 
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Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersiit t ni ngar 

Diirav utrikes resor 
Expenser 

Därav akademiska högtid
ligheter 

Förberedelser för nytt 
anslagssystem 

Beräknad iindring 1976/77 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vete
rinärmedi
cinska anstalt 

+17030000 
+ 30000 
+ 200000 

(+ 5000) 
+ 3040000 

(+ 29500) 

+ 100000 
2 +20400000 

Föredra
ganden 

+15266000 
+ 30000 
+ 191 000 

(+ 5000) 
+ 2 283 000 

( + 26000) 

2 +17770000 

2 Varav sammanlagt 14 123 000 kr. innevarande budgetår anvisas under de i noten 
I upptagna anslagen samt anslaget Skogshögskolan: Driftkostnader. 

Styrelsen fi"ir jordbrukets hijgs/.:olor och Slaten.1· 1·eteriniir111edici11s/.:a an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 4 383 000 kr.. varav 355 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. Tvi'l tjänster som förste byri'lsekrcterare. varav en vid personalsektio

nen och en för basresurser och budget ( + 182 000 kr.). 

3. En tjiinst som dokumentalist och två tjänster som bibliotekarie. varav 

en vid veterinärbiblioteket i Skara och en för filial- och institutionstjänst 
( +285 000 kr.). 

4. En tjänst som amanuens vid utbildningsavdclningen ( + 75 000 kr.). 

5. Medel för vaktmästar- och biträdcspersonal ( +437 000 kr.). 

6. Ökad mcdelsanvisning för expenser m. m. ( +915 000 kr.). 

Föredraganden 

I enlighet med statsmakternas beslut år 1974 (prop. 1974: 108. JoU 

1974: 25. rskr 1974: 255) inrättades den I januari 1975 en för lantbrukshög

skolan. veterinärhögskolan, skogshögskolan och statens veterinärmedi

cinska anstalt gemensam central förvaltning och biblioteksorganisation. 

Jag förordar att de kostnader för den gemensamma förvaltningen och bib

lioteksorganisationen vid högskolorna som innevarande budgetår bestrids 

från anslagen Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader. Veterinärhög

skolan: Förvaltningskostnader. Skogshögskolan: Förvaltningskostnader 

och Skogshögskolan: Driftkostnader nästa budgetår bestrids från ett nytt 
förslagsanslag benämnt Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedi

cinska anstalt: Central förvaltning ( 14 123 000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
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17 770 000 kr. Jag har därvid räknat medel bl. a. för en tjänst som handläg

gare vid personalsektionen (2). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Jordbrukets högskolor och statens l'eteriniirmedicinska an

.Hult: Cl!ntral förvaltning för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

s lagsanslag av 17 770 000 kr. 

G 2. Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: Bokin

köp m.m. 

Nytt anslag (förslag) I 293 000 

Från anslaget föreslås omkostnaderna för biblioteksverksamheten vid 
den för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt ge

mensamma bibliotcksorganisationen bli bestridna. 

Styrelsen .for jordbrukets högskolor och stall'ns 1·eteri11iir111nlicinska an

stalt 

I. Prisomräkning 240 000 kr. 

2. Medel för uppbyggnad av bibliotekstilialen i Garpcnbcrg och veteri

närbibliMekct i Skara ( +60 000 kr.). 

3. Medel för verksamheten vid biblioteksfilialen i Garpenberg samt för 

bokbindning ( +215000 kr.). 
Anslaget bör föras upp med sammanlagt I 466 000 kr., varav 951 000 kr. 

motsvarar medel för de omkostnader för biblioteks verksamheten vid jord

brukets högskolor som innevarande budgetår bestrids från högskolornas 

anslag till bokinköp m. m. 

Fijredraganden 

I enlighet med statsmakternas beslut år 1974 (prop. 1974: !08. JoU 
1974: 25. rskr 1974: 255) har biblioteken vid lantbrukshögskolan, veterinär
högskolan och skogshögskolan den I januari 1975 förts samman i en ge
mensam biblioteksorganisation. Jag förordar att de omkostnader för bib
lioteksvcrksamheten som innevarande budgetår bestrids från anslagen 

Lantbrukshögskolan: Bokinköp m. m. anslagsposten Biblioteksverksamhe

ten, Veterinärhögskolan: Bokinköp m. m. och Skogshögskolan: Bokinköp 

m. m. nästa budgetår bestrids från ett nytt reservationsanslag benämnt 

Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: Bokinköp 

m. m. (951000 kr.). Den reservation som vid utgången av budgetåret 

1975/76 finns på dessa anslag, i vad avser anslaget Lantbrukshögskolan: 
Bokinköp m. m. reservationen på anslagsposten Biblioteksverksamheten, 

bör föras över till det nya anslaget. 
Vid min beräkning av anslaget har jag som en engångsanvisning räknat 
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medel för uppbyggnad av biblioteksfilialen i Garpenberg och veterinärbib
lioteket i Skara ( +60000 kr.). Jag har vidare räknat medel för bokbindning 

(+155000 kr.). 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med sammanlagt I 293 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordbrukets högskolor och statens 1·eterinärmedicinska an

stalt: Bokinköp m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av I 293 000 kr. 

G 3. Lantbrukshögskolan: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

59307 526 

65 695000 

71453000 

Vid lantbrukshögskolan bedrivs utbildning. forskning, försöksverksam

het och rådgivning på jordbrukets och trädgårdsnäringens områden. För

söksverksamhcten omfattar även renskötseln. Högskolan är organiserad 

på 16 institutioner. en konsulentavdelning och 11 försöksdistrikt. Utbild

ningen av agronomer, hortonomer och landskapsarkitekter är femårig. 

Varje år antas 145 studerande. varav 105 på agronomlinjen, 10 på horto

nomlinjen och 30 på landskapsarkitektlinjen. Vid institutionen för lantmäs

tar- och trädgårdsteknikerutbildning antas årligen 128 studerande till lant

mästarkursen och 105 studerande till trädgårdsavdelningens kurser. För

söksvcrksamheten. som följer ett program som årligen fastställs av styrel

sen (riksförsöksprogrammet), bedrivs inom institutionernas försöksavdel

ningar och vid högskolans försöksstationer i skilda delar av landet. Genom 

konsulentavdelningen förmedlas resultaten av forskning och försöksverk

samhet till bl. a. de statliga rationaliseringsorganen på jordbrukets och 
trädgårdsnäringens områden. 

Lantbrukshögskolan lyder under styrelsen för jordbrukets högskolor 

och statens veterinärmedicinska anstalt. 

Personal 

Utbildning, ji1rskning 
och försöksverksamhet 
Lärare, försöksledande 

personalm. tl. 

1975/76 

261 

Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vete
rinärmedi
cinska anstalt 

'+ 52 

Föredra
ganden 

1+30 
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Bibliotek 111.111. 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Ct'nfmla jl:in·altningen 
Handläggande personal 
Övrig personal 

l\onsulen tt11·delni11gc11 
Hand läggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utgijia 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

IXirav akademiska hög
tidligheter m. m. 

Doktorandstipendier 
Bidrag till tryckning av 

doktorsavhandlingar m. m. 
Driftkostnader för 

baljväxt laboratoriet 
Utländska forskare 
Bidrag till driften av 

Norrvikens triidgårdar 
Kostnader för undervisnings

odlingar på Alnarp 

Uppbiirds1111•tl1•/ 
Försålda baljväxtkulturer 

m.m. 

Nettoutgift 

1975/76 

6 
18 

24 
81 

16 
12 

418 

34690000 
200000 
445 000 
(11500) 

28 891 000 
1195000 

(16 000) 
140000 

9000 

72000 
28000 

100000 

65770000 

75000 

65695000 

BerHknad ändring 1976/77 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vete
rinärmedi
cinska anstalt 

- 6 
- 18 

- 24 
81 

a+ 2 

- 75 

+5626000 

- 100000 
(- 4500) 
+4810000 
-I 155000 

(- 16000) 
+ 20000 

+ 36000 

+ 100000 

+9337000 

+9337000 

Föredra
ganden 

2_ 6 
2-18 

2-24 
2-81 

"+ 2 

-97 

+2 280000 
18000 

- 113000 
(- 4500) 
+4670000 
-I 117000 

(- 16000) 
+ 20000 

+ 36000 

+5758000 

+5758000 

1 Varav 25 tjänster innevarande budgetår redovisas under anslaget Statens växt
skyddsanstalt. 

2 Tjänsterna föreslås budgetåret 1976/77 bli redovisade under anslaget Jordbru
kets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: Central förvaltning. 

3 Tjänsterna redovisas innevarande budgetår under anslaget Statens växtskydds
anstalt. 
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Styrelsen för jordhmkl'ts hiigsko/or och statens l'etcri11iirmedici11ska an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 4045000 kr.. varav 922000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. Lönekostnaderna vid sammanlagt 27 tjänster. vilka innevarande bud

getår bestrids från anslaget Statens växtskyddsanstalt. bör fr. o. m. nästa 

budgetflr bestridas från förevarande anslag ( +2 335 000 kr.). 

Därutöver föreslår styrelsen att sammanlagt sex nya tjänster för växt

skyddsverksamheten inrättas nästa budgetår. 

Verksamheten vid försöksavdelningen för nematoder är underdimensio

nerad i förhållande till andra forskningsområden inom växtskyddet. En 

tjänst som statsagronom. med placering i Alnarp. bör inriittas ( + 138 000 

kr.). 

Resistensbiologin i landet bör förstärkas. En försöksavdelning för resi

stensbiologi. förlagd till Alnarp. och en tjänst som statsagronom bör därför 

inriittas ( + 138 000 kr.). 

Vid försöksavdelningen för skadedjur i Alnarp bör en tjänst som för

söksledare för frågor rörande biologisk och integrerad bekämpning av ska

dedjur inrättas ( + 109 000 kr.). 

I samband med att växtskyddsanstaltens filial i Röbäcksdalen ombildas 

till en försöksavdelning för norrländskt växtskydd bör tjänsten som filial

föreståndare omvandlas till en tjänst som statsagronom ( + 30 000 kr.). 

Vidare bör en tjänst som försöksledare i norrländskt växtskydd inrättas 

( +I 09 000 kr.). 
Arbetet med framst1illning av friskt växtmaterial vid försöksavdelningen 

för virussjukdomar är av stor betydelse för trädgärdsniiringen. En tjänst 

som försöks ledare bör inrättas ( + I09 000 kr.). 

Resurserna vid avdelningen för diagnostik och upplysning bör förstärkas 

med en tjänst som försöksledare för handläggning av viixtskyddsfrågor hu

vudsakligen på trädgårdsområdet ( + 109 000 kr.). 

3. Ytterligare 8000 assistenttimmar. varav 1500 behövs för den av sty

relsen föreslagna ökade antagningen av studerande till hortonomlinjen 

( +598 000 kr.). 

4. För samordning av elcktronmikroskopieringen vid jordbrukets hög

skolor och statens veterinärmedicinska anstalt bör en tjänst som forsk

ningsingenjör. gemensam för myndigheterna på Ultuna, inrättas. Av kost

naden belöper sig 1/3 på lantbrukshögskolan (+35000 kr.). 

5. Arbetsmiljöfrågorna blir alltmer viktiga inom jord- och trädgårdsbru

kel. En tjänst som forskarassistent inom området lantbrukets arbetsmiljö

frågor bör därför inrättas ( + 100000 kr.). 

6. Två tjänster som yrkeslärare vid institutionen för lantmästar- och 

trädgårdsteknikerutbildning bör omvandlas till två tjänster som adjunkt 

( +29000 kr.). 

7. En tjänst som förste konsulent i radiobiologi. personlig för Åke 

Eriksson (+105000 kr.). 
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8. En tjänst som statsagronom i fodermedelsteknik. en tjänst som för
söksledare i ogräs och en tjänst som försöksledare i företagsekonomi bör 

inrättas i stället för motsvarande extra tjänster som innevarande budgetår 

bekostas från anslaget Lantbrukshögskolan: Försöks verksamheten 
( +357000 kr.). 

9. En tjänst som universitetsadjunkt i växtmateriallära ( +93 000 kr.). 

I 0. En professur i ekokemi ( + 145 000 kr.). 

11. En tjänst som universitetslektor i trädgårdsodlingens driftsekonomi 

bör omvandlas till en professur i trädgårdsodlingens företagsekonomi 
(+13000 kr.). 

12. En tjänst som försöksledare bör inrättas vid försöksavdelningen för 

vattenvård (+109000 kr.). 

13. Vid försöksavdelningen för prydnadsväxtodling bör inrättas en 

tjänst som försöksledare med speciell inriktning på frilandsodling 

(+109000 kr.). 

14. En tjänst som forskarassistent i radiobiologi ( + 100000 kr.). 

15. En tjänst som universitetslektor i landskapsarkitektur ( + 132 000 
kr.). 

I 6. En tjänst som statsagronom i allmänna avelsfrågor ( + 138 000 kr.). 

17. Anslaget bör i övrigt räknas upp med ( + 139 000 kr.). 
I särskild skrivelse den I september 1975 har styrelsen föreslagit att en 

professur i genetik. personlig för Axel Nygren, inrättas. Samtidigt bör den 

på övergångsstat förda tjänsten som biträdande professor dras in. 

Föredragamlen 

Jag vill erinra om vad jag anförde vid min anmälan av vissa för jordbru

kets högskolor gemensamma frågor. För en förstärkning av växtskyddets 

resurser har jag således beräknat medel för en tjänst som statsagronom i 
nematologi och en tjänst som statsagronom i resistensbiologi. Vidare har 
jag beräknat medel för en tjänst som försöksledare vid försöksavdelningen 
för skadedjur och en tjänst som försöksledare vid försöksavdclningen för 
virussjukdomar (2). 

Jag biträder därutöver styrelsens förslag att tjänsten som filialförestån

dare vid statens växtskyddsanstalts filial i Röbäcksdalen omvandlas till en 
tjänst som statsagronom i samband med att avdelningen organiseras som 

en försöksavdelning för norrländskt växtskydd (2). 

Vidare har jag beräknat medel för den forsknings- och försöksverksam

het inom växtskyddets område som innevarande budgetår bekostas från 

anslaget Statens växtskyddsanstalt ( + 2 337 000 kr.). 
I likhet med styrelsen anser jag att en förstärkning av resurserna för 

forskning inriktad på arbetarskydds- och arbetsmiljöfrågor inom jord- och 

trädgårdsbruket är angelägen. Jag har därför beräknat medel för en tjänst 

som forskarassistent (5). 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

7 Riksdagen 1975/71>. I sam!. Nr HlO. Bilaga 11 
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71 453 000 kr. Jag har därvid räknat med att de kostnader för den för jord
brukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt gemensamma 

förvaltningen. som innevarande budgetår bestrids från detta anslag. nästa 

budgetår skall bestridas från anslaget Jordbrukets högskolor och statens 

veterinärmedicinska anstalt: Central förvaltning. 

Jag hemställer att regeringen föresli\r riksdagen 

att till Lanthruk~·högskolan: Förvalt11i11vkostnader för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 71 453 000 kr. 

G 4. Lantbrukshögskolan: Driftkostnader 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

12537491 

12 837000 

15936000 

Reservation I 034018 

Frfm anslaget bestrids omkostnader m. m. för institutionernas verksam

het samt lönekostnader för teknisk och ad;ninistrativ personal vid institu

tionerna. 

Styrelsen för jordbrukets hiigskolor och statens l'eteri11ärmedici11ska an

.Halt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 060 000 kr.. varav 223 000 kr. avser 

höjt lönekostnadsptllägg. 
2. Den publikationsverksamhet som f. n. bekostas från anslagen Statens 

växtskyddsanstalt och Lantbrukshögskolan: Bokinköp m. m. bör nästa 

budgetär bekostas frän förevarande anslag ( + 387 000 kr.). 

3. Medel för tvä tjänster som intendent ( + 153 000 kr.). 

4. Medel för pedagogiskt utvecklingsarbete och nya utbildningskurser 

m. m. ( + 340 000 kr.). 

5. Det ökade antalet studerande ställer krav på ytterligare resurser 

( + 130000 kr.). 

6. Medel för anskaffning av vetenskaplig utrustning samt för en för

stärkning av högskolans resurser i övrigt ( +459 000 kr.). 

7. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 

4 529 000 kr. till 17 366 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 3 099 000 kr. Jag har 

därvid beräknat medel för den publikationsverksamhet som innevarande 

budgetår bekostas från anslagen Statens växtskyddsanstalt och Lant

brukshögskolan: Bokinköp m. m. anslagsposten Publikations verksamheten 

(2). Den reservation som vid utgången av budgetåret 1975/76 finns på 

nämnda anslagspost bör föras över till detta anslag. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantbrukshögskolun: Driftkostnader för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservationsanslag av 15 936 000 kr. 

G 5. Lantbrukshögskolan: Försöksverksamheten 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

26992657 
30041 000 
38941000 

Reservation 755915 

Fri'm anslaget bestrids vissa driftkostnader för högskolans försöksverk
samhct. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen för Föredra-
jordbrukets ganden 
högskolor och 
statens vete-
rinärmedi-
cinska anstalt 

Försöks verksamheten 28544000 +13458000 +8900000 
Ersättning till domänverkt!ls 

fond för upplaten mark 1497000 

30041000 +13458000 +8900000 

Styrelsen fiir jordhrukets högskolor och statens l'eteriniirmedicinska an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 7 197000 kr .. varav 684000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. Den försöksverksamhet inom växtskyddets område, som innevaran
de budgetår bekostas frän anslaget Statens växtskyddsanstalt. bör nästa 
budgetår bekostas frän förevarande anslag ( + 3 429 000 kr.). Samtidigt bör 
de berörda avdelningarna redan frän början fä de personella och övriga re
surser som behövs för en effektiv verksamhet ( +332000 kr.). 

Därutöver bör för nästa budgetår medel anvisas till nya projekt. Dessa 
omfattar bl. a. undersökningar rörande omfattningen och arten av lagrings

rötor i landet och olika åtgärder för att avhjälpa rötskador. urval av friskt 
plantmaterial som en form av giftfritt skydd mot växtvirus samt möjlighe

ten att ersätta kemisk bekämpning med andra bekämpningsmetoder 
(+I 000000 kr.). 

3. För försöksverksamheten i övrigt bör medel anvisas till sammanlagt 
121 nya projekt vid försöksavdelningarna. varav 3 samordnade, 39 inom 
jordbrukssektionen, 40 inom husdjurssektionen. 13 inom trädgärdssektio
nen. 22 inom tekniska sektionen och 4 vid företagsekonomiska försöksav-
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delningen. I första hand bör medel anvisas för de tre samordnade projek
ten rörande miljövård. energi och arbetsmiljö samt för regional försöks

vcrksamhet och för betesfrågor (+I 500 000 kr.). 

Föredra!(anden 

Jag vill erinra om vad jag anförde vid min anmälan av vissa för jordbru

kets högskolor gemensamma frågor. Vid min beräkning av detta anslag har 

jag således särskilt beaktat behovet av ytterligare resurser för forsknings

och försöksverksamhet på växtskyddets område ( +500 000 kr.). 

Vidare har jag beräknat medel för den forsknings- och försöksverksam

het som innevarande budgeH\.r bekostas frår: anslaget Statens växtskydds

anstalt ( + 3 429 000 kr.). 
Vid min beräkning av anslaget har jag beaktat behovet av medel för in

träffade eller förväntade löne- och prisstegringar. Anslaget bör för nästa 

budgetår räknas upp med sammanlagt 8 900 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lantbrukshögskolan: Fiirsöksverksamheten för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 38 941 000 kr. 

G 6. Lantbrukshögskolan: Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 000 

1000 

Anslaget avser de jordbruksegendomar som lantbrukshögskolan dispo

nerar för sin försöksverksamhet samt Alnarps trädgårdar. Regeringen fast
ställer årligen en stat för jordbruks- och trädgårdsdriften vid dessa enheter. 

Styrelsen för jordbrukets högskolor orh statens veterinärmedicinska an

.Halt 

Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder styrelsens förslag. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 
att till Lantbrukshögskolan: Lantbruksdriften vid försöksstationer

na m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av I 000 

kr. 

G 7. Veterinärhögskolan: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

21 106777 

22033000 

33079000 
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Vid veterinärhögskolan bedrivs utbildning. forskning och försöksverk

samhet pä. det veterinärmedicinska området samt djursjukvård. Verksam

heten är uppdelad på 16 institutioner samt en till Skara förlagd försöks

gård. Utbildningen vid högskolan omfaltar till veterinärmedicine kandidat

examen två läsår och till veterinärexamen ytterligare tre och ett halvt läs

år. Varje är antas 50 studerande. 

Veterinärhögskolan lyder under styrelsen for jordbru kels högskolor och 

statens veterinärmedicinska anstalt. 

Personal 
Utbildning och forskning 
Lärare m. fl. 

Biblioteket 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Centrala fönaltningen 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersällningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav akademiska hög
tidligheter m. m. 

Doktorandstipendier 
Bidrag till tryckning av 

doktorsavhandlingar 
Ersättning för avskaffade 

examensavgifter 
Utländska forskare 
Kursmikroskop m. m. för 

studerande 
Underhåll av park 
Utgifter för djursjukvården 

1975/76 

108 

3 
3 

3 
25 

142 

12528000 
45 000 
44 500 
(3 000) 

8 985 000 
302 500 

(5 000) 
43 000 

10000 

I 000 
11 000 

50 000 
12 000 
1 000 

22 033 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens veterinär
medicinska 
anstalt 

.:.12 

- 3 
'- 3 

- 3 
1-25 

-22 

+ I 517 000 
-/- .15 000 

11 000 
(-) 

i 11089000 
294 000 

Föredra
ganden 

3 
3 

3 
-25 

I .. 34 

138 000 
JO 000 
12 000 

(-) 
I 11 149 000 

281 000 

(- 5000) (- 5 000) 
6 000 6 000 

..i_ 35 000 35 000 

+ 2000 I 000 

-/-12 359 000 + 11046000 

' Tjänsterna föreslås budgetåret 1976/77 bli redovisade under anslaget 
Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: Central för-
valtning. · 
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Styrelsen fiir jordbrukets högskolor och statens l'eterinärmedicinska an

stalt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 11 148000 kr .. varav 319000 kr. avser 
höjt lönekostnadspälägg. 

2. Ytterligare 8 000 assistenttimmar ( +598 000 kr.). 

3. En tjänst som biträdunde professor i sjukdomsgenetik och husdjurs

hygien bör omvandlas till en professur i sjukdomsgenetik ( + 13 000 kr.). 

4. En tjänst som forskarassistent vid institutionen för sjukdomsgenetik 

och husdjurshygien ( + 100 000 kr.). 

5. En tjänst som universitetslektor i medicin Il (idisslare) ( + 132000 kr.). 

6. ljänsten som förste lärare i artificiell insemination bör omvandlas till 
en tjiinst som biträdande professor ( +22000 kr.). 

7. För samordning av elektronmikroskopieringen vid jordbrukets hög

skolor och statens veterinärmedicinska anstalt bör en tjänst som forsk

ningsingenjör. gemensam för myndigheterna på Ultuna. inrättas. Av kost

naden belöper sig I /3 på veterinärhögskolan ( + 35 000 kr.). 

8. Som ett första led i uppbyggnaden av den veterinärmedicinska radio

biologin bör en professur i radiobiologi inrättas ( + 145 000 kr.). 

9. En tjänst som biträdande professor i klinisk radiologi ( + 131 000 kr.). 

10. Anslaget bör i övrigt räknas upp med ( + 35 000 kr.). 

Fiiredraga nden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

33 079 000 kr. Jag har därvid räknat med att de kostnader för den för jord

brukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt gemensamma 

förvaltningen. som innevarande budgetår bestrids från detta anslag. nästa 

budgetär skall bestridas från anslaget Jordbrukets högskolor och statens 
veterinärmedicinska anstalt: Central förvaltning. Jag vill i detta samman

hang erinra om att jag vid min anmälan av anslaget Veterinärinrättningen i 

Skara: Djursjukhuset beräknat medel för en tjänst som klinikveterinär för 

bl. a. undervisning av studerande vid veterinärhögskolan. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Veterini.irhögskolan: Förmltningskostnader för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 33 079 000 kr. 

G 8. Veterinärhögskolan: Driftkostnader 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

8205 299 

8957000 

10937000 

Reservation 196613 

Från anslaget bestrids omkostnader m. m. för institutionernas verksam

het samt lönekostnader för teknisk och administrativ personal vid institu
tionerna. 
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Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

.Halt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 2088000 kr., varav 186000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. Vid veterinärinrättningen i Skara behövs för gemensamma funktioner 

bl. a. en tjänst som intendent. en tjänst som institutionssekreterare, en 

tjänst som vaktmästare och en tjänst som telefonist samt för hovslagarsko

lan och avdelningen för hov- och klövvärdslära en tjänst som tillsynsman 

och två tjänster som hovslagare ( +468 000 kr.). 

3. För verksamheten vid kliniskt centrum på Ultunaomrädet behöv~. en 
tjänst som intendent och en tjänst som assistent ( + 161 000 kr.). 

4. Till institutionen för virologi, biomedicinskt centrum i Uppsala, bör 

knytas en tjänst som institutionssekreterare och en tjänst som ekonomibi

träde. Därutöver bör de av högskolans institutioner som kommer att för

läggas till biomedicinskt centrum tillföras ytterligare resurser för att kunna 

täcka kostnaderna för gemensam service m. m. ( +282 000 kr.) 
5. Medel för pedagogiskt utvecklingsarbete och ökad undervisnings

verksamhet i Skara m. m. ( +290000 kr.). 

6. Medel för anskaffning av vetenskaplig utrustning samt för en för

stärkning av högskolans resurser i övrigt ( +420 000 kr.). 

7. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 

3 709 000 kr. till 12 666 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med I 980000 kr. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Veterinärhögskolan: Drijikostnader för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservationsanslag av 10 937 000 kr. 

G 9. Veterinärhiigskolan: Försöksverksamhet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

370000 
599000 
748000 

Reservation 

Frän anslaget bestrids kostnader för högskolans försöksgärd i Skara. 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

.1·talt 

I. Pris- och löneomräkning 159 000 kr.. varav 13 000 kr. avser höjt lönc
kostnadspälägg. 

2. Vid institutionen för medicin Il (idisslare) bör en försöksavdclning in
rättas ( + 180 000 kr.). 
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3. För ökad verksamhet vid försöksgårdcn i Skara och försöksavdel

ningen för husdjurshygien behövs ytterligare medel ( + 246 000 kr.). 

4. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 585 000 

kr. till I 184000 kr. 

Fiiredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 149 000 kr. Jag hemst~il

ler att regeringen föreslår riksdagen 

att till Veteri!liirhiigs/..olan: Fiirsiik.l"l'crksamhl't för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 748 000 kr. 

G 10. Veterinärhögskolan: Lantbruksdriftcn vid försöksgiirden 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 000 

I 000 

I 000 

Styrelsen }i"ir .i"rdhrukets hiigskol"r och statens veterinärmedicinska an

stalt 

Anslaget bör föras upp med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder styrelsen~ förslag. Jag hemställer att regeringen föreslår 

riksdagen 

att till Vcfl'riniirhiigsk"lan: LantbruksdrUten l'id Jörsiiksgården för 
budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

G 11. Skogshögskolan: Förvaltning.'ikostnader 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

19827 343 

20107000 

25 807000 

Vid skogshögskolan bedrivs utbildning, forskning och försöksverksam

hct på skogsbrukets område. Verksamheten är uppdelad på 19 institutio

ner och avdelningar fördelade på fyra institutionsgrupper. vartill kommer 

fem försöksparker samt fältstationer. Utbildningen vid högskolan är fyra

årig. De första tre åren omfattar vart och ett tre terminer och det fjärde året 

två terminer. Undervisningen är under första läsåret förlagd till Garpen

berg. Varje år antas 40 studerande. 

Skogshögskolan lyder under styrelsen för jordbrukets högskolor och 

statens veterinärmedicinska anstalt. 
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Personal 

Utbi/J11i11g, .fi1rsk11i11g 
,,.·!zf.Jrsiik.1·1·erksamlzet 
Lärare. försökslcdamle 

personal m. fl. 

Sk11gshihli111eke1 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Ce11trala .f('in·a//11i11ge11 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Utg(fier 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Rcseersiittningar 

Därav utrikes resor 
Lokalkostnader 
Expenser 

Därav akademiska 
högtidligheter m. m. 

Ersättning till domänverkets 
fond för upplhtcn mark 

Bidrag till tryckning av 
doktorsavhandlingar m. m. 

Doktorandstipendier 
Underhåll av parker och 

byggnader 

UppbijrJ.1·m,,dcl 
Avgifter för bränsle och 

elektriskt ljus 
Försäljning av publikationer 
Hyresinkomster 

Nettoutgift 

1975/76 

149 

2 
3 

8 
30 

192 

15176700 
53 000 
86000 
(i 5 000) 

4 185 000 
440000 

(5000) 

85000 

20000 
65000 

21000 

20131700 

7000 
12 100 
5 600 

20107000 

Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens veterinär
medicinska 
anstalt 

2 
- 3 

- 7 
-30 

1-42 

+1684000 

+ 308000 
(-) 

+6555 000 
- 316000 

(- 5000) 

+ 50000 
+ 9000 

+ 3000 

+8293000 

Il 000 
3000 

+8307000 

Föredra
ganden 

-4 

2 
- 3 

- 7 
-30 

'-46 

- 212000 
7000 

14000 
(-) 

+6269000 
- 410000 

(- 5000) 

+ 50000 
+ 9000 

+ 2000 

+5687000 

Il 000 
2000 

+5700000 

'Tjänsterna föreslås budgetåret 1976/77 bli redovisade under anslaget Jordbru
kets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: Central förvaltning. 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens 1·eteriniirmedicinska an

stalt 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 7 365 000 kr .. varav 384000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
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2. Medel för ökade kostnader i samband med högskolans omlokalise

ring ( +430 000 kr.). 

3. En tjänst som biträdande professor i skogsproduktionens långsiktiga 

programmering. Samtidigt bör en befintlig tjänst som försöksledare dras 

in. (+22000 kr.) 
4. En tjänst som universitetslektor i skogsteknik. Samtidigt bör I 000 as

sistenttimmar dras in. ( +57000 kr.) 

5. En tjänst som universitetslektor i skogsekonomi. Samtidigt bör en 
befintlig tjänst som övningsledare dras in. ( + 33 000 kr.) 

6. En tjänst som fältarbetsehef för ledning. samordning och rationalise

ring av fältarbetet inom produktionsforskningen ( + 126 000 kr.). 

7. För samordning av clektronmikroskopieringen vid jordbrukets hög

skolor och statens veterinärmedicinska anstalt bör en tjänst som forsk
ningsingenjör, gemensam för myndigheterna på Ultuna, inrättas. Av kost

naden belöper sig I /3 på skogshögskolan ( + 35 000 kr.). 
8. En tjänst som redaktör ( + 104000 kr.). 

9. För att tillgodose avdelningens i Garpenberg behov av matematisk

statistisk service bör en tjänst som statistiker inrättas. Samtidigt bör I 000 
assistenttimmar dras in. ( + 15 000 kr.) 

10. En tjänst som forskningsledare i skogsvärdering. Samtidigt bör I 000 
assistenttimmar dras in. ( + 29 000 kr.) 

11. En tjänst som elektronikingenjör ( +90 000 kr.). 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

25 807 000 kr. Jag har därvid räknat med att de kostnader för den för jord
brukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt gemensamma 

förvaltningen. som innevarande budgetår bestrids från detta anslag, nästa 
budgetår skall bestridas från anslaget Jordbrukets högskolor och statens 
veterinärmedicinska anstalt: Central förvaltning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Skogshögskolan: Fön·altningskostnader för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förs lagsanslag av 25 807 000 kr. 

G 12. Skogshögskolan: Driftkostnader 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

12992 !07 

15720000 

19034000 

Reservation 560893 

Frhn anslaget bestrids omkostnader m. m. för institutionernas verksam
het samt lönekostnader för teknisk och administrativ personal vid institu

tionerna. 
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Styrelsen .fijr jordhruket.1· högskolor och statens retcrinärmedicinska an

.Halt 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 3 274000 kr., varav 295 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 

2. Medel för ökade kostnader i samband med högskolans omlokalise

ring ( +469 000 kr.). 

3. Vid högskolan har påböt:iats ett s. k. storprojekt. benämnt Hugin. 

Projektets mål är att bl. a. utveckla säkrare metoder för långsiktiga progno

ser över skogarnas utveckling vid olika skötsel och vid insättandet av olika 

produktionshöjande åtgärder. För att täcka kostnaderna för projektet näs

ta budgetår erfordras ytterligare medel (+I 165 000 kr.). 

4. Medel för pedagogiskt utvecklingsarbete och för en förstiirkning av 

högskolans resurser i övrigt ( + 135 000 kr.). 

5. Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 

5 043 000 kr. till 20 763 000 kr. 

6. Innevarande budgetår disponerar skogshögskolan sammanlagt 2 milj. 

kr. för forskning rörande tillvaratagande av skogsavfall m. m. Medlen an

visas under trettonde huvudtitelns anslag Styrelsen för teknisk utveckling: 

Teknisk forskning och utveckling samt Energiforskning. Styrelsen föreslar 

att medel för ifrågavarande forskning nästa budgetår anvisas under ett nytt 

anslag under nionde huvudtiteln benämnt Forskning rörande tillvaratagan

de av skogsavfall m. m. (+2300000 kr.). 

Föredraganden 

Innevarande budgetår disponerar skogshögskolan sammanlagt 2 milj. 

kr. för forskning rörande tillvaratagande av skogsavfall m. m. inom ramen 

för storprojektet Helträdsutnyttjande. Medlen anvisas under trettonde 

huvudtitelns anslag Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning 
och utveckling samt Energiforskning. Budgetåret 1976/77 är det sista året i 
den treårsperiod som ifrågavarande forskningsprojekt omfattar. Även för 

det sista årets forskningsarbete bör 2 milj. kr. utgå till skogshögskolan från 

nämnda anslag under trettonde huvudtiteln. Jag har i denna fråga samrått 
med chefen för industridepartementet. som senare denna dag kommer att 

behandla frågan om anvisning av medel. 

Under detta anslag har jag beräknat medel bl. a. för kostnader för den 

dator som kommer att installeras i Garpenberg ( +275 000 kr.). 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med sammanlagt 3 314 000 

kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Skogshögskolan: Drijikostnader för budgetåret 1976/77 anvi

sa ett reservationsanslag av 19 034 000 kr. 

G 13. Statens skogsmästarskola 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1809253 

1738000 

2 152000 
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Statens skogsmästarskola har till uppgift att bedriva skogsmlistarutbild

ning samt vidareutbildning och fortbildning på skogsbrukets och angrän

sande näringsgrenars områden. Till skolans huvudkurs antas årligen 30 

studerande. 
Skogsmästarskolan lyder under styrelsen för jordbrukets högskolor och 

statens veterinärmedicinska anstalt. 

1975/76 

Personal 

Skolledare och liirare 6 
Övrig personal 5 

Il 

Anslag 

VtRifter 

Lönekostnader 998000 
Sjukv~trd 2000 
Reseersättningar 67000 

Diirav utrikes resor (2000) 
Lokalkostnader 527000 
Expenser 106000 

Diirav engå.ngsutgifter (-) 

Övriga utgifter l08000 
Därav cngi\ngsutgiflcr (-) 

1808000 

Uppbiirds111t'dd 

Hyresinkomster 70000 

Nettoutgift 1738000 

Beräknad ändring 1976/77 

Styrelsen för 
jordbrukets 
högskolor och 
statens vete
rinärmedi
cinska anstalt 

+I 

+I 

+438000 

+ 20000 
(+ I 000) 
+ 74000 
+115000 

(+ 54000) 
+ 67000 

(+ 50000) 

+714000 

+714000 

Föredra
ganden 

+308000 

+ 6000 
(-) 

+ 84000 
+ 7000 

(-) 
+ 9000 

(-) 

+414000 

+414000 

Styrelse11 fiir jordbrukets hi.if;:skolor och statens l'eteri11iirmedici11ska a11-

.1·1a/t 

I. Pris- och löneomräkning 418 000 kr .. varav 32 000 kr. avser höjt löne

kostnadspålägg. 

2. 0-alternativet skulle innebära en minskning av medlen för speciallära

re. tillfällig personal och materiel m. m. med 104000 kr. 

3. En tjänst som lektor inom området för mätningslära/ekonomi 

(+116000kr.). 

4. Ökad medelsanvisning för bl. a. fortbildning av egen personal samt 

information och rådgivning (+27000 kr.). 

5. Ökad rnedelsanvisning till expenser och övriga utgifter m. m. 

(+153000 kr.). 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Statens skogsmiistarskola för budgetä.ret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 2 152 000 kr. 

G 14. Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

26806086 

30000000 

35000000 

Reservation 5742012 

Från anslaget bestrids kostnader för inredning och utrustning av lokaler 

vid jordbrukets högskolor och andra institutioner. som har anknytning till 
forsknings- och försöksverksamhet inom jordbruksdepartementets verk

samhetsområde. 
Lokal- och utrustningsprogramkommitten (LUP-kommitten) för jord

brukets högskolor har till uppgift bl. a. att utarbeta utrustningsprogram in

nefattande förslag till kostnadsramar för nämnda institutioner. Kommitten 
skall successivt överlämna förslag till utrustningsnämnden för universitet 

och högskolor som begär anslag i utrustningsfrågor och som sedan har att 

efter statsmakternas bestämmande vidta de åtgärder som behövs för pro
grammens förverkligande. Byggnadsstyrelsen har hand om den verksam

het som avser planering och upphandling av snickeriinredning samt elar

matur och möbler m. m. 

Inredning 

I fråga om inredningsobjekt. som inte tidigare redovisats för riksdagen. 

anförs följande. 

Bygw1adsstyrelsen 

I det följande redovisas de inredningsprojekt för vilka byggnadsstyrel
sen föreslår nya eller höjda kostnadsramar. 

Skogshögskolan 

U/1111111 

Ny- och ombyggnader. I gällande inredningsplan är uppförd en definitiv 

ram av 4.3 milj. kr.. som i 1975 års prisläge motsvarar 4650000 kr. Styrel

sen föreslår att detta belopp uppförs som ny definitiv ram. 

Oförutsedda mindre inredningsobjekt 

I gällande inredningsplan är uppförd en delram av 3 150000 kr. Delpro
jekt till en kostnad av I 370000 kr. har slutredovisats, varigenom avrundat 
1,8 milj. kr. återstår. Detta belopp bör höjas med 700000 kr. till 2,5 milj. 

kr. Av höjningen avser 200000 kr. utbyte av dragskåp m. m. med anled

ning av de senaste årens skärpta krav pä arbetsmiljön. 
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Till regeri11ge11.1· disposition 
Byggnadsstyrelscn föreslår att en särskild kostnadsram - Till regering

ens disposition - förs upp i inredningsplanen för inredning av mindre in

vesteringsprojekt m. m. Styrelsen föreslår att kostnadsramen förs upp med 

500000 kr. 

Utrustning 

Utmstningsniimnden för universitet och hiigsko/or 

I frflga om utrustningsobjckt. som tidigare inte redovisats för riksdagen 

eller för vilka föreslås nya kostnadsramar. anförs följande. 

La 11 t hmkshiigsk1J/a11 '1ch 1•cteri11iirhii gsk11/a 11 

Ult1111a 

Ce11tral.fi'irl'tllt11i11g. ombyggnad. Kostnaderna för ombyggnader för den 

gemensamma ccntrala förvaltningen för jordbrukets högskolor och statens 

vetcriniirmedicinska anstalt uppgar till 1.8 milj. kr. i prislägct den I april 

1975. Den primära programytan utgör I 760 m2. För utrustning av objektet 

har en dclram ptt 150 000 kr. tagits upp i utrustningsplanen. För att förvalt

ningens utrustningsbehov skall kunna tillgodoses bör en definitiv ram av 

275 000 kr. föras upp. 

Skara 

Fiiltstatio11. I utrustningsplanen har för hudgcti\rct 1975/76 förts upp en 

definitiv kostnadsram av 2 320 000 kr. för fältstation i Skara. Genom stats

makternas beslut har senare inrättats en försöksavdelning i Skara för vete

rinärhögskolans institution för sjukdomsgcnctik och husdjurshygien. Vida

re har vissa utrustningsbehov inte tillgodosetts i den tidigare utrustnings

planeringen. På grund härav föreslås att utrustningsramen för objektet i 

fråga höjs med 635 000 kr. till 2 955 000 kr. 

Ult1111a 

Ny- och ombyggnader. För utrustning av detta objekt har i utrustnings

planen för innevarande budgetår förts upp en delram av 3 550000 kr. Ut

rustningsplancringen är ännu inte helt avslutad. Delramen föreslfls höjas 

med 6 150 000 kr. till 9. 7 milj. kr. 

Umetl 

Prol'isoriska lokaler. För att möjliggöra beställningar av byggnadspåver

kande utrustning eller utrustning med lång leveranstid för skogshögskolan 

bör delramen på 500 000 kr. i utrustningsplanen höjas med 1.5 milj. kr. till 2 

milj. kr. 
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Statens 1·eteri11iin11eclici11s/.:a anstalt 

U/t111w 

Ct!11tra/h/oc/.:. Regeringen har den 22 november 1974 uppdragit åt bygg

nadsstyrclsen att projektera anläggningar för statens veterinärmedicinska 

anstalts centralblock fram t. o. m. bygghandlingar. Den primära program

ytan omfattar ca 9 700 m2• Byggnadskostnaderna beräknas uppgå till 90 

milj. kr. i prisläget den I april 1975. Byggstart planeras ske i januari 1976. 

För utrustning av objektet bör för budgetttret 1976/77 en delram av I milj. 

kr. föras upp i utrustningsplancn. 

TclefiJ/11'iixel. För att utrustningsn~imndcn skall kunna lägga ut beställ

ning till televerket i så god tid att den nya växeln skall kunna tas i bruk vid 

den beräknade inflyttningen bör en delram av 290 000 kr. föras upp i ut

rustningsplanen. 

Ersiitt11i11gsa11ska,f.fi1i11gar 111. 111. 

Den för innevarande budgetår uppförda kostnadsramen för ersättnings

anskaffningar m. m. har visat sig otillräcklig för att tillgodose ett flertal an

gelägna behov. För budgetåret 1976/77 bör en kostnadsram av 2.5 milj. kr. 

föras upp i utrustningsplanen. 

Fiifl.•dragande 11 

Med utgångspunkt i de förslag som byggnadsstyrclsen redovisat föror

dar jag att följande i11r1'd11i11gspla11 läggs till grund för medelsberäkningen 

för nästa budgetår. Jag har därvid under kostnadsramt!n Dfrerse ohjc/.:1 be

räknat medel till byggnadsstyrelsens disposition för oförutst!dda mindre in

redningsobjt:kt samt medel till regeringens disposition för inredning av in

vesteringsobjekt för vilka investeringskostnaderna i vai:je särskilt fall inte 

överstiger 2 milj. kr. Jag återkommer senare vid min anmälan av byggnads

arbetcn vid jordbrukets högskolor m. m. till sistnämnda fråga. Det ankom

mer pä regeringen att besluta om det belopp. som skall stå till byggnadssty

rclsens disposition. 

lnred11ingspfa11 (I 000-tal kr.) 

I nredningsobjekt 

Lantbrukshögskolan och 
veterinärhögskolan 

Ultuna 
Växtodling, nybyggnad 
Växtpatologi, nybyggnad 

Kostnadsram 

dcfini- delram art' 
tiv ram t. o. m. 

1977-

625 
850 

06-30 

Medclsförbrukning 

t. o. m. Beräknad för 
1975-
06-30 1975/76 1976/77 

491 } 
721 100 } 100 
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Inrcdningsobjekt 

Genetik och växtförädling, 
om- och tillbyggnad 
Ekonomibyggnad och 
maskinhall 
Arbetomctodik och teknik 
samt Jordbrukstekniska 
institutet 
Kraftfoderfabrik. Lövsta 
Markvetenskap, nybyggnad 
Kemi, ombyggnad av 
undervisnings\abora-
torium 
Undcrvisningshus och aula 
Försöksanläggning, Lövsta 
Växtodling, mikroklimat-
station m. m. 
Mikrobiologi, om- och 
tillbyggnad 
Husdjursvetenskapligt 
centrum 
Fårstallar, Lövsta 
Kliniskt centrum, 
nybyggnad 
Djurstallar, Kungsängen 
Bibliotek. nybyggnad 
Restauranger. om- och 
nybyggnad 
Stora institutionsbyggnaden, 
ombyggnad 
Distri k tsförsöksstation, 
nybyggnad 
Central förvaltning. 
ombyggnad 

Alnarp 
Frukc- och bärproduktion, 
lagerbyggnad 
Trädgårdsvetenskap och 
landskapsplanering, 
nybyggnader 
Alnarps trädgardar, växthus 

Kostnadsram 

defini- delram art' 
tiv ram t. o. m. 

1977-
06-30 

750 

250 

800 
100 

2200 

200 
950 

3 800 

45 

50 

7 600 
125 

•s 600 
'1 350 
'2400 

2 825 

'I 900 

'375 

'400 

50 

I 600 
250 

Lantbrukets byggnadsteknik, 
växthus 

Skara 
Fältstation 

Röhäcksdalen 
Institutionslokaler, om-
och tillbyggnad 

Institutet för skogsförbätt
ring 
Lokaler i Umeå 

100 

l 600 

I 100 

200 

Medelsförbrukning 

t. o. m. Beräknad för 
1975-
06-30 1975/76 1976/77 

688 

173 

662 
86 

I 868 

175 
678 

3 567 

13 000 3 000 

44 

5 536 
114 

901 
1 046 

963 

95 

109 

37 

1 410 
246 

I 000 1 000 

67 

897 

142 
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lnredningsobjekt .. Kostnadsram Medelsförbrukning 

defini- delram art1 t. o. m. Beräknad för 
tiv ram t. o. m. 1975-

1977- 06-30 1975/76 1976/77 
06-30 

Skogshögskolan 
Ultuna 
Ny- och ombyggnader 4 450 2a 

I I · 700 

Skoglig mykologi med 
mikrobiologi m. Il, om-
och nybyggnader 750 

Garpenberg 

I 
I 000 

Ny- och ombyggnader 24 950 

Umed 
Nybyggnad 200 

Sysselsättningsobjekt 
budgetåren 1971/72 och 
1972/73 840 642 198 

Sysselsättningsobjekt 
budgetåret 1973/74 I 000 I 564 200 200 

Diverse objekt 2 800 3 766 925 1 000 

52 150 3 000 22 688 16 423 14 000 

55150 53111 

' Art av kostnadsram för resp. objekt. 
I. Av statsmakterna tidigare godtagen kostnadsram. 
2a. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv ram). 
2b. Ändrad kostnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 
2 Kostnadsramarna för de angivna oQickten får hi~jas av regeringen inom en sam

manlagd ram av l 065000 kr. efter förslag av byggnadsstyrclsen \prop. 1975/76: 25. 
foU 1975/76: 24. rskr 1975/76: 128). 

Anslagsbeh<wet för nästa budgct3.rför inredning beräknar jag till 14 milj. 

kr. enligt följande sammanställning. 

Anslagsberäkning avseende inredning (l 000-tal kr.) 

Mcdclstillgång 

Medelsreservation 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
Anslag för 1976/77 (förslag) 

4423 
12 000 
14 000 

30423 

Beräknad medelsförbruk
ning 

1975/76 
1976/77 

16 423 
14 000 

30 423 

De kostnader som tas upp i följande utrustningsplan bör godtas. Utöver 

de förslag som utrustningsnämnden för universitet och högskolor redovi

sat tar jag upp frågan om kostnaderna för viss utrustning för statens natur

vårds verks undersökningslaboratorium. 

8 Riksdagen 1975/7~. I saml. Nr 1110. Bilaga 11 
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Utrustningsplan (1 000-tal kr.) 

Utrustningsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

defi- delram art' t. o.m. Beräknad för 
nitiv t. o. m. 1975-
ram 1977- 06-30 1975/76 1976/77 

06-30 

Lantbrukshögskolan och 
veterinärhögskolan 

Ultuna 13 500 14000 
Telefonväxlar I 870 I 606 
Arbetsmetodik och teknik 
samt Jordbrukstekniska 
institutet 765 496 
Undervisningshus och aula 300 184 
Markvetenskap, nybyggnad 3 900 2 686 
Växtodling, mikroklimat-
station m. m. 380 295 
Slakthus, inredning och 
utrustning av förhyrda 
lokaler 750 497 
Husdjursvetenskapligt 
centrum 9 500 5 300 
Djurstallar m. m., 
Kungsängen och Lövsta 4 500 3 602 
Kemi, ombyggnad 800 382 
Ekonomi och statistik, 
ombyggnad 300 262 
Kliniskt centrum, 
nybyggnad 17 000 225 
Bibliotek, nybyggnad 490 10 
Försöksdjur, kliniskt 
centrum 260 
Restauranger, om- och 
nybyggnad 560 
Lantbrukets byggnadsteknik 200 
Central förvaltning, 
ombyggnad 275 2b 

Alnarp I 300 2 000 
Trädgårdsvetenskap och 
landskapsplancring, ny-
byggnader 5 600 3 729 

Skara I 300 I 000 
Fältstation 2 450 2a 247 

Skogshögskolan 

V/runa 
Ny- och ombyggnader 9 700 2b 240 

Garpenberg I 000 I 000 
Ny- och ombyggnader 3 500 476 
Telefonväxel 180 

Umed 200 I 000 
Provisoriska lokaler 650 2a 236 

Statens veterinärmedicinska anstalt 

Centralblock 1000 3 
Telefonväxel 290 3 

Statens naturvårdsverk 

Provisoriska lokaler 1 420 3 
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Utrustningsobjekt 

Ersättningsanskaffningar 

Budgetåret 1974/75 
Budgetåret 1975/76 
Budgetåret 1976/77 

Vissa utredningskostnader 

.Kostnadsram 

defi
nitiv 
ram 

I 200 
I 500 
3 000 

100 

67030 

delram art' 
t.o.m. 
1977-
06-30 

I 
I 
3 

5 410 

72440 

1 Art av kostnadsram för resp. objekt. 
I. T.idigare godtagen kostnadsram. 

Medelsförbrukning 

t. o. m. Beräknad för 
1975-
06-30 1975/76 1976/77 

2 000 2 000 

513 

84 

21 070 19300 21000 

61370 

2a. ~ndrad kostnadsram (tidigare fastställd som definitiv ram). 
2b. Andrad irnstnadsram (tidigare fastställd som delram). 
3. Ny kostnadsram. 

Anslagsbehovet för nästa budgetår för utrustning beräknar jag till 21 

milj. kr. enligt följande sammanställning. 

Ans/agsberäkning m·seende utrustning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Medelsreservation 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 
Anslag för 1976/77 (förslag) 

I 300 
18 000 
21 000 

40 300 

Beräknad medelsförbruk
ning 

1975/76 
1976/77 

19 300 
21 000 

40 300 

Byggnadsstyrelsen resp. utrustningsnämnden fär för varje i inrednings
resp. utrustningsplanen upptaget objekt lägga ut beställningar intill högst 
det belopp. som angetts som kostnadsram för objektet. med avdrag för de 
medel som förbrukats vid tidpunkten för beställningen. För nästa budgetår 
innebär detta att medgivande bör lämnas att beställa inredning och utrust

ning av lokaler vid jordbrukets högskolor m. m. dels för byg~nadsstyrelsen 

till ett sammanlagt belopp av (55150000-53111000 =)avrundat 2,0 milj. 

kr, dels för utrustningsnämnden till ett sammanlagt belopp av 
(72440000-61 370000 =) avrundat 11,0 milj. kr., allt att betalas tidigast 

under budgetåret 1977/78. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 
och utrustning för lokaler vid jordbrukets högskolor m. m. inom i 
inrednings- och utrustningsplanema uppförda kostnadsramar i 

enlighet med vad jag har förordat i det föregående. 
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2. till l11red11i11g och utrustning av lokaler vid jordbrukets högskolor 

m. 111. för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 

35 000 000 kr. 

G 15. Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

377911 

300 000 

400000 

Fri\n anslaget be~trids kostnaderna för ersättning till bl. a. vissa ledamö

ter i tjänsteförslagsniimnd vid lantbrukshögskolan. veterinärhögskolan. 

skogshögskolan och statens veterinärmedicinska anstalt samt till vissa llp

ponenter vid disputationer. Regeringen har den 9 oktober 1975 medddat 

föreskrifter för anslaget. 

Fiircdraga11dc11 

Anslaget bör för niista budgetår räknas upp med 100 000 kr. till 400 000 

kr. .lag hemställer att regeringen föreslrtr riksdagen 

att till t."rsiit111i11gar till .rnkk111111ig11 i h1jimlri11gsiirendl'11. 111. m. för 

budgetärct 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 400000 kr. 

G 16. Jordbruksforskning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

10235012 

11436000 

12 766000 

Reservation 1032 370 

Anslaget disponeras av statens rad för skogs- och jordbruksforskning för 

bidrag till forskning inom jordbrukets och trädgårds näringens områden. 

Statens nld.fi"ir skogs- och j11rdbruk.1Ji1r.1·k11ing 

.Jordbruket förändras ständigt genom bl. a. fortgående rationaliseringar. 

omläggningar i växt- och djurproduktion samt nya utvecklingslinjer inom 

livsmedelsindustrin. Behovet av nya produkter ökar. I syfte att uppnå en 

bättre anpassning av kulturväxter och husdjur till produktionsmiljön be

hövs intensifierade undersökningar på många områden. Den mest angeläg

na forskningen under den närmaste framtiden omfattar bl. a. undersök

ningar rörande kulturväxternas produktionsförmåga, problemen kring 

växtnäringsämnena och alternativa möjligheter till kemiska bekämpnings

medel. Vidare måste ekonomiska undersökningar i större omfattning ingå i 

jordbrukets forskningsprojekt liksom frågor som rör samspelet jord

bruk-miljövård, särskilt jordbruk-landskapsvård. 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med I 716000 kr. till 

13 l 52 000 kr. 
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Fiiredraga 11dc11 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 1330000 kr. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jordbruk4orskning för budgetåret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av 12 766 000 kr. 

G 17. Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 185 000 

1470000 

1470000 

Reservation 

Mellan staten och Stiftelsen Svensk jordbruksteknisk forskning har träf

fats avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsvcrk

samhet pä det jordbrukstekniska omrädet (prop. 1975: I bil. 11 s. 120. JoU 

1975: I. rskr 1975: 83). Avtalet avser tiden den I juli 1975-den 30juni 1978. 

Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten genom 

ett ärligt bidrag av 1470000 kr. eller sammanlagt 4410000 kr.. medan stif

telsen under samma period tillskjuter lägst I 990000 kr. Verksamheten 

skall bedrivas i enlighet med ett till avtalet fogat ramprogram. Ansvaret för 

att genomföra programmet ftvilar Jordbrukstekniska institutet. 

.f 11rdhruk.1·11•/..11 is/..a in.I'! it 1111•1 

Anslaget bör föras upp med 1470000 kr. 

Fiiredragandc11 

Anslaget hör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Svensk 

jordbruksteknisk forskning för nästa budgetår föras upp med I 470 000 kr. 

Jag hcmstiiller att regeringen föreslttr riksdagen 

att till Stiid 1il/ /..olle/..tii· jordhru/..ste/..11is/.. ji1rs/..11i11g för budgetttret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 1470000 kr. 

G 18. Bidrag till Sveriges utsädesförening 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

8568 300 

7 678 000 

9638000 

Sveriges utslidesförening har till uppgift att genom försöks- och föräd

lingsarbete verka för sädesslagens och frösorternas utveckling. Statsbidra

get används till avlöning av föreningens ordinarie tjänstemän och av övrig 

personal samt till vissa omkostnader. 
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Sveriges 111sädesförening 

I. Löneomräkning I 960 000 kr., varav 211 000 kr. avser höjt lönekost

nadspålägg. 

2. Medel för bl. a. lönekostnaderna vid en tjänst som ekonomidirektör 

samt för förstärkning av verksamheten i övrigt ( +201000 kr.). 

Yttrande 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt tillstyrker utsädesföreningens anslagsframställning. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 1960000 kr. till 

9 638 000 kr. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Sveriges utsädesförening för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 9 638 000 kr. 

G 19. Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

285000 

285000 

285 000 

Från anslaget utgår bidrag till W. Weibull AB för den praktiskt veten

skapliga verksamheten vid Weibullsholm och till den växtförädling som be

drivs av Algot Holmberg och Söner AB. 

Bidrag till <len praktiskt 
vetenskapliga verksamheten 
vid Weibullsholm 

Bidrag till växtförädlingsarbetet 
vid Algot Holmberg och 
Söner AB 

1975/76 

225000 

60000 

285000 

Beräknad ändring 1976/77 

Bi<lrags
mollagaren 

+275000 

+105000 

+380000 

Föredra
ganden 

W. Weibull AB med Weibul/slwlms växtförädlingsanstalt har anhållit 

om dels oförändrat statsbidrag. 225 000 kr.. till sin samlade växtförädlings

verksamhet. dels ett särskilt anslag, 275 000 kr., till sin trädgårdsväxtför

ädling. Algot Holmberg och Siiner AB har anhållit om ett bidrag av 165 000 

kr. för den fortsatta förädlingen av sojabönan. 
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Yttrande 

Styrelsen för jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska an

stalt. som yttrat sig över framställningen om bidrag till verksamheten vid 

Weibullsholms växtförädlingsanstalt. tillstyrker att anstalten erhåller ett 
särskilt anslag till sin trädgårdsväxtförädling. 

Föredraga11de11 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag ti/l 1'i.1·s praktiskt 1·etenskaplig l'iixtföriidling för bud

getåret 1976/77 anvisa ett anslag av 285 000 kr. 

G 20. Skoglig forskning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 560 164 

4096000 

4 846 000 

Reservation 109055 

Anslaget disponeras av statens råd för skogs- och jordbruksforskning 

för bidrag till forskning. ägnad att gagna skogsbrukets utveckling och stär

ka skogsnäringens bärkraft. 

Statens råd för skogs- och jordbruksforskning disponerar utöver detta 

anslag 1,5 milj. kr. fri\n fonden för skoglig forskning. 

Statens råd j('ir skogs- och jordhruksji1rskning 

Behovet av ökade forskningsinsatser har blivit särskilt påtagligt som en 

följd av att vårt lands skogsnäring under 1970-talet för första gången under 

detta sekel har gått in i en period med stora risker för uppkomst av en all

varligt negativ virkesbalans. Intensifierade forskningsinsatser krävs för att 

bl. a. dels klarlägga olika produktionsbefrämjande åtgärders effekter och 

kostnader. dels undersöka de samhällsekonomiska och regionalpolitiska 

konsekvenser. som kan förväntas vid genomförandet av olika produk
tionsökningsprogram. 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med I 229 000 kr. till 

5 325 000 kr. 

Föredraganden 

Vid min medelsberäkning under detta anslag har jag särskilt beaktat be

hovet av resurser för den forskning som är inriktad på åtgärder för att för

bättra den inhemska råvaruförsörjningen för skogsindustrin. 
Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 750000 kr. Jag hemstäi

Jer att regeringen föreslår riksdagen 
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att till Skoglig fiirskning för budgetåret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av 4 846 000 kr. 

G 21. Stöd till kollekth· forskning rörande skogsträdsförädling och skogs

gödsling m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 152000 

1912000 

1912000 

Reservation 

Mellan staten och Stiftelsen Skogsförbättring har träffats avtal om ge

mensam finansiering av försknings- och utvecklingsvcrksamhet rörande 

skogstriidsförädling och skogsgödsling m. m. (prop. 1975: I bil. 11 s. 124. 

JoU 1975: I. rskr 1975: 83). Avtalet avser tiden den I juli 1975-dcn 30juni 

1978. Enligt avtalet medverkar staten i finansieringen av verksamheten ge

nom ett ärligt bidrag av I 912 000 kr.. eller sammanlagt 5 736 000 kr.. medan 

stiftelsen under samma period tillskjutcr sammanlagt 8864000 kr. Ansva

ret för verksamheten åvilar Institutet för skogsförbättring. 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs

förbiittring för nästa budgetfil" föras upp med I 912 000 kr. .lag hemställer 

att regeringen föreslnr riksdagen 

att till Stiid till kol/dtir.fi1rsk11i11g riirandc sk11g.1·träd.1:fi"iräd/i11g och 

skogsgiidsli11g 111. 111. för budgetaret 1976/77 anvisa ett rescrva

tionsanslag av I 912 000 kr. 

G 22. Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 600000 

4 000 000 

4400000 

Reservation 

Mellan staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU har träffats avtal om ge

mensam finansiering av kollektiv forskning på det skogstekniska området 

(prop. 1975: I bil. 11 s. 125, JoU 1975: I. rskr 1975: 83). Avtalet avser tiden 

den 1 juli 1975-den 30 juni 1978. Enligt avtalet medverkar staten i finan

sieringen av verksamheten genom att tillskjuta sammanlagt 13 .2 milj. kr.. 

varav 4 milj. kr. under budgetåret 1975/76. 4.4 milj. kr. under budgetåret 

1976/77 och 4.8 milj. kr. under budgetåret 1977/78. Stiftelsen skall under 

avtalsperioden tillskjuta sammanlagt lägst 19.8 milj. kr. Totalramen för 

hela forskningsprogrammet uppgår enligt avtalet till lägst 33 milj. kr. An

svaret för att genomföra programmet åvilar Nämnden för skogsteknisk 

forskning. 

Anslaget bör i enlighet med avtalet mellan staten och Stiftelsen Skogs-
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teknisk FoU för nästa budgetår räknas upp med 400000 kr. Jag hemställer 
att regeringen föresfär riksdagen 

att till Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning för budgetåret 
1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 4400000 kr. 

G 23. Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

318820 

325 000 

372000 

Skogs- och lantbruksakademien har till ändamål att med stöd av veten

skap och praktisk erfarenhet verka för det svenskajordbrukets och skogs

brukets samt angränsande näringars utveckling och förkovran. Från ansla

get bestrids kostnader för akademiens ordinarie tjänstemän, ersättning åt 

skoglig expertis. bidrag till bibliotek m. m. samt vissa kostnader för ut

ländskt forskarutbyte och utländska forskarkontakter. 

Skogs- och /anthruksakademien 

I. Pris- och löneomräkning 47 000 kr.. varav 7 000 kr. avser höjt löne

kostnadspålägg. 

2. Medel för en tjänst som skoglig sekreterare ( +69000 kr.). I andra 

hand bör det nuvarande bidraget till ersättning åt skoglig expertis räknas 

upp med 30000 kr. till 60000 kr. 
3. Ökad medelsanvisning för bl. a. bibliotekets verksamhet ( + 73 000 

kr.). 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår räknas upp med 47 000 kr. till 372 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Skogs- och luntbruksakademien för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 372000 kr. 

G 24. Rcscundcrstöd för studier m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

33 583 

39000 

39000 

Reservation 26692 

Från anslaget utgår bidrag till utrikes studie- och kongressresor. 

la ntbruk.1·s1yrelsen 

Anslaget bör räknas upp med 11 000 kr. till 50 000 kr. 
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Fifredragunden 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Reseunderstödför studier m. m. för budgetåret 1976/77 anvi

sa ett reservationsanslag av 39 000 kr. 

G 25. Bidrag till viss ungdomsverksamhet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

500000 

500000 

500000 

Från anslaget utgår bidrag till ungdomsverksamhet på bl. a. jordbrukets 

och skogsbrukets områden. 

la 11 thrukss tyrelsen 

I särskilda framställningar har Riksförbundet Sveriges 4H. Förbundet 

Hem och Ungdom. Jordbrukare-Ungdomens Förbund. Förbundet Skog 

och Ungdom samt förbundet Vi Unga anhållit om anslag om sammanlagt 

l 214 000 kr. Dessutom har Svenska Blå Stjärnan anhållit om statsbidrag för 

sin verksamhet med 30 000 kr. Lantbruksstyrelsen. som tillstyrker att bi

drag utgår till Svenska Blå Stjärnan. föreslår. efter samråd med skogssty

relsen. att anslaget räknas upp med 80000 kr. till 580000 kr. 

F<iredragandcn 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oförändrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till l'iss 1111gd11111s1•erksa111het för budgetåret 1976/77 

anvisa ett anslag av 500 000 kr. 
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H. MILJÖVÅRD 

H 1. Statens naturvärdsverk 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

33 108685 

32319000 

44323000 

Statens naturvårds verk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 

naturvård. däri inbegripet vattenvård, luftvård och renhållning utomhus. 

samt om rörligt friluftsliv. jakt och viltvård. allt i den mån sådana ärenden 

ej ankommer på annan statlig myndighet. Till verkets förvaltningsområde 

hör även ärenden enligt miljöskyddslagen ( 1969: 387> i den mån dessa ej 

ankommer på koncessionsnämnden för miljöskydd eller annan myndighet. 

Verket har tillsyn över efterlevnaden av lagen ( 1973: 329) om hälso- och 

miljöfarliga varor och i anslutning därtill meddelade föreskrifter. i den mån 

tillsynen ej ankommer på annan myndighet. Verket har vidare till uppgift 

att leda och främja företrädesvis målinriktad naturvårdsforskning och un

dersökningsverksamhet inom naturvårdsområdet. 

Till verket är produkt kontrollnämnden knuten. Nämnden prövar frågor 

som avses i lagen ( 1973: 329) om hälso- och miljöfarliga varor. i den mån 

prövningen ej ankommer på annan myndighet. 

Naturvårdsverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldi

rektör. Inom verket finns tre avdelningar. nämligen administrativa avdel

ningen. naturresursavdclningen och tekniska avdelningen. samt ett plane
ringssekretariat. ett forskningssekretariat och ett undersökningslabora

torium. 

Omgivningshygieniska avdelningen vid förutvarande statens institut för 

folkhälsan är provisoriskt inordnad i verket. 

Vidare finns inom verket en forskningsnämnd och tre råd. naturvårdsrå

det. vattenvårdsrådet och luftvårdsrådet. samt två delegationer. en för 

markfrågor och en för anläggningsstöd till idrotten. 

1975/76 

Personal 

Handläggande personal 231 
Övrig personal 138 

369 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
natur
vårds verk 

+56 
+15 

+71 

Föredra
ganden 

+5 
+2 

+7 
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1975/76 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 25087000 
Sjukvård 51000 
Reseersättningar 1115000 

Därav utrikes resor (80000) 
Resor som ersätts av 

uppdragsgivare 6000 
Lokalkostnader 3 287000 
Expenser 2 650000 

Därav engångsutgifter (30000) 
Vidareutbildning 93000 
Uppdragsverksamhet 30000 
Särskilda undersökningar 10000 

32329000 

Inkomster 
Ersättning för särskilda 

undersökningar 10000 

Nettoutgift 32319000 

Statens natun-årdsverk 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
natur
vårds verk 

+15566000 
+ 23000 
+ 659000 

(+ 155000) 

+ 1923000 
+ 1946000 

(+ 562000) 
+ 14000 

+20140000 

+20140000 

Föredra
ganden 

+9511000 
+ 13000 
+ 266000 

(+ 20000) 

+ 1808000 
+ 392000 

(+ 30000) 
+ 14000 

+12004000 

+12004000 

I. Pris- och löneomräkning 10 189000 kr .. varav 734000 kr. avser höjt 

lönekostnadspålägg. 

2. Alternativ 0 innebär en anslagsökning med 8.7 milj. kr.. vilket medför 

en minskning av personalen med ca 25 tjänstemän. 

3. Inom administrativa avdelningen behövs vid kanslibyrån en byrådi

rektör. en byråintendent. en assistent och ett kvalificerat biträde. Juri

diska byrån behöver ytterligare en avdelningsdircktör och ett kvalificerat 

biträde. Internationella byrån behöver förstärkas med en byrådirektör el

ler avdclningsdirektör. Vid informationsenheten behövs tre redaktörer. 

( +872 000 kr.) 

4. Produktkontroll byrån ·behöver för tillsynsverksamheten tillföras tre 

inspektörer och en amanuens. Produktkontrollbyrån bör vidare förstärkas 

med en avdelningsdirektör. fem byrådirektörer och ett biträde för produkt

kartläggning och upprättande av produktregister. För övrig administrativ 

verksamhet behöver byrån tillföras två byrådirektörer eller avdelningsdi

rektörer. två assistenter och två biträden. ( +2 179 000 kr.) 

5. Inom naturresursavdelningen behöver naturvårdsbyrån förstärkas 
med en byrådirektör. en förste byråsekreterare samt ett kvalificerat biträ

de. Fritidsbyrån behöver förstärkas med en byrådirektör samt ett biträde. 

För planering av vissa beredskapsarbeten behövs på naturvårdsbyrån en 

byrådirektör. en byråassistent och ett kvalificerat biträde samt på fritids

byrån en byråingenjör. ( +902 000 kr.) 
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6. Inom tekniska avdelningen behövs två avdelningsdirektörer. tre by

rådirektörer sam I en förste byrfiingenjör ( + 788 000 kr.). 

7. Planeringssekretariatet behöver förs lärkas med elt kvalificera! biträ

de ( + 76 000 kr.). 

8. Omfattningen av den forsknings- och undersökningsverksamhel som 

bedrivs på miljiivårdsomri\det ställer höga krav pti samordnande insatser. 

För ändami\kl hör fr. o. m. nästa budgettir inrättas en huvudenhet för 

forskning och undersökning omfattande forskningssekretariatet och un

dersökningslaboraloriet. Som chef för avdelningen bör inrättas en tjänst 

för avdelningschef. Elt kvalificera! biträde behövs också. ( + 210 000 kr. J 

9. Vid undersökningslaboratoricts luftvfmlssektion behövs en labora

tor. tvf1 förste forskningsingenjörcr. en assistent och tv{1 miittekniker. Vid 

laboratoriets vattenvånlsenheter behövs fyra laboratorer med funktion 

som hitriidande scktionschefcr. en amanuens för att avlasta laboratorie

chefen administrativt arbete. en byrf1direktör och en förste byrainspektör 

vid heredningssektionen. en assistent vid fysikalisk-kemiska sektionen 

samt ett biträde för telefonväxeln och en expeditionsvakt vid laboratoriets 

nya lokaler i Solna. För analyser inom produktkontrollområdet behöver 

den fysikalisk-kemiska sektionen förstärkas med en förste kemist. 

(+2155000 kr.) 

10. Vid omgivningshygieniska avdelningen bör inrättas en professur vid 

den medicinska sektionen i utbyte mot nuvarande tjänst som biträdande 

avdelningsföresti'tndare. Sektionen hör vidare tillföras en laborator. en 

forskningsassistent samt tvi\. labnratorieingenjörer. Den snciologiska sek

tionen bör tillföras en forskarassistent. Undervisningssektionen behöver 

förstärkas med en halvtidstjänst som universitetslektor. en förste byråsek

reterare och en halv biträdcstjiinst. För centrala administrativa funktioner 

bchiivs en byrådirektör och en expcditi,1nsvakt/bilförarc. ( +941 000 kr. l 

11. En uppräkning behöver göras av de under ans lagsposten Lönekost

nader avsedda medlen för konsultuppdrag och andra uppdrag ( + 737 000 

kr.). 

12. Verkets utrustningsbestånd behöver förbättras. Det totala utrust

ningsbehovet uppgår till drygt 5,2 milj. kr. 

Fiifl'draga ncl<' Il 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

44 323 000 kr. Jag har därvid särskilt beaktat behovet av ytterligare för

stärkningar av resurserna för kontrollen av hälso- oi.:h miljöfarliga varor. 

Jag har således beräknat medel motsvarande kostnaderna för de av verket 

föreslagna förstärkningarna för upprättande av ett produktregister. Jag vill 

därvid understryka behovet av att uppläggningen av registret sker i nära 

samarbete med arbetarskyddsstyrclsen och övriga berörda myndigheter. 

Jag har vidare räknat medel för ytterligare två handläggare och ett biträde 

vid produktkontrollbyrån. (4) 
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Som naturvån.lsverket framhåller är det angeläget att verkets forsk

nings- och undersökningsvcrksamhet samordnas. En forsknings- och un

dersökningsavdelning bör därför inrättas i vilken verkets undersökningsla

boratorium och forskningssekretariat bör ingå. En tjänst för avdelnings

chef bör därför inrättas. Jag har dessutom beräknat medel för ett biträde 

vid avdelningen. (9) 

Jag har vidare beräknat medel för två handläggare för frågor rörande pla

nering m:h samordning av statliga insatser för rekreation och turism. 

Frågan om medel till utrustning för verkets undersökningslaboratorium 

har jag behandlat under punkten G 14. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid statens naturvårdsverk inrätta en 

tjänst för avdelningschef i Fe 25. 

2. till Statens 1wt11rl'ård.l"l'erk för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 44 323 000 kr. 

H 2. Statens strålskyddsinstitut 

Enligt ändring (1975: 1108) i 6 § departementsförordningen (1963: 214) 

hör statens strålskyddsinstitut fr. o. m. den I januari 1976 till jordbruksde

partementets verksamhetsområde. Anslaget till strålskyddsinstitutet bör 

därför fr. o. m. nästa budgetår anvisas under nionde huvudtiteln. Såsom 

chefen för socialdepartementet tidigare denna dag anfört bör institutets av

delning för klinisk radiofysik fr. o. m. den I juli 1976 föras över till Karo

linska sjukhuset. Medel för denna avdelning för budgetåret 1976/77 har 

därför beräknats under femte huvudtiteln. 
Statskontoret har i augusti 1975 avlämnat en rapport rörande strål

skyddsinstitutets uppgifter och organisation. Rcmissbehandlingen av rap

porten har nyligen avslutats. Det är min avsikt att senare föreslå regering

en att lägga fram särskild proposition i denna fråga. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition i ämnet. till Statens strtll

skyddsinstitut för budgetåret 1976{77 beräkna ett förslagsanslag 

av 6 297 000 kr. 

H 3. Koncessionsnämnden för miljöskydd 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 046 745 

2108000 

3000000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd handlägger ärenden rörande till

stånd till eller förbud mot miljöfarlig verksamhet. 
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1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Personal 

Handläggande personal Il 
Övrig personal 8 

19 

Anslag 

Lönekostnader 1718000 
Sjukvård 2000 
Reseersättningar 149000 
Lokalkostnader 101000 
Expenser 138000 

2108000 

Koncessionsnämnden för miljöskydd 

Koncessions
nämnden för 
miljöskydd 

+3 
+I 

+4 

+ 952000 

+ 90000 
+ 32000 
+ 91000 

+1165000 

Föredra
ganden 

+3 
+I 

+4 

+748000 

+ 68000 
+ 22000 
+ 54000 

+892000 

I. Pris- och löneomräkning 347 000 kr., varav 45 000 kr. avser höjt löne

kostnads pålägg. 

2. 0-alternativet innebär en minskning av anslagspostema för resor och 

expenser med sammanlagt 89 000 kr. 

3. En ny avdelning bör inrättas bestående av en ordförande, en över

ingenjör och en sekreterare. Dessutom behövs en assistent. Vidare bör 

vissa löner och arvoden höjas. ( + 737 000 kr.) 

Föredraganden 

Det är angeläget att handläggningstidema vid nämnden kan minskas. Jag 

har dä1för räknat medel för ytterligare en ställföreträdande ordförande 

och en överingenjör samt för en sekreterare och ett biträde (3). Med hän

visning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 3 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att vid koncessionsnämnden för miljö

skydd inrätta en tjänst för ställföreträdande ordförande i Fe 25 
och en tjänst för överingenjör i Fe 23/24, 

2. till Koncessionsniimnden för miUöskydd för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av 3 000000 kr. 

H 4. Miljövårdsinformation 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1823 379 
2300000 
2800000 

Reservation 573684 
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Anslaget anviinds för information inom miljövårdsområdet. Frfrn ansla

get utgår också av regeringen bestämda bidrag till vissa organisationer. 

St11f1'11.1· 11at111Tård1Terk 

Kraven på miljövttrdsinformation har under senare år vuxit snabbt. 

Verkets informationsenhet behöver byggas ut för att dels fä kapacitet att 

behandla verkets nya uppgifter och vidgade ansvarsområde. dels tillgodo

se den stiindigt ökade efterfrågan pä information frän alla grupper i samhäl

let. 

I stor utsträckning iir naturvfmtsverkets information inriktad på begrän

sade mfilgrupper. nämligen beslutsfattare i statlig förvaltning. kommuner 

och niiringsliv. För att bäst utnyttja tillgängliga resurser har det bedömts 

nödviindigt att i första hand informera dessa grupper om de miljövårdskrav 

samhiillet stiiller och de tekniska och ekonomiska möjligheter att möta 

dessa krav som finns och som efter hand kommer fram som resultat av 

forskning och tekniskt utvecklingsarhete. 

Det finns emellertid ett angeliiget och växande behov av information av

sedd för anJra grupper i samhället än de förut nämnda. De senare ärens 

manga insatser till skydd för miljön fordrar i hög grad försti'telse och med

verkan frfin den enskilde medborgaren. Genom naturvårdsverkets press

tjiinst har stora anstriingningar skett för att göra den dokumentation som 

arbetas fram inom verket tillgänglig för massmedia för vidare förmedling 

till en större allmiinhet. 

Ökade resurser för en bredare och mer lättillgiinglig samhällsinformation 

iir nödviindiga. Utrymme saknas för att konsekvent och kontinuerligt föra 

ut information om s{1dana frl\gor som gäller medborgarnas riittighetcr och 

skyldigheter samt om de svfira avviigningar mellan miljövi'lrdsintressen 

och andra viktiga samhällsintressen som ofta måste göras. 

Den verksamhet som be<lrivs av de ideella naturvttrdsorganisationerna 

har stor hetyddse för att un<lerh::\lla intresset för naturen och naturvärds

arbetet. Verksamheten hör därför fö fortsatt statligt stöd. 

N aturvärdsverket förordar att hidraget till Svenska naturskyddsför

eningen höjs med 4."i 000 kr. till 48."i 000 kr.. bidraget till Samfundet för 

hembygds vård med 2."i 000 kr. till 270 000 kr. och bidraget till Svenska för

humlet för koloniträdgt1rdar och fritidsbyar med 3 000 kr. till 33 000 kr. Stö

det till de nämnda organisationerna bör enligt verkets mening utgå frtm ett 

siir~kilt anslag. 

Naturvårdsverkets förslag för budgetåret 1976/77 innebär en anslagsök

ning med sammanlagt 7 43 000 kr. till 3 043 000 kr. 

Fiiredraga 1u/1'11 

Informatilinsverksamhctcn iir en väsentlig del av naturvfirdsverkets 

verksamhet. Även de ideella Prganisationerna spelar en viktig roll i miljö

vtirdsarbetct. För niista budgetr1r hör anslaget till miljövårdsinformation 
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höjas med 500000 kr. till 2,8 milj. kr. Det ankommer på regeringen eller ef
ter regeringens bemyndigande naturvårdsverket att besluta om anslagets 

fördelning på olika ändamål. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Miljövårdsinfvrmation för budgetåret 1976/77 anvisa ett re

servationsanslag av 2 800 000 kr. 

H 5. Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

14047 578 

9000000 

9000000 

Reservation 8843495 

Från anslaget bestrids sådana ersättningar till markägare och andra sak
ägare som föranleds av beslut enligt naturvårdslagen (1964: 822. omtryckt 

1974: 1025). Anslaget kan även i vissa fall användas för ersättning till sak

ägare vid avslag på ansökan om tillstånd enligt 86 eller 122 s byggnadsla

gen (1947: 385) i dess lydelse intill den 1 januari 1965. Från anslaget kan 

också utgå ersättningar till markägare och andra sakägare vid avslag i vissa 

fall på ansökan om tillstånd till avverkning enligt lagen (1974: 434) om be

varande av bokskog. Vidare kan från anslaget utgå statsbidrag till kommun 

eller stiftelse vid säkerställande av naturvårdsobjekt. Härjämte får ansla

get disponeras för att bestrida kostnader för värdering i samtliga fall. då er

sättning till sakägare skall utgå från anslaget. Även ersättning för markäga

res ombuds- och expertkostnader får utbetalas från anslaget efter särskild 

bedömning från fall till fall. oberoende av om uppgörelse rörande bildande 
av naturreservat eller förvärv av mark för naturvårdsändamål träffas eller 

inte. Kostnader för expertis som staten anlitar för utredning och förhand

ling för säkerställande av naturreservat m. m. får. när det gäller från natur
vårdssynpunkt särskilt värdefulla områden. undantagsvis belasta detta an

slag även om bidrag eller ersättning inte utgår från anslaget. 

Statens natun•årdsverk 

Under budgetåret 1974/75 har genom 64 olika beslut sammanlagt ca 9,2 

milj. kr. tagits i anspråk för att säkerställa ca 5 350 ha landareal enligt föl

jande tablå (s. 130). 
För budgetåret 1976/77 beräknar länsstyrelserna medelsbehovet under 

detta anslag till 27 .3 milj. kr. Vid domstol pågick i maj 1975 ca 70 rätte

gångar, där ersättningskrav riktades mot staten på omkring 30 milj. kr. Här 

bör också nämnas att den 1 juli 1975 var områden med en sammanlagd 

land areal av ca 32 000 ha belagda med interimistiska förbud enligt 11 § na

turvårdslagcn. 

9 Riksdagen 1975/76. I saml. Nr JllO. Bilaga 11 
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I 000-tal Hektar Antal 
kr. landareal beslut 

I. Ersättningar vid avsättande av 
naturreservat 2499.8 4256 40 

2. Bidrag till kommun eller stiftelse 2 284,5 I 092 12 
3. Ersättningar till följd av 

bestämmelser om strandskydd 4297,5 7 
4. Ersättningar i anledning av 

täktreglering 50,0 2 
5. Ersättningar till följd av bestämmelser 

om annat landskapsskydd m. m. 46,0 3 

Summa 9177,8 5348 64 

De ändringar i naturvärdslagens ersättningsbestämmelser som genom

förts den I januari och den 1 juli 1973 kommer vid oförändrad ambitionsni

vå att på längre sikt reducera anspråken på anslaget. Emellertid torde det 

vara realistiskt att under ett antal år alltjämt räkna med ett betydande me

delsbehov. Naturvårdsverket anser det angeläget att alla ännu inte avgjor

da ersättningsärenden enligt övergångsbestämmelserna till nämnda lag

ändringar snarast avslutas. Den sammanlagda kostnaden för denna typ av 

ärenden beräknar verket på grundval av uppgifter från länsstyrelserna till 

ca 30 milj. kr .. lämpligen fördelade på en period av ca fem år. 

Kommunerna visar ett ökande intresse för bidrag från anslaget och un

der senare år har flera nya stiftelser bildats med uppgift att säkerställa 

mark för social naturvård. Verket bedömer därför att under nästa budgetår 

huvuddelen av anslaget kommer att användas till bidrag till kommuner och 
stiftelser. 

Anslaget bör för budgetåret 1976/77 föras upp med 12 milj. kr., innebä

rande en ökning med 3 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 9 milj. kr. Jag hem

ställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ersättningar vid bildande av naturresen•at m. m. för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsan.slag av 9 000 000 kr. 

H 6. Vård av naturreservat m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

19965432 

12100000 

17100000 

Reservation 

1 Anslaget Vård av naturvårdsområdcn m. m. 

12572804 

Från anslaget bestrids kostnader för vård och förvaltning av dels natio

nalparker och sådana andra naturvårdsobjekt i statens ägo som redovisas 
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på naturvårdsfonden och förvaltas av domänverket, dels naturvårdsobjekt 
- däribland efter prövning i varje särskilt fall naturvårdsornråden - i eck
lesiastik och enskild ägo som förvaltas av eller i samråd med skogsvårds
styrelse. Vissa kostnader för vård och föryngring av bokskog fär även be
stridas från anslaget. Härjämte tas anslaget i anspråk för ersättning till do
mänverkets fond för upplåten mark motsvarande normalräntan för lån från 

statens utlåningsfonder på bokföringsvärdet av fastigheter som redovisas 
under naturvårdsfonden. 

Statens 11aturvårdsverk 

Ett viktigt led i naturvårdsarbetet utgörs av vård och förvaltning av sä

kerställda objekt. Denna verksamhet avser inte endast att bevara objekten 
i visst tillstånd och skydda dem mot skadliga ingrepp eller förändringar 
utan också att förbättra möjligheterna för allmänheten att utnyttja områ
den som är lämpade härför. De närmare beräkningarna av medelsbehovet 
för budgetåret 1976/77 framgår av följande tablå (I 000-tal kr.). 

Ändamål 

I. Domänverket 
2. Skogsstyrelsen 
3. Naturvårdsverket 
4. Vård och föryngring 

av bokskog 
5. Ersättning till 

domänverkets fond 
för upplåten mark 

Summa 

Anslag 
1975/76 

2700 
4500 
1400 

500 

3000 

12 1110 

Statens naturvårdsverks 
förslag 1976/77 

Totalt För-
ändring 

4154 + 1454 
JJ 160 + 6660 
8676 + 7276 

880 + 380 

3320 + 320 

28190 +16090 

Under budgetåren 1975/76 och 1976/77 avses ett stort antal från skötsel
synpunkt kostnadskrävande områden komma att avsättas som naturreser
vat. För flertalet av de tillkommande områdena måste vårdkostnaderna 
bestridas från förevarande anslag. 

Under en följd av år har de för vård av naturvårdsobjekt disponibla med

len inte ökat i takt med utvidgningen av vårdarealerna och stegringen av 

pris- och lönenivåerna. Eftersläpningen i vårdåtgärderna är nu så betydan
de att den. såsom framhölls i naturvårdsverkets petita för budgetåret 

1975/76. bör inhämtas enligt en systematiskt upprättad flerarsplan. 
Vissa nödvändiga vårdåtgärder som inte rymts inom medelsramen har 

till följd av arbetsmarknadssituationen kunnat utföras som beredskapsar
beten. bekostade av arbetsmarknadsstyrelsen. Det synes osäkert om be
redskapsmcdel kan påräknas för ifrågavarande ändamål innevarande och 

nästa budgetår. Naturvårdsverket utgår här från att sådana medel inte 
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ställs till förfogande budgetåret 1976/77. Motsvarande belopp bör därför i 

stället anvisas under förevarande anslag. 

Det ökade utnyttjandet av kusterna för bad och annat friluftsliv har med

fört behov av åtgärder för bevarande och skydd av sanddynområden inom 

flera av landets kustomraden. 

Under senare år har allt starkare anspråk rests på åtgärder för att avsatta 

naturvårdso~jekt skall bli lättare tillgängliga för allmänheten. Åtgärder har 

hittills kunnat vidtas i alltför liten omfattning eftersom grundläggande 

vårdbchov i säkerställda naturvårdsobjekt först måste tillgodoses. Från 

samhällssynpunkt är en ambitionshöjning här starkt motiverad. 

Naturvtlrdsverket föreslår att anslaget för budgetåret 1976/77 höjs med 

sammanlagt 16090000 kr. till 28190000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp vissa frågor rörande förvaltningen av 

naturreservat m. m. och rörande landskapsvårdande åtgärder inom od

lingslandskapet. Naturvtlrdskommittcn avlämnade år 1974 betänkandet 

(Os Jo 1974: I) Naturvård I. Strandskydd. Landskaps vård. Förvaltning. 

De delar av utredningens förslag som avsett ändringar i naturvårdslagen 

har tidigare behandlats av riksdagen (prop. 1974: 166. JoU 1974: 52. rskr 

1974: 405). Jag återkommer nu till vissa frågor som rör för va It ni n gen 

av mark som avsatts för naturvårdsändamål. 

N lll'llr111ulc'.fi"irhållande11. Principerna för den nuvarande förvaltningsor
ganisationen när det gäller naturreservat och andra områden för vilka med

delats förordnande enligt naturvårdslagen finns angivna i prop. 1963: 71 

angående riktlinjer och organisation för naturvårds verksamheten. m. m. 

Den nuvarande förvaltningsordningen innebär i huvudsak att naturvårds

objekt på statlig mark förvaltas av domänverket och kommunala objekt av 

vederbörande kommun medan naturvårdsobjckt på enskild mark förvaltas 

av eller i samråd med skogsvårdsstyrelse. 
För redovisning av naturvårdsobjckt i statens ägo inrättades år 1963 un

der domänfonden en särskild delfond. benämnd naturvårdsfonden. På na

turvårdsfonden bokförs mark som förvärvas med anlitande av anslaget 

Markförvärv för naturvårdsändamål. m. m. samt andra staten tillhöriga na

turvårdsobjekt. beträffande vilka regeringen särskilt förordnar att de skall 

redovisas på fonden. Överföring av mark till naturvårdsfonden från andra 

statliga fonder har hittills skett i mycket begränsad omfattning. Sålunda är 

t. ex. nationalparkerna alltjämt redovisade på domänfonden. För de fastig

heter som finns redovisade på naturvårdsfonden utgår från ansla~et Vård 

av naturreservat m. m. ersättning till domänverkets fond för upplåten mark 

motsvarande normalräntan för lån från statens utlåningsfonder på bokfö

ringsvärdet av vid budgetårets ingång på fonden redovisade fastigheter. 

Anslaget Vård av naturreservat m. m. används bl. a. för att bestrida 

kostnaderna för värd och förvaltning av vissa av de områden som avsatts 

för naturvårdsändamål. De områden för vilka anslaget kan anlitas är dels 
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nationalparker och sådana andra naturvårdsobjekt i statens ägo som redo

visas på naturvårdsfondcn, dels naturvårdsobjekt i ecklesiastik och en
skild ägo som förvaltas av eller i samråd med skogsvårdsstyrelse. Från an
slaget utgår däremot inte bidrag till skötselkostnader för naturvårdsobjekt i 

kommuns eller kommunal stiftelses ägo och inte heller till objekt i enskild 

ägo som inte förvaltas av eller i samråd med skogsvårdsstyrelse. Anslaget 

fär inte heller användas för andra naturvårdsobjekt i statens ägo än de som 
nyss nämnts. 

Naturl'årdskommitth1s fi'frslag. Kommitten framhåller att det numera 

genom tillkomsten av naturvårdsverket och utbyggnaden av särskilda na

turvårdsenheter vid Iä'nsstyrelserna fin"s organ som på central och regio

nal nivå har möjligheter att anordna och genomföra en rationell natur

vårdsförvaltning. Kommitten förklarar vidare att domänverket genom de 

riktlinjer för verksamheten som fastslogs år 1968 fått begränsade möjlighe

ter att fortsätta den naturvårdande verksamheten på sätt som skett tidiga

re. Den förändrade situation som sålunda uppstått och de olägenheter som 

uppenbarligen vidlåder den nuvarande ordningen gör enligt kommittens 

mening en rationalisering av verksamheten nödvändig. Naturvårdsverket 

bör således enligt kommittens mening i framtiden vara central förvalt

ningsmyndighet för samtliga naturvårdsobjekt med länsstyrelserna som re

gionalt ansvariga organ för länen m:h med lokala förvaltare för de särskilda 
objekten. 

För en väl genomförd förvaltning är valet av förvaltare för de enskilda 

objekten enligt kommitten av stor betydelse. Avgörandet bör enligt kom

mitten inte kringgärdas av formella föreskrifter utan ske med utgångspunkt 

i de krav som bör ställas på förvaltningen i det särskilda fallet. Att domän

verket och skogsvårdsstyrelse även i framtiden i många fall utses förefaller 
kommitten riktigt liksom att kommunen primärt bör komma i fråga som 

förvaltare av sina naturvårdsobjekt. Enligt kommittens mening bör emel
lertid de nuvarande formella begränsningarna beträffande valet av förval
tare upphävas. Däremot bör det enligt kommitten inte komma i fråga att 

länsstyrelserna skall ha en egen organisation för förvaltning av särskilda 
objekt. 

Kommitten föreslår vidare att förvaltningen av naturvårdsfonden över

förs från domänverket till naturvårdsverket. Kommitten ser förslaget som 

en naturlig konsekvens av förslagen i övrigt när det gäller naturvårdsför

valtningen. Enligt kommitten föreligger inte någon anledning att vid den 

fortsatta redovisningen på naturvårdsfonden beräkna kostnader för kapi

talränta och minskad avkastning. 

Kommitten tar också upp frågan om användningen av anslaget Vård av 

naturreservat m. m. Kommitten föreslår därvid att de nuvarande begräns

ningarna i möjligheten att utnyttja anslaget i princip upphör. Bidrag från an

slaget bör i framtiden enligt kommittens mening kunna utgå oavsett för

valtningsform och ägareförhållande. 
Remissyttranden. Naturvårdskommittens förslag till förvaltningsorgani-
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sation för naturvårdsobjekt tillstyrks i huvudsak av samtliga remissinstan
ser som uttalat sig i frågan, nämligen statl·kontoret, riksrevisionsverket. 

statens naturvårdsverk. domänverket, skogsstyrelsen, riksantiharieäm

betet, länsstyrelserna. Sl'enska naturskyddsföreningen, S\•enska turistför

eningen. Skid- och friluftsfrämjandet. S\•eriges fritidsfiskares riksförbund. 

Svn1ska kommunförbundet och Landstingsförbundet. 

Naturvårdn-erket framhåller att de aktuella arbetsuppgifterna på ett na

turligt sätt kan infogas inom ramen för verkets organisation. Verket beto
nar att det föreslagna förvaltningsansvaret innebär betydande nya arbets
uppgifter vilka motiverar en ökning av verkets personal. Domänverket till
styrker i princip förslaget om ansvars- och arbetsfördelning för naturvårds

verksamheten. Kommittens förslag att länsstyrelserna skall göras regio
nalt ansvariga för naturvårdsverksamheten inom länen tillstyrks av do
mänverket under förutsättning att länsstyrelsens ansvar skall avse övergri
pande planering och styrning av naturvårdsverksamheten. Länsstyrelser

na bör således inte genom egen förvaltningsorganisation handha förvalt
ningen av de enskilda objekten. landstingsförbundet anser att landsting 
bör utses till förvaltare av naturvårdsobjekt som ägs av landstingskommun 
och att landstingskommun också skall kunna utses till förvaltare av natur
vårdsobjekt i annans ägo. 

Remissinstansema tillstyrker i allmänhet också förslaget om överföring 

av förvaltningen av naturvårdsfonden från domänverket till naturvårdsver
ket. Riksrevisiomverket anser dock att fonden bör redovisas som en pro
duktiv fond med bibehållande av ett formellt avkastningskrav. 

Förslaget att statsbidrag skall kunna utgå till förvaltning av naturvårds
objekt oavsett förvaltningsform och ägareförhållanden har bemötts posi
tivt av remissinstansema. Naturvårdsverket framhåller att åtskilliga av de 
objekt för vilka vårdanslaget i dag inte får användas är av riks- eller regio
nalintresse. Vården av dessa objekt medför kostnader somt. ex. vederbö

rande kommun inte är beredd eller har möjlighet att svara för vilket har in
neburit att vården av objekten blivit eftersatt. Även de länsstyrelser som 
uttalat sig i frågan tillstyrker förslaget. Svenska kommunförbundet under
stryker att statliga bidrag till kommunernas kostnader skulle skapa bättre 
förutsättningar för kommunerna att säkerställa områden för friluftsliv och 
naturvård. 

Jag tar härefter upp frågan om landskapsvårdande åtgärder 
inom odlingslandskapet. Riksdagen beslutade år 1972 om en för

söksverksamhet avseende landskapsvårdande åtgärder inom odlingsland

skapet (prop. 1972: I bil. 11, JoU 1972: I. rskr 1972: 72). Under budget
åren 1972/73-1974/75 har sammanlagt 3 milj. kr. anvisats för försöksverk
samheten. Resultatet av försöksverksamheten har redovisats av natur
vårdsverket i en särskild rapport. Verket har i rapporten också lagt fram 

förslag om en fortsättning av verksamheten. 
Naturl'årdsverkets förslag. Naturvårdsverket redovisar att totalt 132 
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objekt omfattande ca 3 700 ha i 66 kommuner ingått i försöksverksamhe

ten. Bidrag har utgått till täckande av driftsunderskott. till stängselmateri
al. röjningsarbete och stängseluppsättning samt i vissa fall till djurtrans

porter. Verket redovisar också vissa beräkningar av kostnaderna för de åt
gärder som vidtagits. För slyröjning har kostnaderna uppgått till i medeltal 

520 kr./ha. medan stängseluppsättning i genomsnitt kostat ca I 000 kr./ha. 

Skötselbidragen för vård av iordningställd odlingsmark har uppgått till i 

genomsnitt 160 kr./ha och år. Erfarenheterna från försöksverksamheten 
visar enligt verket att betesdrift är den viktigaste metoden för öppethållan

de av det igenväxningshotade landskapet. trots att denna metod i allmän

het är något dyrare än maskinella metoder. 

För att kartlägga behovet av landskaps vårdande åtgärder i framtiden har 
naturvårdsvcrket i samarbete med skogsstyrelsen och lantbruksstyrelsen 

utarbetat en översikt över mark som tagits ur jordbruksproduktionen och 

för vilken risk för igenväxning föreligger. Sammanfattningsvis konstateras 

att lågt räknat 20 000 ha odlingsmark av olika kategorier torde vara i behov 

av naturvårdande åtgärder varje år fram till 1985. Dessutom torde ca 40 000 

ha av den areal som redan är tagen ur produktion vara av värde att iord
ningställa. 

Mot bakgrund av erfarenheterna av försöksverksamheten föreslår natur
vårdsverket att verksamheten med landskaps vård i odlingsbygd fortsätter. 

Enligt förslaget bör ca 2 000 ha odlingsmark bli föremål för landskaps

vårdande åtgärder varje år. Av denna areal bedöms ca I 000 ha vara av 
riks- eller länsintresse. De statliga insatserna för vård av odlingslandskapet 

bör enligt verket begränsas till naturvårdsområden eller naturreservat och 

finansieras från an~laget Vård av naturreservat m. m. Bidrag bör normalt 

utgå med högst 50 %. Förhöjda statsbidrag bör kunna utgå till områden av 

riks- eller större regionintresse. För den närmaste treårsperioden bör en
ligt verket 2.2 milj. kr. per år anslås till landskapsvårdande åtgärder inom 
odlingslan'dskapet. 

Remissyttranden. Yttranden över naturvårdsverkets rapport har avgetts 

av kammarkollegiet, riksrevisionsverket. riksantikvarieämbetet. lant
bruksstyrelsen. skogsstyrelsen. arbetsmarknadsstyrelsen, domänverket. 
lantbrukshögskolan. statens råd för skogs- och jordbruksforskning. läns

styrelserna i Stockholms. Södermanlands. Östergötlands. Kronobergs, 

Gotlands, Malmöhus, Älvsborgs, Värmlands. Kopparbergs. Västernorr

lands och Västerbottens län samt Svenska kommunförbundet. Lantbru

karnas riksförbund (LRF) och Svenska fåravelsförbundet. 

Samtliga remissinstanser tillstyrker i princip att verksamheten med land

skapsvård i odlingsbygd fortsätter. Beträffande förslagets omfattning fram

håller länsstyrelsen i Kronobergs liin att naturvårdsverkets förslag har 

ganska begränsad omfattning. Insatta stödåtgärder måste stå i proportion 

till den administrativa arbetsinsatsen. Så blir inte fallet om stödåtgärderna 

förbehålls naturreservat och naturvårdsområden. Länsstyrelsen anser där-
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för liksom bl. a. länsstyrelserna i Södermanlands och Malmöhus län samt 

LRF att anslaget inte bör förbehållas projekt inom naturvårdsområden och 

naturreservat. 

Flera remissinstanser, bl. a. länsstyrelserna i Östergötlands, Västernorr

lands och Västerbottens liin. framhåller vikten av kontinuitet i verksamhe

ten så att denna inte måste avbrytas i avvaktan på förordnanden om natur

reservat eller naturvårdsområden. 

Flera remissinstanser pekar pi\. sambandet mellan de åtgärder som vidta

gits inom ramen för försöksverksamheten och de landskapsvi\.rdande insat

ser som görs såsom beredskapsarbeten. Liinsstyrelsen i Malmöhus län an

för att en omfattande verksamhet bedrivs inom länet i"form av landskaps

v;'lrdande beredskapsarbeten i samarbete mellan länsstyrelsen, länsarbets

nämnden och skogsvårdsstyrelsen. Inom ramen för denna verksamhet har 

enligt länsstyrelsen ätgärder för bevarande av odlingslandskap utförts 

inom stora arealer under den tid försöksverksamheten pågi\.tt. Motsvaran

de synpunkter förs fram ocksi\. från andra länsstyrelser. Länsstyrelsen i 

Gotlands län betonar också vikten av att de särskilda insatser som görs 

inom ram.:n för landskapsvårdsåtgärder inom odlingslandskapet noga sam

ordnas med den landskapsvärd som utförs såsom beredskapsarbete. 

F'iiredraganden 

Jag tar först upp naturvfadskommittens förslag om ändrad organisation 

för förvaltningen av naturreservat m. m. Kommittens förslag, som i sina 

huvuddrag tillstyrkts av remissinstanserna, innebär att naturvårdsverket 

fär ett centralt ansvar för förvaltningen av naturvårdsobjekt med länssty

relserna som regionalt ansvariga organ. För varje naturvårdsobjekt skall 

härutöver utses en lokal naturvi\.rdsförvaltare. 

Enligt min uppfattning bör naturvi\.rdsverket och länsstyrelserna få öka

de möjligheter att göra en samordnad planering och bedömning av de sköt

sclätglirder som behöver vidtas inom omri\.den som avsatts med stöd av na

turvi\.rdslagen. Därigenom kan bättre förutsättningar skapas för en effektiv 

användning av anvisade medel. Det är också av vikt att en bedömning av 

behovet av och kostnaderna för skötselåtgärder inom ett värdefullt natur

område eller friluftsområde kan göras av naturvårds verket och länsstyrel

serna redan i samband med att ställning tas till frågan om att avsätta områ

det som naturreservat e. d. Jag vill framhålla att vad jag nu har förordat in-

.· te innebär att dessa myndigheter skall bygga upp en egen organisation för 

förvaltningen av enskilda objekt. Naturvårdsverkets och länsstyrelsernas 

uppgifter avses främst bestå i att meddela anvisningar för förvaltningen. 

utse lokala förvaltare för olika objekt. fördela de medel som anvisats för 

värd av naturreservat m. m. samt utöva tillsyn över förvaltningen. När det 

gäller valet av lokala förvaltare bör liksom f. n. beträffande kommunala na

turvårdsobjekt vederbörande kommun eller kommunala stiftelser utses till 

förvaltare. om inte särskilda skäl föreligger däremot. När det gäller övriga 
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objekt förutsätts också i fortsättningen domänverket eller skogsvårdssty
relse i flertalet fall komma att utses till förvaltare. Nödvändigheten av en 

samordning av förvaltningen av olika objekt inom ett område bör också be
aktas vid valet av förvaltare. 

N aturvårdskommitten har också föreslagit att ansvaret för förvaltningen 

av naturvårdsfonden skall föras över från domänverket till naturvårds ver
ket. Förslaget har tillstyrkts av berörda remissinstanser. Med hänsyn till 

vad jag nyss har förordat är det enligt min uppfattning naturligt att också 
förvaltningen av naturvårdsfonden läggs på naturvårdsverket. Därvid bör 

naturvårdsfonden behandlas som en särskild kapitalfond redovisad under 
rubriken Diverse kapitalfonder. På naturvårdsfonden bör liksom hittills re

dovisas bl. a. sådana naturvårdsobjekt som förvärvas med anlitande av 

medel från investeringsanslaget Markförvärv för naturvårdsändamål, 
m. m. Det ankommer på regeringen att pröva i vilken utsträckning andra 
naturvårdsobjekt på statens mark skall redovisas på naturvårdsfonden. 

Anslaget Vård av naturreservat m. m. används f. n. för att bestrida kost
naderna för vården och förvaltningen endast av vissa slag av naturvårds

objekt. Naturvårdskommitten har föreslagit att anslaget i fortsättningen 
skall kunna utnyttjas för alla naturvårdsobjekt oavsett förvaltningsform 
och ägareförhållande. För egen del bedömer jag det som angeläget att möj
lighet införs att lämna bidrag till kommuner för vård och förvaltning av om

råden som avsatts för naturvårdsändamål i sådana fall där dessa områden 
anses ha ett betydande allmänt intresse. I den mån särskilda skäl talar här
för bör regeringen kunna besluta att bidrag från anslaget skall kunna utgå 
också för andra naturvårdsobjekt. 

Naturvårdsverket har i en särskild rapport redovisat erfarenheterna av 

den försöksverksamhet med landskapsvårdande åtgärder inom odlings
landskapet som pågått sedan den I juli 1972. Verket har samtidigt presen
terat ett förslag till fortsättning av denna verksamhet. Vid remissbehand
lingen har naturvårdsverkets förslag om fortsatt landskapsvård inom od
lingslandskapet i allmänhet mottagits positivt. 

För egen del vill jag framhålla att jag delar den av naturvårds verket och 
remissinstanserna framförda uppfattningen att ett vidmakthållande av en 
öppen landskapstyp med ängs- och hagmarker i odlingslandskapet är en 
från natur- och landskapsvårdande synpunkt angelägen uppgift. Statligt 

stöd bör därför också i fortsättningen kunna utgå till landskapsvårdande 
åtgärder inom odlingslandskapet. Såsom naturvårdsverket föreslagit bör 

bidrag i princip endast utgå när det gäller områden som avsatts som natur
reservat eller naturvårdsområdc. I vissa fall är det emellertid angeläget att 

en pågående verksamhet inte avbryts eller att åtgärder vidtas innan igen
växning hunnit ske. Samtidigt kan det av olika skäl dröja innan ett område 
formellt hunnit avsättas som naturreservat eller naturvårdsområde. I såda
na fall bör bidrag undantagsvis kunna ges till projekt inom områden där 

förordnande enligt naturvårdslagcn ännu inte meddelats men där sådant 
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förordnande avses komma till stånd. 

Det statliga stödet till landskapsvårdande åtgärder inom odlingslandska

pet bör utgå inom ramen för de medel som står till förfogade för vård av na

turreservat m. m. Behovet av sådana åtgärder kommer därigenom att kun

na avvägas mot behovet av andra skötselåtgärder inom avsatta naturvårds

objekt. Bidrag till landskapsvårdsil.tgärder bör utgå med högst 50 ?r av 

kostnaderna. 

Jag vill i detta sammanhang också erinra om de betydelsefulla insatser 

som görs i form av beredskapsarbeten. För budgetåret 1974/75 beräknas 

beredskapsarbeten på naturvårdsområdet ha utförts till en total kostnad av 

ca 52 milj. kr. En mycket betydande del av dessa insatser har avsett arbe

ten av direkt betydelse från landskapsvårdssynpunkt. Jag vill understryka 

det angelägna i att en samordning sker mellan de särskilda insatser som 

görs såsom landskapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapet och den 

landskapsvård som utförs i form av beredskapsarbeten. 

Som naturvårdsverket framhåller i sin anslagsframställning för nästa 

budgetår föreligger behov av ökade insatser i syfte att vårda avsatta natur

vårdsobjekt och i högre grad göra dem tillgängliga för allmänheten. Med 

hänsyn härtill och till de förslag i fråga om förvaltningen av naturvårdsob

jekt och rörande landskapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapet som 

jag tidigare redovisat bör anslaget höjas med 5 milj. kr. till 17, I milj. kr. för 

nästa budgetår. Jag har därvid bl. a. räknat medel för bibehållande av av

kastningskravet i fråga om de områden som redovisas på naturvårdsfon

den. Dessa medel bör redovisas på driftbudgetens inkomstsida under övri

ga diverse kapitalfonder. Det bör ankomma pi\ regeringen att besluta om 

anslagets fördelning på olika ändamål. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat rörande riktlinjer för förvaltning

en av naturreservat m. m .. 

2. godkänna vad jag har förordat rörande statligt stöd till land

skapsvårdande åtgärder inom odlingslandskapet, 

3. till Vi'ircl m· naturrcsen·at 111.111. för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

rcservationsanslag av 17 100000 kr. 

H 7. Miljövårdsforskning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

22679715 

26720000 

30460000 

Reservation 4 703406 

Från anslaget bestrids utgifter för företrädesvis målinriktad miljövårds

forskning. Till denna forskning hör bl. a. vatten-. luft- och annan natur

vårdsforskning, bullerforskning, viltforskning samt forskning om miljögif-
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ter. Forskningen leds av statens naturvårdsverk som har en särskild forsk

ningsnämnd för denna uppgift. 

Staten.i· 11atttrvård.1Terk 

Planeringsarbetet för att inrikta forskningen mot mål av betydelse för 

den praktiska miljövården fortsätter. En ständig översyn av forsknings

programmen är nödvändig för anslagets effektiva utnyttjande. Närmast 

förestår en planering av hela forskningsverksamheten i syfte att bättre 

samordna de olika projekten såväl internt som externt. t. ex. med forsk

ningsrådens verksamhet. 
För budgetåret 1976/77 beräknar forskningsnämnden att 22,5 milj. kr. 

erfordras för uppföljning av pågående projekt. Härtill kommer fasta kost

nader för forskningsstationen Grimsö. Kämpinge marina forskningsstation 

och undersökningsfartygen samt för förvaltning av anslaget. 

För undersökningar av klorerade kolväten. tungmetaller och andra föro

reningar erfordras 7 .8 milj. kr. Särskilt intresse måste ägnas nya substan

ser som sprids i vår omgivning. Kunskapen om nitrosaminers bildning och 

effekter hos människan bör snarast förbättras. 

För forskning inom luftvård och buller erfordras 3,5 milj. kr. På luft

värdsområdet behövs bl. a. en intensiv forskningsinsats för att snabbt kun

na klarlägga försurningens effekter på marken. Bullerforskningen bör in

tensifieras. bl. a. vad gäller tågbuller. impulsljud och vibrationer. 

Forskningen pä naturvårdsområdet har under senare år i betydande ut

sträckning varit inriktad på att utarbeta inventeringsmetoder. En successiv 

förskjutning mot effektstudier kommer att ske för att öka möjligheterna att 

tolka och värdera det inventeringsmaterial som tas fram i olika samman
hang. Medelsbehover för naturvårdsforskningen beräknas till 4,3 milj. kr. 

Tillämpningen av ingångna konventioner och andra överenskommelser 
till skydd för den marina miljön förutsätter en intensifierad forskningsakti
vitet. För att verksamheten skall kunna bedrivas på ett rationellt sätt be

hövs ett nyll forskningsfartyg. Medelsbehovet för forskningen om den ma
rina miljön beräknas till 5.1 milj. kr. 

Flertalet projekt som gäller sjöar. vattendrag och grundvatten är av lång

siktig karaktär. Detta gäller bl. a. naturvårdsverkets limnologiska under

sökning. som kommer att koncentrera sin verksamhet till Vänern. Medels

behovet för berörda forskningsområden beräknas till 6.2 milj. kr. 

Inom området avloppsrenings- och slamfrågor erfordras 3.7 milj. kr. 

Ökad forskning behövs om avfallsfrågorna. Systematiska studier fortsätter 

angående urlakning av olika ämnen till yt- och grundvatten. Ökade kun

skaper behövs också om upplagringen av främst tungmetaller i mark och 

växter vid deponering av slam eller kompost. 
Ytterligare ansträngningar måste göras för att förmedla forskningsresul

taten till olika avnämarkategorier. Den informations- och publicerings-
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verksamhet som byggts upp de senaste åren har varit framgångsrik m.:h bör 

utökas. Anordnande av konferenser är ett sätt att dels tillgodogöra sig 

bl. a. utländska erfarenheter. dels föra ut resultaten. Dessutom planeras en 

aktiv informationsspridning genom regional kurs- och seminarieverksam

het för länsstyrelser. kommuner m. m. Kostnaderna för nämnda verksam

heter beräknas till 835 000 kr. För förvaltningskostnader behövs 2 617 000 

kr. 

Under hänvisning till det anförda förordar naturvårdsverket att anslaget 

till miljövårdsforskning för budgetåret 1976/77 höjs med I0.8 milj. kr. till 

37 ,5 milj. kr. 

Föredraga lllil' 11 

Miljöforskningsutredningcn lade i december 1974 fram betänkandet (Ds 

Jo 1974: 8) Samordnad miljövårdsforskning. Betänkandet har remissbe

handlats. Utredningens förslag innebär bl. a. att en delegation för miljö

vårdsforskning skall inrättas för övergripande planering och samordning 

av forskningsverksamheten inom miljövårdsområdct. Frågor rörande for

merna för övergripande forskningsplanering behandlas emellertid också av 

forskningsrådsutredningen. Bl. a. med hänsyn härtill är jag inte beredd att 

f. n. ta ställning till miljöforskningsutredningens förslag. 

Anslaget till miljövårdsforskning bör för nästa budgetår höjas med 

3 740000 kr. till 30460000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Afi(iih•ärdsj(irskning för budgetåret 1976/77 anvisa ett reser

vationsanslag av 30460000 kr. 

H 8. Stöd till kollektiv forskning inom miljövärdsområdet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 förslag 

2 500000 

3 ()()() 000 

3 800000 

Reservation 

Statens nuvarande stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet 

regleras i ett mellan staten och Stiftelsen Industrins vatten- och luftvårds

forskning träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och ut

vecklingsvcrksamhet på vatten- och luftvårdsområdet. Avtalet avser tiden 

den I juli 1973-den 30 juni 1976. För budgetåret 1975/76 medverkar staten 

och stiftelsen i finansieringen av verksamheten genom bidrag med vardera 

3 milj. kr. Ansvaret för genomförandet av det avtalade programmet åvilar 

Institutet för vatten- och luftvårdsforskning. 

Det är enligt min uppfattning angeläget att det pågående forskningssam

arbetet mellan staten och näringslivet inom miljövårdsområdet fortsätter. 
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Miljöforskningsutredningen har i sitt betänkande (Os Jo 1974: 8) Samord

nad miljövårdsforskning också berört bl. a. formerna för statens medver

kan i detta forskningssamarbete. l avvaktan på ställningstagande till utred

ningens förslag bör det statliga stödet till den kollektiva forskningen inom 

miljövtmlsområdet utgå enligt samma riktlinjer som f. n. Med utgångs

punkt h_äri har företrädare för staten den 5 december 1975 under förbehåll 

av regeringens godkännande träffat nytt avtal med företrädare för Stiftel

sen Industrins vatten- och luftvårdsforskning om gemensam finansiering 

av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom miljövärdsområdet. Avta

let avser tiden den I juli 1976-den 30 juni 1978. Enligt avtalet skall vardera 

parten medverka i finansieringen av verksamheten genom ett bidrag av 3.8 

milj. kr. per ar. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med ett till avtalet 

fogat ramprogram. Ansvaret för programmets genomförande avses liksom 

hittills f1vila Institutet för vatten- och luftvårdsforskning. 

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag att regeringen före

slftr riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att godkänna avtal angående stöd till kol

lektiv forskning inom miljövftrdsområdet i enlighet med vad jag 

anfört. 
1 till St1id till /.:.olle/.:.tir fi1rs/.:.11i11g i110111 111ilj1i1"<lrd.1·0111r1/de1 för bud

getf1ret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 3 800 000 kr. 

H 9. Undersiikningar av hälso- och miljiifarliga varor 

1975/76 /\nslag 

1976/77 Förslag 

I 000000 

I 500 000 

rri\n anslaget bestrids efter beslut i va1je siirskilt fall av produktkontroll

niimnden kostnader för undersökningar rörande hälso- och miljöfarliga 

varor. 

State11s 11<1t11r1·drds1·a/.:. 

Under vart och ett av budget::\ren 1973/74 och 1974/75 har från anslaget 

Statens naturvf1rdsverk 500000 kr. stått till disposition för undersökningar 

av hälso- och miljöfarliga varor enligt beslut av produktkontrollnämnden. 

Dessa medel har utnyttjats för ett stort antal olika projekt. av vilka flera 

fortfarande pågftr. Bland projekten kan nämnas tungmetallanalyser i vissa 

föremid. pilotstudie betriiffande skeppsbottenfärger med hänsyn till hälso

och miljörisker. undersökning av blyexposition hos barn och bensenexpo

sitit'n frän motorhränsle. försök med och utvärdering av viss metod för 

test av mutagena tKh can:inogena effekter. undersökning av tungmetall in

nehåll i hushtdlsavfall m. m. Under budgetåret 1975/76 står I milj. kr. till 

förfogande för si\dana undersökningar under förevarande nya anslag. 
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Vid bedömningen av medelsbehovet för budgetåret 1976/77 har produkt
kontrollnämnden beaktat den begränsade kapaciteten hos produktkon

trollbyrån som svarar för kanslifunktionerna hos nämnden samt det osäkra 

läget i fråga om laboratorie- och andra expertisresurser. Med hänsyn här
till föreslår nämnden en ökning av anslaget för budgetåret 1976/77 med 

500 000 kr. till 1.5 milj. kr. 

Föredraganden 

Det är angeläget att produktkontrollnämnden får ökade möjligheter att 

utföra sådana undersökningar som nämnden behöver för att fullgöra sina 

uppgifter enligt lagstiftningen om hälso- och miljöfarliga varor. Anslaget 

bör därför såsom produktkontrollnämnden föreslagit för nästa budgetår 

höjas med 500000 kr. till 1.5 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till UnderJökningar av hälso- och miljöfarliga 1·aror för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av I 500 000 kr. 

H 10. Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 773 176 

5 000 000 
5 500 ()()() 

Reservation 3 679820 

Anslaget anviinds för att bekosta utredningar och undersökningar inom 

miljövårdsområdet. i första hand rörande vattenvårdsfrågor. och restaure

ring av förorenade vattenområden, m. m. 

Statens 11at1tr1·tlrd.1Tak 

Förevarande anslag har en avgörande betydelse för verkets möjligheter 

att dels få fram tillfredsställande underlag för beslut i olika frågor och plan

Jligga fortsatta insatser på miljövårdsområdet. dels tillgodose de krav och 

önskemål som ställs från departement, andra myndigheter. organisationer 

m. tl. 
Den utvidgning av anslagets användningsområde som genomfördes 

fr. o. m. budgetåret 1973/74 har medfört att anslaget numera används för 

utredningar och undersökningar inom hela miljövårdsområdet. Vatten

vårdsfrågorna har dock under budgetåret 1974/75 alltjämt dominerat med 

sjörestaureringar och reningsteknik. När det gäller inriktningen av ansla

get i övrigt har naturvårdsvcrkct fortsatt arbetet enligt de riktlinjer som 
drogs upp i anslagsframsUillningen för budgetåret 1975/76. Sammanfatt

ningsvis innebär detta dels en inriktning på sådan utredande och imdersö

kande verksamhet som utgör ett mellanled mellan forskning och genomfö
rande eller ärendehandläggning, dels en bidragsgivning till vissa förutbe-
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stämda sektorer eller angelägna sakområden. All verksamhet som finan

sieras från detta anslag genomförs i projektform. 

Bland de större projekt som helt eller delvis beräknas bli finansierade 

från detta anslag kan nämnas den kompletterande Hornborgasjöutred

ningen, fjällutredningen, reningsverks- och recipientundersökningen. Vä

nernutredningen och kartläggningen av landets vattentillgångar och vat

tenanspråk samt s. k. branschutredningar inom det tekniska miljöskyddet. 

Andra verksamheter som bekostas från detta anslag är restaurering av vat

tenområden och vissa reningstekniska undersökningar. Härtill kommer 

kostnaderna för verksamheten vid bilavgaslaboratoriet i Studsvik. Sam

manlagt beräknar naturvårdsverket medelsbehovet för budgetåret 1976/77 

under anslaget till 9,5 milj. kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör för nästa budgetår höjas med 500 000 kr. till 5.5 milj. kr. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda undersökningar inom miljövårdsområdet, m. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 5 500 000 kr. 

H 11. Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

221469340 

170000000 

140000000 

Från anslaget utgår bidrag för ny-. till- eller ombyggnad av avloppsre

ningsverk m. m. Bidrag bestäms med hänsyn till reningsgraden och utgår 

normalt med lägst 30% och högst 50% av kostnaden. Bidragsbestämmel

serna finns i kungörelsen ( 1968: 308) om statsbidrag till avloppsreningsverk 

(omtryckt 1974: 551). Enligt övergångsbestämmelserna till denna kungö

relse får statsbidrag enligt kungörelsen ( 1959: 251) om statsbidrag till vat

ten- och avloppsanläggningar beviljas sådana vatten- och avloppsföretag 

som efter särskilt tillstånd börjat utföras före den I juli 1968. 

Statens 11atun•årds1,erk 

Vissa av de vatten- och avloppsföretag inom Göteborgs och Bohus län. 

till vilka statsbidrag enligt Kungl. Maj:ts särskilda beslut enligt äldre be

stämmelser skall utgå med högre belopp än normalt. har ännu inte slut

förts. Länsstyrelsen har uppskattat att medelsbehovet för kvarvarande fö

retag uppgår till 14.6 milj. kr. Härav beräknas 9.6 milj. kr. för innevarande 

budgetår samt 0.8 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 
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U nJer budgetåret 1974/75 har bidrags ramen 130 milj. kr. helt tagits i an

språk för bidrag till företag med anläggningskostnader av sammanlagt ca 

270 milj. kr. Anspråken på bidrag avseende den I juli 1975 inneliggande 

obehandlade ansökningar uppgick till ca 120 milj. kr. För budgetåren 

1975/76 och 1976/77 bcriiknar liinsstyrelserna att bidrag kommer att sökas 

till avloppsreningsverk med en total anläggningskostnad av ca 500 resp. 

310 milj. kr.. vilket skulle innebära ett bidragshehov av 200-225 resp. 140 

milj. kr. Med hänsyn hl. a. till osäkerheten i länsstyrelsernas beräkningar 

förordar verket dock att hidragsramcn för budgetåret 1976/77 bestäms till 

samma belopp som för budgetåren 1974/75 och 1975/76. dvs. 130 milj. kr. 
U ndcr budgetåren 1968/69- 1974/75 har beslut om hidrag till kommunala 

avloppsreningsverk fattats avseende ett sammanlagt belopp av I 196.9 

milj. kr.. varav t.o. rn. den 30juni 1975 har utbetalats 926.1 milj. kr. För 

föcrstr1ende utbetalningar av redan beviljade bidrag erfordras således totalt 

270.8 milj. kr. som kan antas bli utbetalade med 150. 75. 40 resp. 5.8 milj. 

kr. under budgetåren 1975/76-1978/79. Härtill kommer utbetalningar till 

följd av bidrag som beviljas under innevarande och kommande budgetår. 

För budgetåret 1976/77 beräknas utbetalningarna under anslaget till ca 140 

milj. kr. 

Erfarenheter under de senaste ären har visat att krav i ökad utsträckning 

m[\ste resas ptt bättre reningsresultat iin vaJ som med nuvarande teknik 

uppnås vid biologisk/kemisk rening. En till 55 q höjd högsta bidragsnivå 

skulle utgöra en goJ stimulans för en förbättrad teknik med exempelvis 

slutfiltrering eller anJra processer. En höjning av bidragsnivån skulle i 

rnflnga fall inte få avsedd effekt om inte samtidigt maximibeloppet för bi

drag till en rn:h samma anläggning höjs fri\n 5 till minst 7.5 milj. kr. Verket 

föreslår därför att bidragsreglerna ändras på sätt som anförts. 

Fiir1'clragancle11 

Tiitorternas avloppsförhållanden har starkt förbättrats under de senaste 

aren. Det är emellertid angeläget med ett fortsatt stöd till kommuner

na för byggande av reningsverk. Under budgetåret 1976/77 bör bidrag 

till reningsverk fi\ beviljas intill ett belopp av 130 milj. kr.. dvs. samma be

lopp som gäller för innevarande budgetår. Utbetalningarna av bidrag frän 

anslaget beriiknas under nästa budgetår uppgä till ca 140 milj. kr. 

Enligt beslut år 1973 av riksdagen har bidrag med högst 75 </·(.kunnat ut

gf1 till reningsverk inom Vindellilvsomr{1det. om arbetena pt1börjats före 

den I juli 1975 (prop. 1973: 50. lnU 1973: 7. rskr 1973: 248). Eftersom ett 

flertal planerade reningsvcrksutbyggnadcr inom detta område ännu inte 

hunnit sättas i gi\ng. förordar jag att den tid under vilken dessa förhöjda bi

drag skall kunna utgå förlängs. Med hänsyn till angelägenheten av att arbe

tena kommer i gång så snart som möjligt bör förhöjt bidrag till reningsverk 

inom Vindeliilvsområdet dock endast kunna utgå för anläggningar som på

börjas före den I juli 1977. Statsbidrag med upp till 75 r.T hör också efter 
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särskild prövning av regeringen kunna utgå för avloppsanläggningar inom 

Torneträskområdet. för vilket med stöd av 8 § miljöskyddslagen meddelats 

särskilt förordnande för att skydda vattenområdet mot utsläpp av avlopps

vatten. 

Naturvårdsverkets förslag om ändrade bidragsbestämmelser är jag inte 

beredd att biträda. 

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag att regeringen före

slär riksdagen att 
I. medge att för budgetåret 1976/77 statsbidrag till kommunala av

loppsreningsverk får beviljas med sammanlagt högst 130000000 
kr., 

2. godkänna vad jag har förordat i fråga om förhöjda statsbidrag till 

avloppsreningsverk inom Vindelälvsområdet och Torneträsk

omrhdet, 

3. till Bidrar: till kommunala al'loppsreninrtsl'erk m. m. för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 140000000 kr. 

H 12. Stöd till avfall~bchandling m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1so 197 315 

15 000000 

15000000 

Reservation 

1 Anslaget Bidrag till miljövårdande åtgärder inom industrin m. m. 

1316085 622 

Från anslaget utgår bidrag med högst 50 S·~ av godkänt bidragsunderlag 

till anläggning för återvinning eller annat nyttiggörande av hushållsavfall 

samt försöksanläggning för sådant ändamål. Till anläggning för konventio

nell behandling av hushållsavfall utgår i vissa fall bidrag med högst 25 %. 

Bidrag kan även utgå till anläggning för behandling av annat avfall än hus
hållsavfall med högst 50 s-;,. Garanti kan vidare lämnas för förluster vid för

varing av annat avfall än hushållsavfall. För försöksanläggning i full stor

lek. som minskar vatten- eller luftförorening eller buller. utgår bidrag med 

högst 50 SL Bidragsbestämmelserna återfinns i förordningen ( 1975: 495) om 

statligt stöd till avfallsbehandling m. m. 

Från anslaget får härjämte bestridas dels handräckningskostnad som en
ligt 35 ~ miljöskyddskungörclsen ( 1969: 388) får förskjutas av allmänna 

medel. dels utbetalningar i anledning av före <len I juli 1975 fattade beslut 

enligt tidigare gällande bestämmelser om statsbidrag till miljövårdande åt

gärder inom industrin m. m. 

Statens natun·ånls1·erk 

Av innevarande års anslag förutses omkring hälften komma att tas i an

språk för stöd till behandling av hushållsavfall. Behovet av medel för stöd 

av detta slag väntas kvarstå under flera år. 

Medel för statligt stöd till anläggningar för behandling av annat avfall än 
10 Riksdagen 197~/76. I saml. Nr 100. Bilaga 11 
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hushållsavfall har anvisats sedan budgetåret 1972/73 och hittills har beslut 

fattats avseende ca 16 milj. kr. Genom bidragsgivningcn har ett flertal pro

jekt realiserats som annars inte kunnai komma till stånd. Bidragen har ock

så genom att de medför lägre kapitalkostnader sänkt mottagningsavgifter

na. Behov av medel för bidrag finns de närmaste åren huvudsakligen för 

det behandlingsföretag som i princip skall ha ensamrätt att behandla miljö
farligt avfall, för försöksanläggningar för behandling av annat avfall än 

hushållsavfall samt för kostnader för lagring av avfall. 

Bidrag till försöksanläggningar i full storlek. som motverkar vatten- eller 

luftförorening eller buller, har utgått endast en kort tid. Hittills vunna erfa

renheter är positiva, även om endast ett mindre antal företag realiserats. 

Ytterligare bidragsansökningar avseende intressanta projekt har inkommit 

till verket men ännu inte kunnat färdigbehandlas. 

Naturvårdsverket beräknar medelsbehovet för budgeti'lret 1976/77 till 

sammanlagt 50 milj. kr.. varav för hushi'lllsavfall 25 milj. kr., för annat av

fall 10 milj. kr. samt för försöksanläggningar 15 milj. kr. 

Föredra t;a lllle11 

Riksdagen beslutade under år 1975 om en rad ätgärder för ökad återvin

ning och förbättrat omhändertagande av avfall (prop. 1975: 32, JoU 

1975: 10, rskr 1975: 161 och prop. 1975/76: 25 . .loU 1975/76: 24, rskr 

1975/76: 128). Besluten innebiir bl. a. att statligt stöd utgi'lr för omhänderta

gande av hushållsavfall samt att ett företag för behandling av miljöfarligt 

avfall inrättas. 

För fortsatt stöd till avfallsbchandling och till försöksanläggningar för 

utprovande av nya tekniska metoder inom miljövhrdsomrl'tdet beräknar jag 

ett medelsbehov av 15 milj. kr. för budgetilrct 1976/77. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd til/ 111j{1/lsbelw11dli11g 111.111. för budgetåret 1976/77 anvi

sa ett reservationsanslag av 15 000 000 kr. 

H 13. Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 359965 

I 455 000 

1455000 

Från anslaget utbetalas ersättning för förluster som uppkommer till följd 

av angrepp av vissa rovdjur på renar. får och andra tamdjur. Bestämmelser 

om ersättning finns i 16 * jaktstadgan ( 1938: 279) samt i brev den 15 decem

ber 1967 och den 26 april 1974. Fri'ln anslaget utgår vidare ersättningar en

ligt kungörelsen ( 1970: 890) om ersättning för skada av kronhjort, m. m. 

Dessutom bekostas fri'ln anslaget vissa i'ltgilrder för att förebygga skador av 

rovdjur. 
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Statens naturl'årdsverk 

I. Medelsbehovet för ersättningar för rovdjursskador under budgetåret 

1976/77 beräknas till oförändrat 1.3 milj. kr. 

2. För särskilda åtgärder för att förebygga skador av rovdjur beräknas 

ett med 20000 kr. till 50000 kr. höjt belopp. Medlen erfordras för ökad in

ventering och forskning beträffande förekomst av rovdjur och rnvdjurs

skador i syfte att minska de olägenheter som rovdjuren medför. 

3. För ersättning av skador av kronhjort inom det s. k. frireservatet i 

Skåne beräknas ett oförändrat medels behov av 120 000 kr. 

Föredraganden 

Anslaget bör föras upp med oförändrat belopp. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att till Ersättning för vissa skador al' rol'djur. 111. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1455 000 kr. 

H 14. Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

4405 003 

5000000 

5 000 000 

Förenta Nationernas miljöstyrelse, som inrättades genom beslut av 1972 

års generalförsamling, har bl. a. till uppgift att fördela medel ur Förenta 

Nationernas miljöfond. Fonden skall finansiera kostnaderna för nya mil

jöprogram inom FN-systemet. Miljöstyrelsen beslutade vid sitt tredje sam

manträde i april 1975 att fondmedlen skall utnyttjas för frågor rörande 

bl. a. bos~ittnings- och bebyggelsemiljö. hushållning med mark- och vatten

resurser, förhindrande av jordförstöring och ökenutbredning m. m. samt 

miljökravens inverkan på handel och ekonomi. Andra prioriterade områ

den är skydd av oceanerna. bevarande av natur. vilda djur och genetiska 

resurser samt energifrågorna. 

Den svenska regeringen har utfäst sig att bidra till fonden med 5 milj. 

dollar under en femårsperiod. För budgetåret 1976/77 beräknar jag ett me

delsbehov av 5 milj. kr. för detta ändamål. 

Under åberopande av vad jag anfört hemställer jag att regeringen före

slår riksdagen 

att till Bidrag till Förenta Nationernas mi(iöfond för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 000 kr. 

tlO Riksdagen 1975/71>. ~ saml. Nr 100. Bilaga 11 
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I. IDROTT 

I 1. Stöd till idrotten: Organisationsstöd m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

65 600000 

75 900000 

89 130000 

Reservation 207 457 

Anslaget används för bidrag till Sveriges riksidrottsförbund för den 

verksamhet som bedrivs av förbundet och till förbundet anslutna organisa

tioner. Från anslaget utgår också av regeringen särskilt fastställda bidrag 

till vissa utanför riksidrottsförbundet stående organisationer. För ansla
gets användning gäller de av 1970 års riksdag beslutade riktlinjerna för 

organisationsstödet till idrotten (prop. 1970: 79. SU 1970: 122. rskr 

1970: 291 ). 

Sveriges riksidrott.1:fifrb1111d 

Anslaget för nästa budgetår bör höjas till 89 130 000 kr.. vilket innebär en 

ökning med 13 230 000 kr. i förhållande till anslaget för budgetåret 1975/76. 

Av det begärda anslaget utgör 61 milj. kr. bidrag till specialförbunden 

och bidrag till organisationer som står utanför riksidrottsförbundet. Häri 

ingår även ett belopp av 1.4 milj. kr. för deltagande i de olympiska som

marspelen 1976. Riksidrottsförbundct har kunnat konstatera att verksam
hetens utveckling inom ifrågavarande organisationer kräver väsentligt 

större ekonomiska resurser men funnit det nödvändigt att på samma sätt 

som skett i fråga om ett flertal andra anmälda medelsbehov uppta lägre be

lopp än vad specialförbunden begärt för att uppnå balans mellan olika bi

dragsposter inom ramen för det föreslagna totala beloppet. 

Fiiredraganden 

Det är enligt min uppfattning angeläget med en fortsatt kraftig ökning av 

stödet till idrotten. Anslaget bör. som Sveriges riksidrottsförbund föresla

git. för budgetåret 1976/77 föras upp med ett belopp av 89130000 kr. Sats

ningen på breddidrotten kan därmed öka. vilket överensstämmer med de 

riktlinjer som 1970 års riksdag drog upp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Stöd till idrotten: Organi.rntionsstöd m. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 89 130 000 kr. 

I 2. Stöd till idrotten: Anläggningsstöd m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

25 471 586 

24600000 

30370000 

Reservation 12 153 728 
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Frän anslaget lämnas bidrag till idrottsanläggningar enligt de riktlinjer 
som fastställts av 1970 års riksdag (prop. 1970: 79, JoU 1970: 33, rskr 
1970: 239) samt vissa på dessa riktlinjer grundade av regeringen angivna 
normer. Anslaget disponeras också för bidrag enligt kungörelsen 
( 1969: 323) om statsbidrag till hamn, brygga eller farled för fritidsbåtar 
samt för vissa serviceåtgärder för fritidsbåttrafikcn m. m. Från anslaget ut
går vidare ersättningar till vissa organisationer för scrviceverksamhet be

träffande anläggningar samt bidrag till riksanläggningar för den samlade 
idrottsrörelsens behov. Anslaget används dessutom för utvecklingsarbete 
rörande idrottsanläggningar. 

Stafl!llS naturvårdsverk 

En av naturvårdsverket nyligen genomförd undersökning av svenska 

folkets fritidsvanor visar att den övervägande delen av breddidrotten ut
övas i skog och mark, på sjöar och vid stränder i sådana aktiviteter som 

bad och båtsport. fritidsfiske. skogspromenader. cykelutflykter ni. m. 
Genom omfattande samhälleliga åtgärder har allmänhetens tillgång till 

naturen säkrats. För att göra såväl friluftsområden som fiskevatten till
gängliga för flera människor är det synnerligen angeläget att ytterligare åt
gärder vidtas främst i form av utförande av anläggningar av olika slag. Med 
hänsyn härtill anser naturvårds verket det vara angeläget att staten anvisar 

ökade resurser för anläggningsstöd. 
Naturvårdsverkets beräkning av medelsbehovet för budgetåret 1976/77 

sammanfattas i följande tablå (milj. kr.). 

Ändamål Anslag Anslag Statens naturvårdsverks 
1974/75 1975/76 förslag 1976/77 

Totalt Ökning 

I. Fritidsbättrafiken 9,2 9,2 16,0 + 6,8 .., U tvec kl ingsarbete 1,1 I.I 1,5 + 0.4 
3. Riksanläggningar 4.5 6.5 6.0 - 0,5 
4. Vissa organisationer 1,0 0.8 1,0 + 0.2 
5. Mindre idrottsanläggningar 

som uppförs av idrotts-
(~reningar o. d. 2,6 2,0 3,5 + 1.5 

6. Ovriga idrottsanläggningar 
(friluftsanläggningar) 6,0 5.0 7,5 + 2,5 

7. Medel för utbyggnad av 
primära rekreationsomräden 4,5 + 4.5 

Summa 24,4 24,6 40,0 +15,4 

Till följd'av den fortgående ökningen av antalet fritidsbåtar har ansprå
ken på insatser av sjöräddningsväsendet m. m. ökat. För budgetåret 
1976/77 har sjöfartsverket och sjösäkerhetsrådet anmält ett preliminärt 
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medelsbehov av l l milj. kr. resp. l milj. kr. Det innebär en ökning med 

4413000 kr. resp. 555000 kr. jämfört med innevarande budgetår. Natur

vårdsverket hade den I juli 1975 121 inneliggande ansökningar om bidrag 

till hamn. brygga eller farled för fritidsbåtar. De beräknade anläggnings

kostnadema uppgick till sammanlagt !32 milj. kr.. motsvarande ett stats

bidragsbehov av ca 66 milj. kr. Med hänsyn till att verket i annat sam

manhang yttrat sig över fritidsbåtutrcdningens förslag om bl. a. en utökad 

statsbidragsgivning till bD.thamnar begränsar sig verket här till att räkna 

med samma belopp för bidrag till båthamnar som föregående år. nämligen 

ca 3.5 milj. kr. Totalt beräknas medelsbehovet för åtgärder för fritidsbåt

trafiken till 16 milj. kr. 

För utvecklingsarbete bedömer verket medelsbehovet under budgetåret 

1976/77 till 1.5 milj. kr.. vilket innebär en ökning med 400000 kr. jämfört 

med innevarande budgctär. 

Sveriges riksidrottsförbund har i skrivelse till naturvårds verket förordat 

att under budgetåret 1976/77 anvisas för Idrottens hus högsta möjliga bi

drag. dock minst 6 milj. kr. 

De organisationer som fått bidrag till sin serviceverksamhet under bud

getåret 1975/76 beräknar medelsbehovet till sammanlagt 7 032 000 kr. för 

budgetåret 1976/77. Verket anser det viktigt att med statsmedcl stödja så

dan allmännyttig serviceverksamhet som de frivilliga organisationerna åtar 

sig att utföra på friluftslivets område. Med hänsyn till det anförda förordar 

naturvårdsvcrket att I milj. kr. anvisas för detta ändamål. 

Det är av stor vikt att staten stöder tillkomsten av anläggningar för all

mänhetens motion och rekreation. den s. k. breddidrotten. Som inled
ningsvis framförts talar mycket starka skäl för en kraftig höjning av medlen 

till sådana anläggningar. Verket föreslår därför att 7.5 milj. kr. anvisas för 
bidrag till friluftsanläggningar. Vidare bör 3.5 milj. kr. anvisas i bidrag till 

mindre idrottsanläggningar som uppförs av föreningar m. tl. F. n. förelig

ger en eftersläpning beträffande denna anslagspost. vilket medför stora 
problem för idrottsföreningarna som får vänta upp till tre år på sina bidrag. 

Slutligen har Åreprojektets Planerings AB i skrivelse till naturvftrdsver

ket anmält ett beräknat behov av bidrag med ca 5 milj. kr. för vissa anlägg

ningar. vilka avses bli utförda budgetåret 1976/77. Anslagsbehovet för 

dessa anläggningar beräknar verket till ca 4.5 milj. kr. 

Jag vill detta sammanhang ta upp vissa frågor rörande 

huvudmannaskapet för vandringsleder i fjällvärldcn. 

Kommitten för planering av turistanläggningar och friluftsområden har i 

betänkandet (Ds Jo 1973: 8) Huvudmannaskapet för vandringsleder i fjäll

världen föreslagit åtgärder för att klarlägga ansvarsförhållandena beträf

fande driften och vidareutvecklingen av vandringslederna i fjällvärlden. 

Nuvarande förhållanden. I dag finns i fjällvärlden många olika vand-
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ringsleder. Lederna har utökats kraftigt under senare år. 

I Norrbottens, Västerbottens. Jämtlands och Kopparbergs län omfattar 

de befintliga lederna av betydelse för turismen en längd av sammanlagt ca 
9 000 km. Lederna är i hög grad koncentrerade till de nordligaste och sydli

gaste delarna av fjällregionen. Inom ledsystemet finns knappt 300 broar. 

Svenska turistföreningen (STF) ansvarar för de för turismen sannolikt 

mest betydelsefulla lederna. Vidare svarar Iantbruksnämnderna och do

mänverket för driften av ett stort antal leder. För drygt hälften av de redo

visade lederna finns andra huvudmän. främst kommuner och luristföretag. 

Den sammanlagda inkvarteringskapaciteten längs vandringslederna 
uppgär till ca I 700 bäddplatser. fördelade på ca 80 boendeanläggningar. 

Härtill kommer ca 100 raststugor och kåtor som normalt inte är avsedda 

för övernattning. STF:s anläggningar svar'ar för 85 %·av antalet bäddar. 

Kostnaderna för investeringar i anläggningar kring vandringslederna 

har. såvitt avser leder i nationalparkerna i fjällområdena. bekostats helt av 

statliga medel från nionde huvudtitelns anslag Vård av naturreservat m. m. 

Inom vissa andra delar av fjällomr~det har domänverket satsat driftmedel i 

den mån investeringarna har ansett~ kunna bli räntabla. Beträffande STF:s 

verksamhet har investeringskostnaderna tidigare helt eller till övervägande 

delen bekostats av föreningens egna medel. Under senare år har dock be
tydande statsbidrag beviljats av arbetsmarknadsstyrelsen och naturvårds

verket. STF fär dessutom statsbidrag till administrationen av fjällverksam

heten från förevarande anslag. 

Kommittl'ns förs/af{. Kommitten anför att många vandringsleder i fjäll
världen f. n. inte sköts på ett tillfredsställande sätt. Detta kan till en del be

ro på bristande ekonomiska resurser hos den ansvarige. Enligt kommitten 

torde dock förklaringen ofta vara att söka i oklara ansvarsförhållanden. 

Kommitten anser att staten bör ta på sig ansvaret i fråga om planeringen 
och finansieringen av de vandringsleder i fjällvärlden som är längre och av 
genomgående karaktär. Enligt kommittens mening bör kommunerna ha ett 
förstahandsansvar för lokala leder. 

Enligt kommitten bör staten och kommunerna svara för kostnaderna för 
byggandet och upprätthållandet av vandringsleder och därtill hörande an
läggningar. Staten bör i övrigt svara för frågor rörande normer för marke
ring, skyltning och anläggningarnas standard i övrigt. 

H uvudmannaskapet för huvudleders och sekundärleders fortbestånd 

och funktion i stort bör åvila statens naturvårdsverk. Naturvårdsverkets 

uppgifter beträffande vandringslederna i fjällvärlden bör i första hand vara 
att ge anvisningar rörande principerna för planering av ledsystemen. att 

föreslå normer för anläggningsstandard. markering, skyltning m. m. samt 

att fördela statliga medel för drift och underhåll samt för upprustning och 

nyanläggning av leder och därtill hörande anläggningar. 
Remissyttranden. Efter remiss har yttranden avgetts av rikspolisstyrel

sen. överbefälhavaren. socialstyrelsen. statens järnvägar. statens vägverk, 
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luftfartsverket. kammarkollegiet. statskontoret, riksrevisionsverket. riks
skatteverket, riksantikvarieämbetet. lantbruksstyrelsen, skogsstyrelsen, 

fiskeristyrelsen. statens naturvårdsverk, kommerskollegium, konsument
verket, arbctsmarknadsstyrelsen, statens planverk, statens industriverk, 
statens vattenfallsverk. domänverket, naturgeografiska institutionen vid 
universitetet i Uppsala. länsstyrelserna i Kopparbergs, Jämtlands, Väs
terbottens och Norrbottens län, Svenska kommunförbundet, Landstings

förbundet. Svenska samernas riksförbund, Svenska naturskyddsförening
en, Lantbrukarnas riksförbund. Svenska turistföreningen, Tjänstemän
nens centralorganisation, Sveriges industriförbund, Skid- och friluftsfräm

jandet. Sveriges Hotell- och Restaurangförbund. Svenska turisthotellens 
riksförbund, Sveriges fritidsfiskares riksförbund och Svenska turistför
eningens färdledarklubb. 

Flertalet remissinstanser tillstyrker huvuddragen i kommittens förslag 
eller lämnar det utan erinran. Statskontoret biträder kommittens uppfatt
ning om skälen för statligt engagemang i planering, underhåll och utbygg

nad av vandringsleder och anläggningar i fjällvärlden. Också riksrevisions

i•erket tillstyrker att staten tar på sig ansvaret för huvudleders och sekun
därleders funktion och fortbestånd. Naturvårdsverket, domänverket och 
STF har ingen erinran mot den föreslagna ansvarsfördelningen i huvud

mannaskapsfrågan. Kommunförbundet föreslär att en samarbetsgrupp 
med representanter från naturvårdsverket, domänverket, STF och Kom

munförbundet får till uppgift att klargöra vilka leder som i fortsättningen 
skall betraktas som huvudleder och sekundärleder. Landstingsförbundet 

föreslår att en förteckning upprättas över vilka leder som fär statlig huvud
man. 

Fiiredraganden 

Jag tar först upp frägan om huvudmannaskapet för vandringsleder i fjäll
världen. 

I likhet med remissinstanserna delar jag kommittens uppfattning att 
vandringslederna i fjällvärlden och anläggningar i anslutning till lederna in
te bör uppvisa alltför stora skillnader i fråga om skötsel och standard. Jag 
anser därför att staten i ökad utsträckning bör engagera sig för samordning 
och planering i fråga om s. k. huvudleder och sekundärleder i fjällvärlden. 

Detta bör också gälla parkerings- och naturrastplatser m. m. i anslutning 
till vandringslederna. Det bör ankomma på kommunerna att pröva frågan 

om ansvar för drift och unuerhåll av lokala leder. 
De statliga uppgifterna bör i enlighet med kommittens förslag åläggas 

statens naturvårdsvcrk. Naturvårdsverkets uppgifter beträffande vand
ringsleder i fjällvärlden bör i första hand vara att ge vägledande informa
tion rörande principerna fiir planering av ledsystem, anläggningarnas stan

dard, markering. skyltning m. m. samt inom ramen för befintliga resurser 
fördela statliga medel för drift och underhåll av sådana leder som kan 
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bedömas vara av särskild betydelse. Länsstyrelserna bör svara för genom

förandet av det för den statliga verksamheten nödvändiga planerings- och 

samordningsarbetet och tillsynen beträffande ledernas skötsel. De statliga 

insatserna bör ske inom ramen för nu gällande bidragsbestämmelser. 

Den av mig nu förordade ordningen bör gälla från den I juli 1977. Natur

vårdsverket bör dessförinnan närmare precisera vilka leder som är att be

trakta som huvudleder och sekundärleder. Verket bör därvid samråda med 
beredningen för samordning och planering av de statliga insatsernaförre

kreation (prop. 1975: 46, CU 1975/76: 2, rskr 1975/76: 46). Verket bör också 

överväga vilka övriga åtgärder som behövs med anledning härav. 

Anslaget bör räknas upp med sammanlagt 5 770000 kr. till 30 370000 kr. 

för nästa budgetår. Jag har därvid beräknat medel till Idrottens hus samt 

till vissa anläggningar som ingår i Åreprojektet. Vidare bör frän anslaget få 

bestridas vissa kostnader för arbetet i den nyss nämnda beredningen. Det 

bör vidare ankomma på regeringen att ta ställning till frågan om vilket be

lopp som skall räknas av mot automobilskattemedlen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för planering och samordning i fråga om 

vandringsleder i fjällvärlden som jag har förordat. 

2. till Stöd till idrotten: Anfiiggningsstöd 111. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 30370000 kr. 
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J. DIVERSE 

J I. Servitutsnämnder, m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

22 103 

55000 

55000 

Från anslaget bestrids kostnader för servitutsnämndernas verksamhet 

och för utbildning av synemän enligt jordabalken. 

La 11 thruksstyrelsen 

Medelsbehovet för servitutsnämndcrnas verksamhet beräkn11s till oför

ändrat 5 000 kr. 

Utbildningen av synemän bedrivs på uppdrag av regeringen. Efter inne

varande budgetår beräknas 47 kurser ha genomförts med omkring I 300 

deltagare. Under budgetåret 1976/77 behövs sex kurser för grundutbild

ning och fortbildning av synemän med sammanlagt ca 150 deltagare. Kost

naden beräknas till 60 000 kr. Styrelsen föreslår därför att anslaget räknas 

upp med I 0 000 kr. till 65 000 kr. 

Faredraga 11dl'11 

Anslaget hör föras upp med 55 000 kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Savituts11ä11111der. m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 55 000 kr. 

J 2. Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

822645 

I 000000 

l 000000 

Reservation 1494979 

Från anslaget utbetalas bidrag som ersättning för förluster pä grund av 

naturkatastrof m. m. i enlighet med föreskrifter som regeringen meddelar i 

varje särskilt fall. 

Anslaget bör föras upp med I milj. kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 

att till Bidrag l'idförlust ptl gmnd a1· naturkatastrof 111. m. för bud

getåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av I 000 000 kr. 
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J 3. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2 251526 

5 375000 

7 597000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande i vissa internatio

nella organisationer och för internationellt samarbete på jordbrukets. 
skogsbrukets. fiskets och miljövårdens områden. Från anslaget utgår ock

så bidrag till vissa organisationer för deltagande i internationella konferen

ser m. m. 

FAO 
FN:s miljöstyrelse 
Unionen för skydd av växtförädlingsprodukter 
Europeiska växtskyddsorganisationen 
International Committee for Reeording Productivity 

of Milk Animals 
Internationella vcteri\det 
Internationella frysinstitutet i Paris 
Internationella sockerorganisationen 
Kommissionen enligt 1959 års nordostatlantiska 

fiskerikonvention 
Internationella rådet för havsforskning 
Finsk-svenska gränsälvskommissionen 
Internationella byrtin i Paris för bekämpande 

av smittsamma husdjurssjukdomar 
Europeiska kommissionen för bekämpande 

av mul- och klövsjuka 
Nordiska metodikkommitten för livsmedel 
Fiskerikommissioncn för Östersjön 
Komm.issionen enligt konventionen om skydd 

av Ostersjöområdets marina miljö 
Kommissionen enligt konventionen om förhindrande 

av havsföroreningar genom dumpning 
från fartyg och luftfartyg 

Bilateralt miljövårdssamarbete 
Diverse internationella organisationer och 

kongresser 

1975/76 

4220000 
50000 
60000 
28000 

5000 
20000 
15000 
85000 

40000 
80000 
71000 

37000 

:?l 000 
23000 
20000 

300000 

300000 

5375000 

Beräknad 
ändring 
1976/77 

Föredra-
ganden 

+1800000 

+ 20000 

5000 
+ 25000 
+ 5000 

+ 29000 

+ 13000 

+ 100000 

+ 35000 

+ 200000 

+2222000 

Medel för kommissionen enligt konventionen om skydd av Östersjöom

rådets marina miljö och kommissionen enligt konventionen om förhindran

de av havsföroreningar genom dumpning från fartyg och luftfartyg bör re

dovisas på särskilda poster. Kostnaderna för lntemational Committee for 
Recording Productivity of Milk Animals bör fortsättningsvis betalas från 
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posten Diverse internationella organisationer och kongresser. Med hänvis

ning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 7 597 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen förcsl:\r riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. för bud

getåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 7 597 000 kr. 

J 4. Ersättning för förvaltningen av \'issa lånefonder 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

10098 

11000 

7000 

Fr:\n anslaget bestrids kostnader för ersättning till riksbanken för för

valtningen av egnahemslånefonden m. tl. lånefonder. 

F11//111äktige i rikshwrk<'ll 

Antalet lån som förvaltas av riksbanken torde vid utgången av år 1976 

uppgå till omkring 2 000. Ersättningen beräknas till 7 000 kr. 

Föredraga 11de 11 

Anslaget bör föras upp med 7 000 kr. Jag hemställer att regeringen före

slår riksdagen 

att till Ersä11ni11g .f("ir förvalt11i11gc11 ar l'issa ltlnefonder för budget

året 197o/77 anvisa ett förslagsanslag av 7 000 kr. 

J 5. Ersättningar för vissa besiktningar och syncförrättningar 

1974/75 Utgift 

1975/70 Anslag 

1976/77 Förslag 

42541 

5000 

5000 

Från anslaget bestrids kostnader för dels syner och besiktningar på sta

tens hus och byggnader. dels syneförrättningar enligt 10 kap. vattenlagen 

( 1918: 523). dels ock ersättning i visst fall till förvaltare av avlyst flottled. 

Anslaget bör föras upp med 5 000 kr. Jag hemställer att regeringen fore

slar riksdagen 

att till F:rsii1111i11g11r j("ir rissa besiktningar och syneförriittningar för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 5 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

Il: 16. Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

66700586 
185 000000 
95000000 

Behållning 

1 Pä tilläggsbudget I har dessutom anvisats 22 milj. kr. 

18 299414 

Från anslaget anvisas medel till byggnadsarbeten vid jordbrukets hög

skolor och andra institutioner, som har anknytning till forsknings- och för
söksverksamhet inom jordbruksdepartementets område. 

Byggnadsstyrelse11 

För budgetåret 1976/77 bör under detta anslag anvisas 95 milj. kr. 

Föredraganden 

Jag vill först anmäla att regeringen den 22 maj 1975. med stöd av tidigare 

bemyndigande av riksdagen (prop. 1966: l bil. 2 s. 32. SU 1966: 14, rskr 

1966: 14). har föreskrivit att kostnadsramen för utemjölkningsanläggning, 

Kungsängen, skall ändras till 475 000 kr. i prisläget den 1 april 1974. 

I investeringsplanen har jag under kostnadsramen Diverse objekt beräk

nat medel för sådana ny- och ombyggnadsobjekt m. m. för vilka kostnader
na i varje särskilt fall inte överstiger 2 milj. kr. Vidare har jag beräknat 
medel för byggnadsstyrelsens pr<~jekteri11gskostnader. Jag vill i dessa delar 
hänvisa till vad chefen för finansdepartementet har anfört tidigare denna 

dag vid sin anmälan av investeringsanslagen Byggnadsarbeten för statlig 

förvaltning och Vissa projektcringskostnader. 

Efter framställningar av byggnadsstyrelsen bereds inom jon.lbruksde
partementet frågan om nybyggnader ptl U/tunaomrtldet fiir stutens veteri-

11ärmedicinska anstalt. Jag räknar med att senare återkomma med förslag i 

denna del. Vid min beräkning av medelsbehovet har jag beaktat att sam

manlagt ca 55 milj. kr. kan komma att behövas för detta ändamål under in

nevarande och nästa budgetår. 

Alla övriga i investerings planen för nästa budgetår redovisade objekt har 

tidigare redovisats för riksdagen. 
Anslagsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 95 milj. kr. Jag föror

dar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande investeringsplan 

och anslagsberäkning. 

11 Riksdagen 1975/76. I saml. Nr llJO. Bilaga 11 
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lnl'esteringsplan (I 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsrarn Medelsförbrukning Bygg- Fär-
start- dig-

Faktiskt Beräknad för stäl-
t. o. m. I ande 

1974-04-01 1975-04-01 1975-06-30 1975/76 1976/77 år/mån år/mån 

Slutrcdovisat 1975-06-30 10725 10725 10283 
Färdigställda. ej slut-
redovisade projekt 63525 63815 58479 3588 1605 

Lantbrukshögskolan och 
veterinärhögskolan 
Ultuna 
Försörjningsanläggningar. 
etapp I 5100 4800 4209 400 191 72-05 74-09 
Husdjursvctenskapligt 
centrum. nybyggnad 42500 43000 39858 2000 1142 72-12 74-07 
Kliniskt centrum. 
nybyggnad 100000 106000 42736 35000 20000 73-08 76-05 
Försörjningsanläggningar. 
etapp Il 15500 16400 6199 5000 4000 73-08 76-09 
Djurstallar, Kungsängen 8500 8500 7 526 500 474 73-08 74-09 
Bibliotek. nybyggnad 11 500 11500 7805 2500 1000 73-11 75-05 
Återuppbyggnad av ladugård. 
Kungsängen 4700 4 700 4213 200 200 73-07 74-10 
Utemjölkningsanläggning, 
Kungsängen 475 510 50 410 50 75-08 75-12 
Restauranger, om- och 
nybyggnad 9700 10400 1388 6000 2000 75-04 76-05 
Stora institutionsbygg-
naden. ombyggnad 5 500 17900 2000 4500 75-11 77-01 
Distriktsförsöksstation. 
nybyggnad 4300 4600 4000 600 75-10 76-05 
Central förvaltning. 
ombyggnad 1600 11800 1200 500 75-10 76-05 
Skara 
Fältstation 9250 10000 7000 3000 75-08 76-06 

Skogshögskolan 

Ultuna 
Ny- och ombyggnader 39000 144500 476 20000 15000 75-01 77-09 
Skoglig mykologi med 
mikrobiologi m. fl .. 
om- och nybyggnader 2325 2500 2000 500 75-10 75-03 

Garpenherg 
Maskinhall 515 545 500 45 74-11 75-04 
Ny- och ombyggnader 35 000 37800 4050 22000 5000 75-04 76-09 

Statens centrala 
frökontrollanstalt 

Växthus, Stora Råby 795 815 777 38 74-04 74-11 

Diverse objekt 10000 

Projekteringskostnader 4000 

Beräknad medelsförbrukning 
för nybyggnader för statens 
veterinärmedicinska anstalt 15000 40000 

370510 400810 188549 128881 103762 

Reducering av medelsbehovet 3 581 8762 

Beräknat medelsbehov 125300 95000 

1 Prop. 1975/76: 25 s. 41. 
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Anslagsberäkning (I 000-tal kr.) 

Medels tillgång 

Behällning 1975-07-01 
Anslag för 1975/76 

statsbudget 
tilläggsbudget I 

Anslag för 1976/77 
(förslag) 

18300 

85000 
22000 

95000 

220300 

Beräknad medelsförbrukning 

1975/76 

1976/77 

125 300 

95000 

220300 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten vid jord

brukets högskolor m. m. inom i investeringsplanen uppförda 

kostnadsramar i enlighet med vad jag har förordat i det före
gående, 

2. till Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. för budget

året 1976/77 anvisa ett investeringsanslag av 95 000 000 kr. 

IV. Statens utlåningsfonder 

IV: 7. Fiskerilånefonden. Ur fonden beviljas lån främst för inköp av båtar 
och maskinell utrustning för yrkesmässigt fiske. Lån får ej beviljas till hög
re sammanlagt belopp än 200000 kr. eller, om särskilda skäl föreligger. 

300000 kr. Bestämmelserna om lån ur fonden finns i kungörelsen 
(1971: 445) om statligt stöd till fiskerinäringen (ändrad senast 1974: 228). 

Ramen för utlåning från fonden har för ett vart av budgetåren 
1966/67-1975/76 utgjort 9 milj. kr. 

Fiskeristyre/sen 

På grund av de höjda priserna på fiskefartyg bör lån kunna beviljas till 
sammanlagt 250000 kr. eller, om särskilda skäl föreligger, 400000 kr. Till 
följd härav behöver låneramen höjas till 12 milj. kr. Härför krävs ett kapi
taltillskott till fonden av 3 milj. kr. 

Föredraganden 

I avvaktan på förslag av den av mig nyligen tillkallade fiskerikommitten 

är jag inte beredd att nu ta ställning till ändrade bestämmelser för lån ur fis

kerilånefonden och höjning av låneramen. För nästa budgetår bör sålunda 
tas upp en låneram på oförändrat 9 milj. kr. De medel som finns odispone
rade eller flyter in som amorteringar och räntor på fiskerilån beräknar jag 

räcka till för låneverksamheten. Anslaget bör därför föras upp med 1 000 

kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Fiskerilånefonden för budgetåret 1976/77 anvisa ett investe

ringsanslag av I 000 kr. 

IV: 8. Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m. 

Ur fonden beviljas lån för sådan åtgärd inom fiskets berednings- och kon

servindustri som väsentligt underlättar avsättningen av fisk eller förbättrar 

fiskarnas möjligheter att köpa förnödenheter. Bestämmelserna om lån ur 

fonden finns i kungörelsen (I 971: 445) om statligt stöd till fiskerinäringen 

(ändrad senast 1974: 228). 

Fiskeristyre/sen 

Vid utgången av budgetåret 1974/75 fanns i fonden ett odisponerat be

lopp av I 348 000 kr. För innevarande budgetår har fonden tillförts ett kapi

taltillskott av 700 000 kr. Amorteringarna beräknas till 255 000 kr. för bud

getåret 1975/76 och 340 000 kr. budgetåret 1976/77. Tillskott till fonden be

hövs med I milj. kr. för nästa budgetår. 

Fiiredraga ml en 

Anslaget bör föras upp med ett oförändrat belopp av 700000 kr. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lilne,fil/lden till främjande m· beredning och avsättning m· 

.fisk m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett investeringsanslag av 

700 000 kr. 

IV: 9. Statens fiskredskapslånefond. Ur fonden beviljas lån till fiskare, som 

vid utövning av yrkesmässigt fiske fått fiskredskap skadade eller förlorat 

fiskrcdskap samt till följd av skadan eller förlusten behöver ekonomiskt bi

stånd för att kunna fortsätta med yrkesfiske. Bestämmelserna om län ur 

fonden finns i kungörelsen ( 1962: 100) om fiskredskapslån. 

Fiske ris ty re Is e 11 

Utlåningen från fonden uppgick vid utgången av budgetåret 1974/75 till 

35 870 kr. Fondens behållning är I 101000 kr. Anslaget bör föras upp med 

I 000 kr. 

Fiiredraganden 

Anslaget bör föras upp med I 000 kr. Jag hemställer att regeringen före

sfär riksdagen 

att till Statens fiskredskapslånefond för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett investeringsanslag av I 000 kr. 
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VII. Fonden för förlag till stats verket 

VII: A. Lagring av jordbruksprodukter. För främst erforderlig säsongmäs

sig lagring av smör och köttvaror anvisades för budgetåret 1970/71 ett in

vesteringsanslag av 90 milj. kr. För utlånade medel erläggs ränta som 

motsvarar gällande diskonto med tillägg av en halv procent. 

Statens Jordhruksniimnd 

Anslaget bör under budgetåret 1976/77 med oförändrat belopp fä använ

das för det med anslaget avsedda ändamålet. 

Fiiredraga nden 

Jag biträder statens jonlbruksnämnds förslag. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 

att medge att det för budgetåret 1970/71 anvisade investeringsansla

get Lagring av jordbruksprodukter under budgetåret 1976/77 får 

användas för det med anslaget avsedda ändamålet. 

VII: B. Inlösen av inhemskt oljcväxtfrö. För att finansiera inlösen av in

hemskt oljeväxtfrö anvisades för budgetåret 1953/54 ett investeringsanslag 

av 50 milj. kr. För utlånade medel erläggs ränta som motsvarar gällande 

diskonto med tillägg av en halv procent. 

Statens jordhruksniimnd 

Anslaget bör under budgetåret 1976/77 med oförändrat belopp få använ

das för det med anslaget avsedda ändamålet. 

Föredraganden 

Jag bitriider statens jonlbruksniimnds förslag. Jag hemställer att rege

ringen föreslår riksdagen 
att medge att det för budgetåret 1953/54 anvisade investeringsansla

get Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö under budgetåret 1976/77 får 

användas för det med anslaget avsedda ändamälet. 

IX. Diverse kapitalfonder 

IX: 6. Jordfonden. Fonden uppgår, sedan den för budgetåret 1975/76 till

förts I 000 kr., till 277 181000 kr. Fondens medel skall enligt beslut av 1948 

års riksdag användas för att bestrida lantbruksnämndernas kostnader för 

fastighetsförvärv i samband med åtgärder för yttre rationalisering på jord

brukets område. 
Av medlen får högst 20 milj. kr. användas för inlösen av sådana ofull

ständigajordbruk. som ej behövs för rationaliseringsändamål, samt för in-
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lösen av avflyttad renägares bostad i enlighet med vad som anförts i prop. 
1971 : 51. Sålunda inlösta fastigheter skall redovisas på särskild delfond. 

Medlen skall vidare användas för investeringar på de fastigheter som av 
staten upplåts till sambruksföreningar i enlighet med vad som anförts i 
prop. 1972: 1 (bil. 11 s. 158). 

Lantbruksstyre/sen 

Jordfonden bör tillföras ett formellt belopp av I 000 kr. 
Den kassamässiga behållningen i fonden var vid utgången av budgetåret 

1974/75 47.5 milj. kr. Härav beräknas ca 25 milj. kr. vara disponerade ge
nom bindande köpeavtal. Kassabehållningen har under det senaste bud
getåret minskat främst beroende på ökade utgifter för köp av jordbruksfas
tigheter. Den ökande belastningen på jordfonden hänger samman med att 
fastighetsmarknaden har ändrat karaktär. Det har blivit allt vanligare att 
jordbruksfastigheter bjuds ut till försäljning genom anbudsförfarande eller 
på offentlig auktion för att därigenom ett högre pris skall erhållas. Detta 
har lett till att lantbruksnämnderna i större utsträckning än tidigare måste 

vägra förvärvstillstånd för att fullgöra sin strukturrationaliserande uppgift. 
Den andel av nämndernas fastighetsförvärv som följer på vägrat förvärvs

tillstånd enligt 5 § jordförvärvslagen (1965: 290) har följaktligen ökat. 
Då dessutom dessa inköp under det senaste året har omfördelats så att 

de till större del än tidigare sker i jordbrukslänen. där markpriserna ligger 
på en hög nivå. har prisförändringar i hög grad påverkatjordfondens likvi
ditet. Trots att de inköpta arealerna har minskat sedan år 1973 har jordfon
dcns likviditet under det senast förtlutna året främst av nyssnämnda skäl 
sjunkit med 20 a 30 milj. kr. Detta innebär att omkring hälften av den odis
ponerade kassabehållningen på jordfonden under budgetåret 1974/75 har 
tagits i anspråk. 

Utvecklingen av inköps- och försäljningsverksamheten belyses av föl
jande sammanställning (milj. kr.). 

Budgetår Inköp Försäljning m. m. 

1970/71 129.3 117.9 
1971/72 135.8 136,4 
1972/73 126.7 141.0 
1973/74 137.3 154,0 
1974/75 169,9 140,8 

I detta sammanhang bör redovisas ytterligare uppgifter rörande inrikt

ningen och effekten av nämndernas inköps- och försäljningsverksamhet. 
Rationaliseringsreserven uppgick vid slutet av budgetåret 1974/75 till sam
manlagt 14 600 ha åker och 103 400 ha skogsmark. Under budgetåret 
1974/75 inköpte lantbruksnämnderna 5720 ha åker och 26803 ha skogs

mark. Av förvärven under första halvåret 1975 låg 50 o/r av åkerarealen och 
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20 % av skogsmarken i de egentliga jordbruksbygderna. Av försäljningarna 

under samma tid låg 55 % av åkerarealen och 29 % av skogsmarken i dessa 

jordbruksbygder. 

I följande tabell anges hur summan av köpeskillingarna (150 milj. kr.) för 

de brukningsenheter som lantbruksnämnderna förvärvade under budget-

året 1974/75 procentuellt fördelar sig på olika storleksgrupper. 

Åker. ha Skog, ha 

-25 26-50 51-100 101-200 201- Summa 

-2 Il 5 6 3 4 29 
3-5 8 3 2 I 14 
6-10 13 4 3 I 21 

11-20 12 3 3 2 20 
21-30 5 I I 7 
31-50 2 2 2 7 
51- I 2 

Summa 52 18 16 8 6 100 

Effekten av lantbruksnämndernas försäljningar av jordfondsfastigheter 

belyses i följande sammanställning. där antalet brukningsenheter. som un

der budgetåret 1974/75 fätt tillskottsmark, har fördelats på åkerareal före 

tillköp. För varje storleksgrupp anges medelarealen åker och skogsmark 

före resp. efter tillköp. 

Storleksgrupper Antal Medelareal, ha 
efter åkerareal bruk-
före tillköp. ha nings- Åker Skogsmark 

cnheter 
före efter före efter 
till- till- till- till-
köp köp köp köp 

-2 I05 I I 99 123 
3-5 122 4 6 81 102 
6-10 246 8 Il 73 96 

11-15 176 14 17 114 127 
16-20 158 18 22 70 78 
21-25 104 23 30 77 90 
26-30 87 28 35 63 72 
31-40 99 36 43 66 78 
41-50 64 46 53 85 91 
51- 102 81 89 147 157 

Summa 1263 22 26 87 102 

I detta sammanhang bör också verkningarna av jordförvärvslagen 

(1965: 290) redovisas. Av följande sammanställning framgår omfattningen 

av de lagfarter, som beviljats för jordbruksfastigheter under tiden den I juli 

1965-den 30juni 1975. 
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Antal Areal Areal 
åker skogsmark 
ha ha 

Enligt jordförvärvslagen 
prövade förvärv 
(exkl. överlåtelser mellan juridiska 
personer) 

Fysiska personers förvärv 31890 265100 627900 
Juridiska personers förvärv 3498 40100 397000 
Juridiska personers överlåtelser 421 3500 22500 

Från prövning enligt jordförvärvslagen 
undantagna förvärv 

Släktförvärv. kommunförvärv m. m. 86333 735 800 2871500 
Domänverkets förvärv 358 4400 74000 
Domänverkets överlåtelser 221 3800 70100 
Lanthruksnämndernas förvärv 10453 66500 291 900 
Lantbruksnämndcrnas överlåtelser 15017 66000 293900 

Beträffande juridiska personers förvärv har 106 sådana gjorts av företag. 

som bedriver förädling eller distribution av jordbruksprodukter. I 224 av 

företag som bedriver förädling av skogsprodukter. I 152 av exploaterings

förctag och 890 av andra företag. Av de förvärv som skogsförädlingsföre

tagen gjort har förvärvscgendomen i 664 fall legat i skogsbruksbygd eller i 

skogsbruksdomincrad mellanbygd. medan egendomen i 275 fall legat i 

jordbruksbetonad mellanbygd och i 191 fall i område. som hänförs till jord

bruksbygd. I 930 fall har skogsförädlingsföretagens förvärv inneburit en 

utvidgning av tidigare innehav i området. Av de fysiska personernas för

värv har 16863 gjorts av yrkesverksammajordbrukare. 10946förvärv har 

avsett ej bestäende brukningsenheter. Beträffande förvärv som undantas 

jordförvärvslagcns prövning har 77 962 sädana ägt rum i form av släktför

värv omfattande en areal av ca 651 800 ha åker och 2 570 500 ha skogsmark. 

I 4 038 fall har kommuner stått som förvärvare. 

Fifredraganden 

Lantbruksnämndernas inköps- och försäljningsverksamhet. som sker 

med anlitande av jordfonden. är av stor vikt för jordbrukets strukturratio

nalisering. Fonden uppgär till ca 277 milj. kr. De medel som finns odispo

nerade eller flyter in vid fastighetsförsäljningar m. m. beräknar jag skall 

räcka till för inköpsverksamheten m. m. under budgetäret 1976/77. Ansla

get bör därför föras upp med oförändrat I 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Jord.fonden för budgetärct 1976/77 anvisa ett investeringsan

slag av I 000 kr. 
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Naturvårdsfonden 

IX: 7. Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

2034 750 

4000000 
4000000 

Behållning 2 374 783 

Under rubriken Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. har under 
Statens affärsverksfonder för budgetåret 1975/76 anvisats ett investerings

anslag av 4 milj. kr. för förvärv för statens räkning av värdefulla naturom
råden. Enligt beslut av 1963 års riksdag (prop. 1963: 71. JoU 1963: 11. rskr 

1963: 139) finns f. n. under domänfonden en delfond, benämnd naturvårds

fonden, under vilken naturvårdsobjekt i statens ägo redovisas. 

Statens naturvårdsverk 

Under budgetåret 1974/75 har beslut fattats om inköp av 27 områden för 

ca 1,2 milj. kr. Områdena har en areal av ca 950 ha. Sedan budgetåret 
1963/64 har totalt anslagits 42 milj. kr. och beslutats om förvärv av ca 
22 500 ha för ca 40,5 milj. kr. Länsstyrelserna har uppskattat medelsbeho
vet för budgetåret 1975/76 till ca 14 milj. kr. och för budgetåret 1976/77 till 

ca 22.4 milj. kr. Härtill kommer att naturvårdsverket initierar många för
värv, vilket länsstyrelserna inte kunnat beakta vid sina beräkningar. 

Ändringarna i naturvårdslagens ersättningsbestämmelser den I januari 

och den 1 juli 1973 har fått till följd att ägare av värdefulla naturområden 
ofta föredrar att sälja sin mark till staten framför att acceptera förfogande
inskränkningar med små möjligheter till intrångsersättning. Detta är en 
från naturvårdssynpunkt önskvärd utveckling, eftersom inköp ger staten 
full handlingsfrihet vid utnyttjande och skötsel av de ifrågavarande områ
dena. För staten är det särskilt angeläget att säkerställa områden av typen 
riksobjekt som under arbetet med fysisk riksplanering framkommit som 
särskilt skyddsvärda. En ökning av markförvärven torde också bli resulta
tet av flera mål som handläggs vid fastighetsdomstolar. 

Naturvårdsverket föreslår att anslaget förs upp med ett belopp av 8 milj. 
kr. för budgetåret 1976/77. 

Föredraganden 

I enlighet med vad jag anfört under punkten H 6 på driftbudgeten bör na

turvårdsfonden i fortsättningen behandlas som en särskild kapitalfond re
dovisad under rubriken Diverse kapitalfonder och förvaltad av naturvårds
verkct. På naturvårdsfonden bör liksom hittills redovisas bl. a. naturvårds

objekt som förvärvas med anlitande av medel från förevarande anslag. An
slaget bör för budgetåret 1976/77 föras upp med ett oförändrat belopp av 4 
milj. kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. besluta att en särskild kapitalfond. naturvärdsfonden. skall inrät

tas under vilken naturvärdsobjckt skall redovisas i enlighet med 
vad jag har förordat i det föregående. 

2. till Markförvärv för naturvårdsändamål. m. m. för budgetåret 
1976/77 anvisa ett investeringsanslag av 4 000 000 kr. 
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Register 

Sid. 

Översikt 

DRIFfBUDG ETEN 

A. Jordbruksdepartementet m. m. 
14 Jordbruksdepartementet 
15 Lantbruksrepresentanter 
16 Kommitteer m. m. 
16 Extra utgifter 

8. Jordbrukets rationalisering m. m. 
17 Lantbruks styrelsen 
19 Lantbruksnämndema 
21 Kursverksamhet för jordbrukets rationalisering m. m. 
22 Bidrag till jordbrukets rationalisering, m. m. 
24 Bidrag till trädgårdsnäringens rationalisering m. m. 
25 Täckande av förluster på grund av statlig kreditgaranti 
28 Bidrag till särskilda rationaliseringsätgärder i Norrland. m. m. 
29 Odlings- och byggnadshjälp ät innehavare av vissa krono-

lägenheter m. m. 
31 Befrämjande av husdjursaveln m. m. 
32 Statens hingstdepå och stuteri: Uppdragsverksamhet 
33 Bidrag till statens hingstdepå och stuteri 
33 Särskilt stöd ät biskötsel och växtodling 
34 Bidrag till Svensk matpotatiskontroll 
35 Restitution av bensinskatt till trädgärdsnäringen 
35 Främjande av rennäringen 
37 Kompensation för bensinskatt till rennäringen 
37 Stöd till skärgärdsföretag 

C. Jordbruksprisreglering 
38 Statens jordbruksnämnd 
38 Lantbruksekonomiska samarbetsnämnden 
39 Prisreglerande åtgärder på jordbrukets område 
39 Kostnader för beredskapslagring av livsmedel och 

fodermedel m. m. 
41 Stöd till jordbruket i norra Sverige 
42 Särskilt övergångshidrag åt jordbrukare. m. m. 
42 Bidrag till permanent skördeskadeskydd 
44 Administration av permanent skördeskadeskydd m. m. 

D. Skogsbruk 
48 Skogsstyrclsen 
48 Bidrag till skogsvårdsstyrelsema 
51 Bidrag till skogsförbättringar 
53 Vägbyggnader på skogar i enskild ägo 
56 Åtgärder för intensifierad skogsvård i norra Sverige, m. m. 
57 Kursverksamhet för skogsbrukets rationalisering m. m. 
59 Främjande av skogsvård m. m. 

E. Fiske 
60 Fiskeristyrelsen 
60 Fiskeriintendenter m. m. 
60 Främjande i allmänhet av fiskerinäringen 

*Beräknat belopp 

10202000 
1602000 

11000000 
450000 

23254000 

24654000 
133293000 

4900000 
27000000 

189000 
1000000 

17000000 

2300000 
1340000 

I 000 
350000 
215000 
170000 
575000 
730000 
231000 

2000000 

215948000 

*11957000 
1379000 

*2 866 000 000 

47961000 
96000000 

2500000 
30000000 
22696000 

3078493000 

*10492000 
61993000 
7000000 

16500000 
30100000 
2019000 
7 500000 

135604000 

*9429000 
*1384000 

*300000 
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Sid. 

60 Kursverksamhet på fiskets område 
61 Bidrag till fiskehamnar m. m. 
62 Isbrytarhjälp ät fiskarbefolkningen 
63 Restitution av bensinskatt till fiskerinäringen 
63 Särskilt omställningsstöd till fiskare, m. m. 
64 Täckande av förluster vid statlig kreditgaranti till fiske 
64 Kostnader för fiskeutredningar i vattenmål m. m. 
65 Ersättning till strandägare för mistad fiskerätt m. m. 
65 Bidrag till fiskare med anledning av avlysning av fiskevatten 

F. Service och kontroll 
67 Statens livsmedelsverk 
69 Täckande av vissa kostnader för köttbesiktning vid 

kontrollslakterier 
70 Statens veterinärmedicinska anstalt 
72 Veterinärstaten 
73 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar, m. m. 
74 Bidrag till djursjuk värd i vissa fall 
74 Veterinärinrättningen i Skara: Djursjukhuset 

Statens centrala frökontrollanstalt: 
76 Förvaltningskostnader 
77 Utrustning 
77 Bekämpande av växtsjukdomar 
78 Statens lantbrukskemiska laboratorium: Uppdragsverksamhet 
84 Bidrag till statens lantbrukskemiska laboratorium 
84 Statens maskinprovningar 
86 Statens växtsortnämnd 

G. Utbildning och forskning 
Jordbrukets högskolor och statens veterinärmedicinska anstalt: 

91 Central förvaltning 
93 Bokinköp m. m. 

Lantbrukshögskolan: 
94 Förvaltningskostnader 
98 Driftkostnader 
99 Försöks verksamheten 

100 Lantbruksdriften vid försöksstationerna m. m. 
Veterinärhögskolan: 

100 Förvaltnings kostnader 
102 Driftkostnader 
103 Försöksverksamhet 
104 Lantbruksdriften vid försöksgärden 

Skogshögskolan: 
104 Förvaltningskostnader 
106 Driftkostnader 
107 Statens skogsmästarskola 
109 Inredning och utrustning av lokaler vid jordbrukets 

högskolor m. m. 
116 Ersättningar till sakkunniga i befordringsärenden, m. m. 
116 Jordbruksforskning 
117 Stöd till kollektiv jordbruksteknisk forskning 
117 Bidrag till Sveriges utsädesförening 
118 Bidrag till viss praktiskt vetenskaplig växtförädling 
119 Skoglig forskning 
120 Stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 

skogsgödsling m. m. 
120 Stöd till kollektiv skogsteknisk forskning 
121 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 
121 Reseunderstöd för studier m. m. 
122 Bidrag till viss ungdomsverksamhet 

330000 
6200000 

20000 
1470000 
3000000 

I 000 
1000 

500000 
1000 

22636000 

32286000 

12447000 
22700000 
29025000 
4500000 

150000 
700000 

14295000 
60000 

150000 
1000 

3335000 
3794000 

182000 

123625000 

17770000 
1293000 

71453000 
15936000 
38941000 

I 000 

33079000 
10937000 

748000 
I 000 

25807000 
19034000 
2152000 

35000000 
400000 

12766000 
1470000 
9638000 

285000 
4846000 

1912000 
4400000 

372000 
39000 

500000 

308780000 
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Sid. 

H. Miljövård 
123 Statens naturvä.rdsverk 
126 Statens strälskyddsinstitut 
126 Koncessionsnämnden för miljöskydd 
127 Miljövårdsinformation 
129 Ersättningar vid bildande av naturreservat m. m. 
130 Värd av naturreservat m. m. 
138 · Miljövårdsforskning 
140· Stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsomrädet 
141 Undersökningar av hälso- och miljöfarliga varor 
142 Särskilda undersökningar inom miljövårdsomrädet, m. m. 
143 Bidrag till kommunala avloppsreningsverk m. m. 
145 Stöd till avfallsbehandling m. m. 
146 Ersättning för vissa skador av rovdjur, m. m. 
147 Bidrag till Förenta Nationernas miljöfond 

I. Idrott 
Stöd till idrotten: 

148 Organisationsstöd m. m. 
148 Anläggningsstöd m. m. 

J. Diverse 
154 Servitutsnämnder, m. m. 
154 Bidrag vid förlust på grund av naturkatastrof m. m. 
155 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 
156 Ersättning för förvaltningen av vissa lånefonder 
156 Ersättningar för vissa besiktningar och syneförrättningar 

44323000 
*6297000 
3000000 
2800000 
9000000 

17100000 
30460000 
3800000 
1500000 
5500000 

140000000 
15000000 
1455000 
5000000 

285235000 

89130000 
30370000 

119500000 

55000 
I 000000 
7597000 

7000 
5000 

8664000 

Summa för driftbudgeten 4321739000 

KAPITALBUDGETEN 

Statens allmänna fastighetsfond 
157 Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

Statens ut!Aningsfonder 
159 Fiskerilånefonden 
160 Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av 

fisk m. m. 
160 Statens fiskredskapslånefond 

Fonden för förlag till statsverket 
161 Lagring av jordbruksprodukter 
161 Inlösen av inhemskt oljeväxtfrö 

Diverse kapitalfonder 
161 Jordfonden 

Naturvårdsfonden: 
165 Markförvärv för naturvårdsändamål, m. m. 

95000000 

I 000 

700000 
1000 

702000 

I 000 

4 000000 

4001000 

Summa för kapitalbudgeten 99703000 

Totalt för jordbruksdepartementet 4421442000 

*Beräknat belopp 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1975 





Bilaga· 12 till budgetpropositionen 1976 

Handelsdepartementet 
------------

Översikt 

Prop. 1975/76:100 
Bilaga 12 

I landclsclepartementets verksamhetsområde omfattar ut- och inrikeshan
deln, turism, ekonomiskt försvar samt patent- och registreringsväsendet. 
Inom utrikeshandeln handliigger departementet både bilaterala och mul
tilaterala frågor, som ofta har anknytning till olika internationella organi
sationer som EFT A, EG, GATT och OECD. Till detta område hör också 

frågor rörande vår kommersiella representation i utlandet. exportfriimjande 
åtgärder och exportkreditgarantier. Inom inrikeshandeln handliigger de- · 

partementet främst pris-, konkurrens-. marknadsförings- och konsument
frågor. Krigsmaterielinspektionen inom departementet kontrollerar tillverk
ning och utförsel av krigsmateriel. Till departementet hör de statsägda fö
retagen Aktiebolaget Tipstjänst, Svenska penninglotteriet aktiebolag och Ak
tiebolaget Oljetransit. 

Departementets budget föreslås öka med 23.4 milj. kr. till 448,8 milj. 
kr. 

Handelspolitiska frågor 

Allmänt 

Under åren 1974 och 1975 var elen internationella ekonomiska utveck
lingen ovanligt dramatisk. Den samlade produktionen i OECD-länderna 
beräknas under år 1975 ha minskat för andra året i följd. Värlclshandelns 

volym föll för första gången under efterkrigstiden. Under första halvåret 
1975 blev nedgången hela 13 '.';; jämfört med första halvåret 1974. Arbets
lösheten har generellt varit hög och i mi'\nga fall rn'\11 en nivå som inte 
registrerats sedan 1930-talets depression. 

Samtidigt har inflationen i OECD-länclerna varit snabbare iin någon gång 
under efterkrigstiden, trots den kraftiga nedgången i ekonomisk aktivitet. 
För vissa enskilda liinder har inllationstakten som mest uppgått till niirmare 
25 %. 

Bytesbalansunderskottet för OECD-områclet i sin helhet var betydande 
år 1974 och uppgick totalt till över 30 miljarder dollar att jämföra med 
ett överskott år 1973 på 2.5 miljarder dollar. Framför allt på grund av elen 
sjunkande ekonomiska aktiviteten skedde en kraftig förbättring av bytes
balansen under år 1975. Förbiittringcn kan dock till största delen hiinföras 
till de större OECD-länderna. De små liinderna dras fortfarande med stora 
underskott. 

Prishöjningarna på oljeprodukter och på importen av industriella fardig
varor och livsmedel har särskilt hårt draqbat de ol_ieimporterande u-liinderna, 

I Riksdagen /C/75!7fJ. I sam/. ;'lir 100. Bilaga /] 
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eftersom dessa ofta inte har kunnat kompensera sig via exporten på grund 
av de fallande råvarupriserna. De oljeimporterande u-liinderna visade som 
grupp redan år 1974 e!l stort underskott i bytesbalansen och detta har ökat 

under år 1975. 
De oljeexporterande u-ländernas stora överskott - ca 60 miljarder dollar 

år 1974 - har inte skapat de problem i det monetiira systemet som man 
från början befarade. Överskotten har sjunkit år 1975 och i stor utstriickning 
kanaliserats via den internationella kreditmarknaden. 

Denna ekonomiska situation har på olika sätt präglat de handelspolitiska 

diskussionerna i internationella fora. Betalningsbalanssvårigheterna ökade 
farhågorna hos .industriländerna for att protektionistiska åtgiirder skulle vid
tagas av enskilda länder för att lösa de egna problemel). Fiir att söka förhindra 
detta antogs inom OECD i maj 1974 en handelsdeklaration h. k. trade pledgel 
enligt vilken medlemsländerna åtog sig att under ett års tid undvika att 
ensidigt införa importrestriktioner eller på ett konstlat siitt stödja exporten. 
Denna handelsdeklaration förliingdes i maj 1975 för ytterligare ett år. 

Oljekrisen 1973174 aktualiserade tanken på överliiggningar - en dialog 
- mellan export- och importländer för att diskutera energifrågorna. På in

bjudan av Frankrike försökte i april 1975 tio i- och u-liinder dra upp rikt
linjerna för sådana överläggningar. \1otsättningarna om dagordningen mel
lan industriliinderna. som i utgångsliiget ville ha en inriktning på enbart 
energifrågor och diirmed sammanhiingande spörsmål. och u-Einderna. som 
eftersträvade en bred behandling av utvecklingsproblemen. ledde emellertid 
till att man inte då kunde enas. Under sommaren och hösten 1975 niirmade 
sig parternas ståndpunkter varandra. \fan har nu kommit iivcrens om all 

parallellt behandla energi-. råvaru-. utvecklings- och finansiella frågor inom 
ramen for en konferens med 19 u-liinder och åt ta i-l~imkr ct:iribland Sverige. 
vilka på båda sidor representerar såviil import- som exportintressen. Denna 
konferens som numera beniinrns konferensen om internationellt ekonomiskt 
samarbete (ClEC) inleddes med ett ministermöte i Paris i december 1975. 

Diskussioner mellan OECD-länderna om ett utvidgat energisamarbete 
ledde under år 1974 till att det internationella energiorganet (]L::AJ inom 
ramen för OECD bildades. 

Störningarna i oljetillforseln och prisutvecklingen p[1 råvaruomradct har 

i industriländerna lett till ökad medvetenhet om betydelsen av en siikrad 
råvaruförsörjning och stabilare prisutveckling. Det kan \'isserligen s:igas att 
oljeländerna iir i en särskilt gynnsam situation n:ir det g:iller att samarbeta 

för att hävda sina intressen och att en liknande situation troligen inte kommer 
att bli aktuell för andra råvaror än olja. Samtidigt kan man emellertid se 
risker för att de allt starkare prissvängningarna med djupa vägdalar i låg

konjunkturer kan leda till bristande vilja hos producenterna att bygga ut 
leveranskapaciteten i takt med de ökade behoven i världen i övrigt. Om 

råvarusamarbetet med u-länderna tidigare setts som friimst till gagn för 

u-länderna har alltså industriländernas egenintresse i frågan nu fått större 
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betydelse. Råvarufrågorna har bl. a. mot denna bakgrund sedan år 1974 
fått en allt starkare betoning i OECD-arbetet. 

Hos u-länderna har utvecklingen lett till skärpta krav på bestämmanderätt 
över de egna naturresurserna och ökad betoning av samarbetet sinsemellan. 
inte minst i egenskap av producenter av råvaror. De starka prissvängningarna 
på råvarusidan och den genom innationen i industriländerna alltmer ac
centuerade prisuppgången på u-ländernas importvaror har samtidigt förstärkt 
u-ländcrnas krav att åtgärder skall vidtas för att motverka en försämring 
i deras köpkraft. På såväl i- som u-landssidan har behovet av och intresset 

för att diskutera råvaruproblemen ökat. 
Vid FN:s sjätte extra generalförsamling våren 1974 fick råvarufrågorna 

en framträdande plats i diskussionerna om den nya ekonomiska världsord
ning som u-liinderna krävt för sin utveckling. Förhandlingsresultatet i form 

av en deklaration och ett handlingsprogram. som täckte ett brett fält av 
frågor även utanför råvaruområdet. hl. a. frågan om u-ländernas tillträde 
till i-landsmarknaderna, urholkades av en rad reservationer från i-landshåll. 
Mötet ägde rum i en anda av konfrontation. 

Under år 1975 förändrades liiget märkbart. En viss rörelse har kunnat 
iakttagas hos några betydande industriländer. mot en mer förhandlingsvillig 
instiillning. Vid OECD:s ministermöte i maj tillsattes två högnivågruppcr 
- en för råvaror och en för utvecklingsfrågor i övrigt - med uppgift att 

söka finna vägar till ett större samförstånd med u-ländcrna. Bl. a. skulle 
man avstämma sina ställningstaganden inför FI\:s sjunde extra general
församling hösten 1975 om utveckling och ekonomiskt samarhete. 

Ut:.1n att frånfalla sina krav deklarerade u-ländcrna vid ett möte med 
de s. k. alliansfria staterna i Lima en samarbetsvillig inställning. Den sjunde 
e.xtra generalförsamlingen ägde rum i en helt annan anda än den sjätte 
sessionen drygt ett år tidigare. Med undantag för vissa hegränsadc reser
vationer. från främst Förenta staternas sida. antogs cnhiilligt en resolution 
som lade grunden rör fortsatta förhandlingar om bredare lösningar på pro
blemen med instabila råvarumarknadcr och kraftigt fluktuerande exportin
täkter för u-ländcr. Sådana förhandlingar kommer bl. a. att äga rum vid 
den fjiirdc sessionen med FN:s konferens för handel och utveckling !UNC
T AD IVJ i Nairobi i maj 1976. 

Frågan 0111 u-ländcrnas tillträde till i-landsmarknadcrna ·har varit föremål 
för förhandlingar vid de två extra FN-sessionerna och iignas stor uppmärk
samhet i de pågående GATT-förhandlingarna om bl. a. viirldsvida tullsänk
ningar. Dessa förhandlingar. som enligt de ursprungliga planerna skulle ha 
avslutats under år 1975. avses nu. under förutsättning av dsentliga framsteg 

under år 1976, kunna slutföras under år 1977. 
Den globala ekonomiska situationen har haft en bromsande effekt på 

den svenska utrikeshandeln. Sveriges export och import ökade värdemässigt 
under tidenjanuari-september 1975 med 3 resp. 5 ''c:i i jämförelse med samma 
tidsperiod år 1974. Under motsvarande period 1974 var ökningen 35 resp. 
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60 '.'t) jämfört med samma period år 1973. 
Västeuropa är traditionellt vår största handelspartner men utvecklingen 

av vår handel med Viisteuropa har inte varit lika gynnsam under tiden 
januari-september 1975 som under samma tid år 1974. Viisteuropas andel 

av vår export sjönk från ca 75 % till ca 71 '·'ii. medan dess andel av vår 
import förblev i stort sett oförändrad ca 72 '';i. 

Den stagnation som kiinnetecknat ekonomierna i llertalet liinder i Väst

europa och Nordamerika har ökat de svenska företagens intresse för handeln 
med statshandelsliinderna i Östeuropa och Asien. 

Statshanclelsliindernas andel av vår totala utrikeshandel iir traditionellt 
blygsam. normalt under 5 '\i. Under år 1975 har emellertid andelen av v!ir 
export bkat till 7 .2 '.';_; och andelen av vår import till 6.3 '.',,. i\ ven om andelen 
alltjiimt är liten var ökningstakten viirdemiissigt i vår export till och import 
från dessa liincler påfallande hög under tiden januari-september 1975 - ca 
44 <lo resp. 28 <1i;. Liknande uppgångar har dock noterats även vid tidigare 
konjunkturavmattningar i väst. Det aterstår cbrför att se 0111 ökningen nu 
har mera perm<lllent karaktär. I östhandcln kvarstår i stor utsträckning de 

traditionella svårigheterna oförändrade. Valutaproblem. brister i informa
tionsllödet och olika komplikationer på marknadsföringssidan är exempel 
på dessa svårigheter. Slutförandet av den europeiska säkerhets- och sam
arhetskonfcrensen (ESK> i augusti 1975 ger emellertid vissa förhoppningar 
om lösningar på en del av dessa problem. 

,\ven när det gäller de oljeproducerande liinderna (()PEC-länderna) -

främst i Mellersta Östern - kunde mycket starka ökningar i den svenska 
exporten registreras under år 1975. Således iikade exporten till dessa liinder 
med 93 '.!6 under tiden januari-september 1975 jiimfört med motsvarande 
period under ar 1974. OPEC-liindernas andel av Sveriges totala export ökade 
därm..:d f"rån 2.2 "r", till 4.1 '.';;_ Detta innebiir att ökningen från föregående 
år fortsatt i oföriindracl eller ökad takt. ,\ \'Cn för den närmaste framtiden 
kan man, med tanke på !lera av dessa liinders omfottande och ambitiösa 

utvecklingsplaner, räkna med ell ökat handelsutbyte. 
Sveriges export och import med u-länderna steg med 27 resp. 6 '.';", under 

samma tidsperiod. 
Vår traditionella frihandelspolitik har medfört ett mycket starkt impon

tryck inom vissa industrihranscher. Framfrir allt har detta varit fallet för 
den svenska beklädnadsindustrin, vars situation ytterligare förs:imrats under 
år 1975. En fortsättning av denna utveckling skulle innebiira att produk
tionskapaciteten minskade i sådan utstr:ickning att de försörjningsmål som 
av beredskapsskäl uppstiillts inte kan uppnås. Siirskilt kritisk :ir situationen 

inom skoområdet och det grundtextila området. Av dessa skäl befanns det 
nödvändigt att från den 5 november 1975 begränsa importen i fråga om 

skor av läder och plast samt gummistövlar. Vidare beslöt regeringen om 
att från årsskiftet införa licenstvång utan kvantitativa restriktioner för import 
a\' vissa tekovaror. Genom begränsningen av importen av skor och stövlar 
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av vissa tekovaror. Genom begrändningen av importen av skor och stövlar 
kommer bättre underlag att skapas för skoindustrins långsiktiga planering 
och för statsmakternas åtgärder att upprätthålla en tillfredsställande svensk 
försöi:iningsberedskap på detta område. Genom licenstvånget för import av 
vissa tekovaror kan man på ett effektivare siitt iin hittills övervaka importens 
utveckling. vilket också innebär en höjd beredskap på tekoomrädet. 

Allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 

De multilaterala handclsförhandlingarna inom GATT .har efter det for
mella öppnandet i Tokio år 1973 nu lämnat det förberedande stadiet och 
övergått i ett mer aktivt skede. Detta blev möjligt i och med att den ame
rikanska kongressen i slutet av år 1974 antog en ny handelslag "Trade 
Act 1974", som ger presidenten erforderliga förhandlingsbemyndiganden. 
Trots den svaga internationella ekonomiska konjunkturen har förhandling
arna kunnat bedrivas med samma målsiittning om liberalisering av världs
handeln som fastställdes i den s. k. Tokiocleklarationen från ministermötet 
år 1973. Ett betydande förhandlingsarbete återstår dock. Ett slutligt för

handlingsresultat under 1977 har satts som mål under förutsänning av vii
sentliga framsteg under ar 1976. Varuområdet tropiska produkter ges särskild 
prioritet av hiinsyn till u-länclernas intressen. 

FN:s konferens för handel och utveckling (UNCTAD) 

Arbetet inom UNCTAD, diir Sverige är medlem i styrelsen och samtliga 
huvuclkommittcer. koncentrerades under år 1975 till förberedelserna för kon
tcrensens fjärde session <UNCT AD IV l. som skall äga rum i Nairobi i Kenya 
under maj månad 1976. En pro,·isorisk dagordning för UNCTAD IV har 
fastställts. Hänsyn har därvid tagits till resultatet av FN:s sjunde extra ge
neralförsamling hösten 1975. Vid UNC:TAD IV vfotas de mest framtriidande 
frågorna bli elen internationella råvaruhandeln och överföring av teknologi 
till u-Wnclerna. 

På råvaruområdet skall konferensen ta stiillning till ett integrerat program 
som syftar till åtgärder på bred bas för att stabilisera rå\'arupriserna. öka 
och stabilisera u-länclernas exportintäkter och bidra till en diversifiering av 
u-ländernas produktion och export. I fråga om vetenskap och teknologi 
giiller diskussionen främst regler för överföring av teknologi till u-länder. 

Förslag tili sådana regler har under år 1975 behandlats inom organisationens 
nyupprättade teknologikommitte. 

Andra frågor på dagordningen för UNCT AD IV :ir handeln med fär
digvaror och halvfabrikat, u-l:indernas skuldbörda., kapitalflödet till u-l:in
derna. det internationC'lla monet~ira systemet. de minst ut vecklade ländernas 

problem samt ekonomiskt samarbete mellan u-ID.nder. 
De särskilda tullförmåner (s. k. tullpreferenserl. som Sverige infiirde år 

1972, omfattade under år I ')74 en handel om totalt 380 milj. kr. jiimfiin 
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med 237 milj. kr. år 1973. Från den I januari 1975 ges preferenser till ytter
ligare tre länder. nämligen Bulgarien, Rumänien och \.1alta. För Bulgariens 
och Rumäniens del är dock varuområdet nägot mindre omfattande iin för 
övriga länder som åtnjuter preferenser. 

I enlighet med beslut av 1974 års riksdag har ett siirskilt organ, Import
kontoret för u-landsprodukter. inrättats för att främja import från u-länder. 

Det inledde sin verksamhet i början av år 1975. 
Inom den internationella kaffeorganisationen har förhandlingar resluterat 

i ett nytt kaffeavtal som skall träda i kraft i oktober 1976. En kakaokonferens 
inom FN:s ram utarbetade i oktober 1975 ett nytt kakaoavtal. 

Vid en ministerkonferens i Gencve i april 1975, i vilken Sverige deltog. 
godkiindes texten till en överenskommelse om grundande av en organisation 
för järnmalmsexporterande liindcr. Sedan riksdagen godkiint överenskom
melsen undertecknades denna av Sverige i december 1975. 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) 

Den oroande utvecklingen inom världsekonomin föranledde OECD:s mi
nistermöte i maj 1975 att ägna särskild uppmärksamhet åt medlemsliindernas 
ekonomiska politik i ett internationellt perspektiv. Atagandet från föregående 
års ministermöte. elen s. k. trade pledge. att söka undvika att ensidigt införa 
restriktioner för handel och löpande betalningar förnyades. Vidare antog 
ministermötet en deklaration om medlemsliindernas relationer till u-liin

derna. 
Problemen på energiområdet gavs under året fortsatt hög prioritet. Det 

internationella energiorganet (IEA) har bl. a. byggt upp ett oljefördelnings
system för krissituationer och ett informationssystem avseende den inter
nationella oljemarknaden samt inlett samarbetsprojekt pä forsknings- ·och 
utvecklingsområdet. Sedan riksdagen godkiint avtalet om IEA:s uppriittande 
har avtalet ratificerats för Sveriges del. 

För att underlUtta den internationella upplåningen för medlemsländer med 
betalningsunderskotl träffades i Jpril l 975 inom OECD en Ö\ erenskommelse 
att upprätta en för medlemsländerna gemensam finansiell stödfond. Den 
svenska regeringen undertecknade avtalet samma månad. Riksdagen beslöt 
i december att avtalet skulle godkännas. 

Den ekonomiska utvecklingen. särskilt möjligheterna att uppni1 ekono
misk tillväxt och samtidigt lägre inflationstakt. väntas stå i förgrunden IOr 
OECD:s verksamhet även under innevarande år. Konferensen om inter
nationellt ekonomiskt samarbete beriiknas kr~iva en omfattande arbetsinsats 
inom OECD med inriktning på utvecklingssamarbete. 
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Europeiska frihandelssammanslutningen (EFT A) 

\1inistermöten :igde rum i maj och no\·ember 1975. Överl:iggningarna 

vid dessa möten berörde bl. a. internationella ekonomiska frågor såsom den 
kraftiga recessionen i v;irlden och dess ätervcrkningar p:1 El-TA-l:inclcrna 
och de påbörjade handclsförhandlingarna inom OATT. 

Samrt1det inom organisationen betr:ilTande frågor av gemensamt intresse 

i medlemsliindernas avtal med LCi har fortsatt under är 1975. Ett gemensamt 
förslag till förbiittringar av ursprungsreglcrna i EFL\ och EG har under 
[1r 1975 lagts fram för ECi. 

Arbekt pä att a\ J:igsna tekniska hanclclshinder har l'onsatt. En konvention 
om kontroll och m:irkning av :idelmetallvaror triicldc i kraft under år 1975. 

Som tlirsta land utanför Viisteuropa har Ungern inbjudits att deltaga i kon
ventionen om öms..:sidigt godkiinnandc a\· inspektion a\' liikemeclelspro

dukter. 
Jugoslavi..:n har deltagit med observatörer i ett antal möten pä c.xpertnivå. 
Vid ministermötet i maj 1975 enades ministrana om att de önskemål 

om bistånd, som framförts till EFTA av Portugal. skyndsamt och i positiv 
anda skulle utredas i EFT A-kretsen. 

Vid ministermötet i november 1975 beslöt ministrarna tillmötesgå de por
tugisiska önskemålen om förliingd tid för tullavtrappning för en del varor 
och om importliittnader for vissajordbruksvaror vid import till övriga EFTA
l:imler. Vidare trälTacles en överenskommelse om att inriitta en industriell 
utvecklingsfoncl uppgående till 100 milj. dollar till förmän för Portugal. 

Vid mötet lämnades en redogörelse för de svenska importrestriktionerna 
på skoområdet vilka införts för att trygga Sveriges försörjningsberedskap 
i fråga om skor. EFT A:s råd tick i uppdrag att göra en grundlig prövning 

av frågan före den 1 februari 1976. 

Europeiska gemenskaperna (EG) 

Den Cliirde tullsänkningen pä 20 % enligt frihandelsavtalen med EG sker 
elen I januari 1976. Den återstående sänkningen görs elen I juli 1977. 

För ett antal varor. friimst papperoch stål. tinns i avtalen särbestiimmelser. 
som hl. a. inneh:ir en långsammare tullavvecklingstakt. Bestiimmelserna ger 
ocks{1 möjlighet för EG att så liinge tullavvecklingen pågår ta ut elen högre 
tull som tillämpas mot_ tredje land för import som överstiger vissa i avtalet 
fastsUllcla kvantiteter (plafonder) och möjlighet att i vissa fall göra avsteg 
från regeln att dessa kvantiteter årligen skall öka. 

EG har under det gångna året för första gången begagnat sig av dessa 
möjligheter for vissa varugrupper inom pappersområdet. Den 10 november 
beslöt kommissionen att fram till årsskiftet ta ut tredjelandstull på pap

persvaror under en av avtalets 14 plafonder. Kommissionen har även fö
reslagit EG:s ministerråd att i 1976 års plafondförordning frysa samtliga 
s,·enska pappersplafonder till 1975 {irs nivå. De skall annars enligt avtalets 
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huvudregel öka med 5 '.'i;. 
Frihandelsavtalens förvaltningsorgan - de blandade kommitteerna för 

EEC- och CECA-avtalen - har under år 1975 haft ordinarie möten i juni 

och december. Tullkommitten. som har att behandla frågor som samman
hänger med den praktiska tilliimpningen av ursprungsreglerna i avtalet. har 
sammanträtt i maj och november. 

Blandade kommitten för EEC-avtalet kallades till extra möte den 3 no
vember 1975 för att diskutera den av regeringen beslutade importregleringen 
för skor. Diskussionerna om importregleringen fortsatte vid det ordinarie 

mötet i december. Vid båda tillfällena redogjorde den svenska delegationen 

utförligt för de säkerhetspolitiska krav som föranlett regeringen att vidta 
åtgärder för att förhindra en fortsatt krympning av den inhemska skofab
rikationen. Sverige har i EG - liksom i EFT A - därvid stött sig på fri

handelsavtalets regler om undantag i säkerhetssyfte. 
Kommitten har under år 1975 fattat två beslut om ändringar i ursprungs

reglcrna. niimligen avseende vidgad användning av ursprungsdeklarationer 
enligt blankett EUR. 2 samt i fråga om regler som skall gälla sedan avtalets 

förbud om tullrestitution träder i kraft den I januari 1976. 
Kommitten har vidare bl. a. diskuterat tilliimpningcn av avtalets regler 

om livsmedelsindustriprodukter och berört handeln med jordbruksvaror. 
Vid CEC A-kommittens möten har diskuterats den allmänna situationen 

på stålmarknaden. 
Liksom tidigare har Sverige begagnat kommittcmötena för att markera 

intresse för samarbete med EG på områden som faller utanför själva fri
handelsavtalet. Under de ordinarie mötena har sålunda tekniska handels
hinder. transportpolitik. forskningspolitik och miljövård berörts. 

Ett andra expertmöte rörande utbyte av erfarenheter på miljövårdsområdet 
viintas äga rum i början av år 1976. 

Sverige har under året inlett och avslutat förhandlingar med EG om an
slutning av det svenska fusionsforskningsprogrammet till Euratoms mot
svarande program. Ett förslag till överenskommelse med EG förelades riks
dagen i december. 

Nordiskt samarbete 

Inom Nordiska ministerrådet har arbetet under år 1975 fortgått i enlighet 
med riktlinjerna i det nordiska handlingsprogram. som ministerrådet pre
senterade vid Nordiska rådets session i Oslo i februari 1973. Detta omfattar 

industri- och energipolitik. regional- och miljöpolitik. arbetsmiljöområdet. 
konsumentpolitik och samarbete i fråga om turism. Ett omfattande nordiskt 
samarbete äger sedan länge rum inom bl. a. lagstiftnings- och kulturom
rådena samt inom transport-. social- och arbetsmarknadspolitiken. Under 
ministerrådet leds och samordnas arbetet i särskilda nordiska ämbetsman
nakommitteer. I november 1975 antog ministerrådet ett omfattande program 
för det fortsatta nordiska arbetsmarknadssamarbetet. Programmet disku-
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terades under hösten med arbetsmarknadens parter och behandlades också 
vid Nordiska rådets extra session i november 1975. 

Flera betydelsefulla utredningar har tillsatts unJer år 1975 bl. a. en un
dersökning om de nordiska ländernas råvaru- och naturresurssituation samt 
en kartläggning av multinationella företags roll i de nordiska liindernas eko

nomi. Under året har utredningen om nordisk kommunal röstriitt och val
barhet framlagts och steg tagits. i första hand i Sverige och Finland. för 

att genomföra reformen. 
Genom anslagsfördelningen inom ramen för ministerrådets budget ges 

bättre möjlighet än tidigare till samordning och prioritering av verksamheten 

under ministerrådet. Budgeten för den verksamhet som adminis.treras under 
ministerrådssekretariatet i Oslo för år 1976 fastsUlldes av ministerrådet .i 
sina huvuddrag i mars 1975. Den omfattar totalt ca 21 milj. norska kr. 
(1975: 13.9 milj. norska kr.). varav 7.3 mil.i. norska kr. avser administrativa 
utgifter för sekretariatet 0975: 5.3 milj. norska ~r.) och 13 milj. norska 

kr. avser projektmedel (!975: 8.4 milj. norska kr.). 
Anslagen till projekt avser bl. a. socialpolitiska samarbetet. arbetsmark

mtdsrådet. regionalpolitiken. nordkalottsamarbetet. byggsektorn. transport
området. miljö- och arbetsmiljöområdet samt konsumentområdet. Medel 
har dessutom reserverats bl. a. för samarbetet inom energipolitiken. 

Sveriges andel i kostnaderna för det nordiska samarbetet uppgår till 45 ";;. 

På grundval av statsministrarnas beslut vid ett möte i Oslo den 31 januari 
1975 har samarbetsministrarna låtit utarbeta ett frirslag till nordisk inves
teringsbank. vilket underställts Nordiska rådet för yttrande. Sedan rådet 
vid extra session den 15 november IQ75 tillstyrkt förslaget undertecknades 
den 4 december ett avtal mellan de nordiska liinderna om att upprätta en 
sådan bank med placering i Helsingfors. 

Avtalet. som skall ratificeras. kommer att undcrstiillas riksdagen under 
1975/76 års riksmöte. 

FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE) 

Arbetet på det handelspolitiska området har fortsatt under år 1975 främst 
inom handelskommittcn och olika arbets- och expertgrupper. Under år 1975 
har förhandlingarna inom den europeiska säkerhets- och samarbetskonfe
rensen (ESK) slutförts. 

Slutdokumente! från konferensen innehåller en rad rekommendationer 
rörande olika ekonomiska frågor. Dessa rekommendationer avser bl. a. af

färskontakter och service. ekonomisk och kommersiell information. mark

nadsföring, industriellt samarbete och harmonisering av standards. En del 
av dessa kommer att behandlas vidare inom ECE:s ram. Förberedande över
läggningar i detta hänseende har ägt rum under hösten 1975. 
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Bilaterala aHal 

Under {1r 1975 har förhandlingar förts med Bulgarien. Polen, Rumänien. 

Sovjetunionen. Tjeckoslovakien och Ungern inom ramen för Sveriges bi
laterala handelsöverenskommelser med dessa stater. Vidare iigde sedvanliga 

handelskonsultationer rum med Kina. 
Avtal om ekonomiskt. industriellt och tekniskt samarbete har ingätts med 

Arabrepubliken Egypten. 
Det första mötet med elen svensk-iranska blandade kommissionen för 

ekonomiskt och tekniskt samarbete ägde rum under 11.r 1975. 
Inom ramen för de samarbetsavtal. som Sverige har med ett antal u-liindcr, 

har fortlöpande bilaterala kontakter hållits under år 1975 med berörda myn
digheter. organisationer och företag i dessa hinder. 

Vidare hölls det tredje mötet med den svensk-japanska blandade kom
missionen. Därvid överenskoms om en procedur för konsultationer vid pro

blem i handeln. 
De avtal som tidigare träffats med Hongkong. Republiken Korea. Ma-

1,1ysia. Singapore och Indien om begränsning av exporten till Sverige av 

vissa tekovaror har omförhandlats och därvid har överenskommits om vissa 
varumässiga ändringar. Detta gäller också överenskommelsen med Portugal 
om en begrlinsning av exporten av vissa tekoprodukter från Macao. Nya 
begrfosningsa\ tal har ingåtts med Pakistan och \tal ta. 

Krigsmaterielkontroll 

Krigsmaterielinspektionens kontroll av tillverkningen av krigsmateriel i 

le1ndet omfattade vid årsskiftet 1975176 122 enskilda tillverkare. Tillvcr
ningsviirdct för år 1974 var I 486 milj. kr.. en ökning med 48 milj. kr. 
jiimfört med år 1973. 

Under år 1975 har ca I 400 utförselansökningar behandlats. Beviljade ut
förseltillstånd under år 1975 avser utförsel till ett viirde av ca 525 milj. 
kr. \ledelviirdet av krigsmaterielexporten under perioden 1970-1974 var 
424 milj. kr. per år. 

Lotterifrågor 

Aktiebolaget Tipstj~inst och Svenska penninglotteriet aktiebolag ökade 
sin omsättning det senaste verksamhetsåret. 

Omsättningen hos Tipstjänst under år 1975 beriiknas ha uppgått till 790 

milj. kr. (724!'. Till statsverket beräknas 380 milj. kr. (360) ha inlc\·ererat~

därav 161 milj. kr. (157) i form av lotterivinstskatt och s. k. radskatt. Bolaget 
har den I april 1975 höjt radpriset på tips från 40 öre till 50 öre. 

Penninglotteriets intäkter av lottforsäljningen unckr år 1975 beriiknas ha 
uppgått till 551 milj. kr. (492). Tolv nummerlotterier anordnades under året 
och 7 milj. (5) lotter såldes. I de tolv penningslotterierna såldes 20 milj. 

' Siffror innm parentes g~illcr tir 1974. 
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09) lotter. Liksom under tidigare år anordnades ett siirskilt lotteri för kul
turella iindamål. Av penninglotteriets bruttoomsiiltning beriiknas 270 milj. 
kr. t25 I) tillfalla statsverket. Hiirav utgörs 40 milj. kr. (33) av itll 1eri vinstskatt. 
Penninglotteriet flyttade lill Visby den I maj 1975. 

Lotteriniimnden. som inriitlades i juni 1974 i avvaktan på de förslag som 
1972 års lotteriutredning kommer att liimna. fortsätter sin verksam hel. Över

gångsvis föreslås en rcsurslörstiirk ning. 

Exportfrämjande åtgärder 

Sveriges exporträd tSE) inriitlades år l 972 genom ;:tt avtal mellan svenska 
staten och Sveriges <tllmiinna exportförening (SAH Den l juli 1975 tri.iclcle 
ett ny1t och inte tidsbegr:insat avtal i kraft (prop. 1975:1 bil. 11. ~U 1975:9. 
rskr 1975:72). SE:s uppgift iir att som centralt organ planera. samordna och 
gcnomför:i Mgiirdcr for att f'riimja Sveriges export. 

För att ästadkomma en bättre samordning och ett bättre resursutnyttjande 
vid branschvisa insatser förs anslagen till siirskilda branschstöd iivc:r till 
trettonde huvudtiteln !industridepartementet). 

I februari 1974 tillsattes en utredning om vidareutbildning i internationell 
niarknadsföring. Utredningen avlämnade i maj l 975 sitt betänkande (SOL 

1975:45) Vidareutbildning i internationell marknadsföring. I detta föreslås 
att staten genom att vidta ekonomiska och organisatoriska åtgärder skall 
förbättra och effektivisera elen nuvarande utbildningen på området. 1\1. 

utbildningen. Betiinkandet har remisshehancllats. P~ grundval av hetiinkan
det och remissbehandlingen föreslås att statligt stöd. totalt omfattande 
900 000 kr .. skall kunna utgå till kursarrangör för att stimuelra dessa bl. a. 
till att ta fram nya kurser. omarbeta gamla och anordna ett större antal 

regionala och lokala kurser. Ansvaret för övergripande planering. beviljande 
av bidrag rn. m. föreslå~ tilldelas SE. Vidare föreslås att till SE knyts en 
riidgivande delegation för IM-utbildning. med representanter for staten. ut
bildningsorganisationer och företag. 

Ex portk rl•ditgarant ier 

Under budgetäret 197.J,/75 utl:irdade exportkreclitniimnden statsgarantier 
för exportkredit !garantillirbinclelser) för ett belopp av 3 299 milj. kr .. vilket 
innebiir en ökning sedan niirmast föregående budget<lr med 127 milj. kr. 
eller mc~d J, ",,. Oiirutöver har garantier stiillts i utsikt (garantiutfästelser) 
l'ör ett belopp av 18 441 milj. kr. mot 9 127 milj. ,;r. föregående budgetär. 

Av niimndens totala engagemang elen 30 juni 1975 avsåg 5 627 milj. kr. 
garantier p:\ siirskilt gynnsamma villkor vid exporr av betydelse för u-Ein
dcrnas ekonomiska utveckling. u-garantier. Totalbeloppet för garantiutfäs
telser uppgick till 13 429 milj. kr .. d~irav 650 milj. kr. för u-garantier. Under 

det senaste budgetåret har beloppen för garantiförbindelser ökat med 38 '\; 

och för garantiutfästelser merJ 84 ''"· 
Av de utest<'\encle garantil"örbindelscrna belöper sig 2 217 milj. kr. pc"t 
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u-länderna, 2 296 milj. kr. på öststaterna och 1 114 milj. kr. på övriga llinder. 
Niimndens inkomster under budgetåret 1974175 uppgick till 66.8 milj. 

kr. mot 43.3 milj. kr. föregående budgetår. Av inkomsterna utgjordes 48.1 
milj. kr. av premier. 18.1 milj. kr. av riintor och 0.6 milj. kr. av återvunna 
skadebetalningar. 

:vted anledning av skadefall utbetalades under budgetåret 1974175 er
siittningar med 6.4 milj. kr. '.'Jiimndens administrationskostnader uppgick 
till 3.0 milj. kr. 

Exportkreditniimnclens sammanlagda reserver utgjorde vid budgetårets 
slut 294.3 milj. kr .. vilk~·t motsvarade ca 5.2 "<1 av utestående garantiför

bindelser. 
Med anledning av regeringens förslag har riksdagen medgivit (prop. 

1975/76:68. NU 1975176: 11. rskr 1975176:63) att maximibeloppet för statens 

betalningsansvar i form av garanti for exportkredit på siirskilt gynnsamma 
villkor vid export av betydelse for u-ländernas ekonomiska utveckling ökas 
från 2 miljarder kr. till 4 miljarder kr. Härigenom ökas ramen for statens 
totala betalningsansvar för exportkreditgarantier till 20,5 miljarder kr. 

Turism 

Sveriges turistråd bildades år 1975 som en stirtelse av svenska staten. 

Svenska kommunförbundet och Landstingsförbundet och börjar sin verk
s,imhet den I januari 1976. Sveriges turistråd har till uppgift att som centralt 
,_,igan planera. samordna och genomföra åtgärder för att främja marknacls
IOring av turism i Sverige. Diirvicl skall i första hand behovet av semestcr

;)Ch rekreatinnsrc~or hos elen breda allmiinheten i Sverige och de övriga 
nordiska liinderna tillgodoses. För Sveriges turistråds verksamhet föreslås 
ett anslag om 23 milj. kr. 

Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

I budgetpropositionen 1975: 1 bilaga 12 redovisas de prisrcglcringsåtgLirder 

som hudc vidtagits fram till den 1 januari 1975. Därav framgår att det 
prisstopp på viktigare baslivsmedel som infördes den I januari 1973 da fort
farande var i kral't. Dessutom gällde prisstopp på pappersmassa. vissa bygg

nadsmaterial. blöjor. lantbruksmaskiner. gödselmedel samt viktigare hus
hi1llskapitalvaror. Skyldighet att forhandsanmiila prishöjningar förelåg i l'råga 

om vissa trii- och pappersvaror. mjöl och matbröd. vissa byggnadsmaterial 
samt menstruationsskydd. För motorbensin. motorbriinnolja och eldnings
olja giillde högstpriser. 

Sedan års5kiftet 1974/75 har följande prisregleringsätgärder vidtagits. 
Den I april och den 18 juni 1975 upphävdes kvarstående prisstopp på 

byggnadsmaterial. med undantag för elspisar. och ersattes med skyldighet 
att IC.irhandsanmiila prishöjningar. För vissa byggnadsmaterial som tidigare 
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omfattades av anmiilningsskyldighet upphiivdes regleringen helt. 

Skyldigheten all förhandsanmiila prishöjningar utsträcktes den 28 maj 

1975 till att giilla margarin. 
Den 18 juni 1975 infördes prisstopp på hygienprodukter och tviittmedel. 

Samtidigt undantogs yoghurt samt tar- och getos1 från prisstoppet på me
jeriprodukter. Vidare begriinsades anmiilningsskyldigheten i frtiga om pap

persprodukter. 
Ett nytt prisstopp på pappersområdet infördes den 26 juli 1975. Det avsåg 

kartonger och andra förpackningar och tog främst sikte på wellpapprodukter. 
Samma dag infördes skyldighet att förhandsanmiila prishöjningar på kaffe. 
Den 2 september 1975 infördes prisstopp på lastbilstransporter. Slutligen 

infördes elen 24 november 1975 högstprisreglering för matpotatis. 
Prisstoppet på blöjor och elspisar upphiivdes den 22 oktober 1975 och 

ersattes med skyldighet att förhandsanmäla prishöiningar. Samma dag upp
hiivdes prisstoppet på gödselmedel. Den 21 december 1975 upphiivdes pris
regleringen på grädde och vissa ostar, byggnadsrnaterial. hushållskapital

varor. pappersved, wellpapprodukter. menstruationsskydd. kyl- och frys

transporter samt transporter i samband med snöröjning. 

Högstprisregleringen på oljeområdet upphiivdes elen 1 juli 1975. 
Nu giiller sålunda prisstopp eller högstpris på vissa livsmedel (kött. me

jerivaror och potatis), lantbruksmaskiner, pappersmassa, hygienprodukter 

och tvHttmedel samt lastbilstransporter. Skyldighet att förhandsanmäla pris
höjningar föreligger i fråga om vissa pappersprodukter (t. ex. tidnings- och 
journalpapper, mjukpapper, blöjor), mjöl och matbröd, margarin och kaffe. 

I juli 1975 tillkallades en sakkunnig för att undersöka verkningarna i 
olika hänseenden av dels de åtgiirder som vidtagits med stöd av allmänna 
prisregleringslagen under i första hand åren 1972--1975. dels den prisöver
vakning som har bedrivits under samma tid. 

Under det gångna året har åtgiirder vidtagits i syfte att förstiirka och 
effektivisera konsumentpolitiken. Sålunda har regering och riksdag under 
våren 1975 behandlat frågan om kommunal konsumentpolitisk verksamhet 
(prop. 1975:40, NU 1975:26, rskr 1975: 170). Hiirvid uttalades att en lokal 
konsumentpolitisk verksamhet är en grundläggande föruts:ittning för att 
konsumentpolitiken skall bli framgångsrik samt att verksamheten bör för
ankras i kommunerna. I sammanhanget angavs riktlinjer för den kommunala 

konsumentpolitikens innehåll och organisation. En huvuduppgift rör verk
samheten skall vara att lämna enskilda konsumenter viigledning i olika 
frågor. Atskilliga kommuner har under äret påbör:iat eller fattat belsut om 
k onsume ntpol it isk verksamhet. 

Beslut har nyligen fattats om utbyggd lagstirtning på det konsument· 

politiska området (prop. 1975176:34. NU 1975/76: 14. rskr 1975176: 108). Den 
nya lagstiftningen. som utgörs av en marknadsforingslag och grundar sig 

på förslag som har avgetts av bl. a. reklamutredningen och konsumentverket. 
gör det möjligt för marknadsdomstolen att på talan av konsumentombuds-
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mannen (KOJ ålägga näringsidkare viss informationsskyldighet samt för
bjuda försäljning eller uthyrning av skadliga eller otjiinliga prndukter. Det 
förutsiitts dock att resultat så långt möjligt skall åstadkommas genom över
enskommelser på frivillig väg samt genom utfärdande av riktlinjer. I syfte 
att samordna arbetet med hithörande frågor och undvika gränsdragnings
problem skall konsumentverket och KO föras samman till en myndighet. 

En organisationskommitte har tillkallats för att utarbeta förslag rörande den 
nya organisationen (H 1975:07). Organisationsfrågorna och berörda anslags
frågor kommer att genom siirskild proposition underställas riksdagens pröv

ning under våren 1976. 
Stödet till kommersiell service i glesbygd ökas iiven i år. Sålunda föresli\s 

en uppräkning av anslaget till stöd för investeringar med 500 000 kr. 
Sakkunniga har tillkallats för att kartlägga städbranschen (H 1975:02). 

Syftet är i första hand att få fram underlag för statsmakternas ställnings
tagande till frågan om särskilda åtgärder behöver vidtas på området. 

Sverige deltar i det internationella samarbetet i konkurrens- och kon
sumentpolitiska frågor som bedrivs inom bl. a. OECD och Europarådet. 

På konsumentområdet har därvid särskild tonvikt lagts på arbetet med mark

nadsförings- och produktsäkerhetsfrågor. 
Det nordiska samarbetet i konsumentfrågor bedrivs inom en nordisk iim

betsmannakommitte. I detta arbete har särskilt prioriterats samordning av 
undersökningar och varuprovningar. 

Patent- och registreringsfrågor 

Sverige deltar i det internationella samarbete som pt1 patent-. varumiirkes
oeh mönsterområdet pågår inom bl. a. viirldsorganisationen for elen intel
lektuella äganderLitten (W!POl och Europarådet. Sedan den konvention som 
benämns Patent Coorperation Treaty <PCTJ antogs år 1970. iiger ett om
fattande förberedelsearbete inför konventionens ikrarttriidande rum inom 
WIPC}. Enligt PCT skall nyhetsgranskning och eventuellt också patenter
barhetsprövning ske endast vid ett fåtal patentverk i viirlden. Patent- och 

registreringsverket tPRVJ har förutsättningar att bli ett av dessa verk. 
Ar 1973 antogs en konvention om ett europeiskt patentförfarande tEPCJ. 

Sverige undertecknade tillsammans med 15 andra stater konventionen vil
ken inneb:ir bl. a. att ett europeiskt patent\'erk med siite i Mi.inchen skall 
kunna meddela patent som blir giillande i alla eller vissa a\· de anslutna 
staterna. Sju arbetsgrupper har tillsatts för att praktiskt fi)rbereda alt ett 

europeiskt patent verk inriittas. Sverige deltar i fyra av dessa grupper. PRV 
kommer inom ramen l'ör EPC vid sidan a\· det europeiska patentverket 
i \'li.inchen alt kunna verka som PCT-myndighet. En siiclan lösning anses 
vara till fördel för nordiska patentsökande och nordisk industri. Det eu-. 
ropeiska patenetverket skall under en övergångstid mol ersiittning kunna 
liigga ut arbete p;I de nationella patentverken för att underliitla omst:illningen 
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till nya förhållanden. PRV kan komma att åtaga sig sådant arbete. 
Avsikten med PCT och EPC är att minska det dubbelarbete som f. n. 

forekommer vid behandling av patentansökningar. Konventionerna beräk
nas medföra praktiska konsekvenser för Sverige först i slutet av 1970-talet. 
PRV kan under 1980-talet fä räkna med en betyda:ide minskning av antalet 

ansökningar. 
Patent policy kommitten (H 1969: 10) utreder de problem som för PRV:s 

del aktualiseras av PCT och EPC. Kommillen lade i juni 1974 fram ett 
delbetänkande (SOU 1974:63) Internationellt patentsamarbete I. som be
handlar konsekvenserna av en svensk anslutning till PCT. I betänkandet 
fiirordas en sådan anslutning. Ett slutbetänkande kommer att läggas fram 
under våren 1976. PCT och EPC beräknas träda i kraft under år 1977. 

Fn utredning. Varumärkesutredningen (Ju 1974: 10). har tillsatts för att 
utreda vilka ändringar i varumärkcslagstiftningen och det administrativa 

förfarandet vid den svenska varumärkesregistreringen som skulle föranledas 
av ett svenskt tillträde till den överenskommelse om internationell regi
strering av varumiirken !TRT) som Sverige undertecknade i december 1973. 

PRV räknar med en något ökad efterfrågan på sina tjänster under det 
kommande budgetåret. Detta gäller dock inte bclagsbildningsärenden för 
vilka en mycket kraftig minskning av efterfrågan har skett. Under en över

gångsperiod fram till den I januari 1979 väntas :!n ökning av antalet re
gisteriindringsiirenckn till följd av höjningen av minimikapitalet för aktie

bolag. 
Fn ny tredje långsiktsplan har utarbetats som cmspänner verksamheten 

under tioårsperioden 1975-1985. Planen skall utgöra en vägledning för verket 
i dess framtida handlande och ligga till grund for de femåriga verksam
hetsplaner som redovisas i verkets anslagsframstiillningar. Långsiktsplanen 

har remissbehandlats. 
För PRV f1jreslås en anslagsökning med ca 9 milj. kr. till 54.6 milj. kr. 

Ekonomiskt försvar 

Chefen för handclsdepartementet bemyndigades i april 1971 att tillkalla 
högst fem sakkunniga med uppdrag att utreda bcr~dskapen i fråga om viss 
varuförsörjning. De sakkunniga överlämnade är 1972 dclbctiinkandet IDS 
Il 1972Jl Kl~icler och skor. Med anledning hiira,· i'ramlaclc Kungl. rvtaj:t 
proposition ang[iende forsörjningsbcredskapcn på b·~kl~idnadsområdct. Riks
dagen beslöt i enlighet med förslagen i propositior.cn (prop. 1972:127. FöU 

1972:25. rskr 1972:325). I augusti 1975 övcrWmnack de sakkunniga sitt slut
betiinkande !SOU 1975:57) Varuförsörjning i kristid. 

I mars 1974 bemyndigade Kung I. \1aj:t chefen for handclsdcpartcmcntct 
att tillkalla högst atta sakkunniga att utreda vissa bcrcdskapsfr[igor pä ener

giområdet. De sakkunniga har i september 1975 avliimnat bct~inkandct <SOL 
1975:60 och 61) Energi beredskap for kristid. 
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Likaledes i mars 1974 bemyndigades chefen for handelsdepartementet 
att tillkalla en sakkunnig med uppdrag att se över allmänna ransonerings
lagen. Oen sakkunnige har i november 1975 överliim nat betiinkandet ( Ds 
1-1 1975:3) Ny ransoneringslag. 

Samtliga hiir niimnda under hösten 1975 avlämnade betiinkanckn är efter 
remissbehandling föremål för beredning inom berörda departement. Rege
ringen har för avsikt att v{tren 1976 forclägga riksdagen proposition med 
forslag i anledning av vissa delar av betänkandena Varuförsörjning i kristid 
och Energiberedskap för kristid. 

\frd anledning av ökade svårigheter att upprätthålla försörjningsbered
skapen inom bekliidnadsomrädet framlade regeringen proposition med för
slag till Mgärder llir llirsötjningsberedskapen på bekl~idnadsområdct m. m. 
Dessa avser bl. a. tidigareläggning av statliga inclustribestiillningar, ökad stat
lig lagerhä\\ning, ökat statligt kreditstöd samt ökat stöd till exportfriimjande 
åtgärder. Riksdagen biföll förslagen (prop. 1975176:57. NU 1975176:15. rskr 
1975176: l 07). 

I november 1973 uppdrog Kungl. Maj:t åt ÖEF att i samråd med berörda 
myndigheter t.v. bedriva försök med långsiktsplanering inom det ekono
miska försvaret. Samma dag meddelade chefen för handelsdepartementet 
n~irmare anvisningar för långsiktsplaneringsarbetet. Av anvisningarna fram
gick bl. a. att arbetet skulle avse perspektivstudier för tiden till 1990-talets 
början. Motsvarande studier har anbefallts för det militära försvaret. ci
vilförsvaret och övrigt totalförsvar av chefen för försvarsdepartementet. Re
sultaten av studierna skall utgöra underlag för det totalförsvarsbeslut som 
avses fottas år 1977. 

I juni 1974 utfördade chefen för handelsdepartementet kompletterande 
anvisningar för perspektivstudiearbetets fas I. ÖEF redovisade i oktober 
1974 i en rapport resultaten av detta studiearbete och Wmnade förslag till 
utveckling och inriktning intill år 1992 av det ekonomiska försvaret i fyra 
olika ekonomiska nivåer. \1ed ·.anledning av rapporten lick ÖEF i uppdrag 
att i samråd med berörda _myndigheter närmare studera vissa alternativ rö
rande det ekonomiska försvarets utveckling och inriktning under perioden 

1977/78-1981/82. Denna studie redovisades av ÖEF i november 1975. 
Under våren 1975 tillkallade chefen för hanclclsdepartementet sakkunniga 

med uppgift att framl~igga förslag till program för beredskapslagring av ol

jeprodukter m. m. efter år 1976. Oe sakkunniga väntas överliimna sitt be
tiinkancle under hösten l 976. 

V<'iren 1975 tillkallades även sakkunniga för att göra en översyn av ÖEF:s 
organisation. l!tredningsarbetet väntas bli avslutat till sommaren 1976. 
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Sammanfattning 

A nslagsförändri ngarna inom handclsdcpartemen ·:ets verksamhetsområde 

i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1975176 framgår av följande 

sammanställning. 

Milj. ~r. 

Anvisat Förslag Föränd-
1975/76 1976177 ring 

Dri/ihlllf~eren 

A. llandelsdcpartcmcntet m. m. 18.1 19.1 + 1.0 
B. Främjande av utrikeshandel m. m. 52.1 59.8 + 7.7 
c. Kommerskollcgium m. m. 12.0 18.5 + 6.5 
D. Pris-. konkurrens- och konsument-

frågor I 48.0 52.1 + 4.1 
E. Patent- och registreringsverket m. m. 51.I 60.4 + 9.3 
F. Ekonomiskt försvar I 104.0 104.0 of 

Summa för driftbudgeten 285,3 313,9 + 28,6 

Kapiralh11dge1e11 
V. Fonden för låneu ndcrstöd 23.0 17.8 5.2 
VIII. Fonden för beredskapslagring' 40.0 40.0 of 
IX. Diverse kapitalfonder I 77.1 77.1 of 

Summa för kapitalbudgeten 140,I 134,9 5,2 

Totalt för handelsdepartementct 425,4 448,8 + 23,4 

' Anslagen till konsumentombudsmannen, konsumentverkets verksamhet samt till 
det ekonomiska försvaret förs i avvaktan på särskild proposition upp med beriiknade 

belopp. 

2 RiksdaK<'l1 /1)75176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 12 
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HANDELSDEPARTE\1ENTET 

Utdrag 
PROTOKOLL 
vid regeringssammanträdc 

1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Lidbom såvitt avser frågor under littera A punk
terna 1-4. B. C. D. E. F på driftbudgeten samt kapitalbudgeten; 
statsrådet Feldt såvitt avser frågor under littera A punkterna 5-6. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 shiit a\Sl'r handl'ls

departementets \·erksamhelsområde 

DRIFTBUDGETEN 

A. HANDELSDEPARTEMENTET M. M. 

A I. Handelsdepartementet 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 

6 667 857 
7 322 000 
8 533 000 

Reseersättningar (även får utrikes resor) 
Expenser 

Tionde huvud1i1e/11 

1975176 Beriiknad 
iindring 
1976/77 

47 nf 
31 or 
78 of 

6 434 000 + 1 138 000 
156 000 + 34 000 
732 000 + 39 ()(_)() 

7 322 000 + 1 211 000 

Med hänvisning till sammanstiillningen heriiknarjag anslaget till 8 533 000 
kr. Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 

att till Ha11delsdepar1emrn1e1 for budgetåret 1976/77 anvisa ett fiir
slagsanslag av 8 533 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

3 408 554 
3 000 000 
2 700 000 

Reservation 

19 

701 938 

För nästa budgetår beräknar jag kostnaderna för kommittcverksamheten 

till 2 700 000 kr. Jag hemställer att regeringen foresfö riksdagen 

att till Ko111mi11frr 111. 111. för budgetåret 1976177 anvisa ett re

servationsanslag av 2 700 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

132 174 
150 000 
150 000 

Reservation 31 843 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med oför~indrat belopp. Jag 

hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till L\1ra 111giticr för budgetåret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av 150 000 kr. 

A 4. Krigsmaterielinspektionen 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

205 26 7 
230 000 
338 000 

Krigsmaterielinspektionen inom handelsdeparl1!mentet utövar kontroll 

över tillverkningen av krigsmateriel och handl~igger ~irenden rörande tillstånd 

till export av sådan materiel. 
Kostnaderna för kontrollmyndighetens organisation och verksamhet skall 

bestridas genom avgifter från tillverkare av krigsmateriel. 

···--·--

1975176 l:ler;iknad 
;indring 
1976177 

A11.1/ag 
Lönekostnader 190 500 + ](J6 500 
Sjukvård 2 000 ur 
Rcscers:itt ningar 2 000 + I 000 
Lokalkostnader 27 000 of 
Expenser 8 500 + 500 

BOOOO + 108 000 
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Med hiinvisning till sammanstiillningen hemstiiller jag att regeringen fö

reslår riksdagen 
att till Krig1ma1ericli11spek1io111'11 för budgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 338 000 kr. 

A 5. Kostnader för nordiskt samarbete 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

263 438 
225 000 
250 000 

Fr[m anslaget bestrids kostnader för Sveriges deltagande i samarbetet inom 

ramen f!ir nordiska ministerrådet och nordiska ministerrådets stiillföretrii
darkommitk samt för deltagande i andra former av nordiskt samarbete. 

Jag beriiknar medelshehovet för niista budgetår till 250 000 kr. 

Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen 
all till A."o.111wdcr /iir 11ordisk1 sa111arhc1c för budgetåret 1976177 

anvisa ett förslagsanslag av 250 000 kr. 

A 6. Nordiska ministerrådssekretariatet 

För inncviirande budgetår har till Nordiska ministerrådets sekretariat i 

Oslo anvisats ett förslagsanslag av 7 148 000 kr. Vcrksamhetsbudgeten för 

ministerrädssekretariatet omfattar ett hudgetår som sammanfal_ler med ka
lenderäret. Nordiska ministerrådet faststiillde den 13 mars 1975 rninister
rädssekretariatets hudget for år 1976. 1 statshudgcten för budgetäret 1975/76 
har medel anvisats för att hcstrida Sveriges andel av kostnaderna för mi
nisterrådssekretariatets verksamhet under år 1976 (prop. 1975:93. UU 1975:7. 
rskr I 975: 19-0. Budgeten för år 1977 kommer att behandlas under vären 
1976 inom Nordiska ministerrädet. Jag avser senare att föreslå regeringen 

att för riksdagen vid 1975176 ars riksmöte liigga fram en siirskild proposition 

rörande anslag för att bestrida Sveriges andel av kostnaderna för minis

terrädssekretariatets verksamhet under är 1977. 1 avvaktan hiirpå bör anslaget 

föras upp med oföriindrat belopp. 

Lncler åberopande av det anförda hemstiiller jag att regeringen föreslår 

riksdagen 
att i avvaktan på siirskild proposition i ämnet. till Nordiska mi-

11isrcrrddssekrewriar<'r for budgetåret 1976/77 ber~ikna ett för

slagsanslag av 7 148 ono kr. 
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B. Främjande av utrikeshandeln m. m. 

B 1. Sveriges exportråd 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 300 000 
3 400 000 
2 700 000 

21 

Sveriges exportråd !SE) inriittades den I juli 1972 genom avtal mellan 
svenska staten och Sveriges allmiinna e.xportförening (SAEl. 

Den I juli 1975 triidde ett nytt avtal mellan state1 och S,\E i kraft (prop. 
1975:1. NU 1975:9, rskr 1975:72). Rådet leds av en styrelse. Denna bestär 
av åtta ledamöter med sex suppleanter. Jfälften utses av regeringen och 
hiillien av SAE. Styrelsen utser inom sig ordförande. SF:s uppgili iir att 

som centralt organ planera, samordna och genomföra åtgiirder för att friimja 
Sveriges export. För att lösa denna uppgift leder SE den kommersiella verk
S<1mheten vid den specialiserade kommersiella utlandsrepresentationen, dvs. 
handelssekreterarkontoren och de handelskamrar i utlandet som slutit sam
arbetsavtal med rådet. SE skall samråda med utrikesdepartementet vid be
handlingen av sådana exportfriimjande uppgifter som lordrar medverkan 
av utrikesrepresentationen. En siirskild delegation för den mindre industrin 
har tillsatts av SE. 

Enligt 5 ~ i avtalet om SE (bilaga till prop. 1975: Il skall den personal

och ekonomiadministrativa förvaltningen av handelssekreterarorganisatio
nen ombesörjas av SE med medel som staten ställer till förfogande. Vidare 
skall enligt 11 ~ i samma avtal staten bidraga till SE:s finansiering med 
ett belopp, som motsvarar rådets kostnader för elen mindre industrin. 

Näringslivets bidrag till finansieringen av SE utgörs av abonnemangs
avgifter från företagen till rådet. SE bedriver diirutöver uppdragsverksamhet 
för sina abonnenter mot siirskild avgift. Ahonnem.111g ger tillgång till SE:s 
och handelssekreterarnas tjiinster samt tjänster av exportfrämjande art från 
utrikesrepresentationen. Vidare ;ir abonnemang en föruts;ittning för riitt att 
delta i statsfinansierade exportfriimjandc åtgärder som SE och utlandsmyn
digheterna genomför. Abonnemang är vidare, enligt avtalet mellan staten 

och SAE, en förutsättning för att erhålla tjänster från de statsstödda han
delskamrar i utlandet som slutit samarbetsavtal med rådet. 

Srer~~es e.\"ponrdcl 

Arbetsuppgifterna inom SE är fördelade på projektvcrksamhet, uppdrags
verksamhet. allmän service samt planering och ledning av exportfriimjandet. 
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Bidrag ri// kosr11adl'!" för den mindre i11d11stri11 

De1 belopp om I 400 000 kr .. som bertiknats i 1975 i1rs budgetproposition 
som statsbidrag till SE:s kostnader för den mindre industrin. anser SE ej 
kunna ligga till grund för framtida bidragsberlikningar. 

Vid beräkning av s1atsbidrag till den mindre industrin har SE till denna 
grupp av företag r:iknat de av de varuexponerande företagen vars årliga 

exportviirde uppgår till högst 4 500 000 kr. 0L'11 av de tjiinsteexporterande 
vars aktiekapital uppgår till högst I 00 000 kr. Deras sammanlagda antal 
är enligt detta beräkningss~itt 1 160. 

Som bidragsgrundande kostnader anger SE den allmUnna företagsservicen 
och dess relativa andel av kostnaderna for planerings- och ledningsverk
samheten. SE beriiknar statsbidragets storlek som kostnaden för denna grupp 

av företag reducerad med intäkterna från dessa. I denna bedkning anses 
genomsnittskostnadcn för alla t'öretag. oavsett storld;cn vara densamma. 
SE konstaterar att dess servicdtag~mden för bl. a. den mindre industrin 
har ökat. SE begUr att statsbidraget till den mindre industrin iikas till 

4 287 000 kr. 

Bidrag ri/f .tiirl'a/r11i11gsk1J\!11adenw _/iir ha11de/ssckrcrerarrirga11isa1i1111,•11 

SE anser all arbetsuppgifterna avseende handelssckreterarorganisationen 

omfattar verksamhetstyrning, administration och vissa arbetsuppgifter av 
kommersiell karaktär som iir knutna till ambassader och konsulat. 

SE beräknar behovet a\· statsbidrag för fiirvaltning av handelssekrete
rarverksamheten m. m. till l %7 000 kr. l liirav avses 105 000 kr. för ut
ländska delegationsbesök som SE av svenska departement och myndigheter 
anmodas att administrera. 

Se hemstiiller att anslaget B l. Sveriges exportråd ökas till sammanlagt 
6 259 000 kr. 

fl_iredmga11dc11 

Ett nytt avtal mellan staten och Sveriges allmfona exportförening av
seende Sveriges exportråd (SEJ triidde i kraft den l juli 1975 (prop. 1975:1. 

bil. 12 s. 25 och 26). Avtalet innebar bl. a. att de personal- och ekonomiad

ministrativa funktionerna i fråga om handelssekreterarorganisationen över
fördes från handels- och utrikesdepartementen till SE. 

Statsbidrag skall utgå för att SE skall kunna liimna tjiinster till ckn mindre 
industrin utöver vad som motsvaras av avgiltsintiikter fr[m denna före
tagskategori. Bidrag frtm staten skall ocksä utgi1 till SE:s kostnader for för
valtning av handelssekreterarorganisationen. 

För innevarande budgetår ber~iknades SE:s kostnader för abonnentgruppen 
mindre industri till 1.4 mil_i. kr. SE:s kostnader för förvaltningen av han-
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delssekreterarorganisationen beriiknacles till 900 000 kr. 
Med beaktande av bl. a. kostnaclsliiget bör bidraget till den mindre in

dustrin riiknas upp med 250 000 kr. och medlen för förvaltningen av han
delssekreterarorganisationen riiknas upp med 150 000 kr. Statsbidrag till Sve
riges exportråd bör således för budgetåret 1976177 utgå med (I 400 000 + 
250000 + 900000 + 150000) 2,7 milj. kr. 

Jag hernstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sr<'rigcs cxporrrdd för budgetåret 1976177 anvisa ett re

s.::rvationsanslag av 2 700 000 kr. 

8 2. Handelssekreterare 

1974/75 Utgift 1J360973' Reservation 6 160 757 
1975/76 Anslag 17 234 000 
1976/77 Förslag 15 419 000 

Handelssekreterarnas uppgift iir att öka elen svenska exporten genom spe
cial i se rad korn rnersiell service särskilt i fråga om mark naclsföri ng. Hanclels

sekreterarna rekryteras från tjänster i eller nära företagsleclningen i svenska 
företag med exportinriktning. 

F. n. iir 25 hanclelssekreterarkontor och en stat;ig handelskammare in

riittade. Av kontoren är sju placerade i Nordamerika - ett i vardera Toronto. 
Vancouver. Chicago, Oetroit, Houston, Los Angeks och New York. Han
delssekreteraren i Toronto leder iiven verksamheten i Vancouver. 

1 Europa finns tretton kontor, nämligen i ZUrich. Prag, DUsseldorL Stutt
gan, Hamburg, l'vlilano, Budapest. Wien. London. llaag, Bryssel. Helsingfors 
och Oslo samt en handelskammare i Madrid. 

På övriga industrilanclsmarknadcr finns kontor i Tokio och \1elbourne. 
Tre handelssekreterarkontor arbetar i utveckling5Hinder. De är placerade 

i \1exico City för norra delarna av Latinamerika samt i Beirut och Teheran 
för Mellanöstern. 

Handelssekretcrarkontoren och handelskammaren sysselsiitter ca 250 per
soner. Föruwm av hancklssekreterare utgörs personalen av marknadsse
kreterare. praktikanter med statststipendier som utdelas av Sveriges expor
tråd (SEL lokalanstiillcla assistenter och bitriiclespcrsonal. Hos flertalet han
clelssekreterare finns två praktikanter. För budgetåret 1975/76 har medel 

till stipendier ät dessa bcriiknats med ca 2.l milj. kr .. vilket motsvarar ett 
60-tal stipendier umkr ett är. Medel. 186 000 kr .. har beräknats för utökad 
stipendietid med ett år för fyra stipendiater. 

1 landclss.::kreterarkontorens verksamhet indelas i följande verksamhets-

'Från handels- od1 sjöfartsfirnJen har under hudget;\ret 1974175 till byggnadsstyrelsen 
betalats ut 874 240 kr. som likvid for t<irviirv av fastigheter i Chicago och Detroit 
,1,·-;cdda som bost~idcr for handclssekrcterarc. 
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grenar. niimligcn allmän verksamhet, projekt verksamhet och uppdragsverk
samhet. Dessutom finns ett internprogram för administrativ verksamhet. 

I allmän verksamhet ingår de tjänster som handelssekretcrarkontoren av
giftsfritt utför som t. ex. råd till besökande affärsmiin, enklare varuförfråg
ningar. rutinkorrespondens samt den övriga verksamhet som ej innefattas 
under projckt- och uppdragsverksamhet. 

Projektvcrksamhct omfattar det tjänstcr som handelssckrcterarkontoren 
utför på uppdrag av SE och som hclt eller delvis tinansieras av staten med 
särskilt anslagna medel för exportfriimjande ändamål. 

Uppdrags\'crksamhet omfattar de tjänster som handelssckreterarkontoren 
utför på siirskild bestiillning och mot särskild avgift för enskild abonnent 
eller myndighet. 

Över anslaget tinansieras iiven externa utgifter. s. k. gemensamma utgifter 

i handelssekreterarverksamhetcn såsom för rekrytering. vissa resor, nyttning 

m. m. 

Sl'Nigcs cxpormid 

De budgeterade resultaten för budgetåren 1975176 och 1976177 för han
delssekrcterarorganisationen efter fördelning av internprogrammet adminis
tration framgår av följande sammanställning. 

\'crksamhct 1975176 1976177 

lnt:ikt Kostn. Result. lntiikt Kostn. Rcsul-
tat 

Projeh:t-
vcrkS<llllhct 5 946 4 738 +I 208 6 934 5 790 +I 144 

Uppdrags-
vcrks.imhct 5 373 6 006 633 6 554 7462 - 908 

Allmän 
\'Crksamhct 12 710 9 471 + J 239 13 324 10 217 + 3 107 

Summa 24 029 20 215 3 814 26 812 23 469 + 3 343 

Med hänsyn till osäkerheter i budgetmaterialet och effekterna av en an
tagen framtida taxehöjning begär SE 15 000 000 kr. för anslaget allmiin verk
samhet, trots att detta innebär att ett överskott beräknas uppstå. Överskottet 
skall enligt SE kunna medverka till finansieringen av verksamheten för 

ett senare år. 
SE föreslår att det belopp som disponeras för en utökad stipendietid för 

fyra stipendiater höjs med 14 000 kr. till 200 000 kr., och att medlen i stället 
får användas till ytterligare fyra ettårsstipendiater. 

SE föreslår inte någon förstärkning av utlandsorganisationen såvitt avser 
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upprättandet av nya handelssekreterarkontor. 
För gemensamma utgifter begiir SE 5 600 000 kr. Ökningen. ca 1.3 milj. 

kr., beror bl. a. på att ett stort antal handclssekrcterare byts under budgetåret 
1976/77 samt att SE begär I 00 000 kr. för SE:s resor till handelssekrete
rarkontoren. 

Sammanlagt begär SE en höjning av anslaget för hanclelssekreterare med 

3 568 000 kr. till 20 802 000 kr. 

Fiiredraga11dc11 

Sveriges exportråd (SE) har för budgetåret 1976/n beriiknat att en större 

andel iin tidigare av elen vid handelssekreterarkontoren disponibla tiden 
kommer att anviinclas for projekt- och uppdragsvcrksamhet. r:1 grund av 
osHkerheten i denna budgetering och effekterna av eventuella framtida taxe
höjningar riiknar SE i sitt yrkande för anslaget 13 2. I htnclclssekrctcrare med 

att en betydande medelsreserv kommer att behövas. 
Jag anser inte att det behövs n{1gon reserv utö\·er cle medel som finns 

som reservation under detta anslag för att tiii.:ka det medelsbehov som kan 
uppstå vid en mindre gynnsam utveckling iin den som SE riiknat med. 

Detta inbegriper även förändringar av valutakurs·2rna. 
Under föregående och innevarande budgetår har pil försök stipendiemedel 

till praktikanter stiillts till förfogande för att bereda nfigra praktikanter möj
lighet att under ett andra praktikantår skaffa sig erl~1renhet av exportfrågor 

på en utvecklingsmarknad. Det har emellertid visat sig att intresset för 
dessa stipendier inte lir så stort att verksamheten bör fortsiitta. Jag riiknar 

därför ned anslaget i motsvarande mån. 
SE begHr 100 000 kr. för resor till handelssckreterarkontoren. Jag kan inte 

tillstyrka att bidrag till SE:s kostnader for fiin·altningen a\· handelssckre
terarorganisationen utgår fdn detta anslag. 

För att ge handclssekretcrarkontoren möjlighet all debitera sina kostnader 
i projekt verksamheten och för att ge en riitt \'isarc bild av statens kostnader 
för denna verksamhet bör 3 569 000 kr. foras i)\·,~r frän detta anslag till 
reservationsanslaget B 3. Fxportfriimjande iltgiirder. l\lcd beaktande a\' det 
förändrade kostnadsläget bör anslaget räknas upp med I 477 000 kr. Medlen 
för gemensamma utgifter för verksamheten bör riiknas upp med 463 000 
kr. Anslaget till handelssekreterarna bör således föras upp med ( 17 234 000 
- 186000 - 3569000 + 1477000 + 463000) 15419000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till l/a11dclssekrc1crarc för budgctäret 1976/77 anvisa ett re

servationsanslag av 15 419 000 kr. 
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8 3. Exportfrämjande åtgärder 

1974175' Utgift 13731979 Reservation 6 621 010 

1975176' Anslag 19 830 000 

1976/77 Förslag 16 931 000 

' Avser reservationsanslagcn 

Il 3. [xportfr:in1jandc i\tgiirder 
B 6. Exportfriimjande :1tgiirdcr for teko-industri samt m<1nucllt arbetande glasin
dustri 
B 8. bportl'riirnjande :hgiirder för möbelindustri. snickeriindustri 111. Il. 
B 9. Fxportfriirnjande :\tgiirder mr sko- <)Ch gam::riindustri 
B 11. Fxportfriimjanclc ätgiirdcr l{jr m~tallmanufakturindustri. 

' Pä tilliiggsbudget har dessutom anvisats 2 300 000 kr. 

Medlen under detta anslag iir friimst avsedda J'ör bransch- eller tema

bundna akt i viteter som stöder företagens exportanst riingni ngar. Det iir därvid 

fråga 0111 kollektiva insatser som syftar till ökad exportintiikt. Medlen dis

poneras av Sveriges exportråd i samråd od1 samarbete med den export

friimjande utlandsorganisationen. främst handelssekreterarna. Verksamhe

ten bedrivs under fortlöpande kontakt med svensk exportindustri. \kdlen 

går vanligt\·is under beniimningen projektmedel och verksamheten beteck

nas son1 projektverksamhet. 

Projekt verksamheten iir i hög grad knuten till de svenska exportföretagens 

egna nwrknadsf0ringsä1giircler. Fk:rtale1 cxponfriimjandc projekt linansicras 

av staten och n~iringslivd gemensamt. 

Fr. o. m. innevarande budgetär beräknas pä detta anslag medel för särskilt 
exportstöd inom ramen av fleråriga stimulansprogram med följande belopp. 

nämligen till t.:::ko-industri 5 000 000 kr. (l\LJ 1975:9. rskr 1975:72\. till ma

nuellt arbetande glasinclustri 700 000 kr. (Nl' 1975:9. rskr 1975:72L till mö

bel- och snickeriindustri 111. Il. 800 000 kr. (prop. 1972:47. NU 1972:33. rskr 

1972:196l. till sko- oL·h garveriindustri 700000 kr. (prop. 1972:127, Föl! 

1972:25. rskr 1972:325l och delar av metallmanufakturindustri 700 000 kr. 

(prop. 1974:63. NU 1974:34. rskr 1974:226). Teko-programmet administreras 

av kommerskol legi u m medan övriga program administreras av Sveriges ex

porträd. 

Sl'crigcs C.\/Wr/rdd rsn hemstiiller om en höjning a\· anslaget fi.ir e.xport

fr:imjancle åtgiirder med R 854 000 kr. till 20 784 000 kr. D~irav avser 2 000 000 
kr. projektinventeringar lll·h foruts:ittn.ingsanalyser. I 000 000 kr. basunder

sökning;tr och marknadsrapporter och 14 000 000 kr. direkta exportaktioner 

för produkter och branscher på en eller flera prioriterade marknader. Siirs1'ilt 

prioriterade branscher ~ir byggmaterial och byggutrustning. utrustning rör 

oljeutvinning. miljövårclsutrustning. skogsindustriutrustning samt l~trtygs

utrustning. Prioriterade marknader iir V~isteuropa och Nordamerika. I Viist-
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europa har tyngdpunkten lagts på Förbundsrepubliken Tyskland. Frankrike 
och Storbritannien. Viss prioritet har också givits Japan och Mellanöstern. 
1 000 000 kr. beräknas för allmänna aktiviteter inklusive informationstid

skriften Sweden Now. För att nå full kostnadstiickning i projektverksam
heten på anslaget B 2. Handelssekreterare och diirvid ge handelssekrete
rarkontoren möjlighet att i full utstriickning debitera sina kostnader för denna 
verksamhet, yrkar SE att ca S milj. kr. tillskjuts anslaget. SE framht1ller 
att det ökade medelsbehovet även sammanhänger med en planerad vo
lymökning av projektverksamheten vid handelssekreterarkontoren. 

Föredraga11cle11 

Det exportfriimjande stödet till de branscher som omfattas av bransch
främjande åtgiirder administreras av kommerskollegium såvitt avser tcko
industrin och Sveriges exportråd (S[) for övriga branscher. Övriga hrans.:h
främjande åtgärder administreras av statens industriverk. För att åstadkom
ma en bättre samordning och ett bättre resursutnyttjande bör exportfriim
jandeprogrammen samordnas med övriga branschfriimjandc åtg~irder. Jag 
föreslår efter samråd med chefen för industridepartementet att medel av
seende exportfriimjande åtgärder inom ramen för ek siirskilda branschfräm
jande programmen fr. o. m. budgetåret 1976177 hcriiknas under vederbö
rande anslag på trettonde huvudtiteln. Till följd hiirav räknar jag ned anslaget 
med 7 900 000 kr. Befintliga reservationer vid utgången av innevarande bud
getår på dessa program bör därför föras över till trettonde huvudtitelns anslag. 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört vid anmälan av rescrvations
anslaget B 2. Handelssekreterare bör 3 569 000 kr. föras över till förevarande 
anslag. 

Med beaktande av det förändrade kostnadsläget bör anslaget riiknas upp 
med 1 432 000 kr. 

Anslaget till exportfrämjande åtgiirder bör med anledning av mina förslag 
i det föregående föras upp med ( 19 830 000 - 7 900 000 + 3 569 000 + 
1432000) 16 931 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till bponti'ämiande tirgärder för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

reservationsanslag av 16 931 000 kr. 

8 4. Utbildning i internationell marknadsföring m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

786 125 

1 136 000 
1 773 000 

Reservation 1077477 
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Från anslaget bestrids under innevarande budgetår statens utgifter för 

bidrag till svenska handelskamrar i utlandet, praktikanter vid dessa han

dclskamrar samt exportfoimjande åtgiirder i övrigt. 

1975176 Heriiknad iindring 1976177 

Mynd. l:i\n::dragandcn 
--- -----

!. 5,·cnska handclskamrar 
i utlandet 518 ()()() + 73 000 + 57 ()()() 

2. !'rak ti kant \\!rksam het 
vid S\Cnska hc111dcls-
k;1nuar i utlandet 148 ()()() + 79 000 + 30000 

_\. Vidareutbildning i 
intcrnati<.>ncll 
111arknadsl(iring + 900000 

4. l'.\Pl>rt J"r:imja ndc in-
giirdcr i ii1rigt 470 000 - 350 000 

I 136 ()()(} 152 000 + 637 000 
-~- ·---··----- ·--

Sl'ellska ha111/elskamrar i w/a11de1 

De svenska handelskamrarna i utlandet beviljas statsbidrag enligt grunder 

Sl)lll godk;indes a1 riksdagen ären 1964 och 1965 (prop. 1964:1 bil. 12 s. 40, 
SL: 1964:10. rskr 1964:10 och prop. 1965:1 bil. 12 s. 52. SLJ 1965:10. rskr 

1965:101. 
Statsbidraget utgiirs av allm:int bidrag mots1itrandc 50 '.!o av kamrarnas 

int;iktcr frän medlcmsavgifteroch a1 lönebidrag till handelskammarcheferna 
med belopp som varierar mellan 44 000 kr. och 60 000 kr. 

För buclget~tret 1975176 har anvisats 518 000 kr. att fördelas mellan han

dclskamrarna i Paris. Bucnos Aircs och San Paulo. Av detta belopp avser 

J37 000 kr. alJm;inna bidrag. 164 000 kr. chefslöncbidrag och 17 000 kr. bidrag 

till .\ TP-avgiftcr. 

S1·e111ka 111/a11dsha111/elska111ramas /iire11i11g hemst:iller att bidrag för bud

getåret 1975176 sk:1ll utgå med 591 000 kr. till kamrarna i Paris. Buenos 

Aires och Sao Paulo. Av beloppet utgör 390 000 kr. allmänt bidrag och 

180 000 kr. chcfslönehidrag. Detta innebiir förslag om höjning av chefslö

nebidraget till handelskammaren i Paris med 16 000 kr. till 60 000 kr. För 

A Tl'-avgifter beräknas 21 000 kr. 

Praktika111er l'id de sl'e11ska ha111/clska111rama i 111/a11dc1 

Si·eriges l'.\"/IOJ"/ri/cl rsn hcmstiillcr att 227 000 kr. anslås för budgetåret 

1976177. lliirav utgör 37 000 kr. en uppräkning för kostnadsökningar. SE 

föreslår att 42 000 kr. anslås för en praktikant med placering vid handels

kammaren i San Francisco. 
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U1rl'd11i11g om l'idare111hild11i11g i imematio11cl/ 111ark1wil\/iiri11g 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade chefen för han

delsdepartementet den 15 februari 1974 en sakkunnig för att utreda frågan 
om vidareutbildning i internationell marknadsformg. I direktiven till den 
sakkunnige anfördes bl. a. att siirskild uppmiirksanrnet skulle iignas de miml
re och medelstora företagens utbildningsbehov. att en kartlliggning borde 
ske av hur utbildningsbehovet fördelade sig på olika företagstyper och per
sonalkategorier samt att utredningen borde lägga 1·ram ett förslag för vida
reutbildning i Sverige i internationell marknadsföring med avseende p[1 in
riktning och innehåll. 

/A.f-111red11i11gc11S .tiirslag 

Den sakkunnige. vilken antog benämningen IM-utredningen. har elen 
20 maj 1975 lagt fram ett betiinkande (50U 1975:45) Vidareutbildning i 
internationell marknadsföring. I detta har utredningen redovisat resultatet 

av vissa undersökningar av utbildningsbehov och kursutbud samt lämnat 
förslag till ett utbildningsprogram med statsbidrag. Hiirutöver har utred
ningen behandlat frågan om modern utbildningsteknik och utrustning m. m. 

Utredningen har genom en statistisk undersökning funnit att det finns ca 
12 000 personer som är sysselsatta med sådant exportanknutet arbete. att 
de utgör potentiella avnämare för utbildning inom iimnesområdet inter
nationell marknadsföring. För att få ett begrepp om storleken av utbild
ningsbehovet har utredningen brutit ned begreppet internationell marknads
föring i ett sextiotal olika deliimnen och diirefter undersökt intresset från 
exportaktiv personal för dessa cleliimnen. Den samlade efterfrågan på vida
reutbildning uppskattas på detta sätt till I A milj. deltagartimmar eller ca 
120 utbildningstimmar per exportaktiv individ. Detta jämförs med det år
ligen realiserade kursutbudet som under åren 1973 och 1974 varit av stor
leksordningen 50 000 deltagartimmar per år eller 4.2 timmar per exportaktiv 
individ och år. Till detta skall riiknas ca 25 000 timmar för radio- och kor
respondensundervisning. 

Utredningen !inner att en minimimålsiittning bör vara att 50 'V, av redan 
nu existerande efterfrågan skall tillgodoses under en femårsperiod. Efter 
denna period kan hänsyn behöva tas till nya ämnesområden. nya typer 

av exportproblem. nytillkommande exportaktiva befattningshavare m. m. 
Målsiittningen innebiir att verksamheten successivt byggs upp till en ka

pacitet av 200 000 deltagartimmar per är. En permanentning av utbildnings
kapaciteten på denna nivå innebiir ungefär en tredubbling av utbildningen 
jämfört med nuvarande nivå. Detta motsvarar dock inte mer iin tv~! ut
bildningsdagar per år för den genomsnittliga exportaktiva befattningsha
varen. 

för att tillgodose efterfrågan på utbildning bör enligt utredningen inte 
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utbildningsutbudet koncentreras till ett fåtal kursarrangörer. Ett varierat ut
bud bör etierstrii\'as. vilket förutsätter samverkan av ett brett spektrum 
av nuvarande och potentiella kursarrangörer, utbildnings- och multimedia

experter m. fl. 
Utredningen har analyserat de faktorer som sammanhänger med att per

soner med påtagliga utbildningsbchov inte i större omfattning utnyttjat sig 

av redan existerande utbud av utbildning i internatio11ell marknadsföring. 
Av ett tiotal undersökta hinder för deltagande i undervisning visade sig 

att det fanns tre faktorer av väsentlig betydelse. Dessa iir att kursdeltagaren 

har svårt att lösgöra sig för deltagande med hänsyn till ordinarie arbete. 

att utbjudna kurser inte är tillriickligt specifika för deltagarens behov samt 

att det finns för få högkv:.Jlitativa kurser inom området internationell mark

nadsföring. Det iir mot denna bakgrund som utredningen dragit slutsatsen 

att ett eventuellt statligt finansiellt stöd i första hand bör användas för 
regionalisering av fälre kurser. förbiittring av gamla och utveckling av helt 

nya kurspaket på illa tillgodosedda behovsområden samt satsning på mål

gruppsspecifika kurser för någorlunda homogena deltagargrupper. Utred

ningen uppskattar det erforderliga statliga finansiella stödet till storleks

ordningen I.I miljoner kronor per år under elen närmaste 5-årsperioden. 

vilket motsvarar någon tiondel av de totala årliga IM-utbildningskostnaderna 

och en tredjedel av de årliga erforderliga kursutvecklingskostnaderna. Hu

vuddelen av dessa bör enligt utredningens uppfattning således bäras av ut

bildningsarrangörerna själva såsom en för deras verksamhet normal pro

duktutvecklings- och marknadsf6ringskostnad. Det statliga stödet iir enligt 
utredningen inte desto mindre av en utomordentlig betydelse på grund av 
dess utbudsstyrande och allmiint utbildningsstimulerande effekter. vilka kan 
förväntas sträcka sig längt utanför det primiira bidragsområdet. Förutsätt
ningen är dock att stödet siitts in så att det i huvudsak anviincls för förändring 

och förnyelse av kursutbudet. att stödet endast Wcker en del av kostnaderna 
för elen årliga utbudsförändringen samt att sådant stöd normalt endast utgår 
på villkor att producenten/kLirsarrangören sjiilv bidrar med en bcstiimd andel 
av kostnaderna beroende på projektets och kostnadsposternas art. 

Utredningen finner det angeläget att statligt finansiellt stöd i huvudsak 

insiitts pa punkter där så erfordras för att den erforderliga kursaktiviteten 

skall komma till st<lntl och rimliga insyns- och uppföljningsmöjligheter ska

pas. Det organ som får till uppgift att administrera det statliga stödet skall 

för varje stödåqriircl bedöma dess liimpliga omfattning och art samt de spe

cifika villkor som bör förknippas med stödet. Minimikrav för att stöd skall 
utgå anser utredningen vara :.Jtt det är fråga om en·seriös kursarrangör med 

rimliga förutsiittningar att genomföra den tilltiinkta aktiviteten. att en klar 
kursplan finns. att en realistisk kostnadsuppskattning är gjord samt att det 

linns ett marknadsföringsprogram i syfte att aktivt föra ut kursinnehållet 

till den tillhinkta mälgruppen. I utredningen anges ett llertal åtgärder som 

anses böra kunna erhålla statligt finansiellt stöd. samt exempel på storleken 
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av en statlig delfinansiering som skall fungera som styrmedel. Statligt fi
nansiellt stöd ldelfinansieringens storlek ino111 parentes) bör bl. a. kunna 
utgå för att bestrida kostnaden (50 '.?;;)för utveckling av helt nya IM-kurser. 

att bestrida kostnaderna (1I3) för aktualisering av iildre kurser. att finansiera 
(50 '!6) målgruppsanpassning av kurser i syfte att anpassa redan existerande 

kursmaterial till specifika bransd1er, förctagsstorlekar. exportl:inder. etc., 

att fullst~indigt eller partiellt finansiera merkostnaderna rör regionalisering 

av kurser. dvs. merkostnader för att föra ut kurserna till platser i omedelbar 

närhet av deltagarnas verksamhetsomrc"ide. 
Ytterligare exempel på åtgärder vilka skall kunna komma i fråga för statligt 

finansiellt stöd är garantier avsedda att uppmuntra arrangörer att satsa på 

nya projekt. varvid garantibeloppet iir avsett att täcka eventuellt uppstående 

nettoförluster vid initialsatsningar. förbiittring av kursdokumentation 

(25 ')6 ). experimentell verksamhet med nya media som TV-kasetter 111. 111. 

och investeringar i bl. a. uppspelningsapparatur till studiecirklar och andra. 

ut veckling och mångfaldigande av frågeformufö för !rnrsut viirderi ngar jiimte 

databearbetning av dessa utvärderingar. framtagande av översiktlig kurska

talog rörande existerande kursutbud i i nternationcll marknadsföring samt 

utveckling av praktikfall 125 "6 ). Bidrag bör enligt utredningen även kunna 

utgå för de tillkommande personalkostnaderna for administration av bi

dragen m. m. Härutöver beskrivs iiven aktiviteter för vilka statsbidrag ej 
är beräknade. 

Utredningen anser att det bör ankomma på elen bidragsadministrerande 

instansen att i detalj avviiga hur stödet skall insiittas för att vid varje tidpunkt 

åstadkomma maximal utbilclningse!Tekt. 
Utredningen påvisar behovet av sådl en viisentlig ökning av kursutbudet 

som en föriindring av dettas art och inriktning. För att de rekommenderade 

kvantitativa och kvalitativa målen skall nås kr~ivs inte endast en övergri
pande utbildningsplanering utan också cliiremot svarande n.:surscr för all 
åstadkomma elen erforderliga stimulans- och styrningselTckten. Ansvaret 
för övergripande planering, beslut om insUttancle av stimulans- och stöcl
åtgärder s~imt uppföljning av stödets samhiilleliga effekter i relation till upp

ställda mål och planer bör enligt utredningen tilldelas Sveriges exportr[td 
(SEJ. då SE iir ett etablerat organ med resurser och erfarenheter från n:ir
liggande arbetsfait. som redan idag ålagts ansvar för andra exponi'rtimjande 
åtgärder. 

Till SF bör enligt utredningens uppfattning knytas en styrgrupp. med 

huvuduppgifter att vara ett rädgivancle organ till SE i utbilclningsfr[1gor som 

avser vidareutbildning i imernationell marknadsföring. att ut\·ed;Lt en över

gripande långsiktig utbildningspolicy i samarbete med· SL. att godkiinna 

riktlinjerna för fördelning av linansiellt stöd samt att kontrnllera att er

forderliga åtg~irder vidtas för att uppst~illa och godk:inna utbildningsmäl

siittningar skall kunna uppnäs . .I styrgruppen bör representanter för. andra 
utbilclningsorganisationer ingä. enligt utredningens förslag Institutet för i'ö-
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retagsledning. universitetskansleriimbetet och/eller skolöverstyrelsen. Vida
re bör styrgruppen innehålla representanter för SE och den mindre expor
tindustrin genom Sveriges hantverks- och industriförbund och Svensk in
dustriförening. den medelstora och större exportindustrin genom Sveriges 
industriförbund och Svenska arbetsgivareföreningen. Utredningen konsta
terar att det ankommer på den utbildningskonsulentorganisation som nu 
är under uppbyggnad i anslutning till företagarföreningarna att upplysa fö
retagen om behovet och nödvändigheten av fortbildningsinsatser. att in

ventera och analysera utbildningsbehov samt att initiera utbildningsakti

viteter. 
Mot denna bakgrund har utredningen funnit att industriverket bör vara 

representerat i styrgruppen samt att en nära samverkan etableras med ut

bi Id ni ngskonsulent erna. 
Inom SE bör enligt utredningens uppfattning en särskild utbildningsfunk

tion inriittas. vars L'hef bör ha ansvaret för den övergripande utbildnings
planeringen samt den praktiska handläggningen av iirenden förknippade 
med utbildningspolitikens förverkligande. 

För att SF skall ha möjlighet att ikliida sig huvudansvaret för den svenska 
vidareutbildningen i internationell marknadsföring krävs även omorgani

sation och/eller resursförstiirkning på andra punkter. Utredningen rekom
menderar i detta sammanhang ,1tt Stiftelsen exportskolan underordnas SE 

i form av ett dotterbolag. 
Viktiga instrument för markandsföringen och genomförandet av utbild

ningsaktiviteter iir Exportskolan. de regionala företagarföreningarna i sam
arbete med industriverkets personal samt vissa fristående kursarrangörer. 
läromedelsclistributörer etc. Fristående liiromedelsproducenter och kursarr
angörer bör informeras. uppmuntras. bedömas och stödjas enligt samma 
kriterier som tilliimpas på Exportskolans egna och niirstående organ. En 
viss garanti för att denna princip skall kunna upprätthållas iir att repre
sentanter för fristående arrangörsorganisationer erbjuds plats i styrgruppen. 

Utredningen finner det således inte önskviirt att en konstlad monopol
eller oligopolsituation skapas för en eller ett fåtal kursarrangörer via ensidigt 
inriktade stödåtgiirder. Snarare bör ett varierat utbildningsutbud eftersträvas 
med hiinsyn till iimnesval. kursortcr, målgrupper. kursformer. utbildnings

teknologi rn. m. 

R e111iss1 ·r trande11 

Yttranden över hetiinkandet har avgivits av universitetskanslcrsiimbetet 
!l!Ki\J. skolöverstyrelsen !SÖ). statskontoret. kommerskollegium (KKJ. sta
tens industriverk (SIND). Sveriges exportråd <SEJ, Sveriges allmänna ex
portförening ISAE), Sveriges grossistförbund. Sveriges industriförbund. Sve
riges hantverks- och industriorganisation, Lantbrukarnas riksförbund !LRF). 

Svenska civilekonomföreningen. Sveriges Radio, Företagareföreningarnas 
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förbund. Kooperativa förbundet (KFl. Stiftelsen exportskolan och Svensk 
industriförening. Svenska handelskammarförbundet och Lunds studentkår 
har på eget initiativ inkommit med synpunkter. 

Flertalet remissinstanser har uttryckt sin tillfredsställelse över utredning
ens förslag. S1c11sko111ori'f framhåller emellertid all klara brister vidlåder den 
av utredningen använda metodiken får att beräkna efterfrågan och chirmed 
också utbildningsbehovet. 

Några remissinstanser ställer sig tveksamma till upp skattningen 
av efterfrågans storlek och dimensioneringen av 
utbudet på utbildning i internationell marknadsföring och anser att dessa 
är något överskattade. S1a1skon10re1 anser att det beräknade utbildnings
behovet iir osäkert på grund av elen anviinda metodiken. SE framhåller 

att antalet exportaktiva företag är färre än vad som anges av utredningen 
och att utbilclningsbehovet till följd av detta har överskattats. SFNf!!J'S i11-

d11s1ri/iirh1111d anser att utbildningsmålsiittningen med avseende på antalet 
deltagartimmar är tilltagen i överkant. och vad giiller uppskattningen av 
antalet exportaktiva personer förefaller det enligt S1i/il'/se11 1'xrwr1sko'1111 för 
högt. 

Ut bi Id ni n g sorg anis a tio n en har behandlats i flera remissvar. 
UK.4 konstaterar att universitetens och högskolornas roll hell förbisetts i 
utredningen och framhåller att del i ·den reguljära utbildningen finns stu
diekurser inom flera ämnesområden som har nära beröring med området 
internationell marknadsföring. UKÄ riktar uppmärksamheten på den möj
lighet som universitetens och högskolornas uppdragsutbildning ger att till
mötesgå utbildningsefterfrågan, och att dessa liiroanstalter i första hand bör 
tiicka utbildningsbehovet av vidareutbildning i internationell marknadsför
ing. 

Även s1a1sko1110rl'f påpekar den möjlighet som de statliga liiroanstallerna 
erbjuder. och /.1111ds s111dl'111kdr framhåller universitetens möjligheter att er
bjuda ett rikt differentierat kursutbud. 

SÖ anser att viss vuxenutbildning inom gymnasieskolan samt i viss ut
strikkning den kommunala vuxenutbildningen borde vara av intresse för 
vidareutbildning i internationell marknadsföring. 

Fiiri'lagarl'/iirc11i11garnas /iirb1111d förutsiiller al Len niira samverkan etableras 
med företagarföreningarnas utbildningskonsulenter, och S1'('11S/.:.a ha11de/s

kammar/örb1111dC1 understryker betydelsen av medverkan av de regionala 
handelskamrarna. 

Förslaget all en eventuell statlig Ji11a11~icri11g i första hand skall användas 
för att åstadkomma en regionalisering av kursutbudet. all förbiittra gamla 
och utveckla nya kurser samt att göra kurserna mer specifika med avseende 
på olika målgrupper anges av !lera remissinstanser som en riktig satsning. 
Särskilt bedöms strävan till en regionalisering som ett värdefullt förslag. 

För att finansiera den av utredningen föreslagna kursverksamheten fö
reslår SE att elen skall bedrivas som projekt verksamhet. diir riktmiirket skulle 

3 Riksdagen 1975176. I sam!. Nr {(JO. Bilaga 12 
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vara att kostnaderna fördelas lika mellan staten och näringslivet. S1•erft:es 

i11d11s1ri/iirh1111cl instiimmer i detta förslag, samt förutsiil!er att de merkost
nader som uppstår för SE på grund av de tillkommande planerings- och 
samordningsuppgifterna icke sk<lll bestridas av det av utredningen föreslagna 
statsanslaget för kursutveckling, utan tiickas i annan ordning. 

Stiliclsrn exrwr11ko/a11 finner det önskviirt al! huvudmannen för utbild
ningen får begiira de årliga anslag som behövs för utveckling av verksam
heten, då det kriivs större ekonomiska insatser i el! initialskede för fram
tagning av baskurser. 

LRF förutsätter att kostnaderna för all i utredningen behandlad utbildning 
utöver hegiirt statligt hidrag finansieras genom kursavgifter, medan SPemk 

i11d11s1ri/(irc11i11g finner ·det vara en sjlilvklarhet att kurserna skall vara av
giftsfria. 

SPe11ska cirilcko110111/r'irc11i11gc11 anser det tveksamt med statligt stöd för 

aktualisering av äldre kurser och för al! ge ekonomiska garantier vid. sats
ningar på nya uthilclningsprojekt. samt för att finansiera en omfattande stan
dardisering och databearbetning av frågeformuliir för kursutviirclering. För
eningen understryker jämte KK betydelsen av branschinriktade kurser. 

Vad giiller utredningens förslag att liigga a n s va r e t för över g r i -
p an cl e p Ian er in g och sam o r cl ni n g hos SE instiimmer ett flertal 
remissinstanser. S1msk11111ore1 och S/ND har en avvikande uppfattning i den
na fråga och anser, med hänvisning till utbildningskonsulenternas verk
samhet och SINO:s ansvar för övrig företagsutbildning, att huvudansvaret 
hör åvila SIND. 

Vad giiller förslaget att tillsätta en styrgrupp föreslår SE att denna 
skall vara ett rådgivande organ på samma siitt som den till SE hörande 
delegationen för elen mindre industrin. Därvid skall elen iiven enligt SE:s 
mening tillsiittas av SE. och dess ordförande vara SE:s verks@lancle direktör. 
Samma tankegångar redovisas av SAE. Srerigl's i11d11.11ri/iirh1111d och S1i/iefo•11 

l'Xf>!Jr/Sk11/a11. 

rx11on/i"ii111ja11de dtgärd!'r i iil'l"ft:l 

Till exportfrämjande åtgärder i övrigt har för innevarande budgetår be
riiknats 470 000 kr. bl. a. för vidareutveckling av metoder för exportstödet. 

Fiire1 /rag11111/e11 

Statsbidraget till de wmska ha11<ll'lska111rama i 111/andl't utgörs av el! all
miint bidrag motsvarande 50 "<', av kamrarnas intiikter från medlemsavgifter 
och av lönehidrag till hanclelskammarcheferna. På dessa grunder beriiknar 
jag en höjning av det allmänna bidraget med 57 000 kr. Jag kan inte tillstyrka 
att chef~lönebidraget till handelskammaren i Paris höjs. 

För r1raktika11/l'r l"id de Sl'l'llska h11//(/e/ska111rama i 111/a11de1 heriiknar jag 
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med beaktande av kostnadsutveeklingen en ökning med 30 000 kr. Jag kan 
inte biträda förslaget att medel beräknas för en praktikant vid handelskam

maren i San Frarn:isco. 
De förslag till åtgärder inom området l'idarewhild11i11g i i111ernatio11ell mark-

11ad1/iiri11g som framlagts i IM-utredningens betiinkande <SOL! 1975:45) har 
vid remissbehandlingen fött ett mycket positivt gensvar. Jag delar remiss

instansernas uppfattning om behovet av samordnade och mer aktiva insatser 

på detta utbilclningsområde. Enligt min mening bör dessa insatser i allt 
väsentligt kunna utformas i överensstiimmelse med utredningens förslag. 

Utredningen uppskattar den totala efier/i"dga11 pd uthildni11g till I A milj. 

deltagartimmar och föreslår som målsättning att utbilclningskapaciteten un

der en femårsperiod byggs ut successivt för att nå en konstant nivå på 

200 000 deltagartimmar. per år. Några remissinstanser framhåller att efter
frågan har överskattats och att utbildningsmålsiittningen ligger for högt. 

Jag anser att utbildningsverksamheten bör byggas ut så att en successiv 

anpassning till efterfrägan kan ske. 

För all möta efterfrägan på utbildning kriivs enligt utredningen en 111-

hi/d11i11gsorga11isation med större kapacitet iin i dag. Detta förutsätter enligt 

utredningen ett engagemang från nuvarande och potentiella kursarrangörer. 

Universitetskanslersiimbetet <UKÄJ m. n. remissinstanser har i sina remiss

yttranden pekat på den roll som de statliga läroanstalterna kan spela i detta 
sammanhang, och företagareföreningarnas forbund förutsiittcr att en niira 

samverkan etableras med utbildningskonsulenterna vid företagarförening

arna. Jag delar uppfattningen att de statliga läroanstalerna och utbildnings

konsulenterna bör kunna spela en viisentlig roll för en vidareutbildning 

i internationell marknadsföring.· 
Utredningen har funnit att ett av hindren för kursdeltagande iir tidsbrist 

framför allt beroende på att kursverksamheten inte iir förlagd i anslutning 
till centralorten i den region diir kursdeltagarna iir verksamma. Andra brister 

är att det utbjuds för få kurser med hög kvalitet samt att kurserna inte 
är tillriicklig specialiserade. Mot denna bakgrund föreslår utredningen att 
ett srar/igt finansierar stijd i första hand bör användas för regionalisering 
av kurser. förbiittring av gamla och utveckling av nya kurser samt satsning 
på målgruppsspccifika kurser. Dessa förslag har fåll ett positivt mottagande 

av remissinstanserna och iiven jag ansluter mig till dessa förslag, liksom 

i elen uppliiggning i stort som föreslagits för ett statligt selektivt stöd med 

utbuclsstyrancle och allmänt utbildningsstimulernade effekter. 
Sådana effekter kan enligt utredningens mening uppnås genom att man 

anviincler stödet för att föriinclra och förnya kursutbudet. förenar stödet med 

villkor att producenter och kursarrangörer sjiilva skall bidra med en bestiimd 

andel av kostnaderna och genom att låta stödet tiicka endast en del av 

kostnaderna för den årliga utbuclsförändringen. På dem som skall erhälla 

stöd stiills också andra krav för att s~ikerstiilla en god effekt av stödet. Den 

bidragsaclministreranclc instansen måste sjiilvfallet stiilla vissa minimikrav 
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för att stöd skall utgå niimligen att kursarrangören skall bedömas vara seriös 
och ha rimliga förutsiittningar att genomföra den tilltiinkta aktiviteten. att 

en klar kursplan skall finnas. att en realistisk kostnadsuppskattning skall 

vara gjord och att det skall finnas ett marknadsföringsprogram i syfte att 

aktivt föra ut kursinnehållet till den tilltiinkta målgruppen. Utredningen 

finner det angeliiget att statligt finansiellt stöd siitts in ct:ir så erfordras för 

att den önskade kursaktiviteten skall komma till stånd och rimliga insyns

och uppföljningsmöjligheter skapas. 

Utredningen påpekar att det bör ankomma p{1 den bidragsadministrerande 

instansen att i detalj avviiga hur ett statligt stöd skall siittas in vid varje 

tidpunkt. och redovisar ett förslag till budget av vilken framgår arten av 

de olika stiid:°llgiirderna och dess storlek. 

L:tredningen föreslår sålunda som riktlinje att utveeklingskostnader för 

nya IM-kurser avseende viktiga men illa tillgodosedda IM-deliimnen bör 

ges statligt kursutve~·klingsbidrag med 50 '',i om sammanlagt 250 000 kr. 

Vidare föresltts att till regionaliseringsmerkostnader för att fora ut redan 

existerande storstadskurser till andra kursorter ges ett bidrag motsvarande 

50 ",, av den merkostnad som täcks via höjd deltagaravgift. sammanlagt 

200 000 kr. Till moderniseringskostnader för iildre 1\.1-kurser föreslås ett 

stöd p{t 75 000 kr. som skall anviindas för att ti.icka I /3 av moderniserings

kostnaden. Förbiittring av deltagardokumentation och utveckling av prak

tikfall bör erhålla bidrag med 25 '·'<i som sammanlagt uppgår till 25 000 kr. 

för vardera av åtgiirderna. 

Fiir anpassning och konkretisering av existerande utbildningsmaterial för 

specifika målgrupper t. ex. specifika branscher. företagsstorlckar och namn
givna export marknader föreslås I 00 000 kr. att anviindas som· kursanpass
ningsbidrag med 50 ",,. 

Utredningen beriiknar 50 000 kr. för utbetalda förlustriskgarantier. 100 000 

kr. för experiment med nya media och utbildningsformer. 100 000 kr. för 

investering i "'utbildningshårdvara'" i form av uppspelningsapparatur till stu

diecirklar och privatpersoner samt lån och/eller köp av inspelningsapparatur 

för exempelvis produktion av ljudbands/bildbandspaket. 25 000 kr. till pla

nering. datainsamling. redigering. tryckning samt distribution av kurska

talog. I 000 kr. avsiitts for utarbetande och tillhandahållande av liimpligt 

frågeformuliir för effektkontroll samt 4 000 kr. rör att subventionera da

tabearbetning av desamma. 

Tillkommande personalkostnader för administration av bidrag. kurspaket. 

apparntur. bedömningsformuliir. kurskataloger m. 111. anses behöva ett bidrag 

med 150 000 kr. 

Förslaget belöper sig på sammanlagt I 105 000 kr. 

Remissinstanserna har i allt viisentligt anslutit sig till utredningens förslag. 

Avvikande uppfattningar har redovisats av Sveriges export räd <SEJ och Sve

riges industriförbund som föreslär au kurser som avser vidareutbildning 

i internationell marknadsföring bedrivs i projektform varvid staten och nii-



Prop. 1975176: 100 Bilaga 12 Handclsdl'partl'ml'ntet 37 

ringslivet betalar hiilften vardera av kurskostnaderna. Stiftelsen e.xportskolan 
anser att huvudmannen IOr utbildningen bör få begiira de ärliga anslag som 

behövs för verksamheten. 
För egen del ansluter jag mig till de remissinstanser som anser att 

förslaget till ett statligt finansiellt stöd till vidareutbildning i internationell 
marknadsföring fått en i huvudsak riktig utformning. Det iir enligt min 

mening väsentligt att den bidragsadministrerande instansen stiillcr de krav 

på kursarrangörerna som utredningen har föreslagit liksom att stödet i hu

vudsak anviinds för att åstadkomma vissa önskade kursaktiviteter samt 
att skapa uppföljningsmöjligheter. Utredningens förslag till budget bör enligt 

min mening kunna tjäna som riktlinjer för vilka slags aktiviteter som bör 

kunna erhålla stöd liksom stödets storlek i förhållande till kostnaderna för 

dessa aktiviteter. Bidrag bör utgå med högst de procentandelar som ut

redningen föreslagit. Jag finner även stödets totala storlek väl avvägt och 

fördelningen på de olika aktiviteterna liimplig. Även i detta avseende bör 

den föreslagna budgeten kunna tjiina som riktlinje. Jag ansluter mig således 

inte till förslaget från en remissinstans att anslag årligen bör yrkas för ut
veckling av verksamheten med vidareutbildning i internationell marknads

föring. Jag förutsätter vidare att de 150 000 kr. som föreslås utgå för till

kommande personalkostnader för administration av bidrag m. m., bestrids 

utan insats av statliga medel. Jag kan inte ansluta mig till till förslagen 

från några remissinstanser att utbildningen skall bedrivas i form av pro

jektvcrksamhct eller att det statliga stödet anviinds på annat siitt iin vad 
som föreslås av utredningen. 

Vid fördelning av stödet anser jag att elen bidragsaclministrerande in

stansen och det föreslagna räclgivanclc organet i hög grad bör ta initiativ 
till denna fördelning i stället för att förlita sig till ett mera passivt ansök
ningsförfarande. 

För att genomföra de föreslagna utbildningsåtgärderna kriivs enligt ut

redningen <'Il c1'111ra/ instans. Denna bör ansvara för bl. a. sådana insatser 
som att löpande planera och samordna verksamheten, att löpande följa ut
vecklingen på området, att besluta om bidrag samt att följa upp effekten 
av bidragen. Utredningen rekommenderar att dessa uppgifter liiggs på SE. 
Statskontoret och statens industriverk (SIND) anser att denna uppgift i stället 

bör åvila SIND. Ett nertal remissinstanser stöder dock utredningens förslag. 

Med hänsyn till SE:s erfarenheteroch resurser biträder även jag utredningens 

förslag att de angivna uppgifterna bör utföras av SE. De uppgifter som 

tilldelas SE i fråga om beslut om bidrag innefattar myndighetsutövning. 

En förutsättning för att sådana förvaltningsuppgifter skall få överlämnas 

till annan än myndighet Hr att övcrHimnandet sker genom lag ( 11 kap. 
6 ~regeringsformen). Genom lagen ( 1975:490) om beslutanderiitt för Sveriges 

exportråd beträffande handclssekretcrarc m. m. har tidigare till SE överlåtits 

vissa förvaltningsuppgifter. Sålunda har till SE överlämnats att genom an

visningar för den allmänna inriktningen planera och leda handelssekrete-
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ramas verksamhet, all med vissa undantag besluta rörande handclssekrc
lerarcs anstiillnings- oc:h arbe1svillkor samt all besluta rörande s1a1liga sti

pendier till praktikanter hos handclssekreterarc eller hos svenska handel
skamrar i utlandet. Ikmyndigandel för SE all handha de nya uppgifterna 

kan liimpligen tas in i denna lag. Försl<1g till lag om iindring i lagen ( 1975:490) 
om bcslulanderiitt för Sveriges cxponråd bctriiffande handelssekrcterare 

m. m. har uppriillals inom handelsdepanementet. i\ndringsförslaget bör fo

gas som hi/aga I till della protokoll. 
Enligt utn.:dningcns uppfattning bör en styrgrupp med rådgivande och 

policyskapande funktion knytas till SE med huvucluppgifter all vara ell 

rtldgivandc organ till SE i utbildningsfr<lgor som avser vidareutbildning i 
internationell marknadsföring, att utveckla en övergripande långsiktig ut

bilclningspolicy i samarbete med SE, all goclkiinna riktlinjerna för fördelning 

av finansiellt stöd samt all kontrollera all erforderliga iHgiirder vidtas for 

att uppstiil\da och godkiincla utbildningsmål skall kunna uppnäs. I styr

gruppen föresläs ingå representanter för SL SIND, Institutet för företags
ledning, UKÄ och/eller skolöverslyrelsen (SÖL Sveriges hantverks- och in

dustriförbumL Svensk industriförening, Sveriges inclustrilOrbund och Sve

riges arbetsgivarförening. 
Flera remissins1anser är kritiskt ins1ällda till elen föreslagna styrgruppen. 

SE anser all styrgruppen i sliillet bör vara ell rådgivande organ till SE på 

samma siill som den till SE hörande delegationen för den mindre industrin 

samt all SE:s verks1iiJJ,111de direktör bör utses till ordförande i della organ. 

Jag delar SE:s uppfallning och förordar att en delegation, knuten till SE, 
skall finnas för vidareutbildning i internationell marknadsföring saml all 
dess ordförande skall vara verksliillande direktören i SE. Delegalionen bör 
endast ha rilclgivande funktioner. I denna delegation bör bl. a. finnas re

presen1an1er för de organisationer som föreslagits av utredningen. Det ~ir 

diirvid enligt min mening värclefulll att representanter för SIND såviil som 
för UKÄ och SÖ finns i delegationen. I delegationen bör också ingå ytterligare 

en representant för staten. 

Stiftelsen exponskol<lll bör enligt utredningen knytas till SE som ett dot
terbolag. Exponskolan har i sitt remissvar förordat en sådan åtg~ird. Jag 

delar denna uppfattning. 

Jag beriiknar omfattningen av det statliga bidraget lill vidareutbildning 
i internationell marknadsföring till 900 000 kr. 

För exporr/iii111ia11de (Jfgiirdcr i övrigt beriiknar jag en minskning av an
slaget med 350 000 kr. 

Jag förordar att förevarande reserva1ionsanslag fr. o. m. niista budgetår 
beniimns Utbildning i internationell marknadsföring m. m. Evenluell re

servation under reserva1ionsanslaget Svenska handelskamrar i utlanclel 

m. m. vid utgången av budgetåret 1975176 bör föras till det nya re~erva
tionsanslaget. 
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Jag hcmstiillcr att regeringen forcsl(tr riksdagen att 

I. godkiinna de riktlinjer för det statliga stödet till vidareutbild- · 

ning i internationell marknadsföring som jag har förordat. 
2. antaga förslaget till lag om iindring i lagen ( 1975:490) om be

slutanderiitl för Sveriges exportråd betriiffande handelssekre

terare 111. m., 
3. till U1bilc/11i11g i i11/1'ma1io11cl/ 111ark11ads/iiri11g 111. 111. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av I 773 000 kr. 

B 5. Importkontoret för u-landsprodukter 

1975/76 Anslag I 000 

1976177 Förslag I 000 

Importkontoret för u-landsproclukter inriittades den I januari 1975 (prop. 

1974:57. UU 1974:7, rskr 1974:206). Kontoret har till uppgift att friim_ja 

import till Sverige frtm u-hinclerna och d~irigenom bidra till dessa hinders 

utveckling. Verksamheten finansieras från tredje huvudtitelns reservations

anslag C I. Bidrag till internationella biståndsprogram. posten 6. Övriga mul

tilaterala bidrag. Kontoret leds av en direktör. Till kontoret iir knuten en 

rådgivande niimnd. Importkontoret har på engelska spräket antagit beniim

ningen lrnport Promotion Ofticc for Products from Oevcloping Countries 

OMPOO). 

Personal 

I landliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
U1gi/ier 
Lönelrnstnader 
Sjukvård 
Rcsccrsiittningar U1·cn for utrikes 
reson 
Expenser 
Lokalkosrnaucr 
Projektmedel 
Till regeringens disposition 

lllko111.11cr 
frän anslag under tredje huvudti
teln 
L; ppclragsvcrksamhct 

Nettoutgift 

1975176 

4 
I 
5 

471 ()()() 
I 000 

70 000 
40000 

110000 
300 oon 

20 ono 
l 012 000 

- I 010 000 
I 000 
l 000 

Beriiknad iindring 1976/77 

l\lynd 

+2 
+I 
+3 

+ 287 700 
+ 500 

+ 35 500 
+ 47 500 
+ 35 000 
+ 200 000 
+ 2 500 000 

+ 3 I06 200 

föredra-
gandcn 

,, ____ 

or. 
of. 
of. 

+ 84 500 
+ 500 

+ 20 000 
+ 25 000 
+ 35 000 
+ 200 000 
+ ll80 000 

+ 1345000 

- I 345 000 
of. 
of. 
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Den verksamhet som bedrivs av kontoret ligger inom handelsdeparte
mentets verksamhetsområde. men finansieras enligt riksdagens beslut med 
biståndsmedel. Kontoret har möjlighet att bedriva viss uppdragsverksamhet. 

fbredraga11d('/I 

:vted hiinvisning till sammanställningen förordar jag. efter samråd med 

statsrådet Sigurdsen, att ett formellt belopp om 1 000 kr. tas upp under 

anslaget. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att t il 1 /1111111nkn111nr('/ /iir 11-/a11d1pmd11kter för budgetåret 1976177 
anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

"6. s~·t:'riges turistråd 

1975176 

1976/77 

:\ nslag 

förslag 

6 000 0001 

23 000 000 

'Dessutom har llir Sv.::nsk~1 turisttralikllirhundet <STTFl anslagits -I 057 000 kr. Frän 
handds- och sjiifartslönclen har under hudget(1ret 197-1175 till STTF betalats ut D 000 
kr. 

Sveriges turistrtld iir en stiftelse som bildats av svenska staten. Svenska 
kommunförbundet och Landstingsförbundet. Rådet börjar sin verksamhet 
den 1 januari 1976. Rådet övertar då Svenska turisttrafikförbundets (STTFl 
verksamhet. 

Sveriges turistråds uppgift är att som centralt organ planera. samordna 
och genomföra [1tgiirder for att friimja marknadsföring av turism i Sverige. 
Rådet skall diirvid i första hand söka tillgodose behovet av semester- och 
rekreationsresor hos en bred allmiinhet i Sverige och de övriga nordiska 
länderna. Rådet skall söka ta till vara möjligheterna till ett växande va
lutainOöde frän utländska turister i Sverige varvid s~irskilt marknadsföring 
av ledig kapacitet inom hotell och turistanHiggningar skall beaktas. 

Orga11isa1i1111sko111111i11r11 /iir Sl'cn).:cs 111ristrdd 

Organisationskommittcn för Sveriges turistråd har lagt fram beriikningar 
av medelsförbrukningen under budgetåret 1976177 enligt den ram som fast

ställts av riksdagen med anledning av regeringens förslag om inriittande 
och linansiering av Sveriges turistråd m. m. (prop. 1975:-17. NU 1975:34. 
rskr 1975:244). 

Den nedgång i i111ematin11el/1 111ri.1tresal/(/e som kunde noteras är 1973 
blev hetydligt mer markerad år 1974 och för första gången sedan kriget 
visade de flesta OECD-liinder en klar minskning i turistsiffrorna jiimt<irt 
med föregående är. Den tryckta viirldsekonomin i oljekrisens spår. köp
kraftsminskning på grund av inflation i OECD-området. ökning av trans-
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ponkostnader, siirskilt för tlyg, och psykologiska reaktioner iir huvudor
sakerna till nedgången. 

I smilet ökar den inhemska wrismrn i OECD-liinderna. delvis som en 
följd av det minskande utlandsresandet. För Sveriges del förstärks denna 
tendens av en ökad medvetenhet om det egna landets resurser för turism 
och den kraftiga kostnadsutvecklingen i övriga Europa. 

Ytterligare en förklaring till den ökande inhemska turismen i OECD
Wnderna iir att denna utveckling stimuleras av ätgiirder som vidtas bl. a. 
av vlilfardspolitiska sklil. 

Den serviceverksamhet och kampanjverksamhet som till den I januari 
1976 bedrivs av STTF inom ramen för dess personella och ekonomiska 

resurser kommer att förtsiilta bi1de vad avser huvudkontoret och utlands
kontoret. Turismens utveckling stliller krav pit turisträdets insatser under 
1976177 som inte har kunnat tillgodoses inom STTF:s ram. Verksamheten 
före och under budgetåret kommer i hög grad all priiglas av behovet av 
att öka kunnandet och att skapa underlag för riktade insatser. Snar upp
byggnad av rädet inom områdena statcstik och annan marknadsfors1'ning. 
studier av procluktionsutveckling (med produktion avses in1'v~trtering. trans
porter. aktiviteter och annan turistservicel 1)ch vidareutbildning av personal 
som arbetar med turism i offentlig och enskild tj;inst lir angelligna uppgifter. 
Underlag för uppbyggnad av marknads- och produ1'tionsanalys 1'an delvis 
hlimtas från Sveriges medverkan i de internationella organen ECE. OECD 
och Nordiska ministerrädets kommittc for turism. De nordiska liinderna 
bör tå en ensartad inkvarteringsstatistik. 

Redovisning av budgeterade kostnader 
----·------------------··-----·----·-

1976177 Full drift 

Liiner -I.I -U 
Lukah:!r I. I I. I 
Expens.::r u l.:i 
Sv.::rigeh uset 0.5 0.5 
Interna projekt 1.7 2.2 
Externa projekt 7.5 lll.2 
\"idareutbildning ru OA 
Reserv 2.0 2.4 
Fondering 4.6 0 

Summa 23,0 23,0 
-------· 

Med utgångspunkt i niimnda beriikningar och med antagande att verk
samheten inte iir fullt utbyggd inom ramen 23 milj. 1'r. under budgetåret 

1976177 har organisationskommitten gjort sin bedömning av kostnaderna 
för detta budgetår. 

Organisationsl\ommittcn riiknar med en inkomst av 23 milj. kr. 
Organisationskommittcn för S\·eriges turistnld hemstiiller att Sveriges tu

ristråd tillförs 23 milj. kr. lc:ir budget~1ret 1976/77. 
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f l"in '1lraga111 /e11 

Genom riksdagens beslut med anledning av regeringens förslag om in

rUttande och finansiering av Sveriges turistråd gavs riktlinjer för rådets hu
vudsakliga arbetsuppgifter och resurser (prop. 1975:4 7, Sk U 1975:21. NU 

1975:34. rskr 1975:243 och 244). Enligt dessa riktlinjer har en av regeringen 
tillsatt organisationskommittc med representanter för staten, Svenska kom
munförbundet och Landstingsförbundet arbetat ut en organisation för att 
lösa rådets uppgifter. Staten. Svenska kommunförbundet och Landstingsför

bundet har bildat stiftelsen Sveriges turistråd. 
Sveriges turistråd övertar den l januari 1976 Svenska turisttralikförbundets 

verksamhet. Förbundets personal ingår i den nya organisationen. 
En successiv uppbyggnad av rädets organisatoriska resurser sker under 

dett,1 budgctär \)Ch niistkommande. Med anledning av skatteutskottets ut
lätande 1975/76:14 har riksdagen beslutat 0111 finansiering av Sveriges tu
ristråd (rskr 1975/76:34). Under första halvåret 1976 iir rådets medelsram 
6 milj. kr., vilket iir 2 milj. mer iin turisttralikförbundet kunde beriiknas 
ha haft under motsvarande period. För budgetåret 1976177 beriiknar or
ganisationskommitten en medelsförbrukning av 18.4 milj. Återstoden 4.6 
milj. kr. intill den för rådet angivna medclsramen 23.0 milj. kr. bör enligt 

kornmitten fonderas. Jag tillstyrker att till Sveriges turistråd för budgetåret 
1976177 anvisas 23 milj. kr. ~1cdten bör föras upp under ett reservations
anslag. 

Jag hems@ler att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sl"Niges 111ris1rdd för budgetåret 1976/77 anvisa ett reser
vationsanslag av 23 000 000 kr. 
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C. KOMMERSKOLLEGIUM M. M. 

C 1. Kommerskollegium 

1974175 
1975176 
1976/77 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

10 185 269 
11 063 000 
l 6 993 000 

Kommcrskollegium ~ir central forvaltningsmyndighet med uppgift att 

handHigga frågor om handclspolitik lll'h utrikeshandel samt vissa fr[1gor i 

samband med n~iringsriittsliga regleringar och inrikeshandel. 

Kornmerskollegiurn leds av en styrelse. Chef för kollegiet är en gene

raldirektör. som iir styrelsens ordförande. Inom verket linns en planerings

sektion. fyra utrikeshandelsbyr;1er samt L'll byr{1 for inrikes handel och ad

ministrati\'a frågor. 

Vid kommerskollegium finns f. n. ett siirskilt sekretariat for hancll~iggning 

av ärenden om exportfriimjande Mgärder för TEKO-industrin. 

Till kollegiet iir knutet ett handelspolitiskt räd och en CECA
1
-niimnd 

samt r{1dgivande niimnder för frågor rörande auktorisation och godk~innancle 

av revisorer samt för frägor rörande godk~innanck av tolkar och auktorisation 

av iiversUttare. 

PcrstJnal 

I landl>iggandc personal 
Övrig personal 

Anslag 
I. liinekust nadcr 
2. Sjukdrd 
3. Rcsccrs:i1tningar W\·cn l()r ut-

ri kcs reson 
4. lok,\lkost nadcr 
5. 1::,pcnscr 
!Xirav cngängsutgilkr 
6. :\uto111:1tisk databcf1:1mlling 
7. Stipendier till S\'Cll>ka prakti

kanter vid internationella or
gani>atinncr 

1975176 

70 
.p 

117 

9 099 000 
32 000 

84 000 
I 135 000 

603 000 
t llJ3 0(101 

9000U 

20 000 

11 063 000 

I Cl::C..\ Europeiska kol- 0L'l1 st:ilgcmcnskapcn. 

lkrciknad :indring 1976177 
-···----

Ktirnm~rs- Föredra-
kollegium gandcn 

+ J'i + 17 
+ 38 + 34 

+ 63 + 51 

+ 6 572 000 + 5 340 000 
+ 11 000 + 11 000 

+ 108 000 + 108 000 
+ 435 (l(l() + 255 (1(10 
+ 509000 + 216 000 

i'lX 5001 130 (1()(1) 

of. of. 

ol'. ur. 
+ 7 635 000 + 5 930 000 
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K 11111111erskol/egi11111 

I. Pris- och liineomr:ikning m. m. I 887 893 kr., varav 243 468 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. I 0-alternativet, som kr:iver en anslagsreducering med 635 000 kr .. för

ordar kommerskollegium i forsla hand en nedsUrning av kollegiets per

sonalresurser. 
3. Kommerskollcgium föreslär en omorganisation av kontrollverksam

heten enligt CEC:A-lagen innebiirande att avtal sluts med revisionsföretag 

pa konsultbasis och en hancföggartjiinst omvandlas till assistenttj:inst. Stor

leken av erforderliga knnsultmedel torde inte överstiga skillnaden i löne

kostnad mellan tjiinstcrna. 
4. hir att kunna uppfylla de krav som st:ills på kollegiets utrednings

förm~lga behöver de fyra utrikeshamklsbyråerna fi.irstiirkas med sju hand

liiggare ( + 722 195 kr.). För hanclliiggningen av iirenden rörande tekniska 

föreskrifter m. m. behövs förstiirkning med ytterligare en handliiggare pä 

planeringssektionen (+ 101 649 kr.). För övriga uppgifter inom planerings

sektionen behövs en förstiirkning med en handläggare och ett bitriide 
(+ 158 291 kr.). Inrikeshandels- OL'h administrativa byrän behöver förstiirkas 

med en hamll:iggare för administrativa uppgifter. en handliiggare och ett 

bitriide for iirenden rörande niiringsriittsliga regleringar(+ 226 648 kr.l samt 

en handliiggare och ett bitriide för iirenclen rörande auktorisation och god

k:innande av revisorer<+ 141 645 kr.l. Vidare behövs en forstiirkning med 
en expeditionsvakt och ell bitriicle (+ 113 284 kr.). Kollegiet flireslår att siir

skilda lönemedcl anvisas för personal på TEKO-sekretariatet ( + 269 116 kr.). 
l\kdel till ytterligare tillf:.illig arbetskraft och e.xpertis bör anvisas med 85 000 
kr. 

5. Personalförstiirkningar motiverar att anslagsposten Lokalkostnader räk
nas upp med 140 690 kr. För upprustning av vissa lokaler och för täckande 
av följdkostnader för nya 1jiinster behövs ell engängsanslag på 98 500 kr. 
i\nslagsposten Expenser behöver diirutöver riiknas upp med l 75 000 kr. 

6. Med anledning av regeringens beslut den 23 oktober 1975 all friln 

den 5 november reglera importen av vissa skodon och att från den I januari 

1976 införa licenstväng utan kvantitativa restriktioner för importen av vissa 

teko-varor. hemstiiller kollegiet om till;iggsanslag för budgetiiret 1975/76 

med 2 653 000 kr. samt med komplettering av kollegiets anslagsl'ramstiillning 

för budgetåret 1976177 med 3 512 000 kr. Licensenheten inom andra ut

rikeshanclelsbyrån behöver l"örstiirkas med 43 arvodestjiinster < 11 handliig

gare och 32 övrig personal). Vidare behöver byr[m först;irkas med ytterligare 

en handliiggare för analys och övervakning av utvecklingen av teko-im
porten. Tredje utrikeshandelsbyrån behöver forstiirkas med y11erligarc en 

handWggare för fördjupad bevakning och uppföljning a\· marknadsstörningar 
i V;isteuropa. Vidare behö,·er inrikes- och administrativa byr;m först;\rkas 

med ytterligare en handliiggarc för personalrekrytering ~amt ytterligare en 

assistent for löneutriikning. 
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Fiil'('draga11cle11 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beriiknar jag anslaget till 
16 993 000 kr. Jag har diirvid berLiknat medel för ytterligare två handläggare 
på andra utrikeshandclsbyrån för det ökade arbetet rörande handels- och 

samarbetsavtal med utvecklingsliinder cfaribland de oljeproducerande sta
terna samt en handläggare för analys och övervakning av utvecklingen av 
teko-importen. Vidare har jag beriiknat medel för ytterligare en handläggare 

på tredje utrikeshandelsbyrån for fördjupad bevakning och uppföljning av 
marknadsstörningar i Viisteuropa och ytterligare en handliiggare på ljiirde 
utrikeshandelsbyrån för utredningar i ärenden rörande handelspolitiska åt
giirder till skydd för svensk produktion. Tre av dessa tjänster har stiillts 
till kollegiets förfogande redan under innevarande budgetår. 

lforutöver behöver inrikeshandels- och administrativa byrån förstLirkas 
med en handläggare för ärenden rörande näringsrättsliga regleringar samt 
med ep expeditionsvakt. 

Med anledning av regeringens beslut den 23 oktober 1975 att från den 
5 november reglera importen av vissa skodon och att från den 1 _januari 
1976 införa licens! vång utan kvantitativa restriktioner för importen av vissa 
teko-varor, måste kollegiets resurser ytterligare förstiirkas. Jag har diirför 
beriiknat medel motsvarande 43 ljiinster ( 11 handliiggare och 32 övrig per
sonal) på licensenheten inom andra utrikeshandelsbyrån. Vidare behöver 
med anledning av beslutet inrikeshandels- och administrativa byrån för
stärkas. Jag har härför beräknat medel motsvarande två tjänster. Regeringen 
har beslutat medge att kollegiet överskrider anslaget under budgetåret 

1975176 för licensieringssystemet. 
Jag förordar. efter samråd med chefen för industridepartementet. att te

kosekretariatet överförs till statens industriverk. Kollegiets anslag bör därför 
minskas med 100 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till A"o111111crskollcgi11111 för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 16 993 000 kr. 

C 2. BidraJ! till ';,,a inll'rnationdla h~ råt•r 111. 111. 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

730 168 
522 000 

852 000 

Från anslaget bestrids utgifter för Sveriges deltagande vissa interna
tionella organ. för budgetåret 1976/77 torde medel beräknas enligt följande. 
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1975176 

I. Internationella byrån i Paris för ut-
stiillningar (prop. 1974: I bil. 12 s. 156) 16 000 

2. Organisationen för intellektuell iigan-
deriitt. internationella byrån' (Wf PO/ 
BIRPIJ (prop. 1956:1 bil. 12 s. 161. 
1963: I bil. 12 s. 152) 254 000 

3 Internationella rådgivande bomulls-
kommitten <ICACJ (prop. 1951:47) 18000 

4. I nternatiunella studiegruppen för bly-
och zinkfrågor (prop. 1960:1 bil. 12 
S. 284) 12000 

5. Internationella kaffeorganisationen 
(prop. 1962:1 bil. 12 s. 281) 129 000 

6. Internationella gu mmistudicgruppen 
(prop. 1966:1 bil. 12 s. 168) 13 000 

7. Internationella kakaoorganisationen 
(prop. 1973:36) 30000 

8. Organisationen för de jiirnmalmsex-
porterande liinderna (prop. I CJ75/ 
76:24l 

9. Övrigt 50000 

522111111 

'.41-gi/il'I" 

Parisunionen. skydd av industriell iiganderiitt 
Niceu nionen. varumärkcsklassi ficering 
Locarnounionen, industriell design 
Fril'i!liga hidrag 

1976177 

27 000 

352 000 

18000 

12 000 

140 000 

13 ()()() 

30 000 

250 000 
10000 

8521100 

Konventionen angaende internationell! pa1entsamarbc1e <PCTl 

46 

Ändring 

+ 11 000 

+ 98 000 

+ Il 000 

+ 250 000 
40000 

+ JJO 01111 

Kommillen for internationellt samarbete för infnrmatinnsåtervinning mellan patent
verk (fCIREPATI 
Konvenlionen angående inlernaliunell palenlklassilicering ((PC) 

Fiiredraga111/e11 

Med hUnvisning till sammanstUllningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 

att till Bidrag till l'ism i111cmarimwlla hrrdcr 111. 111. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett forslagsanslag av 852 000 kr. 

C .~. l\o,tnader för ri"a nii111nder 111. 111. 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

206 973 

443 000 

662 000 

från anslaget bestrids utgifter för arvoden. expenser m. m. för gransk

ningsniimnden för forsvarsuppfinningar. oljclagringsrådet. rcsegarantinUmn
den. lotterinämnden och hanclelsproceclurrådet. 

Lottcriniimndcn ~ir central myndighet för frågor om tilliimpningen av lot-
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teriförordningen (] 939:207. omtryckt 1974:221 ). Det åligger nämnden att 
meddela n~irmare föreskrifter för tilhimpningen av förordningen och alt 
handlägga besvär över länsstyrelses beslut enligt densamma. I anslutning 
härtill lämnar nlimnden råd och anvisningar. Nämnden skall vidare verka 
för ändamålsenlig kontroll av lotterier. Lotterinämnden begär för budgetåret 

1976177 höjt anslag för bl. a. hel tidsarvode för ordföranden. ett arbetsbiträde 
och ökad information. 

Handelsprocedurrådet är ett organ som drivs gemensamt av svenska staten 
och Sveriges industriförbund. Rådet skall som centralt organ utarbeta och be
fordra utarbetandet av lösningar, som innebär förenkling av handelsprocedu
rer. Med handelsprocedurer förstås de åtgärder, rutiner och formaliteter som är 
förknippade med insamling, presentation.överföring och behandling av infor
mation som lir nödvändig i nationell och internationell handel. Rådet skall ver
ka för att sådana lösnir.gar kommer till användning inom den offentliga för
valtningen och inom näringslivet. Rådets verksamhet skall finansieras av par

terna till lika delar. 
Utgifter för oljekrisnämnden. som inrättats av regeringen i anslutning till 

bestämmelserna i oljekrislagen ( 1975: 197) börockså bestridas från detta anslag. 
Medelsförbrukningen för nämnda institutioner har för budgetåret 1976177. 

beräknats enligt följande. 

1. Granskningsnämndcn för försvarsuppfin
ningar (prop. 1971:138) 

2. Oljelagringsrådct (prop. 1957: 144 och 
I 969: I 36) 

3. Rcsegawntiniimncten (prop. 1972:92) 
4. Lottcriniimn<len (prop. I 974:5 I) 
5. Handclsprocedurrådet (prop. 1975:41) 
6. Oljckrisniimndcn <prop. 1975:42) 

Fiirec/raga11de11 

1975176 

39 000 

9000 
15 000 

170000 
210000 

443 ()()() 

Bcriiknad 
ändring 
1976177 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

1 OO<l 

of 
of 

214 00() 
2000 
2 000 

219 ()()() 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 662 000 kr. 
I avvaktan på lotteriutredningens betänkande har jag bl. a. beriiknat medel 

för en heltidsanställd ordförande och ett bitriide hos lotterinämnden. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Ko.111wcler/iir l'issa 11ä11111der 111. m. för budgetåret 1976/ 77 
anvisa ett förslagsanslag av 662 000 kr. 
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D. PRIS~. KONKURRENS- OCH KONSU\ffNTFR,\GOR 

D I. Marknad-.dom,toll•n 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

I 158 104 

1015000 
I 197 000 

48 

Marknadsdomstolcn handlägger ärenden enligt lagen ( 1953:603) om mat
verkande i vissa fall av konkurrensbegränsning inom näringslivet, lagen 
(J 970:412) om otillbörlig marknadsföring och lagen (J 971: 112) om förbud 

mot oskiiliga avtalsvillkor. 
Marknadsdomstolen består av ordförande och vice ordförande samt åtta 

andra ledamöter. av vilka två iir särskilda ledamöter. en för ärenden om 
konkurrensbegriinsning och en för lirenden om otillbörlig marknadsföring 
jiimte ärenden om oskäliga avtalsvillkor. Av övriga ledamöter företräder 
tre företagarintressen och tre konsument- och löntagarintressen. Till dom
stolen är knutet ett kansli. 

f'crsonal 

Handliiggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersiittningar <iiven för 

utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

Jf ark1wcfo/11m111 i/e11 

"1975/76 

4 
4 

I! 

785 000 
I 000 

34 000 
161 000 
34 000 

I 1115 0110 

Beriiknad ändring 1976177 

Marknads- föredra-
domstolen ganden 

+I of. 
of. 

+I of. 

+ 272 000 + 157000 

+ 3000 of. 
+ 29000 + 21 000 

+ 11 000 + 4000 

+ ]1511011 + 11!211011 

1. Pris- och löneomriikning m.m. 192919 kr., varav 20800 kr. avser 
höjt lönekostnadspåliigg. 

2. 1 0-alternativet forordas en minskning av medlen får sekreterare. Kon
sekvenserna för domstolens verksamhet skulle bli en ytterligare ökad hand
liiggningstid och viixandc iirendcbalanser. 
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3. En tjUnsl som kanslichef behövs me<.I hiinsyn till <.len ökande a<.lmi
nislrativa belastningen sa.ml IOr all bevara kominuiteten i verksamheten 

(+ 142 810 kr.I. 

Fi irc<lraga n<lc11 

:\1ed hiinvisning till sammanstiillningen hemstiiller jag alt regeringen fö

reslår riksdagen 
all till Mar/.:111111\c/0111s111/1'11 för budget[1rcl 1976177 anvisa ell för

slagsanslag av I 197 000 kr. 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

I 968 191 
I 979 000 

2 403 000 

Niiringsfrihetsombudsmannen INOl handhar uppgifter som tillkommer 
honom enligt lagen ( 1953:603) om mot verkande i vissa fall av konkurrens

bchgriinsning inom niiringslivet. 
NO biträds i sin tjiinsteutövning närmast av en ställföreträdare. Verksamhe

ten iir uppdelad på rotlar. 

l'aso1111/ 
Handliiggandc personal 
<'ivrig personal 

.·111.1·/ag 
Lönekostnader 
Sjukvård 
ReseersiillningarWven lör utrikes 
resor) 
Lokal kostnader 
Expenser 

diirav engångsulgili 

,V c"i rings/ i·i/wrv 1111h11c /st 1w 11111 ·11 

1975176 

14 
6 

:w 

I 748 000 
5 ()()() 

2J 000 
150000 
53 000 

197911110 

NO 

+2 
of. 

+ 2 

+ 578 000 
of. 

+ 12000 
+ I I 000 
+ 15 000 

+ 616111111 

Foredrn· 
ganden 

of. 
of. 
or. 

+ 401 000 
or. 

+ 5 000 
+ 11 000 
+ 7 000 

(4000) 

+ 42411011 

I. Pris- och löneomriikning m. m. 418 600 kr .• varav 47 600 kr. avser 

höjt lönekostnadspåliigg. 
2. I 0-alternativet förordas en personalminskning, vilken skulle medföra 

minskat utrymme för egna initiativiirenden. 

4 Riksdag1'11 1975176. I sam/. Sr /IJIJ. Bilaga 12 
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3. Utbyte av en personlig tjlinst i Fg 21122 mot en extra ordinarie tjänst 

samt utbyte av två amanuenstjlinster i reglerad befordringsgång mot två 

tjlinster i högst Fe 13 yrkas ( + 24 000 kr.). 

4. För undvikande av fordröjningar beglirs en tjlinst i Fe 21I22 och en 

i Fe 9/1 I samt fiiljdkostnader (+ 221 000 kr.). 

/-i"in'clmg<111ch'11 

Med hlinvisning till sammanstlillningen berliknar jag anslaget till 2 403 000 
kr. 

Jag har dlirvid bl. a. berliknat medel för utbyte av en tjlinst i beford

ringsgängen l\ir amanuenser mot en tjlinst i högst Fe 13. 
Jag hemstliller att regeringen f'öresfö riksdagen 

att till Viiri11g,/iiltc'1So111hudrnw1111t'11 får budgetikct 1976177 anvisa 

ett l(irslagsanslag av 2 403 000 kr. 

n -~· Kon ... 11ml'lllOlllh11d ... 111annrn 

För innevarande buclgetär har till konsumentombudsmannen I KO) anvisats 

ett forslagsanslag av 2 630 000 kr. 

Regeringen har i propositionen l 1975176:34) med förslag till marknads

f'öringslag m. m. föreslagit alt nuvarande KO och konsumentverket förs sam

man till en ny organisation, beniimnd konsumentverket. Riksdagen har god

känt förslaget (NU 1975/76: 14, rskr 1975176: 108). 

Med stöd av regeringens bemyndigande den 16 oktober 1975 har jag till
kallat en organisationskommit!C med uppdrag att utarbeta förslag rörande 

den niirmare organisationen av den nya myndigheten m. m. tH 1975:07). 
Kommittens arbete skall vara klart i så god tid att den nya myndigheten 

kan börja sin verksamhet den I juli 1976. I avvaktan på beredningen av 
kommittens kommande förslag föresl<lr jag att anslaget förs upp med oför
Undrat belopp. 

Jag hemstliller att regeringen föresfö riksdagen 

att, i avvaktan på s~irskild proposition i ämnet. till Kom11111e111-

n111huds111a1111c11 för budgetåret 1976177 beräkna ett förslagsan

slag av 2 630 000 kr. 

D 4. Statl'n.., 11ri ... - och kartl'llniimnd 

1974175 Ltgif't 18700794 
1975176 Anslag 15940000 
I 976177 Förslag I Q 440 000 

Statens pris- rn:h kartellnLimncl ISPKl är central förvaltningsmynclighet 

för fr{1gor rörande prisövervakning och har till uppgift att följa utvecklingen 
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av och ldmja allmiin kiinnedom om pris- och konkurrensförhållanden 
inom niiringslivet med undantag av bank- och försäkringsväsendet. Nämn
den skall fora kartellregister samt utföra sådana utredningar som behövs 
för den löpande pris- och marginalövervakningen och för tillämpning av 

lagen (1953:603) om mot verkande i vissa fall av konkurrensbegränsning 
inom niiringslivet och lagen ( 1971: l l 2l om förbud mot oskäliga avtalsvillkor. 

Niimnden leds av en styrelse. Ledamöter av denna är generaldirektören 
hos niimnden och ärta andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. I 
styrelsen ingår också två personalföretriidare. 

Inom niimnden finns en avdelning för pris- och konkurrensövervakning 
samt utredande verksamhet. Avdelningen iir uppdelad på fyra byråer. Vidare 
finns en statistisk hyn\, en administrativ byrå samt en upplysningssektion 
och ett planeringssekretariat. 

-·--------- ---------------------

,,l'/'.\01/(//' 

1 landWggandc personal 
Övrig personal 

.·111.1/ag 
Lönekostnader 

diirav engångsutgifter 
Sjukvård 
Reseersättningar (även för utrikes 
resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

diirav engångsutgifter 
Allmiin upplysningsverksamhet 

1975176 

127 
79 

206 

12 433 000 
(-) 

46000 

125 000 
I 902 000 
I 334 000 

(-) 

100000 

15 940 000 

Beriiknad ändring 1976177 

SPK 

+ 
(+ 

+ 
+ 
+ 

(+ 
+ 

+ 

+ 15 
+ 13 
+ 2H 

4 932 000 
50000) 
6000 

61 000 
342 000 

I 030000 
489 000) 

8000 

6 367 000 

Föredraganden 

+ 

+ 
+ 
+ 

(+ 
+ 

+ 

+ 2 
+ 3, 
+ 5 

3 166 000 
H 

6000 

30000 
130000 
172 000 
20000) 
8000 

3 500000 

, Inklusive extra anställd personal for handläggning av prisstoppsärenden den I juli 
1975. 

Slatl'/1.\' pris- och kanel/11ii11111i/ 

I. Pris- och löneomriikning 2 949 000 kr .. varav 333 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär for niimndens del minskad insats för den pris
och konkurrensövervakande samt utredande verksamheten (fem tjänster), 
nedliiggning av storfiiretagsregistret (fyra tjiinster) samt minskad insats för 
internadministrationen (två tjiinster>. En resursminskning i enlighet med 
0-alternativet skulle menligt påverka nämndens möjligheter att påverka pri
serna i en för konsumenterna gynnsam riktning samt minska möjligheterna 
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att biträda NO med utredningar. 
3. Ökade kostnader för övriga expenser samt internutbildning I+ 70 000 

kr.). 
4. Ökade kostnader för inventarier(+ 31 000 kr.). 
5. För utvidgad databehandling erfordras medel bl. a. till lönekostnader 

(en byrådirektörl, samt till kostnader för extern databehandling ( + 448 000 
kr.). 

6. Ökade resekostnader(+ 25 000 kr.). 
7. Personaltlirsrnrkningar yrkas för viss organisationsiindring med två 

tjiinster som avdelningschef, en tjänst som byråchef, två tjänster som av

delningsdirektör och två assistenttjänster. Härutöver yrkas personalförstiirk
ningar vid avdelningen för pris- och konkurrensövervakande samt utredande 
verksamhet med fyra tjänster som byrådirektör, två tjiinster som förste by

rå~ekreterare, sex assistenttjänster och tre tjiinster som kansliskrivare, vid 
statistiska byrån med en tjänst som byrådirektör (förutom tjänsten för ut
vidgad databehandling) och .två assistenttjiinster samt vid planeringssekre
tariatet med två byrådirektörstjänster <+ 2 833 000 kr.). 

8. Ökade kostnader för vissa register I+ 175 000 kr.). 
9. För visst utvecklingsarbete inom ramen för samarbetet med statistiska 

centralbyrån(+ 100000 kr.). 
10. Upprustning av maskinbeståndet m. m. (+ 82 000 kr.). 

Fiir<•,/raga11,'1'11 

Med hlinvisning till sammanstlillningen beriiknar jag anslaget till 
19 440 000 kr. I likhet med niimnden anser jag att den statistiska byrån, 
den administrativa byrån och upplysningssektionen bör sammanföras till 
en avdelning. Jag h•tr diirför beräknat medel för ytterligare en tjiinst som 
avdelningschef i Fe 25. Jag kan däremot inte tillstyrka att en byrå för re
gionala och lokala frågor inriittas. Jag har vidare, för att förstiirka niimnden 
med handläggare på kvalificerad nivå, riiknat medel för ett göromålsför
ordnande som avdelningschef i F 25 vilken bör stiillas till verkschefens 
förfogande. För ytterligare personal har jag dessutom riiknat medel för två 
tjänster som assistent och en tjänst som kansliskrivare. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
I. bemyndiga regeringen att hos statens pris- och kartellniimnd 

inrätta en tjänst som avdelningschef i Fe 25, 

2. till S1a1c11s pris- och kartel/11ii11111d för budgetåret 1976177 anvisa 
ett förslagsanslag av 19 440 000 kr. 

D 5-7. Konsumentverket m. in. 

För innevarande budgetår har till konsumentverket anvisats ett förslags
anslag (D 5.) av 19 743 000 kr. för förvaltningskostnader. ett reservations-



Prop. 1975176: IOO Bilaga 12 Handelsdepartementet 53 

anslag ([) 6.) av 1 695 000 kr. för forskning m. 111. och ett förslagsanslag 
ID 7.J av 2 446 000 kr. för allmiinna reklamationsniimnden. 

Med hiinvisning till vad jag har anfört i anslutning till min hehandling 

av anslaget D 3. Konsumentombudsmannen föreslår jag att de nu nämnda 
anslagen förs upp med oforiindrade belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att. i avvaktan på siirskilcl 
proposition i ämnet. till 

1. Kn11s11111c1111·ffkcr: Fiirrn/111i11gskostamler för budgetåret 1976/77 
beräkna ett förslagsanslag av 19 743 000 kr .. 

2. Ko11s111/ll'll/\'erke1: Forskning 111. 111. för budgetåret 1976177 be
rUkna ett reservationsanslag a\· 1 695 000 kr. samt 

3. Kn11s1111w111rerkc1: A //111ä1111a rek/a111ario11s11ä111mle11 för budg..::tå
ret 1976/77 heriikna ett förslagsanslag av 2 446 000 kr. 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

0 

2 500 000 
2 500 000 

Från anslaget bestrids utgifter för hemsHndningshidrag enligt förordningen 
( 1973:608) om statligt stöd till kommersiell service i glesbygd samt utgifter 
för infriande av kreditgaranti för lån till anskaffning av varulager enligt 
samma förordning. 

Konsumentverket har den övergripande tillsynen över det stöd till kom
mersiell service i gleshygd för vilket medel anvisas under tionde huvudtitelns 
anslag D 8. och V:S. Verket tecknar kreditgarantier och gör uthetalningar 

från förevarande anslag för infriande av sådana garantier. Fr. o. m. den I 
juli 1975 utgtlr bidrag förutom li.ir hemsiimlning med reguljära transport
medel iiven för hemsiindning med handlares eget fordon. om siirskilda skiil 
föreligger. För budgetäret I 975/76 har under anslaget beriiknats 2 300 000 
kr. för hemsfodningsbidrag och 200 000 kr. för inrriandc av kreditgarantier. 
Ramen för tecknande av kreditgarantier iir f. n. 2 000 000 kr. 

K 1111s1Illll'/l/1 ·1 •rk1 'I 

Verket berHknar att. bl. a. till följd av de iindrade bidragshestiimmelserna. 
betydligt fler kommuner kommer att anorJna hiJragsberiittigad hcmsiind
ning under budger{iret 1975176 iin tidigare budgeu'lr. Anslaget får budgetåret 
1976177 liksom ramen för tecknande av kreditgarantier fi.ireslås oför~indrade. 

/-i"i1n/raga111/c11 

Jag ansluter mig till verkets heriikningar och hemst~iller att regeringen 
föreslår riksdagen alt 

5 Rik\dagl'/1 197517(). I sam/ . . '1ir /llli. Hilagu /:! 



Prop. 1975176:100 Bilaga 12 Handelsdepartementet 54 

I. till Bidrag rill kommr!rsiel/ senke i glesbrgd 111. 111. för budgetåret 
J 976177 anvisa ett förslagsanslag av 2 500 000 kr .. 

2. medge att kreditgaranti för lån till anskaffning av varulager 
under budgetåret 1976/77 beviljas intill ett belopp av 2 000 000 
kr. 
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E. PATENT- OCH REGISTRERll\GSVERKET \'1. \'1. 

Patent- och registrcringsverket <PRVl handlägger iirenden angående pa
tent-, varum;irkcn, mönster, namn, kommunala vapen och aktiebolag. PRV 
leds av en styrelse med sju ledamöter och två personalföretrlidare. Chef 
för PRV iir en generaldirektör, tillika styrelsens ordförande. Inom PRV finns 
en patentavdelning, ett bibliotek, en varumiirkesbyrå, en mönstersektion, 
en namn~ektion, en bolagsbyrå, en besviirsavdclning, en administrativ byrå 
samt en planerings- och ut vecklingsenhet. Patentavdelningen består av nio 
byråer. varav en byrå lir inriittad tills vidare. och ett patentkansli. Chefen 
frir patentavdelningen iir generaldirektörens stiillföretriidare. Chefen för va

rumiirkesbyrån har tillsyn över mönster- och namnsektionerna. I besvärs
avdelningen, som fr. o. m. den I juli 1972 t.v. arbetar på tre avdelningar. 
prövas besv;ir angående patent, varumärken, mönster och namn. 

Enligt beslut av riksdagen år 1973 skall bolagsbyrån omlokaliseras till. 

Sundsvall i etapp två av utflyttningen av statliga myndigheter. Planeringen 
av omlokaliseringen skall inriktas mot att utflyttningen skall ske under 
juni m[mad 1980. 

Vid l'RV fanns elen 1 juli 1975 648 anställda, varav 302 utgjorde hand
läggande personal. 

PRV tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk
samheten med programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande pro
gramindelning gäller fr. o. m. budgetåret 1975176 för PRV. 

1. Patentärenden 
2. Varumiirkes- och mönsteriirenden 
3. Namn;irenden 
4. Bolags;irenden 
5. Uppdragsverksamhet 
PRV rtdovisar vidare två _internprogram, Besvärsärenclen och Central ad-. 

min ist rat ion. 
PR V:s verksamhet under programmen 1-5 finansieras från ett förslags

anslag beniimnt Patent- och registreringsverket. Programmet Uppclragsverk

samhet redovisas förslagsvis över en anslagspost med ett formellt belopp 
pä I 000 kr. Under denna post redovisas kostnader och intlikter för PRV:s 
uppdragsverksamhet. Anslagsposten får i princip inte belastas. För att lösa 

tillfälliga eller siisongmiissiga likviditctsproblem för uppdragsverksamheten 
samt l'ör att tillgodose behov av rörelsekapital disponerar PRV en rörlig 

kredit i riksgiilclskontoret på I 00 000 kr. 
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1974175 Utgili 46 060 336 
1975176 Anslag 45 604 000 
1976177 Förslag 54 627 000 

Produktions- och avgiftspolitik 

Intresset för patent och varumiirken samt frckve11sen i fråga om bolags
bildning beror på aktiviteten i näringslivet. Efterkrigstiden har utmiirkts 

av en mycket stark framniars.:h på det ekonomiska livets omrttde. För PRV:s 
del har det inneburit en stiindigt stigande efterfr[1gan fram till början av 
1970-talet vad giiller patent och varumiirken. Under I 970~talct har en kon
junkturlorsiimring intriiffat i de viisterliimlska industristaterna vilken synes 
ha återverkat på cfterf"rägan. Om konjunkturerna såsom förviintas l<irbiittras 
under de niirmaste åren kan det antas fä till följd att efterfrågan på patent 
och varumiirken åter kommer att öka. För bolagsbildningar har efterfrågan 
stiindigt stigit fram till iindringen av aktiebolagslagen år 1973 då antalet 
bolagsbildningar sjönk kraftigt till följd av höjningen av det miniri1ikapital 
som erfordras för aktiebolagsbildning. Höjningen medför dock ökad efter
frägan pä verkets tjiinster fram till år 1979 i fråga om registeriindringar i 
och med att kvarvarande bolag med Higre kapital iin 50 000 kr. iir tvingade 

all öka detta eller gå i likvidation. 
I fråga om krav på kvalitet iir PRY i huvudsak bundet genom bestiim

melser i lagstiftningen gällande såviil den formella som den materiella be
handlingen. l'R V striivar emellertid niedvetet efter att bedöma dessa frågor 
så praktiskt som möjligt får att tWrigenom kunna crbjuda en fullgod service 
ät sina kunder. 

PRV anser att man varken genom en iindrad avgiftspolitik eller genom 
iindrad kvalitet i iirendehandliiggningen i n:'.1gon niimnviird grad kan påverka 
efterfrågan. Resurserna måste diirför i stiillet anpassas till efterfrägan för 
att köbildning och ökade balanser inte skall uppstå. PRY fäster stor vikt 
vid att planerna på en l()rbiittrad service inom a11<·1 verksamhetsområden 
fullföljs. 

Kostnaderna för PRV:s verksamhet skall i princip tiickas av de avgifter 

des~ kunder erliigger. För att uppnå full kostnadstiickning har PRV i skrivelse 
den 29 oktober 1975 föreslagit vissa avgiftshöjningar. 

Utngsiktsplan 

PR V har bedrivit en formaliserad 1:1rigsiktig planering sedan mitten av 

1960-talet. Den t"örsta skriftniga långsiktsplanen tillkom är 1966 (LSP 66) 
och tkn andra år 1970 I LSP 70), håda omfattande tioårsperioder. Föriindringar 
inom ett flertal omr[1dcn efter tillkomsten av LSP 70 har päkallat en översyn. 



Prop. 1975176: 1110 Hila~a 12 Handelsdeparl<.'menM 57 

PRY har efter uppdrag av Kungl. Maj:t utarbetat en tredje långsiktsplan 
(LSP 75J som omspUnner perioden 1975-1985. LSP 75 har till skillnad mot 
de tidigare planerna disponerats så att de olika verksamhetsgrenarna be
handlas program vis. D1irigenom kan ut vecklingen inom varje arbetsområde 
Wttare överblickas. Utformningen innebiir också en överensstUmmelse med 
anslagsframstUllningen. LSP 75 innehåller avsnitt om verkets arbetsuppgifter 
och nuvarande miljö samt verkspolitiken till mitten av 1980-talet. Den iir 
avsedd att utgöra en vligledning för PRV i dess framtida handlande. 

Rat ional iseri ngs- och ut veck I i ngsarbete 

Utvecklingen har medfört allt större krav på PRY:s produktionsresurser. 
Stora anstrlingningar görs för att utnyttja befintliga resurser effektivare. Ett 
omfattande rationaliserings- och utvecklingsarbcte med tyngspunkten för

lagd till patent- och bolagsprogrammen inleddes under mitten av 1960-talet. 
Det omfattande rationaliseringsprogram som då påbörjades har i vlisentliga 
delar avslutats varigenom betydande rationaliseringsvinstcr uppnåtts. Nya 
viktiga rationaliseringsprojekt har dock tillkommit som bör fullföljas. 

Fi nansieri ngsbudget 

I anslagsframstiillningen Wmnas uppgifter om de inkomster som uppbiirs 
form av avgifter m. m. samt om utgifterna för verksamheten. 

Milj. kr. 

1974175 1975176 1976177 bcriiknar 
Utfall Beräknat 

PRV Föredra-
gandcn 

Inkomster 48.2 49,9 51,2 61,0 
Utgifter 46,2 50.7 55,6 56,5 
Resultat + 2,0 - 0,8 - 4,6 + 6,2 
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P/'I 1g 1;a 111sa 111111(111s r ii//11i11g 

Program 
l. Patentiirenden 
2. Varu miirkes och mönsterä-

ren den 
3. Namniirendcn 
4. Bolagsiirenden 

Varav rationaliseringsprojekt 
5. U ppdragsverksam het 

Summa kostnader 

Avgår intiikter under anslaget 
Summa anslag 

I 000-tal kr. 

1974175 
Utfall 

30 254 1 

4 391 
929 

IO 613 
( ()) 

0 
46 187 

- 161 
46 026 

1975176 
Anslag 

29 303 

4 677 
840 

10 893 
( 205) 

I 

45 714 

- I JO 

45 604 

I 976177 beriiknar 

PRV Föredra-
ganden 

36 627 35 103 

5 588 5 586 
I 179 I 127 

lJ 134 12 985 
( 445) ( 200) 

I I 

56 529 54 802 

- 175 - 175 
56 354 54 627 

'Varav fi.1r Teknisk information tKh dokume111ation 3 344. 

f'r• 1gr<1111llll'f Pa11•111iin•1u/('11 

58 

Programmet omfattar handHiggning av ärenden angående patent på upp

linningar. 

Budgetåret 1970171 inkom 17 300 ansökningar. Dlircfter har antalet an

sökningar sjunkit och beriikn<lS hudget<'ircl 1975176 bli 15 300. Antalet av

gjorda patentansökningar berHknas under samma period minska från 19 900 

till 16 700. Det innehiiren produktivitetsminskning från 125 till 107 avgjorda 

iirenden per manår. Antalet ingenjörer i manår har under perioden minskat 

från 159 till 156. Produktionsminskningen heror bl. a. på att produktionen 

under början av perioden var särskilt hög pä grund av att granskarna får 

all nedbringa balanserna s~irskilt iignade sig åt att slutbehandla ansökningar. 

och att patentavdelningen mist ett stort antal erfarna granskare. Det in

ternationella arbetet OL'h projektarbetet har dessutom ökat vilket medfört 

resursbortfall. Då produktionen överstiger efterfrågan bcriiknas balansen av 

oavgjorda ansökningar minska från 57 000 budgetåret 1970171 till 52 000 

för budgetåret 1975176. Det motsvarar f. n. en medelhehandlingstid for be

viljade patent på något under fyra år. 

.·1111<1/ iire11dc11 
Efterfrågan 
Produktion 
Ktistnadcr ( 1 000 kr.l 

lit fall 
1974175 

15 300 
16 500 
30 254' 

' Inkl. Teknisk i11formatin11 och dokumentation. 

PRV beräknar 

1975176 

15 300 
16 700 
33 893 

1976177 

15 ~()() 
16 900 
36 627 
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Programmet Patentiirenden har fr. o. m. budgetåret 1975176 sammanförts 
med det tidigare fristående programmet Teknisk information och doku
mentation. Verksamheten fOr delprogrammet Teknisk information och do
kumentation omfattar anskaffande. registrering och iordningställande av den 
dokumentation som utgör underlaget för nyhetsprövninp av patentansök
ningar samt litteraturtjänst till verkets övriga verksamhetsområden. 

Jforil" 

PRV:s målsättning är all i framtiden kunna erbjuda en i huvudsak lika 
snabb och omsorgsfull iirendebehandling som det blivande europeiska pa
tent verkets. Samtidigt skall balansen nedbringas till att motsvara ungefär 
det dubbla antalet under ett år inkomna patentansökningar. 

Antalet ansökningar beriiknas öka något fram till den tidpunkt då Patent 
Cooperation Treaty (PCTJ och European Patent Convention (EPCl träder 

i kraft. Detta beräknas ske den 1 november 1977. rnirefter sker en minskning 
fram till omkring år 1985 då ett fortvarighetstillstånd nås. 

Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beriiknats till 4 090 000 
kr. Verket anser all ett förverkligande av det s. k. 0-alternativet skulle med
föra en produktionsminskning med ca 5 '.Yo. 

PRV begär 300 000 kr. för att möjliggöra fortsatt deltagande i det in
ternationella samarbetet på patentområdet. 700 000 kr. yrkas för att ersätta 
resurser som överförts till besviirsavdelningen. För planering och utbildning 
inför EPC och PCT äskas 160 000 kr. För inköp av liisapparater för pa

tcntskrifter på mikrofilm begär verket 175 000 kr. För fortsatt rationalisering 
begiirs tillhopa 175 000 kr. varav 100 000 kr. avser utvärdering av gransk
ningssystem på databas och 75 000 kr. överföring av patentregistret till ADB. 
För utvidgning av verkets granskningsmaterial med ett system som re
kommenderas av interimskommitten för ikraftträdande av PCT begiirs 
200 000 kr. För omklassning av fälre granskningsmaterial yrkas 100 000 
kr. och för komplettering och utbyte av visst tidskriftsmaterial enligt PCT
konventionens tilliimpningsföreskrifter begiir verket 50 000 kr. PRV föreslår 
vidare att en tionde byrå inriillas på patentavdelningen och i samband därmed 
att ett göromålsförordnande .som överingenjör i F 23124 inrättas. Förslaget 
skulle enligt verkets mening innebiira effektivare utnyttjande av befintliga 
resurser. Särskilda medel fOr inriittandet .av den nya byrån. begärs inte. 

Ett belopp på 180 000 kr. som för innevarande budgetår anvisats för utgifter 
av engångsnatur har räknats bort. 

Pmgra11111wr 1 ·aru111iirk1•s- och 111iimfl'riirl'11il1•11 

Programmet omfattar registreringar och förnyelse av registrering av va
rumärken och mönster samt registrering av kommunala vapen. Antalet va
rumärkesansökningar beräknas öka från 5 500 för budgetåret 1970171 till 
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5 800 för budgetåret 1975176. Dock är all märka all antalet ansökningar 
för budgetåret 1972173 var 6 200. Minskningen från 1972173 antas bero 
på den försvagning av näringslivskonjunkturen som har kunnat miirkas 
både i Sverige och i utlandet. Den årliga produktionen beräknas under fem
årsperioden 1970171 till 1975176 förbli oförändrat 5 600 iirenden och antalet 
oavgjorda iirenden öka från 5 000 till 5 300. 

Ny mönsterlag ( 1970:485) trädde i kraft den I oktober 1970. En jiimförelse 
av efterfrågan under perioden visar all antalet mönsteransökningar beräknas 
öka från I 400 under budgetåret 1970171 till 2 400 under budgetåret 1975176. 
Produktionen beriiknas under samma tid öka från 300 till 2 400 iirenden 
per år. Antalet oavgjorda iirenden vid utgången av budgetåret 1975176 be
räknas vara I 700. 

Utfall PRV beräknar 
1974175 

1975176 1976177 

.·I mal iirl'nden 
Efterfrågan. varumiirkesan5ökningar 5 700 5 800 6000 
Produktion, varumiirkesansökningar 6000 5 600 5 700 
Efterfrågan, mönstcransökningar 2 400 2 400 2 700 
Produktion. mönsteransökningar 2 300 2 400 2 500 
Kostnader (I 000-tal kr.) 4 391 5 396 5 588 

Mo1ir 

PRV:s målsiillning för programmet iir all med bibehållande av nuvarande 
kvalitet i handliiggningen av ärendena och med minsta möjliga resurstillskoll 
fullfölja produktionsplanen som syftar till en produktion som motsvarar 
efterfrågan. 

Pris- och löneomräkningen på befintliga resurser har beräknats till 646 000 
kr. PRV anser all ett förverkligande av 0-alternativet skulle innebära en 
balansökning för såviil mönster- som varumiirkesansökningar. De senare 
skulle öka med ca 450. dvs. en förlängd viintetid med omkring en månad. 

Likhetsgranskning av ordmiirken medelst dator har pågått i niira fem 
år. För att vidmakthålla en iillfredsstiillande standard på resultatet kriivs 

en fortlöpande revision av basregistren. PRY beräknar mcdclsbehovet till 
30 000 kr. för sådan revision som skulle utföras av utomstående expertis. 

För fortsatt rationalisering som innebär försöksverksamhet med datori
serad likhetsgranskning av figurmärken begär PRY 120 000 kr. För vida
rebearbetning av projekt rörande förbättrat utnyttjande av varumärkesre
gistret hemställer PRY om en resursförstärkning med 150 000 kr. 

Ett belopp om 80 000 kr. som för innevarande budgetår anvisats för utgifter 

av engångsnatur har räknats bort. 
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Pn1gra111111e1 Na11111iire11de11 

Programmet avser handläggning av ärenden angående ändring av släkt

namn och förnamn. 
Antalet inkomna namniirenden beriiknas till 5 100 under budgetåret 

1975176 jämfört med 4 600 under 1970/71. Produktionen har i stort mot-

svarat efterfrågan. 

Utfall PR V bcriiknar 
1974175 

1975176 1976177 

A mal iirend('lf 
Ertcrfrågan 4 900 5 100 5 100 
Produktion 5 ()()() 4 900 5 100 
Kostnader (I 000-tal kr.) 929 995 1 179 

Mo1i1· 

PRV:s målsättning för programmet är att stimulera och tillgodose all
mänhetens intresse för namnbyte. Pris- och löneomräkningen har beräknats 
till 148 000 kr. För att utarbeta en ny namnbok med förslag till nya släktnamn 
erfordras 50 000 kr. och för att upprätta nytt register över befintliga sHiktnamn 
beriiknas en kostnad av 60 ooo· kr. 

Programmer 8<1/agsäre111/e11 

Programmet avser arbetsuppgifter som i huvudsak regleras i lagen 

( 1944:705) om aktiebolag. 
Antalet bolagsbildnings~irenden var under budgetåret 1970171 16 000 och 

nådde sin höjdpunkt under budgetåret 1971172 med 16 300 iirenden. En 
kraftig minskning har därefter ägt rum och för 1975176 beräknas antalet 
bli 3 000. Minskningen beror på företagna lagändringar om aktiekapitalets 

minimistorlek för nya bolag. 
Antalet inkomna registerändringsärenden beräknas under perioden 

1970/71-1975176 öka från 30 100 till 56 000. Antalet avgjorda bolagsbild
nings- och registerändringsiirenden var budgetåret 1970171 14 300 resp. 
27 500 och beräknas budgetåret 1975176 preliminärt bli 3 000 resp. 48 000. 
Balansen av registerändringsärenden beriiknas under budgetåret 1975/76 öka 

med 8 000. 

6 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr /(JO. Bilaga /:! 
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Utfall PRV bedknar 
1974/75 

1975176 1976177 

.·lnwl iiri•1!(/e11 
1 

Efterfrågan 
bolagsbi Id ni ngsiirendcn 2 500 3 000 3 500 

Produktion 
bolags bi Id ni ngsiircndcn 2 500 3 000 3 sop 

Efterfrågan 
registcriindringsiircndcn 48 000 56 000 60000 

Produktion 
rcgistcriimlri ngsiin::nden 47 300 48 000 57 000 

Kostnader ( 1 000-tal kr.) 10 613 12 725 13 134 

1 Övriga huvudpn::stationcr inom programmet iir bcstiillningar och granskning av rii
kcnskapshandlingar. 

Motir 

Med hänsyn till kundernas krav iir bolagsbyråns målsiittning bctriiffande 
samtliga iirenden att tillgodose efterfrågan utan att besviirande balanser upp

kommer. 
Pris- och löneomräkning på befintliga resurser har beriiknats till I 802 000 

kr. PRV riiknar med att antalet bolagsbildningsiircndcn åter kommer att 
öka något efter den kraftiga minskning som var en följd av de iindradc 
bestämmelser om Wgsta aktiekapital som införts genom lagen (] 973:3031 
om ändring i lagen (! 944:705) om aktiebolag. Till följd av de sista årens 
stora antal bolagsbildningar kommer emellertid under perioden övriga Uren
degrupper fortfarande att ligga på en hög nivå. Regisleriindrings:irenden 
kommer förmodligen all öka kraftigt på grund av bcstiimmelserna nm Wgsta 
aktiekapital. 

PRV anser dock att alla bedömningar av utvecklingen på sikt iir syn
nerligen oslikra. då konsekvenserna av Undring i giillande akticbolagslag, 
ny firmalag samt bolagsbyråns beslutade utlokalisering ej kan bedömas i 
dag. Ett förverkligande av 0-alternativet skulle enligt PRV medföra oac
ceptabelt höga balanser. Produktionen av rcgister:indrings:irenden och re
dovisningshandlingar skulle minska med 10 000 resp. 30 000. 

Den nya akticbolagslag som kommer att träda i·kraft elen I januari 1977 

innebär att vissa nya arbetsuppgifter tillförs bol<igsbyrån. Granskning av 
räkenskapshandlingar hlir i framtiden betydligt mer arbetskriivande iin r. i1. 
Föreläggande och utdömande av viten iir nya iirenclcn av kvalificerad natur 
som tillkommer. Till följd av de nya uppgifterna iir det nödv:indigt med 
en personalförstiirkning vid byrån. PR\' beriiknar medelsbehovct till 388 000 
kr. 

PRV avser att i samarbete med niimnden för samhiillsinformation (NSll 
informera bolag med lägre aktiekapital. iin det som kommer au vara det 
lägsta tillåtna, om aktuella förlindringar i aktiebolagslagen. för detta behövs 
115 000 kr. 
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Från riksskatteverket har begärts att avisering av registeruppgifter till or
ganisationsnummerregistret (SFS 1974: 174) skall ske två gånger i månaden 

mot f. n. en gång. Kostnaderna för databehandling ökar diirigenom med 
50 000 kr. 

Ett belopp om 240 000 kr. som för innevarande budgetår anvisats för 
utgifter av engångsnatur har räknats bort. 

Sedan budgetåret 1972/73 prövas på försök fodrad indelning av byråns 

arbetsenheter. PRV har i skrivelse den 26 maj 1975 hemställt att en ny 

organisation grundad på nämnda försöksverksamhet och de erfarenheter 
som vunnits under perioden fastställs att träda i kraft den I juli 1976. För

söksorganisationen har enligt verkets mening visat sig ha den nexibilitet 

som är nödvändig för att smidigt kunna anpassas till förändringar av efter

frågan och ärendestruktur. Framställningen har remissbchandlats av stats

kontoret och riksrevisionsverket. Bägge remissinstanserna föreslår att får
söksorganisationen skall faststiillas att giilla tills vidare men anser att en 

ny utredning bör göras när bl. a. konsekvenserna av den nya aktiebolagslagen 

och omlokaliseringen av byrån till Sundsvall kan överblickas. Statskontoret 

hiinvisar också till den pågående utredningen om handelsbolag samt till 
en av kontoret påbörjad utredning om kommissionärsverksamheten hos 

statliga myndigheter. vilka bör avvaktas inför den föreslagna nya översynen. 

Progra1n1nr'I Uppr/rag11·1'rksa111h1'/ 

Programmet omfattar bl. a. nyhetsgranskning av uppfinningar utan sam

band med patentansökan. publiceringsverksamhet, likhetsgranskning av va
rumärken och mönster utan samband med ansökan, utfärdande av regi

streringsbevis får aktiebolag. samt extern utbildningsverksamhet, informa
tion och service. 

Programmet har successivt utökats och verksamheten anpassas inom gäl
lande ramar till efterfrågan. 

Efterfrågan' resultat 
Efterfrågan. nyhctsgranskning m. m. 
Efterfrågan, registreringsbcvis 
Kostnader (1 000-tal kr.) 
Intäkter (I 000-tal kr.) 
Resultat (I 000-tal kr.) 

Utfall 
1974175 

2 554 
102 000 

6 818 
6 778 

40 

PRV beräknar 

1975176 

3 000 
125 000 

7 220 
7 701 

+ 481 

' Avser endast två av ncra prestationstypcr inom programmet. 

1976177 

3 325 
125 000 

7733 
8 050 

+ 317 

Uppdragsverksamheten beräknas disponera sammanlagt 80,3 manår under 
budgetåret 1976177. 
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f'n 1gra111111<'f Bc"·iirsiir<'l/1/l'/1 

Programmet iir ett internprogram, vars kostnader IOrdelas på huvudpro
grammen med hiinsyn till den omfattning det tas i anspråk. Programmet 
avser prövning av besviir ang[1ende patent, varumiirken, mönster och namn 
samt avgivande av utlätande till domstolar i mål angående dessa ärenden. 

Antalet inkomna besviirsiirenden rörande patent per år bcriiknas under 
perioden 1970/71-1975/76 minska från ca I 200 till 950 iiremlcn. Antalet 
avgjorda iirenden per år under samma period beriiknas förbli oföriindrat 
950. Halansen av oavgjorda iiremlcn beriiknas vid utgången av budgetåret 
1975176 uppg[1 till 2 870 dvs. motsvara en viintetid på ca tre år. Produktionen 

vad giiller avgjorda besviir avseende varumiirken. mönster och namn har 
i stort motsvarat efterfrågan. 

Jfolil' 

PRV:s mälsiittning for programmet iir en genomsnittlig behandlingstid 

för besviirsiirenden rörande patent som inte överstiger två år. 
Pris- och löneomriikning pä befintliga resurser har beräknats till 356 000 

kr. En meclelsram enligt 0-alternativet skulle medföra en balansökning med 

ca 50 patentiirenden vilket PRV anser orimligt. 

Prog1w1111w1 Cl'lllml acl111i11is1m1io11 

Programmet iir ett internprogram. vars kostnader fördelas på huvudpro
grammen med hiinsyn till den omfattning det tas i anspråk. Under pro
grammet redovisas administrativa byrån samt planerings- och utvecklings

enheten . 

. \!u1ii· 

:\dministrativa byräns mälsiittning iir att tillhandahälla sådan central eko
nomi- och personaladministrativ information och service att en effektiv 
styrning mot formulerade del- och huvudmäl möjliggörs inom de olika pro
gram verksamheterna. 

\falsiittningen for planerings- och utvecklingsenheten iir bl. a. att göra 
PR V biittre rustat för en anpassning av verksamhetens inriktning och den 
rramtida verkspolitiken efter de krav som en ny internationell miljö och 
olika intressentgrupper i framtiden beriiknas komma att stiilla på PRV samt 
att genom rationaliserings- och utvecklingsarbete uppnå ett effektivare ut
nyttjande av de resurser som stiills till PRV:s förfogande. 

Pris- och liineomriikning pä befintliga resurser har beräknats till 1 224 000 

kr. 0-alternativet skulle innebiira en minskning av central administration 
med fem till sex personer. Detta skulle medföra forsiimrad intern service 
( vaktmiisteri, telefonviixel, kopiering) m. m. vilken ~i ven skulle drabba PRV:s 
kunder. För planerings- och utvecklingsenhetcn skulle detta alternativ i 
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första hand medföra att tidsplanerna för rationaliseringsprojektcn måste för
liingas med åtföljande negativ inverkan p<~ rntionaliscringsresultatcn. 

PRV bcgiir ett resurstillskott på 50 000 kr. för bcmanningsplanering och 
personalutveckling. Beloppet motsvarar en halv handHiggartjänst. För ut
bildning av verkets personal yrkas 170 000 kr. för den alltmer omfattande 
ADB-driften krävs en förstärkning av operatörspersonalen. PRV beriiknar 
för ändamålet 66 000 kr. vilket motsvarar en assistenttjiint. 

Ett belopp om 60 000 kr. som for innevarande år anvisats för utgifter 
av engångsnatur har räknats bort. 

Pc'rsr111a/fi·dgr1r 

1974175 1975176 1976177 heriiknar 

PRV Föredra-
ganden 

Personal I manår) 
Handläggande 304 304 316,5 306.5 
Övrig 340 344 350 347 

644 648 666.S 6S3.S 

PRV beräknar att ett genomforande av dess förslag under programmen 
kräver en personalökning som motsvarar 18,5 manår varav 12,5 avser hand
läggare. 

/-i.irec/raga 11c/c'11 

Patent- och registreringsverket CPR V) har utarbetat en ny långsiktsplan 
<LSP 75) som omspiinncr tiden fram till mitten av 1980-talet. LSP-75 har 
remissbehandlats. Ett viigande skiil for tillkomsten av LSP 75 har varit 
utvecklingen inom det internationella patentsamarbetet. Andra föriinclringar 
inom PRV:s verksamhet som har påkallat en översyn sedan tillkomsten 
av LSP 70 är t. ex. utvidgning av den på alfärsmiissigt" sätt bedrivna upp
dragsverksamheten, nya arbetsuppgifter genom iindrad lagstiftning. omlo
kalisering av bolagsbyrån och fördjupad förvaltningsdemokrati. 1 arbetet 
med LSP 75 har PRV striivat efter att beakta olika intressenters synpunkter 
vilket har skett gnoms. k. hearings med representanter för PRV:s kunder. 
PRV:s personal har beretts möjlighet till ett aktivt deltagande i hela pla

neringsarbetet. 
Jag delar flertalet remissinstansers i stort sett positiva uppfattning om 

LSP 75. LSP 75 bör av PRV kunna utnyttjas som styrinstrument och un

derliitta utformandet av medellånga verksamhctsplaner och årliga anslags
framstiillningar. För PRV:s kunder och personal bör LSP 75 utgöra en god 
grund för bedömningen av den framtida utvecklingen. Jag anser att denna 
typ av långsiktig planering bör fortsiilla och nya planer utarbetas med jiimna 

mellanrum. 
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Jag övergår nu till att behandla PRV:s förslag till mcdelstilldelning för 
nästa budgetår. 

PRV tar aktivt del i det internationella patentsamarbetet. För anpassning 
till patentsamarbetsavtalet (Patent Coorperation Treaty, PCTl och den eu
ropeiska patentkonventionen (European Patent Convention, EPCl krävs en
ligt PRV ett ingående planerings- och förberedelsearbete. För berörd personal 
krävs en fördjupad språkutbildning ävensom patenträttslig utbildning. Jag 

har räknat medel för dessa åtgärder. 
Alltfler patentverk ger ut sina patenskrifter i form av mikrofilm i stället 

för tryck vilket medför att särskilda läsapparater behövs. Jag beräknar I 00 000 
kr. för detta ändamål. 

PRV har begärt medel för ytterligare rationaliscringsverksamhet inom 
{lrogra111111c1 flilll'llläre11de11 varav 100 000 kr. avser utviirdering av system 
med nyhetsgranskning på databas och 75 000 kr. avser ut veckling av ett 
datasystem för registrering av patent och uppbörd av patentavgifter. Jag 
beräknar 50 000 kr. för utviirdering av system med nyhetsgranskning på 
databas men anser att projektet rörande registrering av patent på databas 
bör anstå. 

Enligt PCT-konventionens tillämpningsföreskrifter skall internationell 
granskningsmyndighet i sin granskning använda viss faststiilld minimido
kumentation vilket innebär att PRV för att uppfylla detta krav måste kom
plettera sitt tidskriftsmaterial. Jag beräknar 50 000 kr. för sådant material. 
Interimskommitten för ikraftträdande av PCT rekommenderar samarbete 
med den engelska organisationen lNSPEC <Information Services in Physics, 
Elcctrotechnology, Computcrs and Control of thc Institution of Electrical 
Engineers, London) vilket leder till krav på en volymökning av teknisk 
litteratur. Får Sverige ställning som internationell granskningsmyndighet 
blir årskostnaderna för det utvidgade systemet (PAL Full-Text Copy Service) 
200 000 kr. vilket belopp jag räknat med för att ställas till PRV:s förfogande 
vid den tidpunkt då behov uppstår. En arbetsgrupp inom WIPO kan komma 
att rekommendera att äldre granskningsmaterial skall omklassiticeras enligt 
ett internationellt patentklassiticeringssystem Ontcrnational Patent Classi
tication, IPC) vilket för Sveriges del kan medföra årskostnader på 100 000 
kr. I avvaktan på utredningsresultatet är jag inte beredd att ta stiillning 
till frågan. 

Jag kan inte tillstyrka att en tionde byrå inrättas på patentavdelningen. 
Inte heller kan jag biträda PRV:s yrkande avseende ersättning för resurs
bortfall för internationellt patentsamarbete vilket jag anser ingår i PRV:s 

ordinarie arbetsuppgifter. Ersättning för resurser som överförts till intern
programmet bcsvärsärenden lir jag inte beredd att ta stiillning till innan 
resultatet av utredningen om besvärsavdelningens organisation och arbets
former (H 1973:01 l föreligger. 

Inom f1/'0gram111e1 rnmmärkes- och 111iins1eräre11de11 beräknar jag medel för 
revision av det databaserade registret för likhetsgranskning av ordmiirken. 
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För fortsatt rationaliseri11g inom varumlirkesbyrån har PRV begärt medel. 
Förslagen har remisshehamllats. Jag ansluter mig till remissinstansen som 
anser att PRV hör koncentrera sig på det projekt som syftar till att förbättra 
utnyttjandet av varumärkesregistret medan fortsatt utvecklingsarbete med 
datorgranskning av figurvarumiirkcn får bli beroende av studien av det förra 
projektet. I studien bör belysas hur manuella och maskinella delrutiner mest 
ändamålsenligt kan sammanfogas till ett integrerat system för byrån. Jag 
heriiknar 150 000 kr. för projektet avseende förbättrat utnyttjande av va
rumärkesregistret. Innan medlen stiills till PRV:s förfogande bör PRV re

dovisa en nlirmare projektplan får att ge en säkrare bedömning av projektets 
omfattning och kostnader. 

Under f'mgra111111c1 1w11111ärc/l{/c11 räknar jag medel för utarbetande av en 
ny namnbok med förslag till nya sliiktriamn och fö'r ett nytt register över 
befintliga släktnamn. 

För de nya arbetsuppgifter som !liggs på holagshyrån i anslutning till att 
den nya aktieholagslagen tdder i kraft berliknar jag inom f'mgra1111111'/ ho

lagsäre11clc11 en resursförstlirkning med 250 000 kr. PRV:s yrkande om medel 
för information om aktuella ändringar i aktiebolagslagen har remissbehancl

lats varvid remissinstansen har ansett sådan information vara en angelägen 
uppgift. Jag beriiknar ett belopp på 115 000 kr. Kostnader för databehandling 
av uppgifter till organisationsnummerregistret (SFS 1974: 174) bör finansieras 
enligt de principer som gliller för uppclragsverksamhet. Denna verksamhet 
bör från och med budgetåret 1976177 redovisas under programmet upp
dragsverksamhet. Jag har cllirför r~iknat ner anslaget med elen nuvarande 
årskostnaden härför. 50 000 kr. 

Under i111Cmf'mgra111111c1 u'111ral ac/111i11i.wa1i1111 har PR V begiirt medel för 
resursförstärkning för personalplanering samt medel får presonalutbilclning 
utöver den S:irskilda språkutbildning som kriivs för internationell anpassning. 
Utbildningen avser hl. a. förvaltningskurser i samarbete med statens per
sonalutbildningsnämncl <PUN) och språkutbildning pil fritid. Jag delar PRV:s 
uppfattning om behovet av sådana åtgärder. För personalplanering beräknar 
jag 50 000 kr. och för personalutbildning 170 000 kr. Därutöver beräknar 
jag 66 000 kr. för assistentpersonal med uppgifter inom ADB-funktionen. 

PRV har hemstmlt att en ny organisation som prövats på försök sedan 
budgetåret 1972/73 vid bolagsbyrån skall fastställas att gälla fr. o. m. elen 
I juli 1976. Jag anser i likhet med remissinstanserna att ny organisation 
nu bör fastställas for holagshyrån. 

Kostnaderna för PRV:s verksamhet skall tiickas av de avgifter dess kunder 
er!ligger. Avgifterna under varje program skall i princip ge full kostnads
tiickning. Enligt tidigare beslut av riksdagen giiller detta dock inte för pro
grammet namnärenden (prop. 1963:37. LIU 1963:31, rskr 1963:307). De 

avgifter som PRV:s kunder skall erliigga bör emellertid tiicka de totala kost
naderna för patent- och registreringsvlisendet dvs. också externa kostnader 
t. ex. de som iir förknippade med det internationella patentsamarbetet. För 
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att uppnå det målet bör täckningsgraden alltid ligga över 1,0. Samtidigt 
måste det beaktas att fastställda avgifter kan ges viss varaktighet. Avgifterna 
bör därför sättas så att utrymme finns för variation av täckningsgraden. 
Som framgår av PRV:s anslagsframställning skulle täckningsgraden bl. a. 
till följd av 1975 års avtalsrörelse komma att sjunka under 1,0 om inte 
avgiftsförändringar vidtas. Avgifterna kommer därför att höjas fr. o. m. den 

1 mars innevarande budgetår. 
Min beräkning av det totala medclsbehovet framgår av programsamman

ställningen för PRV. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Pmc111- och rcgisrrcringwerkcr för budgetåret 1976177 anvisa 
ett förslagsanslag av 54 627 000 kr. 

E 2. Särskilda kostnader fiir förening..,- 111. fl. regi..,tcr 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

5 734 835 

5 500 000 
5 800 000 

Från detta anslag bestrids llinsstyrelsernas annonskostnader för att kungö
ra sådana anmUlningar som skall tas in i förenings- och handelsregistren. 

Avgifter. som flyter in i samband med anmälningarna, redovisas på stats
budgetens inkomstsida under titeln Avgifter för registrering i förenings
m. fl. register. Avgifterna avses tiicka kostnaderna under detta anslag samt 
länstyrelsernas handläggningskostnadcr i samband med anmiilningarna. För 
budgetåret 1974175 har inkomsttiteln redovisats med 3 460 000 kr. 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 5,8 milj. kr. 
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Särskilda kosr11ader/iirfih·c·11i11gs- 111 • .fl. rcgisrer för budgetåret 
1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 5 800 000 kr. 
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F. EKONOMISKT FÖRSVAR 

F I. Öwrst~ relscn för ekonomiskt försrnr 

För i~nevarande budgetår har till Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 
anvisats ett förslagsanslag av I 04 044 000 kr. 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallades den 2 april 1971 
sakkunniga för all utreda beredskapen i fråga om viss varuförsörjning. De 
sakkunniga har i augusti 1975 avlämnat betänkandet (SOU 1975:57) Va
ruförsörjning i kristid. 

Kungl. M<tj:t bemyndigade den 22 mars 1974 chefen för handelsdepar
tementet att tillkalla sakkunniga för att utreda vissa beredskapsfrågor inom 
energiområdet. De sakkunniga har i september 1975 lagt fram sitt betänkande 
(SOU 1975:60 och 61) Energiberedskap i kristid. 

I avvaktan på att beredningen av dessa frågor slutförs bör anslaget nu 
tas upp med oförändrat belopp. 

Under åberopande av det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ~imnet. till Örcrs1rrd1c·11 

Jiir 1'ko110111isk1 /iirsrnr för budgetåret 1976177 beriikna ett för

slagsanslag av I 04 044 000 kr. 
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KAPITALBLOGETE~ 

V: Fonden för låneunderstiid 

V:6 Lån till uth~ J!J!rrnd a\ oljelai,:rini,:l'n 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört vid anmiilan av förslags

anslaget F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, hemstiiller jag att re

geringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proiJosition i ämnet, till l.å111ill whrgg11acl 

al' o/ielagri11ge11 för budgetåret 1976177 beräkna ett investerings

anslag av 5 800 000 kr. 

V:7 Lån till teko-, sko- och garveriindustrier 

Med hänvisning till vad jag tidigare anfört vid anmälan av förslagsanslaget 
F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar, hcmstliller jag att regeringen fö
reslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Ldn till teko-. 

sko- och garl'rrii11d11stricr för budgetåret 1976177 beräkna ett 
investeringsanslag av 10 000 000 kr. 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

361 627 

I 500 000 
2 000 000 

Reservation 1 138 373 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringsstöd i form av avskrivnings
och investeringslån enligt förordningen ( 1973:608) om statligt stöd till kom
mersiell service i glesbygd. Lånen beviljas av konsumentverket. som vid 
prövningen av stödlirenden histås av en till verket knuten rådgivande nämnd, 
glesbygdsnämnden. 

Krll/Sllllll'llf\'l'/'kl'I 

På grundval av vissa angivna antaganden om inkommande ansökningar 
beräknas medelsbehovet till 2 500 000 kr. 

Fiiredmga11c/1 ·11 

Jag bcriiknar medclshehovet till 2 000 000 kr. och hemstiiller att regeringen 
föreslår riksdagen 

att till Ld111ill i11vc.1·1cri11gar/iir ku111111c1siell s1·n·iu' i g/esh1·gcl för bud
get{iret 1976177 anvisa ett investeringsanslag av 2 000 000 kr. 
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Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört vid anmiilan av förslags
anslaget F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar. hemstiiller jag att re
geringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i iimnet ·till Lagri11gfiir he

rcdskapsii11damdl för budgetåret 1976/77 beriikna ett investe
ringsanslag av 40 000 000 kr. 

IX: Diverse kapitalfondl'r 

1\:8 Fiirrådsanläggningar rn. 111. 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört vid anmiilan av förslags
anslaget F I. Överstyrelsen för ekonomiskt försvar hemstiiller jag att re
geringen föreslår riksdagen 

att, i avvakt<lll på siirskild proposition i iimnet, till Fiirrd1Aa11/ägg-

11i11gar 111. 111. får budgetåret 1976177 beriikna ett investerings
anslag av 77 100 000 kr. 
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Ri/aga I 

Fiirslag lill 
Lag 0111 ändring i lagrn ( 1975:490) 0111 brslutandrriitt för Sn~riges ex1iortråd 
hl'träffandl' hand(•lssl'krl'lerare 111. 111. 

1 liirigenorn föreskrives att I ~ lagen ( 1975:490) om beslutanderlitt för Sve
riges exportdtd betriiffande handelssekreterare m. m. skall ha nedan angivna 

lydelse. 

V11rnra11dc fl·c/c/sc 

Enligt de närmare föreskrifter re
geringen beslutar får Sveriges export

råd 
1. genom anvisningar för den all

miin na inriktningen planera och leda 
handclssckreterarnas verksamhet, 

2. besluta rörande handelssekre
terares anstiillnings- och arbetsvill
kor, i den 111än dessa ej bestämmes 
genom avtal eller beslutanderätten 
enligt siirskilda bestämmelser till
kommer myndighet. dock ej i fråga 
om tillsiittning av eller skiljande från 
tjiinst. liikaruntkrsökning. discipli
niir bestraffning. llyttningsskyldig
het eller a1·stiingning l'rfo tjiinstgö
ring. samt 

3. besluta rörande statliga stipen
dier till praktikanter hos handelssek

rctcrare eller hos svenska handels
kamrar i utlandet. 

li.ire1/agc11 lrclclse 

Enligt de niirmare föreskrifter re
geringen beslutar får Sveriges export
råd 

1. genom anvisningar får den all
miinna inriktningen planera och leda 
handelssek reterarnas verksam het. 

2. besluta rörande handclssekre
terares anstiillnings- och arbetsvill
kor. i den mån dessa ej bestiimmes 
genom avtal eller beslutanderiitten 
enligt särskilda bestiimmclser till
kommer myndighet. dock ej i fråga 
om tillsiittning av eller skiljande från 
tjiinst. liikarundersökning. discipli
niir bestraffning. nyttningsskyldig
het eller avstHngning från tjiinstgö
ring. 

3. besluta rörande statliga stipen
dier till praktikanter hos handelssek

reterare eller hos svenska hanclels
kamrar i utlandet, 

4. hes/uw riira11de srat/iga bidrag 

till l"iclare111hild11i11g i itlll'l"llatin11el/ 

111c11·k11acls/iiri11g. 

Vid utövande av befogenhet som enligt första styäet tillkommer rådet 

skall rådet i sak tilliimpa de föreskrifter som skulle giilla fiir statlig för-
valtningsmyndighet motsvarande fall. 

Denna lag triider kraft den 1 juli 1976. 
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Sid. 
I Översikt 

18 
19 
19 
19 
20 
20 

DRIFTBUDGETEN 

A. I Iandelsdepanementet m. m. 

Handelsdepartementet 
Kommitteer m. m. 
Extra utgifter 
Krigsmaterielinspektionen 
Kostnader får nordiskt samarbete 
Nordiska ministcrrådssekretariatet 

B. Friimjande av utrikeshandeln m. m. 

21 Sveriges exportråd 
23 Handelssekreterare 
26 Exportföimjande åtgärder 
27 Utbildning i internationell marknadsföring m. m. 
39 Importkontoret for u-landsprodukter 
40 Sveriges turistråd 

43 
45 

46 

48 
49 
50 
50 

C. Kommerskollegium m. m. 

Kommerskollegium 
Bidrag till vissa internationella byråer m. m 

Kostnader får vissa n~imnder m. m. 

D. Pris-, konkurrens- och konsumentfrågor 

Marknadsdomstolen 
Niiringsfrihetsombuclsmannen 
Konsumentombudsmannen 
Statens pris- och kartellniimnd 

52 Konsumentverket m. m. 
53 
53 
53 
53 

Förvaltningskostnader 
Forskning m. m. 
Allmänna rcklamationsniimnden 
Bidrag till kommersiell service i glesbygd m. m. 

' Beräknat belopp 

73 

8 533 000 
2 700 000 

150 000 
338 000 
250 000 

7 148 000' 

19 119 000 

2 700 000 
15 419 000 
16 931 000 
1 773 000 

I 000 
23 000 000 

59 824 000 

16 993 000 
852 000 
662 000 

18 51171100 

I 197 000 
2 403 000 

2 630 000' 
19 440 000 

19743000' 
I 695 000' 
2 446 000' 
2 500 000 

52 054 000 
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56 
68 

69 

E. Patent- och registreringsverkct 

Patent- och registreringsverket 
Särskilda kostnader för förenings- m. Il. register 

F. Ekonomiskt försvar 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar 

74 

54 627 000 
5 800 000 

60 .t27 0011 

111.t 11.t.t 0011 1 

Summa for driflhudgl'll'll 313 975111111 

KAPITALBUDGETEN 

V. Fonden för låneunderstöd 

70 Lån till utbyggnad av oljelagringen 5 800 000 1 

70 Lån till teko-, sko- och garveriindustrier 10 000 000 1 

70 Lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd 2 000 000 

71 

71 

VIII. Fonden för heredskapslagring 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar delfond: 
Lagring for heredskapsiindamål 

IX. Diverse kapitalfonder 

Förrådsfonden för ekonomiskt försvar: 
FörrådsanHiggningar 111. m. 

17 81111 000 

.tll 111111 llotl, 

77 11111111111, 

Summa for kapitalhudgeten 13.t 91111111111 

Totalt fiir handel ... deparll'ml'nll'I .t.t8 875111111 

72 Förslag till lag 0111 ändring i lagen (! 975:4901 om be
slutanderätt för Sveriges exportråd beträffande handels

sekrcterare m. m. 

' Beräknat belopp. 
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Bilaga 13 till budgetpropositionen 1976 Prop. 1975/76:100 
Bilaga 13 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Översikt 

Till arbetsmarknadsdepartementet hör frågor om arbetsmarknad, arbets

miljö, invandring och svenskt medborgarskap samt regional utvecklings

planering och regionalpolitiskt stöd. 

Målen för sysselsättningspolitiken har vidgats till att omfatta inte bara 

åtgärder för att bekämpa den öppna arbetslösheten utan också att underlätta 

ett ytterligare utträde på arbetsmarknaden och höja sysselsiittningsgraden. 

Uppkommande arbetsmarknadsproblem skall mötas redan inne på arbets

platserna. Vidare skall åtgärder med kraft sättas in för att bereda arbete 

och utbildning åt dem som trots allt blir arbetslösa eller som är nytillträdande 

på arbetsmarknaden och inte kan finna anställning. 

I lägen med en totalt sett vikande efterfrågan är det en viktig uppgift 

för sysselsättningspolitiken att medverka till att alla arbetskraftsresurser tas 

i anspråk för att klara angelägna investerings- och utbildningsuppgifter. Här

igenom dämpas effekterna av konjunkturavmattningen. När konjunkturen 

vänder är produktionsapparaten å andra sidan väl förberedd. lnflationsten

denser och produktionsbegränsningar till följd av brist på yrkeskunnig per

sonal och bristande kapacitet i övrigt kan därmed motverkas. 

I linje med dessa principer har reformarbetet under de senaste åren inriktats 

på att förstärka arbetsförmedlingen med personal och teknisk utrustning 

och att tillföra arbetsmarknadspolitiken nya medel av typ lagerstöd och 

stöd till utbildning i företag. De syssclsättningsinsatser som nyligen har 

beslutats av riksdagen och som i dag har kompletterats av regeringen har 

sin tyngdpunkt i åtgärder av detta slag. I det följande Higgs fram förslag 

om en fortsatt förstärkning av arbetsförmedlingen. Bl. a. tillförs arbetsmark

nadsverket ytterligare medel motsvarande 250 tjänster . ADB-platslistorna 

vidgas till ytterligare sju län. De omfattar därmed ca 90 ",, av platsmaterialet. 

Obligatorisk platsanmälan införs i tre län. Prov med sökning och matchning 

görs vid vissa kontor. Personalutbildningen utökas kraftigt. 
Genom personaliillskottet ökar AMS möjligheter att friimja anställning 

av personer med arbetshinder. främst genom medverkan i anpassnings

grupperna. Med samma syfte föreslås höjda bidrag till arbetsbiträde åt han

dikappade samt förbättrade bidrag och lån vid köp av bil. Höjda bidrag 

föreslås till driften av verkstiider för skyddat arbete och får träning. 

Förslag till lag om medbestämmande i arbetslivet utarbetas f. n. Lagen 

skall ge de anställda utvidgad förhandlingsrätt, rätt till information, nya 

I Riksdagen !975176. I sam/. Nr JflfJ. Bilaga 13 
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möjligheter att nå avtal om medinOytande samt företräde vid tolkning av 
avtal över ett brett område. Förslaget föreläggs riksdagen under våren och 
den nya lagstiftningen avses träda i kraft den 1 januari 1977. 

Betydelsefulla föriindringar i arbetarskyddslagstiftningen genomfördes 

med verkan från den I januari 1974. Den lokala skyddsorganisationen stärk
tes och elen offentliga tillsynsorganisationen byggdes ut. Utreclningsverk
samheten har därefter fortsatt inom arbetsmiljöutredningen. Förslag till ny 

arbetsmiljölag vänt.ts i början av år 1976. Inför det omfattande arbete med 
nya tillämpningsföreskrifter och anvisningar som erfordras i samband med 
en ny lagstiftning och för att klara de akuta anspråk som ställs på arbe

tarskyclclsverket föreslås en ytterligare förstärkning av verket med 80 tjänster. 

Riktlinjerna för den framtida invandrar- och minoritetspolitiken lades fast 
av statsmakterna våren 1975. Samtidigt fattades beslut om stöd till invandrar

och minoritetsorganisationer för deras verksamhet, till trossamfund och or
ganisationer för avgränsade projekt som friimjar invandrarnas sociala och 
kulturella situation och till kommuner och fackliga organisationer för pro
jektverksamhet av försökskaraktiir. Samhiillsinformationen till och om in
vandrarna ökades. Ytterligare förbättringar i dessa avseenden föreslås nu. 

Under nu pågående riksmöte har beslut fattats om kommunal rösträtt 

och valbarhet för invandrare samt om betydande iindringar i utlänningslagen. 
Arbetet på en ny utlänningslag förs vidare. Förslag om ändringar av med
borgarskapslagen kommer att läggas fram under våren. Inom utbilclnings
området pågår arbetet med att förbättra invandrade barns och vuxnas si
tuation. Yrkesutbildning på invandrarspråk anordnas inom ramen för ar
betsmarknadsutbildningen. Där ges också möjligheter att fä utbildning i 

svenska. 
En aktiv lokaliseringspolitik har bedrivits sedan mitten av 1960-talet. All

männa mål för regionalpolitiken fastställdes av 1970 års riksdag. Är 1972 antog 

statsmakterna ett regionalpolitiskt handlingsprogram. På basis av utviirde
ringen av Länsplanering 1974, som nu är avslutad, kan konstateras att den 
förda politiken varit framgångsrik. De storregionala obalanserna har minskat. 
Lokaliseringspolitiken har medfört att industrisysselsättningen har utveck
lats mera positivt i stödområdet än i övriga delen av landet. 

På grundval av resultaten av Länsplanering 1974 och sysselsättningsut
redningens första etapp kommer förslag om den framtida sysselsiittnings

och regionalpolitiken att läggas fram för riksdagen under år 1976. Ramen 
för regionalpolitiskt stöd har för femårsperioden 1973174-1977 /78 fastställts 

till 2 500 milj. kr. Ramen föreslå<; nu höjd med 1 500 milj. kr.. varav för 
lokaliseringsbidrag/avskrivningslån 400 milj. kr. och för lokaliseringslån 
l 100 milj. kr. 
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Arbetsmarknad 

Sysselsättningen har ökat under år 1975. Antalet sysselsatta enligt arbets

kraftsundersökningarna (AKU) uppgick till 4 121 200 under tredje kvartalet 

1975, vilket innebär en ökning med 94 800 personer i jämförelse med mot

svarande kvartal år 1974. Detta är det högsta tal för sysselsättningen som 

någonsin uppmätts i AKU. Kvinnorna svarar för praktiskt taget hela ök
ningen av de sysselsatta. 

Allfalet sysselsatta enligt arbetskra/isundersökningama (AKU) åren 1972-1975. 

kvarralsgenomsnitt m· mcJnadsdata (/ 000-ta/) 

Tidsperiod 1972 1973 1974 1975 

Totalt 
l:a kv. 3 808 3 813 3 879 3 994 
2:a kv. 3 877 3 879 3 937 4 056 
3:e kv. 3 898 3 941 4027 4 121 
4:e kv. 3 866 3 900 3 991 

Män 
l:a kv. 2 262 2 260 2 276 2 311 
2:a kv. 2 300 2 299 2 303 2 335 
3:e kv. 2 329 2 338 2 354 2 380 
4:e kv. 2 290 2 295 2 318 

Kvinnor 
l:a kv. 1 546 1 553 1 603 1 683 
2:a kv. 1 577 1 580 1 634 1 721 
3:e kv. 1 569 1 603 l 673 l 741 
4:e kv. l 576 1 605 1 673 

Orderingången till industrin har mattats under år 1975. Under främst 

andra halvåret inträdde en försvagning i efterfrågan på arbetskraft inom 

industrin. Detta kom till uttryck i arbetsförmedlingens statistik över obcsatta 

platser och i antalet under månaden nyanmälda platser. Konjunkturbaro

metern beskrev motsvarande utveckling. Enligt denna uppgav 51 % av 

företagen i mars 1975 att de hade brist på arbetskraft. I juni och september 

hade motsvarande siffra sjunkit till 47 resp. 39 % . 

Inom byggnadsverksamheten minskade arbetslösheten markant trots en 

totalt sett vikande byggproduktion i första hand inom bostadsbyggandet. 

Nedgången i bostadsbyggandet har dock i viss utsträckning kompenserats 

genom ökad aktivitet på andra delar av byggarbetsmarknaden. såsom in

dustribyggande och ombyggnadsarbeten. 

Arbetslösheten var låg enligt såväl AKU som de erkända arbetslöshets

kassornas räkningar. I månadsskiftet oktober-november 1975 uppgick an

talet arbetslösa kassamedlemmar till ca 35 750 personer. varav 49.3 <16 var 



Prop. 1975176:100 Bilaga 13 Arbetsmarknadsdepartementet 4 

över 60 år och 31 % över 65 år. De regionala skillnaderna i arbetslöshetsnivå 

kvarstår i huvudsak. 
Läget på arbetsmarknaden har således varit lörhållandevis gynnsamt. Här

till har bidragit dels en hög arbetskraftsefterfrågan inom den offentliga sek

torn, som till stor del kunnat ta emot tillskottet av kvinnor, dels lagarna 

om anställningstrygghet. Dessa har lagt ett större socialt ansvar på arbets

givarna för de anställdas inkomst och syssclsiittning. Till den gynnsamma 

utvecklingen har också bidragit de aktiva insatser som gjorts för att i första 

hand möta uppkommande sysselsättningsproblem inne i företagen. HUr av

ses bl. a. regeringens beslut vid mitten av år 1975 att låta företagen utnyttja 

de allmänna och särskilda investeringsfonderna samt arbetsmiljöfonderna. 

Företagen lick samtidigt möjlighet att överföra medel från investeringsfond 

till lagerinvesteringskonto. Vid samma tidpunkt infördes siirskilt statsbidrag 

till lagerökning till företag som bibehöll sin sysselsiittningsgrad. Fram till 

mitten av december månad 1975 hade 533 ansökningar inkommit. Dessa 

berörde företag med ca 126 000 arbetstagare och grundades på en beriiknad 

lagerökning om ca 3,2 miljarder kr. 

Vid riksmötets öppnande i oktober 1975 lade regeringen fram ett 25-
punktsprogram med förslag till sysselsättningsskapande åtgiirder inom en 

kostnadsram av ca 2 000 milj. kr. Häri ingick bl. a. industribestiillningar. 

offentliga investeringar och andra åtgärder för att hävda sysselsättningen 

under främst vintern 1975-1976, liksom en rad insat_ser i form av utbildning 

m. m. för att ge arbete och yrkeskunskap åt ungdomar. Verksamheten med 

personalutbildning i kombination med ersiittare inom vård- och barnstu

gesektorn vidgades till att gälla hela den kommunala sektorn. Utbildnings

bidragen höjdes den I oktober 1975 liksom statsbidragen till kommunala 

beredskapsarbeten för ungdomar. Under senare delen av år 1975 har ar

bctsmarknadsverket fått personaltillskott motsvarande I 00 tjänster för sär

skilda insatser för ungdomar, delvis i samarbete med den statliga syssel

sättningsutredningen. 

De senare åtgärderna betingades av att den minskade efterfrågan på ar

betskraft under senare delen av år 1975 främst medfört problem för ung

domar och andra nytillträdande på arbetsmarknaden. Även om arbetslös

heten bland ungdomar totalt sett sjönk mellan åren 1974 och 1975 utgjorde 

den en förhållandevis högre andel av hela arbetslösheten. Siirskilt gäller 

detta ungdomar i åldern 16-19 år som saknar yrkesutbildning. Situationen 

för denna åldersgrupp är dock markant bättre än året innan. Arbetslösheten 

minskade från 7.2 ();j tredje kvartalet 1974 till SJ '!,i under motsvarande 

kvartal 1975. 
För år 1976 föreligger betydande svårigheter att bedöma hur arbetsmark

nad och sysselsättning kommer att utvecklas. En försvagning kan viintas 

av arbetskraftsefterfrågan inom bl. a. tillverkningssektorn. Den bör i viss 

·utsträckning kunna motverkas av en samtidig god efterfrågan inom friimst 
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den offentliga tjänstesektorn. Syssclsiittningen bör vidare kunna hävdas med 
hjälp av de åtgiirder statsmakterna beslutat, av vilka flera träder i kraft 
vid årsskiftet. 

Den sysselsättningspolitiska beredskapen har höjts successivt under år 
1975. En fortsatt bred sysselsiittningspolitisk beredskapsplanering pågår för 

all möta uppkommande problem inne på arbetsplatserna och ute på ar
betsmarknaden. Behovet av åtgärder får fortlöpande bedömas med hänsyn 
till konjunkturutvecklingen inom landet och i internationellt perspektiv. 

En huvudlinje i regeringens sysselsiittningspolitik måste liksom under 
innevarande år vara att möta uppkommande arbetsmarknadsproblem inne 
på arbetsplatserna. Den andra huvudlinjen i kampen mot arbetslösheten 
omfattar hela det register av arbetsmarknadspolitiska åtgiirder som står till 
samhiillets förfogande för att bereda arbete och utbildning åt nytillträdande 
på arbetsmarknaden och andra som har svårt att ta anställning. I detta arbete 

spelar arbetsförmedlingen en framträdande roll. Arbetsförmedlingen be
handlas i en siirskild proposition till riksdagen. Förslag liiggs fram om ob

ligatorisk anmälan till arbetsförmedlingen av alla lediga platser som försök 
i vissa län. Lekmannaniimnder inriittas vid arbetsförmedlingens distrikts
kontor. ADB skall i ökad grad anviindas i förmedlingsarbetet. Vidare föreslås 
vissa åtgärder rörande arbetsförmedling för kulturarbetare. I det följande 
förordas att förslagen i nyssnämnda proposition följs upp med ökade resurser 
till arbetsmarknadsverket. AMS tillförs således ytterligare lönemedel mot
svarande 250 tjänster. En kraftig upprustning inleds av personalutbildningen 
inom verket. Den datorassisterade framställningen av platslistor vidgas till 

att omfatta 90 '\i av platsmaterialct. Praktiska prov med datorbaserad sök

ning och matchning inleds vid vissa kontor i sex liin. Dessa åtgärder syftar, 
i likhet med de nya medel som har tagits i bruk inom arbetsmarknads
politiken, till att höja effektiviteten i förmecllingsarbetet. Samma syfte har 

de förbättringar som förordas i det följande under avsnittet C Arbetsmiljö 
ifråga om arbetsbitriide till handikappade och bidrag och lån till anskaffning 
av motorfordon. Dessa medel är väsentliga i anpassningsgruppernas arbete. 
AMS har till arbetsmarknadsdepartementet överlämnat en utviirdering av 
anpassningsgruppernas verksamhet. Utvärderingen som närmare redovisas 
i avsnittet Arbetsmiljö innebär bl. a. att arbetsförmedlingens roll inom an
passningsgrupperna koncentreras på nyanställning inom företagen av ar

betssökande med arbetshinder. 
Forskning rörande arbetsmarknadspolitiken och dess olika medel har un

der år 1975 bedrivits inom bl. a. expertgruppen för utredningsverksamhet 

i arbctsmarknadsfrågor (EFA). F. n. studeras bl. a. effekten av olika sys
sclsättningsskapande åtgiirder, bl. a. beredskapsarbeten. Anslagsposten till 
arbetsmarknadsforskningen räknas nu upp till 4.2 milj. kr. 
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Arbetsmiljö 

I det föregående har redovisats hur sysselsättningen har utvecklats under 

år 1975. En viktig fråga är i vilken utsträckning det lagfästa anställningsskydd 

som trädde i kraft under år 1974 har medverkat till att hålla sysselsättningen 

uppe under det gångna året. Erfarenheterna hittills pekar mot att lagstift

ningen väl fyller detta syfte i en konjunkturfas som den vi upplevt under 
år 1975. 1-ör att syftet med den nya trygghetslagstiftningen skall uppfyllas 

krävs fortsatta insatser för att främja anställning av personer med skilda 

arbetshinder. Den utvärdering av systemet med anpassningsgrupper som 

AMS företagit pekar i samma riktning som tidigare erfarenheter, nämligen 

mot att anpassningsverksamheten visserligen är mycket resurskrävande, 

men också effektiv genom att den kan ske inne i företagen i samarbete 

med arbetsgivare och fackliga representanter. I budgetförslaget har därför 

beretts utrymme för en fortsatt utbyggnad av personalresurserna för an

passningsverksamheten samtidigt som de arbetsmarknadspolitiska hjälp

medlen förstärks. 

I nuvarande arbetsmarknadssituation iir fortsatta insatser för att stödja 

personer med arbetshandikapp mycket betydelsefulla. I budgetpropositionen 

föreslås sålunda höjda bidrag till arbetsbiträde åt personer med handikapp 

som nyanställs. För att underlätta för personer som står utanför arbets

marknaden till följd av svårigheter att ta sig till arbetsplatsen föreslås vä

sentligt förbättrade bidrag och lån i samband med köp av bil som är nöd

vändig för arbetet. Makes inkomst skall inte längre ha betydelse vid be

hovsprövningen. 

Under hösten 1975 har förslag lagts fram om den framtida organisationen 

av all skyddad verksamhet. Förslag väntas under våren i fråga om den 

yrkesinriktade rehabiliteringen. som bl. a. innefattar den verksamhet med 

arbetsprövning och arbetsträning som bedrivs vid landstingskommunala och 

kommunala arbetsvårdsinstitut. I avvaktan på att ställning kan tas till dessa 

förslag föreslås höjda driftbidrag till verkstäder för skyddat arbete från 7 000 

till 9 000 kr. per plats och år samt från 7 000 till 10 000 kr. för arbetsträning. 

Härigenom kommer driftbidraget för arbetsträning att beloppsmässigt sam

manfalla med det bidrag som nu utgår för arbetsprövning. 

Lagarna (1974:12) om anställningsskydd och !1974:13) om vissa anställ

ningsfrämjande åtgärder är liksom lagen (1974:358) om facklig förtroen

demans ställning på arbetsplatsen av väsentlig betydelse för utvecklingen 

inom arbetslivet under kommande år. 

Efter omfattande utredningsarbete står nu ytterligare några stora lagstift

ningsområden inför en reformering. 

Regeringen kommer inom kort att presentera den lag om medbestäm

mande i arbetslivet, som avses ersätta bl. a. lagarna om förenings- och för

handlingsrätt samt om kollektivavtal. I förslaget ges nya regler för förhål

landet mellan arbetsmarknadens parter varigenom arbetstagarparten får vid-
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gad förhandlingsrätt, rätt till information. nya möjligheter till avtal om med
inflytande samt tolkningsföreträde. Förslaget. som granskas av lagrådet. fö
reläggs riksdagen för behandling under våren varefter den nya lagstiftningen 
kan träda i kraft den I januari 1977. 

Den nya medbestämmanderätten leder till krav på informations- och ut
bildningsverksamhet. Dessa frågor liksom frågan om utvecklingsarbete på 
företagsdemokratins område kommer att tas upp till prövning under våren 
1976. 

En rad frågor och problem som har aktualiserats av arbetsriittskommittcn 
eller i anslutning till remissbehandlingen av dess betiinkande bör bli föremål 
för fortsatta överväganden. Avsikten är att i annat sammanhang ta upp 
frågan om formerna för detta utredningsarbete. Den kommande utredningen 
bör få i uppdrag att också övergripande följa den nya lagstiftningens in
troduktion i arbetslivet. 

Semesterlagstiftningen står inför en omfattande revidering. 1974 års se
mesterkommitte har nyligen lagt fram förslag om fem veckors semester. 
Förslaget innefattar betydelsefulla ändringar av giillande regler om i vilken 
utsträckning sjukdom och annan frånvaro från arbetet grundar rätt till se
mester. Regeringen efterstriivar en skyndsam behandling av frågan för att 
göra fårhandlingsuppgörelser om semestern möjliga på avtalsområden diir 
särskilda semesterregler tilliimpas. Avsikten iir att föreliigga riksdagen förslag 
i frågan under år 1976. 

Arbetet i delegationen för arbetstidsfrågor <DELFA) fortsätter i syfte att 
ge parterna på arbetsmarknaden ett .tillräckligt underlag för att bedöma frågan 

när och i vilken takt framtida allmänna arbetstidsförkortningar kan bli ak
tuella. En lägesrapport från delegationen kan viintas under år 1976. 

Arbetarskyddslagstiftningen har sedan början av 1970-talet varit föremål 
för översyn. Såsom en etapplösning genomfördes med verkan fr. o. m. elen 
I januari 1974 betydelsefulla ändringar i arbetarskyddslagstiftningen. va
rigenom bl. a. den lokala skyclclsorganisationen på arbetsplatserna gavs en 
stärkt ställning. 

Förslag från arbetsmiljöutredningen till ny arbetsmiljölag beräknas fö
religga vid månadsskiftet januari-februari 1976. Regeringen avser att fö
relägga riksdagen förslag i frågan under budgetåret 1976177. Den nya ar
betsmiljölagen beriiknas kunna triicla i kraft den I januari 1978. 

Under våren 1976 viintas även förslag från yrkesskaclestatistikutreclningen. 
l lärigenom breddas underlaget för att bedöma på vilka sätt clödsfallsregister, 
sjuk- och olycksfallsstatistik samt annan information om ohiilsa, som kan 

ha samband med arbetsmiljön. kan anviinclas i det förebyggande arbetar
skyddet. 

Det är angeläget att den offentliga organisationen på arbetarskyddets om
råde ytterligare byggs ut inför elen nya lagstiftningen. Betydande person<tl-. 
förstärkningar begärs nu för såväl arbetarskyclclstyrelsen som för yrkesin-
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spektionen. Sammanlagt 80 nya tjiinster föreslås inriittade. Bland de verk
samheter som i första hand byggs ut vid styrelsen är märknings-. han

terings- och skyddsföreskrifter för kemiska produkter samt epidemiologisk 
forskning rörande bl. a. yrkesbetingad cancer. Vid yrkesinspektionen till
kommer bl. a. ytterligare resurser för att bekämpa kemiska hälsorisker. 

lnva11dri11g och wenskr meclhonwrskap 

Under senare år har en rad reformer genomförts på invandringspolitikens 
område. Sålunda antogs år 1968 riktlinjer för den framtida utlänningspoliti
ken m. m. Behovet av en reglerad invandring som kan anpassas till vår 

politik och resurserna på skilda områden slogs fast liksom grundsatsen att 
invandrarna skall ha möjlighet att leva på samma levnadsnivå som den 
inhemska befolkningen. Vidare inriittades år 1969 statens invandrarverk 
som vid sidan av tillstånds- och medborgarskapsfrågor fick huvuduppgiften 
att svara för samordning, uppföljning och bevakning av insatser för in
vandrarnas anpassning. 

Ett viktigt steg för att underlätta invandrarnas anpassning i vårt land 
togs genom riksdagens beslut hösten 1972 och våren 1973 om undervisning 
i svenska för anstiillda invandrare. Dessa fick genom lagstiftning räll till 

ledighet och lön vid deltagande i sådan undervisning. 
På grundval av förslag från den år 1968 tillkallade invandrarutredningen 

stiillde statsmakterna våren 1975 upp målen för den framtida invandrar
och minoritetspolitiken. Denna skall i fortsiittningen utformas med utgångs
punkt i begreppen jämlikhet. valfrihet och samverkan. Politiken bör syfta 
till att skapa jiimlikhet mellan invandrare och den övriga befolkningen. 
Invandrarna och de språkliga minoriteterna bör ges biittre möjligheter att 
bevara det egna språket och kulturarvet. Samtidigt bör invandrarpolitiken 
inriktas på all skapa samverkan mellan svenskar och invandrare och öka 
solidariteten mellan dem. 

Statsmakternas beslut om mål och riktlinjer för invandrar- och mino

ritetspolitiken innehöll vidare beslut om konkreta ätgiirdcr på skilda sam
hiillsområden för all friimja invandrarnas sociala och kulturella situation. 

Sålunda beslöts att statsbidrag skall kunna ges till invandrarnas organisa
tioner för deras verksamhet och all organisationer. trossamfund, fackliga 
organisationer samt kommuner skall kunna få bidrag till avgränsade projekt 
till förmån för invandrarnas anpassning. Kraftigt ökade resurser för infor

mation till och om invandrare ställdes till invandrarverkets förfogande. sam
tidigt som verket omorganiserades för att biillre kunna fullgöra sina uppgifter 

inom anpassningsområdet. 
Statsmakterna betonade vikten av att invandrarbarnen får möjlighet att 

bevara och utveckla sin språkliga och kulturella identitet. En arbetsgrupp 
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inom utbildningsdepartementet har därefter utarbetat förslag om förbätt
ringar av undervisningen för invandrarbarn. Riksdagen kommer under våren 
att föreläggas förslag om bl. a. en utökning av hemspråkträningen för in
vandrarbarn i förskola, grundskola och gymnasieskola. 

Som har framgått av vad chefen för utbildningsdepartementet denna dag 
har anmält föreläggs riksdagen nu förslag om bl. a. studiesocialt stöd för 
vuxenstuderande som genomgår grundläggande utbildning for alt i första 
hand liira sig läsa och skriva. Vidare har skolöverstyrelsen nyligen lagt fram 
ett förslag om formen for sådan undervisning. Detta remissbehandlas f. n. 

lnvandrarutredningens förslag om ett lagfäst minimiskydd i form av rätt 
till folkpension för alla invandrare efter en viss tids bosättning här har över

lämnats till pensionskommitten, som har fått i uppdrag att se över frågan. 
Riksdagens beslut om kommunal röstriitt och valbarhet för invandrare 

med viss tids bosättning här i landet innebär alt vårt land som ett av de 
första i världen har givit invandrarna en reell och direkt möjlighet att -
på samma villkor som den övriga befolkningen - påverka förhållandena 
inom en kommun. 

Ett organ för samråd i frågor rörande invandrarnas sociala och kulturella 
situation - invandrarrådet - har knutits till arbetsmarknadsdepartementet. 

I rådet ingår foretriidare för invandrarorganisationer, för berörda statliga och 
kommunala instanser samt for arbetsmarknadens parter. 

Till arbetsmarknadsdepartementet har vidare knutits en expertgrupp för 

invandringsforskning. Gruppen har i uppdrag att diskutera forskningsbehov 
samt att följa och ta initiativ till forskning med anknytning till invandringen. 

Hösten 1975 beslöt riksdagen om betydande ändringar i utlänningslagen. 
Härigenom har i anslutning till bestämmelserna om skydd för politiska Oyk

tingar införts likartade regler för vissa andra utliinningar, som är i särskilt 
behov av skydd. För alt stiirka utlänningarnas riittsliga sfallning har vidare 
full besviirsrätt införts i ärenden om bl. a. avvisning och förpassning samt 
i verkställighetsiirenden. 

I anslutning till ändringarna i utlänningslagen har en utredning tillsatts 
med uppdrag att liigga fram förslag om en ny utliinningslag som så åskådligt 
som möjligt tar upp de bestämmelser betriiffande utlänningar som förutsiiltcr 
lagreglering. I uppdraget ligger bl. a. att med förtur finna former för en 
snabbare handläggning av avHigsnandeärenden, att överväga utlän

ningsnämndens ställning och funktion och lämplig besvärsinstans över in

vandrarverkets beslut. 

Expertgruppen för vissa zigenarfrågor har i promemorian (Ds A 1975:8) 
Zigenare i Sverige lämnat en rapport över den hittills bedrivna försöks
verksamheten för utomnordiska socialt handikappade zigenare samt före
slagit vissa åtgärder för att förbättra deras situation. Vidare har en arbetsgrupp 
inom regeringskansliet övervägt åtgärder för finska zigenare hiir i landet. 
Detta arbete har skett i samråd med representanter för finska myndigheter. 
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I det följande läggs förslag fram om åtgärder för såväl utomnordiska som 
finska och svenska zigenare. 

lnvandrarutredningen föreslog i sitt slutbetiinkande vissa ändringar i med

borgarskapslagstiftningen, bl. a. en siinkning av kvalifikationstiden för 

svenskt medborgarskap. Dessa och vissa andra frågor har beretts inom ar

betsmarknadsdepartementet. De synpunkter som diirvid har kommit fram 
har redovisats i promemorian (Ds A 1975: 14) Förvärv av svenskt medbor

garskap, som f. n. remissbehandlas. Proposition i iimnet kommer att fö

reläggas riksdagen under våren. 
Invandringen till Sverige av utländska medborgare har under de senaste 

åren varierat kraftigt, vilket torde bero på främst sysselsättningsläget i vårt 

land och andra hinder. Utvecklingen framgår av följande sammanstiillning. 

Ar '.'lctto- Nordhllr kke-
invandring nordbor 

1970 52 300 32 300 19 900 
1971 7-100 -3 000 10 400 
1972 -6 700 -8 600 I 900 
1973 -5 400 -7 400 2 000 
1974 11 800 4 200 7 600 

Följande tablå visar invandringens omfattning under de första elva må
naderna 1973-1975. 

Tidspt!riod Bruttoinvandring Nettoinvanclring 

Totalt :'-Jord bor kke- Totalt :'-Jorclhor Icke-
nordbor nord-

bor 

jan.-nov. 1973 23 600 12 100 11 500 -5 700 -7 200 1 500 
jan.-nov. 1974 29 400 16 400 13 000 10 100 3 IOÖ 7 000 
ian.-nov. 19751 35 900 24 200 11 700 17 800 11 700 6100 

I Siffrorna iir preliminära. 

Nettoinvandringen av nordbor under perioden januari-november 1975 

uppgick som framgår av tablån till 11 700 personer. Av dessa var 6 700 

danskar och 4 100 finländare. Det stora antalet danskar torde främst bero 
på det fOrsämrade syssclsättningsHiget i Danmark. för finländarnas _del kan 

noteras att benägenheten att återutvandra är vida större för dem iin för 
övriga invandrare. 
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Regional utl'eckling 

En sammanställning och första ut värdering av resultaten av Uinsplanering 
1974 har gjorts inom arbetsmarknadsdepartementet. utvärderingen redo
visas i rapporten (SOU 1975:91) Politik för regional balans. Resultatet av 
Länsplanering 1974 och sysselsättningsutredningens första etapp kommer 
att ligga till grund för de förslag om den framtida sysselsättnings- och re
gionalpolitiken som avses föreläggas riksdagen under år 1976. 

Det kan nu konstateras att den hittillsvarande regionalpolitiken varit 
framgångsrik. De storregionala obalanserna har minskat. Resultaten av 

Länsplanering 1974 tyder på att denna förbättrade situation kommer att 
bestå under resten av 1970-talet. Den tidigare negativa befolkningsutveck
lingen inom stödområdet har vänts. En del av förklaringen till detta står 
att finna i den - i förhållande till övriga landet - gynnsamma industri
utvecklingen i stödområdet. Under perioden 1971-1974 ökade antalet sy·s

selsatta inom industri med ca 10 % inom skogslänen och med ca 5 '\i i 
övriga landet. Den regionalpolitiska stödverksamheten torde hiirvid ha spelat 
en väsentlig roll. Samtidigt som de storregionala obalanserna har dämpats 
har vissa inomregionala balansproblem kvarstått. 

År 1972 beslutade riksdagen om befolkningsramar för Wnen. Länsstyrel
serna har i länsprogrammen lagt fram förslag till nya befolkningsramar för 
åren 1980 och 1990. Regeringen avser senare under riksmötet lägga fram 
förslag om befolkningsramar för år 1985 och 1990. I avvaktan härpå bör 
för år 1980 göras vissa mindre justeringar i de tidigare fattade besluten. 

Regionalpolitiskt stöd lämnas främst i form av lokaliseringsstöd vid in
vesteringar samt introduktionsstöd, utbildningsstöd och sysselsättningsstöd. 
Lokaliseringsstödets omfattning och geografiska fördelning under perioden 
den 1 iuli 1965--den 30 iuni 1975 framgår av följande tabell. 

Utanför stödområdet har stöd lämnats till företag i områden med siirskilda 
sysselsättningsproblem. framför allt i vissa områden intill stödomrädes
gränsen och i orter med ensidigt näringsliv. 

Ramen för regionalpolitiskt stöd har för femårsperiod.en 1973/74-1977 /78 
fastställts till 2 500 milj. kr., varvid 450 milj. kr. har beräknats för lokali
seringsbidrag/avskrivningslån. 325 milj. kr. för utbildningsstöcl. 150 milj. kr. 
för sysselsättningsstöd och 550 milj. kr. för lokaliseringslån. Vidare har inom 
ramen beräknats medel för stöd till stiftelsen Norrlandsfonden. Under pe
rioden får dessutom tas i anspråk outnyttjat utrymme av den ram for beslut 
om regionalpolitiskt stöd som fastställdes för treårsperioden 1970/-
71-1972/73. 
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Lokaliseringsstiid ti/l/iirl'lllg. exkl. lllristfiiretag. under perioden 1965-117-0 I --19 75-116-30 

(/ 0011-tal kr.J. 

Uin Antal Beviljat stöd 
företag 

Bidrag U111 Summa 

Uppsala 4 550 I 3 085 13 635 
Siidcrmanlands 13 29 287 29 287 
Östergötlands 24 9 472 7') 558 89 030 
Jönköpings 7 29 600 29 600 
Kronobergs 17 14 875 14 875 
Kalmar 20 7 854 64 ')8() 72 834 

c.Hirav inom stödomr. 7 4 308 16 355 20 603 
Gotlands 17 11 567 29 257 40 824 
Blekinge 5 40 468 40 468 
Kristianstads 7 14 145 14 145 
l\lalmöhus 4 3 383 3 383 
I lallands I I 150 I 150 
Göteborgs och Bo hus 29 5 452 49 455 54 907 

diirav inom stödomr. 24 5 137 32 223 37 360 
i\lvsborgs 68 i') 164 142 106 Ini 271 
diirav inom stödomr. 38 19 164 101 516 120 680 

Skaraborgs 8 20 400 20 400 
Viirmlands 145 70 ')28 281 348 352 276 
diirav inom stiidllmr. 106 (lJ 171 188 362 251 533 

Örebro 15 500 57 699 58 191) 
Viistmanlands 9 770 14 436 15 206 
Kopparbergs 184 77 83 I· 333 068 410 898 
diirav inom stiidomr. 174 76 121 277 100 353 220 

Giivleborgs 101 60 420 210 709 271 129 
diirav inom stödomr. 79 54 741 131 057 185 798 

Viisternorrlands 129 118 968 425 314 544 281 
famtlands 93 70 809 117 J:\8 187 946 
Viistcrbottcns 155 130 66 7 338 640 469 307 
Norrbottens 127 106 791 300 426 407 218 

Totalt I 11!2 691 74.~ 2 6111 527 3 302 269 

Oiirav: 
innm inre stödomr. 326 287 742 440 560 728 311 
inllm allm. sti.idtimr. exkl. det inre stiidomr. 023 .373702 I .'i 16 828 I 890 523 
inom griinso111ri1det till det allm. Sliid-
omr. (gr{i zonen) 89 16 466 263 433 27') 899 

Erfarenheterna av de två första :iren av femårsperioden 1973174-1977178 

visar att anspråken på lokaliseringsstöd har varit större än vad som kunde 
förutses vid ingången av perioden. En anledning hUrtill är att investerings
viljan inom niiringslivct har varit hög. Genomföramkt av investeringarna 

har i många fall varit av stort regionalpolitiskt intresse. Det regionalpolitiska 
stödet har därvid haft stor betydelse. Eftersom erterfriigan på lokaliserings
stöd bedöms bli hög även i forts~ittningen föreslås att ramen för beslut om 
regionalpolitiskt stöd utökas med 1 500 milj. kr. 

Fördel- Beriiknad 
ning syss. 
<x} för~inJr. 

0,4 40 
0,9. 2..\7 
2,7 I 343 
0,9 517 
0,5 223 
2.2 I 106 
0.6. 220 
1.2 421 
1.2 I I 95 
0,4 88 
0.1 111 
0.0 
1.7 846 
I. I 584 
4,9 2 878 
3.7 I 350 
0,6 413 

10.7 4 506 
7,6 3 312 
1.8 415 
0.5 n4 

12.4 3 6()7 
10,7 3 155 
8.2 3 324 
5.6 2 716 

16.5 4 547 
q I 977 

14,2 4 695 
12.3 2 255 

HiO.O 34 961! 

22.1 6 924 
57.2 18 308 

8.5 2 620 
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Av ökningen beräknas 400 milj. kr. för lokaliseringsbidrag/avskrivnings

lån och I 100 milj. kr. för lokaliseringslån. 
Riksdagen beslutade år 1973174 om formerna för det regionalpolitiska 

stödet under femårsperioden 1973174-1977178. Sysselsiittningsutredningen 
kommer under våren 1976 att fä tilläggsdirektiv att göra en allm~in översyn 
av det regionalpolitiska stödet inför det beslut om den fortsatta verksamheten 
som statsmakterna bör fatta senast våren 1978. Resultaten från utvärderingen 
av Liinsplanering 1974 bör bl. a. ligga till grund för översynen. 

Decentraliseringsutredningen har föreslagit att beslutanderätten i vissa 

iirenden om regionalpolitiskt stöd skall överföras till länsstyrelse resp. liins
arbetsniimnd. Förslagen remissbehandlas f. n. 

Under perioden den I juli 1974-<len 30 juni 1976 pågår en försöksverk
samhet med könskvotering vid vissa former av regionalpolitiskt stöd. Som 
villkor för lokaliseringsstöd. introduktionsstöd och utbildningsstöd gäller 

att minst 40 '\; av det antal arbetsplatser som tillkommer hos den som 
beviljas sådant stöd skall förbehållas vartdera könet. Försöksverksamheten 
föreslås fortsiitta under återstoden av innevarande femårsperiod för regional
politiskt stöd. dvs. fram t. o. m. den 30 juni 1978. 

En utredning har tillkallats för att se över företagareföreningarnas ställning 

och roll inom samhällets närings- och regionalpolitiska organisation. Ut
redningen skall också behandla vissa frågor betriiffande de små och me
delstora företagens tillgång och efterfrågan på krediter. Förslag från utred

ningen beräknas komma under år 1976. 

f 11 t <'/'/Il// i1 Jll< •/It .\(// IW r/wt <' 

I arbetsmarknadsdepartementet handliiggs iirenden rörande förhållandet 
till internationella arbetsorganisationen ()LO). Under år 1975 har Sverige 
med trepartsdelegationer ( företriidare för staten, arbetsgivarna och arbets
tagarna) deltagit i dels internationella arbetskonferensens 60:e samnrnntriide, 

dels en förberedande teknisk sjöfartskonfcrens. dels industrikommittc- och 
andra tekniska möten. I en konferens om offentlig tjiinst deltog fliretriidare 

för de offentliga arbetsgivarna· och för arbetstagarna. En konferens om sys
selsättning. inkomstfördelning och socialt framåtskridande samt den inter
nationella arbetsfördelningen (den s. k. världssysselsiittningskonferensen l 

kommer att iiga rum i juni 1976. 
För beredning av vissa :irenden rörande förhållandet till ILO finns en 

trepartiskt sammansatt kommitte. ILO-kommittcn. 
Internationella arbetskonferensen antog \!id det 60:e sammantriidet en 

deklaration om kvinnliga arbetstagares jämställdhet i rråga 0111 möjligheter 
och behandling samt en resolution om en aktionsplan för att främja deklara

tionens syften. Aktionsplanen innefattar åtgärder på såväl nationell som 
internationell nivå. De niimnda I LO-dokumenten har .ilimte den vid världs-
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konferensen för det internationella kvinnoåret godkända världsaktions
planen genom statsrådsberedningens försorg remitterats till ett stort antal 
myndigheter och organisationer för yttrande. 

ILO:s konventioner (nr 139) om förebyggande och kontroll av yrkesrisker 
förorsakade av cancerframkallande iimnen och agenser samt (nr 140) om 
betald ledighet för studier (prop. 1975:63, InU 1975:11, SoU 1975:12, rskr 

1975:167 och 1975:188) har ratificerats av Sverige och kommer den 23 sep

tember 1976 att triida i kraft för Sveriges del. 
Regelbundet nordiskt samråd förekommer i frågor rörande !LO. Norden 

återvann vid senaste val till ILO:s styrelse en ordinarie regeringsplats. Denna 
innehas under perioden 1975-1978 av Norge. 

Tyngdpunkten i det nordiska samarbetet har under år 1975 legat i ut

arbetandet av ett program för det fortsatta samarbetet på arbetsmarknads
området. Programmet förelades Nordiska rådet i form av ett ministerråds
förslag och behandlades vid rådets första extra session i Stockholm. Nordiska 
ministerrådet (arbetsministrarna) har fastställt programmet. Under program

arbetets gång har de nordiska regeringarna hållit fortlöpande kontakt med 
såväl Nordiska rådet som de nordiska arbetsgivar- och arbetstagarorgani
sationerna. 

Det första nordiska arbetsmiljöministermötet ägde rum i Oslo i maj 1975. 
Också vid detta tillfälle deltog forctriidare för Nordiska rådet och för de 
nordiska arbetsmarknadsorganisationerna. 

En arbetsgrupp med sakkunniga från Sverige, Danmark, Finland och Nor
ge har 'utrett frågan om barns medborgarskap i äktenskap mellan nordisk 
kvinna och utomnordisk man. Resultatet av arbetet har redovisats i be
tänkandet Medborgarskap för barn och jämlikhet vid naturalisation. 

Sverige har under år 1975 aktivt deltagit i arbetet inom bl. a. OECD:s 
arbetskrafts- och socialkommitte och dess underorgan. F. n. förbereds ett 
kommittemöte på ministernivå vilket skall hållas i Paris i mars 1976. Även 

i Europarådet har frågor inom departementets verksamhetsområde bevakats. 
Särskild uppmärksamhet har ägnats frågor rörande migrerande arbetare. 

Sverige deltar pä skilda sätt i internationellt samarbete i frågor rörande 
skydd och omhändertagande av flyktingar. Huvudsakligen behandlas dessa 
frågor inom ramen för FN-samarbetet. sHrskilt i FN:s flyktingkommissaries 
exekutivkommitte. Sverige ingick bland de stater som enligt beslut av FN:s 
generalförsamling under våren 1975 på expertnivå granskade ett utkast till 
konvention om s. k. territoriell asyl. 

En ny överenskommelse har ingåtts mellan de nordiska länderna om 
bestämmelser för tillgodoräknande av kvalifikationsperioder m. m. i sam
band med rätt till ersättning för arbetslöshetsförsäkrade. 

Lnder är 1975 har bilaterala fårhandlingar med Österrike slutförts på bl. a. 
arbetslöshetsförsHkringens. område. 
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Sam111ans1ällni11g 

Anslagsförändringarna inom arbetsmarknadsdepartementets verksam
hetsområde i förhållande till motsvarande anslag på statsbudgeten för 
budgetåret 1975/76 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

An\'iSat f-örslag foriindring 
1975176 1976177 

DRIFTBUDGETEN 
A Arbetsmarknadsdepartementet 

m.m. 25.4 31.9 + 6.5 
B Arbetsmarknad m. m. 3 495.2 4 330.3 + 835.1 
c Arbetsmiljö 901.9 I 200.5 + 298.6 
D Invandring m. m. 52.2 69.0 + 16.8 
E Regional utveckling 247.6 329J + 81.7 

Summa för drifthudgctcn 4 722.3 5 961.0 +I 238.7 

KAPIT ALBLJOGETEI\' 
IV Statens utlåningsfonder 30.0 35.0 + 5.0 
V Fonden for låneunderstöd 300.0 600.0 + 300.0 

Summa för kapitalbudgeten 330.0 635.0 + 305.0 

Totalt för arbetsmarknads-
departementet 5 052.3 6 596.0 +I 543.7 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Bengtsson såvitt avser frågorna under littera 

A. B utom punkten 2, C punkterna I. 2. 3 och 5 utom programmet Re

habiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade, och E på driftbudgeten 

samt kapitalbudgeten; 

statsrådet Leijon såvitt avser frågorna under littera B punkten 2, C punk· 

tema 4 och 5 programmet Rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade 

samt D. 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976177 såvitt avser arbetsmark
nadsdepartementets verksamhetsområde 

2 Riksda~1·11 1975176. I sam/. Nr 100. Bi/aga 13 
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DRIFTBUDGETEN Elfte l1111'11driteln 

A. ARBETSMARKNADSDEPARTE\1ENTET M. 1\1. 

A I. Arbetsmarknadsdepartementet 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Amlag 
Lönekostnader 
Regionalt utvecklings-
arbete 111. m. 

Rcseersättningar <även 
utrikes resor) 

Expenser 

11 300 394 
11 261 000 
14 559 000 

1975176 

59 
37 

96 

8 476 000 

I 705 000 

300 000 
780 000 

Il 261 000 

Beriiknacl ändring 
1976177 

+2 

+2 

+ 3 036000 

+ 170 000 

+ 27000 
+ 65 ouo 

+ 3 291! 000 

Med hänvisning till sammanställningen berliknar jag anslaget för niista 

budgetår till 14 559 000 kr. Jag har diirvid beräknat medel för yllerligarc 
två tjiinster för handliiggare. Jag hemstiiller all regeringen flireslår riksdagen 

att till .4rhetsmarknadsdepar1e11wt11e1 för budgetåret 1976177 anvisa 
ett förslagsanslag av 14 559 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

10411 008 
9 997 000 

11 697 000 

Reservation 1 875 156 

För budgetåret 1976177 förordar jag all anslaget förs upp med 
11697000 kr. Jag har diirvid räknat med 4.2 milj. kr. till forsknings-
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och utvecklingsarbete ( + 700 000 kr.). 

För övrig utredningsverksamhet rriknar jag med ett medelsbehov av 
7 497 000 kr. <+ I 000 000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommilffrr 111. 111. för budgetåret 1976177 anvisa ett re

servationsanslag av 11 697 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

277 300 
250 000 
300 000 

Reservation 2 756 

För budgetåret 1976177 förordar jag att anslaget förs upp med 300 000 

kr. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Extra 11tgiftcr för budgetåret 1976177 anvisa ett reservations

anslag av 300 000 kr. 

A 4. Internationellt samarbete 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

3 963 635 

3 860 000 
5 300 000 

Från anslaget skall bestridas kostnader för Sveriges deltagande i inter
nationella arbetsorganisationens (!LO) verksamhet och för I LO-kommitten. 
Kostnader för annat internationellt samarbete inom departementets ansvars
område bestrids också från anslaget liksom kostnader för sådana interna
tionella kongresser i Sverige. för vilka Sverige åtar sig värdskapet, hl. a. 
inom ramen för FN-samarbetet. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till /111ema1io11cl/1 sa111arhetc för budgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 5 300 000 kr. 
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B. ARBETSMARKNAD M. M . 

.-\rlwtsmarknadc·n under år 1975 

A11ta/e1 s1·ssl'l.m11a var under tredje kvartalet 1975 det högsta som har 

uppmiitts på den svenska arbetsmarknaden. Detta giiller såväl totalt som 

för kvinnorna, vilka har stått för den huvudsakliga sysselsättningsökningen. 

Antalet personer i arbetskrqfie11 och .~vsselsal/a enlf~t AKU under 3:e kvartalet 
circn 197/.-1975 (/ 000-ta/) 

Ar I arbetskraften Sysselsatta 

totalt därav kvinnor totalt därnv kvin-
nor 

1971 3 996 1 596 3 894 1 546 
1972 4 004 1 621 3 899 1 569 
1973 4 035 I 650 3 940 1 603 
1974 4 105 I 716 4 026 1 673 
1975 4 187 I 778 4 121 I 741 

Den höga e/ierfi·ciwm pd arhetskra/i som kunde noteras under hela år 

1974 fortsatte under år 1975. Under loppet av året har dock en försvagning 

inträtt, även om utvecklingen mot slutet av året inte är entydig. Det var 

friimst industrins efterfrågan på arbetskraft som minskade. Särskilt giillde 

detta järn- och stålbranscherna samt träindustri, bl. a. sågverk och bygg

nadsmaterialindustri. Diiremot visar ofTentlig förvaltning, vård, service 

m. m. en fortsatt hög efterfrågan. 
Utvecklingen av efterfrågan på arbetskraft framgår av arbetsförmedlingens 

statistik över antalet obesatta platser varje månad samt det totala antalet 

under månaden nyanmiilda lediga platser. Som ett mått på aktiviteten på 

arbetsmarknaden torde den senare redovisningen vara av särskilt intresse. 

U1vecklingen av antalet kvarstående resp. nyanmälda lediga platser framgår 

av följande tabell och diagram. 

K1•arstdc11dc lediga platser. Kvartalsgc11oms11itt ar mittmd11adsdaw 

1972 1973 1974 1975 

h1 kv. 26 000 26 000 36 000 49 000 
2:a kv. 41 000 42 000 65 000 73 000 
3:e kv. 34 000 38 000 50 000 45 000 
okt.-nov. 25 000 34000 45000 35 000 
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Till arbetsförmedlingen nyanmalda lediga platser åren 1973--1975 

i 

r:::1 n 1:1::.1 -- _.t:;.1 __ , -· . . . ---

\'.J(,i 

fi ',, lfit: .. ·. . . 
""-'-..._______ - ~; 4"· - ' - ••• : -

3 '·' '· 
1.Jh 

I ·11:·.1:>1 r1-ir~H?t"! 

Enligt konjunkturbarometern i mars 1975 uppgav 51 ",', av företagen att 
de hade brist på arbetskraft. I juni och september hade siffran sjunkit till 
47 resp. 39 •v;. Orderingången i industrin mattades under året. Under tredje 
kvartalet uppgav mer än hälften av företagen att de betraktade sina in
neliggande orderstockar som för små samtidigt som andelen företag med 
fullt kapacitetsutnyttjande hade sjunkit. Såväl i konjunkturbarometern som 
i länsarbetsnämndernas prognoser har dock hela året redovisats brist på 
yrkesarbetare inom såväl industri som tjänste- och servicesektorn. 

Mot slutet av året förbättrades orderingång och sysselsättning bl. a. inom 
transportmedelsindustrin m:h vissa r[1varubranscher. 

Antalet varsel om nedläggning och permittering och det därav berörda 
antalet anställda ökade successivt under året. Utvecklingen var särskilt mar
kerad bctriiffande varsel om nedliiggningar. Föl_iande diagram ger en bild 

av den totala omfattningen av antalet varselberörda under de tre senaste 
åren. Antalet varsel om förkortad arbetsvecka har under år 1975 legat vä
sentligt högre än under år 1974. Under månaderna januari-oktober 1975 

:~ I.' k V 
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meddelades varsel om förkortad arbetsvecka vid 158 arbetsstiillen för 5 71 O 
anställda mot 30 arbetsställen och 593 anstiillda under motsvarande period 
1974. 

Varsel om personalinskränkningar (samtliga berörda) 

1975 

1973 

,,,·'/ 1974 

\ ' /'- _,,,. . / ,,,,,."' ' . -...... / ,...,, 
' 

X' ' / . ...._/ .,,,.,,,,,. ' ....-.--·..... / ·--. ' ~.1._,. 
\ I 
\/ 
" ______ ____. 

J F M A M J J A s 0 

Byggarbetsmarknaden har under år 1975 priiglats av en låg arbetslöshet 
samtidigt som byggarbetarkåren antalsmässigt har stabiliserats. Kostnaderna 
for påbörjade byggnadsarbeten sjönk i jämförelse med år 1974 från 15 492 
milj. kr. till 14 741 milj. kr. för årets fcirsta elva månader. 

Den avmattning i arbetskraftsefterfrågan som har kunnat avWsas i bygg
nadssektorn iir framför allt förknippad med nedgången i bostadsbyggandet 
såväl beträffande flerfamiljshus som småhus. Den minskade byggnadsvcrk
samheten har återverkat på situationen för byggmaterialindustrin liksom 
för olika grupper av konsulter och tekniker. Den minskade omfattningen 
av småhusbyggandet påverkar också syssclsiillningcn vid vissa triihusfab
riker. 

N D 
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.·l11rn/e1 ar/J('fshi.\u rn/igl Al\U. .Jiirdelar 1'ii kiin och ålder tiren 1973-1975 (/ 1100-ra/) 

Ar lJ ngdomar u ndcr 25 år Miin över 25 år Kvinnor över 25 år Samtliga 
·------ ---------

l:a 2:a 3:e l:a 2:a 3:e I :a 2:a 3:e 
kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. kv. 

1973 37 28 40 49 35 29 33 24 25 
1974 33 26 34 38 26 21 30 21 23 
1975 24 25 27 26 21 18 21 17 21 

Som framgår av tabellen var arhe1smshc1cn under de tre första kvartalen 
1975 för samtliga grupper liigre än såviil 1974 som 1973. Yfellan andra och 
tredje kvartalen ökade arbetslösheten mindre iin vad som iir siisongmiissigt 

normalt, vilket iir anmärkningsviirt med hänsyn till den försvagning i arbets
kraftsefterfrågan som samtidigt kunde noteras. 

l:a 
kv. 

119 
101 
71 

Antalet arbetslösa i procent av antalet personer i arbetskraften enligt AKU åren 
1973-1975 

~ .. 
.' \ I 
I V 

/. 

/\ 
\ 

\ /"\ •\ 

2:a 
kv. 

87 
73 
63 

•/ \ ./ . 
·..,·,.. \ I 

. I 
\. 

l ___ _ -----·----i--------· 
.J i:- \·1 ~- ·., .. , .J 1\ S () 'J !.) J ~ •Vl .\ tv1 .J J .\ S l) r,. [) J F \1 A \·~ .J J ~ 

1'-.!/4 

Antalet arbetslösa ungdomar har sjunkit viisentligt mellan åren 1974 och 
1975 men utgör i år trots detta en förhållandevis högre prm:entuell andel 
av det totala antalet arbetslösa. De ungdomar som har mött de största pro
blemen är de som har önskat ta arbete direkt efter grundskolan, samt unga 
kvinnor inom många utbildningsgrupper. Under det senaste året har tecken 

funnits på att den tidigare trenden mot att allt fler ungdomar söker sig 
ut på arbetsmarknaden i stiillet för att fortsätta studierna i någon mån har 
brutits. Detta synes gälla ifråga om såväl direkt yrkesinriktad utbildning 
som univcrsitetsstudier m. m. 

3:c 
kv. 

94 
78 
65 

j 

ungdomar /\ 
I \ ; 

·.,· 

kvinnor 

---·-----. 
0 t\ L) 
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A rbetsliishet<'n i procent i olika ålde1:\grupper enligt A K U tre1!ie krnrtalet åren 

1973-1975 

Åldersgrupp 1973 1974 1975 

16 - 24 år 5,6 4,7 3,6 
25 - 44 år 1,7 1,3 1.2 
45 - 54 år 1.2 0.9 0,7 
55 - 64 år 2.0 1.6 I. I 
65 - 74 år 1,6 2.5 3,1 

16-74år 2.3 1,9 1,6 

Inga större föriindringar har inträtt i arbetslöshetens fördelning mellan 
storstadsliin, skogsliin och övriga Hin. 

Arbetsförmedlingarnas statistik över arbetslösheten bland medlemmar i 

arbetslöshetskassor visar en utveckling som i stort sett överensstämmer 
med AKU. Det totala antalet anmälda arbetslösa kassamedlemmar har under 
år 1975 varit mindre än år 1974. Arbetslösheten har minskat främst inom 
byggnadshranschens kassor. Även inom sjöfolkets, fartygshel1ilens och ma

skinhefalens kassor har arbetslösheten minskat. Av de arbetslösa kassamed
lemmarna i november 1975 var 49,3 % över 60 år och ca 31 % över 65 
år. 

I "id arbets/iir111edli11ge11 an111älda arbetslösa kassa111edlem111ar rid skilda tidpunk-
ter och i110111 skilda dldersgrupper 

Ar Februari Maj Augusti Novcm-
ber 

1973 
··· 24 år 7 650 5 738 5 278 5 201 

25 - 59 år 36 115 24 501 21 048 21 941 
60- år 16 461 13 325 12 321 14 827 
samtliga 60 226 43 564 38 647 41 969 

1974 
- 24 år 6 109 3 553 3 234 3 507 

25 - 59 år 28 975 15 988 16 557 17 320 
60- år 15 428 12 670 14 185 15 887 
samtliga 50 512 32 211 33 976 36 714 

1975 
-- 24 år 3 143 2 581 3479 4 407 

25 - 59 år 18 798 12 126 12 838 15 935 
60- år 19 026 17 319 16 907 18 012 
samtliga 40 967 32 026 33 224 38 354 
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Arbetsmarknaden präglades. som tidigare har niimnts, av stor efterfrågan 

på arbetskraft under början av året. Under andra kvartalet intr~-idde en viss 
försvagning i arbetskraftsefterfrågan. För att förhindra att den minskade 

efterfrågan skulle påverka sysselsiittning och arbetslöshet vidtogs en rad 
eko110111iska och \vsse/siit111i11gspolitiska dtgärcler under andra halvåret 1975. 

Vid mitten av året beslöt regeringen låta företagen utnyttja såväl de allmänna 

som de siirskilda investeringsfonderna samt arbetsmiljöfonderna. De tre 

fonderna innehöll vid budgetårsskiftet sammanlagt ca 8 500 milj. kr. Under 

perioden den I januari-den I november frisläpptes ur de tre fonderna sam

manlagt ca 4 500 milj. kr. för anviindning. Samtidigt beslöt regeringen att 
Al\1S skulle få medge överforing av medel från investeringsfond till la

gerinvesteringskonto. Ett siirskilt statsbidrag beslutades till företag som vid 

bibeh<'tllen sysselsiittningsgrad ökar lagren av hel- eller halvfabrikat utöver 

vad som kan betraktas som normalt lager under perioden den I juli 1975--<len 
JO juni 1976. För sågverk gäller dock perioden den I januari-den 31 december 

1975. Lagerstödet utgår med 20 % av lagerökningen räknat i fasta priser. 

Jiimsides med detta genomfördes en rad andra stimulansåtgärder. För 

att åstadkomma en reserv av kommunala investeringsarbeten och förbiittra 

sysselsättningsliiget inom bygg-, konsult- och byggteknikerbranschen har 

sedan början av år 1975 forhöjt bidrag utgått till kommunal projektering. 

81. a. utg1~r statsbidrag med 75 % för projektering av lokaler inom barnom

sorgen. Inom allm[inna stödområdet iir motsvarande bidrag 90 %. Ramen 
lör beslut om byggnadstillstånd på 8 000 privatfinansierade bostadsliigen

heter under tir 1975 har utnyttjats helt. Regeringen har medgivit att ytter

ligare I 500 privatfinansierade småhus får påbö~jas som förskott på mot

svarande ram llir år I 976. 

Från början av år 1975 intensifierades sysselsättningsplaneringen inom 
regeringskansliet. Hiirvid inventerades bl. a. alla statliga objekt som skulle 
kunna ge sysselsiittning vid en konjunkturavmattning. Detta g1illde såväl 
byggnaclsinvesteringar som industribestiillningar och tjänster. Inventeringen 
visade att objekt till ett sammanlagt värde av 3.2 miljarder kr. skulle kunna 
påbörjas inom loppet av tre månader. Härtill kom att AMS program får 

beredskapsarbeten for budgetåret 1975/76 omfattade objekt för ca 7 ,9 milj. 
dagsverken till en sammanlagd kostnad av ca 4 060 milj. kr. 

Vid riksmötets öppnande i oktober 1975 lade regeringen fram ett 25-

punktsprogram med förslag till sysselsiittningsskapande åtgärder inom en 

knstnadsram av ca 2 000 milj. kr. Programmet syftade i första hand till 

att hävda sysselsättningen under vintern 1975/76, främst inom industrin 
och byggbranschen, samt att ge arbete och yrkeskunskaper åt ungdomar 

och andra nytilltriidande pil arbetsmarknaden. Bl. a. föreslogs att företag 

som beviljats statsbidrag till lageruppbyggnad skulle kunna få förskott på 

hidraget med 75 C/b och dessutom statsgaranti for kompletterande lån till 

lagerinvesteringar. Lagerstöd till sågverk får beviljas iiven för perioden den 

I januari-den 30 juni 1976. Vidare gavs möjligheter för företag inom de 
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<irskilt energikriivande och konjunkwrkiinsliga branscherna t. ex. järnbruk, 
pappers- och massaindustri m. Il. att få dispens från energiskatten. Samtidigt 
anslogs mcdel för energibesparande åtgärder inom niiringslivet samt ett extra 
avdrag för näringslivets maskininvesteringar med 10 ".,. Insatserna för ut
bildning inom företagen förstärktes. Vidare anslogs ytterligare medel för 
beredskapsarbeten, ramen för projekteringsbidrag höjdes och ett nytt stöd 
infördes till arbetsmiljöinsatser inom statliga affärsdrivande verk. En rad 
statliga byggen och industribestiillningar tidigarelades samtidigt som skol
byggnadsramen höjdes och ett höjt anordningsbidrag för daghem och fri
tidshem infördes. Ytterligare medel anslogs för upprustning av samlings
lokaler och energibesparande åtgiirder inom bostadsbeståndet. Med hiinsyn 
till angelägenheten av att handlingsberedskapen behålls på en hög nivå fort
gfa inom 1Y·geringskansliet och AMS arbetet med sysselsättningsplaneringen. 

En ätgiirdsgrupp inom AMS har utarbetat en rapport Åtgiirder i en kl)n
junkturdiimpning. Rapporten som av AMS i april 1975 överhimnades till 
regeringen innehåller en beskrivning av komponenterna i konjunkturför
loppet samt en redovisning av förhållandena under kl)njunkturavmattningen 
åren 1971-1973. Arbetsgruppen presenterar därefter åtgärder som kan vidtas 
i en konjunkturavmattning. Förslagen iir i huvudsak utformade enligt den 
huvudinriktning för arbetsmarknadspolitiken som statsmakterna under se
nare år har haft och som har återspeglats i det s. k. stimulanspaketet, dvs. 
att så långt möjligt söka möta uppkommande sysselsiittningsproblem redan 
pä arbetsplatserna. 

Som jag tidigare har anfört har arbetslösheten bland ungdomar sjunkit 
Mm år 197.+ till 1975. fämrtin med arbetslösheten för övriga grupper Ur 
den dock fortfarande stor. En försvagning i efterfrågan på arbetskraft leder 
crfarenhetsmiissigt till ökade problem för nytilltriidande ungdomar att få 
arbete. :\fot bakgrund av den försvagning som inträdde i efterfrågan på 
arbetskrali hösten 1975 vidtogs inom ramen får regeringens program får 
·:;ysselsiittningsskapande åtgiirder en rad åtgärder som siirskilt var riktade 
till ungdomar. Bland annat vidgades verksamheten med personalutbildning 
i kombination med ersättare inom vård- och barnstugesektorn till att giilla 
hela den kommunala sektorn. i första hand får arbetssökande under 25 
år. Vidare beslöt regeringen att från den I oktober 1975 höja utbildnings
bidragen i arbl~tsmarknadsutbildningen och att vidta åtgiirder för att bereda 
fler ungdomar utbildning vid AMU-center samt att höja statsbidragen till 
kommunala beredskapsarbeten för ungdomar med syfte att ge praktik och 
arbetslivserfarenhet. För att hjälpa ungdom som stär utanför arbetsliv och 
utbildning intensifierade arbetsmarknadsverket under hösten samarbetet 
n1ed skolan och andra kommunala organ. Sysselsiittningsutredningen erhöll 
i bö1jan av budgetåret medel får att bedriva försöksverksamhet med in
tensifierade förmedlingsinsatscr för ungdomar på vissa orter. AMS fick här
igenom möjlighet att siitta in 25 erfarna förmedlare i arbetet med ungdomar. 
AMS har vidare ftnt medel för att siitta in ytterligare 75 erfarna förmedlare 
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i arbetet rneu att hjiilpa arbetslösa unguomar. För att förbiittra den eko
nomiska situationen för nytilltriidande som iir arbetslösa höjues uet kontanta 
arbetsmarknadsstödet. Slutligen bör niimnas att utöver dessa fögärder f(ir 
ungdom på arbetsmarknaden har riksdagen på förslag av regeringen fr. o. m. 
den l januari 1976 infört bidrag om 15 kr./tim. till företag som !?ner fast 
anstiilida genomgå vidareutbildning. Förutsiittningen iir att företaget som 
ersättare for den som genomgar utbildning genom arbetsförmedlingen re
kryterar en arbetslös för fast anstiillning. Verksamheten ger hiirigenom i 
första hand nya sysselsiittningstillfällen för nytilltriidande ungdomar och 
kvinnor. 

0111fa1111i11ge11 ar l'issu arhc1smark11adspo/i1iska 1ilgärdcr 1ire11 /973-19 75 

Tids- Antal personer som lätt llyll- Genomsnittligt antal pc::rsoncr i 
period ningsbidrag 

arbetsmark nadsu tbildni ng allm. bcrcclskapsarbi:te 

1973 1974 1975 1473 1974 1975 1973 1974 1975 

I kv. 5 700 6 300 5 400 54 300 52 600 42 400 17 800 12 400 4 300 
2 kv. 5 900 5 900 5 200 46 500 _Il) 000 36 000 19 600 12400 4 800 
3 kv. 7400 7 100 1400 31 300 27 000 25 000 7 400 3 600 I 400 
okt - nov 4 200 3 400 .1 I 0 I 52 500 46 000 39 100 8 700 5 700 J 200 

Frågan om möjligheten att anpassa viirnpliktsutbildningen efter situa
tionen på arbetsmarknaden har utretts av två sakkunniga inom försvars
och arbetsmarknadsdepartementen. I en rapport till arbetsmarknadsdepar
tementet redogörs får möjligheterna att inom ramen för nu g~illande be
stämmelser genomföra en sådan anpassning och det arbete som i detta syfte 

har päbörjats inom berörda myndigheter. 
Den mycket positivi1 utveckling som kunde noteras under år 1974 mr 

kvinnornas sysselsiittning fortsatte under hela år 1975. De arbetsmarknads
politiska insatserna får kvinnor har liksom under {\r 1974 i hög grad varit 
inriktade på att st:irka kvinnornas konkurrensfiirmåga 1xl arbetsmarknaden. 
Detta har skett främst genom olika l(mncr :!\· utbildningsinsatser bl. a. inllm 
arbetsmark nadsu tbi Id ni ngen . 

.-\rhchnrnrknadl•n undt>r :It 1976 

Som jag tidigare har niimnt har efterfrågan pa arbetskraft sjunkit under 
iir 1975 ~iven om utvecklingen mot slutet av året inte varit helt entydig. 
UtveL·klingen pä arbetsmarknaden fick emellertid ett annat förlopp iin vad 
som har varit vanligt under perioder med svag produktionsutveckling. En 

viktig fbrklaring till detta iir att företagens personalpolitik nu har en annan 
inriktning. I större utstriickning iin tidigare behåller företagen sin personal 
trots en svag produktionsutveckling. Detta nya drag pä arbetsmarknaden 
bör ses mot bakgrund av de ätgiirder statsmakterna har vidtagit för att hävda 

-- ------------·---

s~irsk. bl."rcdskapsarbete 

1973 1974 1975 

22 900 19 100 13 700 
23 500 19 200 14 700 
15 000 10 800 10 500 
17 400 23 600 12 552 
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sysselsiittningcn. 
Niir det giillcr utsikterna för är 1976 linns det anledning att riikna med 

att cl"tcrfrågan kan komma att försvagas inom de varuproducerande nä

ringsgrenarna. Som tidigare har redovisats iir denna utveckling betingad 
av den lungsamma äterhiimtningstakten i den internationella ekonomin. 
A andra sidan kan den offentliga sektorn väntas efterfråga ytterligare 40 000 
personer. ,\ven under år 1976 kan en ökning viintas av arbetskraftsutbudet. 
Med hiinsyn dels till riskerna för en diiri1pning av efterfrågan dels till ett 

viintat ökat arbetskraftsutbud bör en fortsatt hög arbetsmarknadspolitisk 
hanJlingsbcrcdskap upprätthållas. 

Ln huvudlinje måste liksom under år· 1975 vara att uppkommande ar
betsmarknadsproblem i första hand skall mötas inne på arbetsplatserna. Syf
tet iir att trygga sysselsättningen och l(irhindra permitteringar och uppsiig

ningar som leder till arbetslöshet. Av grundliiggande betydelse i detta sam
manhang iir lagstiftningen om anställningstrygghet som higger ett större 
socialt ansvar på arbetsgivaren för de anstiilldas inkomst och sysselsättning. 
Lagstiliningcn har kompletterats med olika åtgiirder för att stimulera in
vesteringar. produktion och utbildning. Här kan niimnas besluten om fri
sllippamle av investerings- och arbetsmiljöfonder, investcringsbidrag, stöd 
till lagerproduktion och olika former av stöd till förctagsutbildning. 

Den andra huvudlinjcn i kampen mot arbetslösheten bestär i åtgiirder 
for att bcn.:da arbete och utbildning ät dem som trots allt blir arbetslösa 

eller som iir nytillträclande på arbetsmarknaden och inte kan få arbete. Det 
iir friimst ungdomar som slutar skolan och kvinnor som l. ex. efter några 
<lrs ;1rbete i hemmet söker !Orviirvsarbete. Inte minst för dessa grupper utgör 
arhctsmarknadsutbildningen och olika sysselsättningsskapande åtgärder vik

tiga medel för att slussa in dem i arbetslivet. 
Det genomgående draget i sysselsättningspolitiken är att söka fullt utnyttja 

tillgiingliga arbetskraftsresurscr för att klara angelägna investerings- och ut
bildningsuppgifter i ett skede niir den totala efterfrågan är låg. På så sätt 
skall produktionsapparaten vara väl förberedd inför den internationella kon
junkturuppgången. Genom dessa åtgärder dämpas ncdg{mgstendenserna och 
samtidigt undviks att uppsvinget leder till knapphet på resurser i form av 

yrkeskunnig personal och produktionskapacitct i övrigt. Den sysselslittnings
politik som regeringen bedriver har således till syfte dels att motverka ar
betslösheten dels alt skapa förutsättningar för en balanserad expansion under 

konjunkturuppsvinget. 
Denna inriktning av politiken har kommit till ullryck i de ekonomiskt

politiska åtgiirder som regeringen presenterade vid riksmötets öppnande i 

oktober, i beslut denna dag om bl. a. tidigareläggning av statliga byggen, 
utökning av skolbyggnadsramen och ytterligare medel till beredskapsarbeten 
samt i den nu framlagda linansplanen. Med hjiilp av dessa åtgärder, med 
stöd av en återhiimtning i elen internationella konjunkturen och en fortsatt 
viixandc inhemsk efterfrågan bör sysselsättningen kunna hävdas under år 
1976. 
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Man får dock räkna med all arbetsmarknads!Ugct kan vara nägot svagare 
under de två första kvartalen av året främst inom industri- och byggnads
sektorerna. Den arbetsmarknadspolitiska beredskapen hålls därför p[1 en fort
satt hög nivå, och behovet av ytterligare åtgärder bedöms fortlöpande med 
hiinsyn till den ekonomiska utvecklingen och sysselsiittningen. 

Målen för sysselsiittningspolitiken har vidgats till all omfatta inte bara 

åtgärder för att minska den öppna arbetslösheten utan också att underlätta 
ett yllerligare ullriidc på arbetsmarknaden och höja sysselsiittningsgraden. 
I takt hiirmed har arbetsmarknadsverket getts vidgade uppgifter. Arbets
förmedlingen spelar här en central roll. Regeringen behandlar denna del 

av verksamheten i en särskild proposition till riksdagen. forslaget innebär 
att obligatorisk platsanmälan skall införas på försök med början i tre Hin. 
Samtidigt tillförs vissa förmedlingskontor i dessa och ytterligare tre liin ADB
rcsurser för praktiska prov med sökning och matchning av lediga platser 
och arbetssökande. Produktionen av ADB-platslistor vidgas till 19 Hin och 
omfattar därmed ca 90 % av platsmaterialet. I propositionen liiggs också 
fram förslag om att inrätta distriktsnämnder vid samtliga distriktskontor. 

Vidare behandlas arbetsförmedlingen inom kulturområdet. 

Förslagen i propositionen om den offemliga arbetsförmedlingen följs nu 
upp med förslag om ökade resurser för arbetsmarknadsverket. De innebär 
att verket tillförs medel motsvarande yllerligare 250 tjänster. Jämsides 

med den fortsatta utbyggnaden av tekniska hjälpmedel i form av ADB
utrustning föreslås nu kraftigt ökade anslag till personalutbildningen inom 
verket. Sammantaget bör dessa åtgärder medföra en höjning av effektiviteten 

i förmedl ingsarbetet. 
För att yllerligare förbättra möjligheterna att arbetsplacera handikappade 

arbetsmarknadspolitiken i form av lagerstöd. bidrag till utbildning i företag 
och andra svårplacerade förordar jag i det följande under avsnittet Arbets
miljö höjda bidrag till arbetsbiträde och vissa reformer i fråga om lån och 
hidrag till anskaffning av motorfordon rör handikappade. Även driftbidragen 

för triiningsverksamheten och för den skyddade verksamheten föreslås höj

da. 
Underlag for bedömning av den fortsatta reformverksamheten inom ar

betsmarknadspolitikcn har i dagarna lagts fram av sysselsättningsutredning

en. 
Skolöverstyrelsen. universitetskanslersiimhetel och AMS har i juni 1975 

till regeringen överliimnat en rapport om praktikfrägor. Rapporten har ut

arbetats av en arbetsgrupp med representanter for niimnda myndigheter. 
S:\F. statens personalniimnd (SPNl. Svenska kommunförbundet. Lands

tingsforhundet. LO, SACO/SR och TCO. 
Rapporten. som har remisshehandlats, innehåller synpunkter och en rad 

olika fi:irslag av sådan an all de enligt min mening ljmpligcn bör prövas 
i en \'idare syssels~illningspolitiskt sammanhang. Jag avser chirlOr all ta 
upp dessa frågor i samband med min anmälan år 1976 av förslag grundade 
på sysselslittningsutredningens betHnkande. 
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Programindelning 

AMS får sina anslag programtermer. F. n. giiller följande programin

delning. 

1. Arbetsmarknaclsinformation 

2. Yrkesmässig och geografisk rörlighet 

3. Sysselsättningsskapanclc åtgiircler 

4. Regionalpolitiska stöclåtgärdcr 

5. Rehabiliterings- och stödatgiirclcr för svårplacerade 

6. Sysselsäl!ningsskapande atgiirder for svårplacerade 

7. Atgärclcr för Oyktingar 

8. Kontant stöd vid arbetslöshet 

9. Totalfiirsvarsverksamhet 

10. Förvaltning av utrustning 

Programmet Arbetsmark n a cl sin formation omfallar insam

ling, bearbetning och spridning av si1clan information som underHittar for 

arbetssökande att finna Wmplig sysselsiittning eller l"ör arbetsgivare att linna 

erforderlig arbetskraft. Det omfattar viigledning vid val av yrke och ut

bildning och upplysning om åtgärder som iir iignade att fi'irbiittra veder

börandes möjligheter på arbetsmarknaden. 

Programmet Yrkes m ii s sig och geograf is k rör I i g het om

fattar dels ekonomiskt stöd åt deltagare i arbetsmarknadsutbildning nch 
statens kostnader för siirskilda A\1U-kurser. dels ekonomiskt stöd åt flyt

tande arbetskraft. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetsmarknadsutbildning, Flytt

ningsbidrag och Inlösen av egnahem m. m. 

Programmet Sys se Is ii t t ni n g s skapande il t g ii r de r oml~tttar 

planering och drift av arbetsmarknadsverkets beredskapsarbeten. Det om

fattar vidare ekonomiskt stöd till motsvarande arbeten i annan regi och 

andra åtgärder med syfte att direkt påverka arbetskral"tsefterfrågan hos olika 

arbetsgivare. 

I programmet ingår delprogrammen Allmiinna beredskapsarbeten. Sär

skilda beredskapsarbeten. I ndustribcstiillningar. Detaljplaneringsbidrag, In

vesteringsfondsärenclen och Stöd till lageruppbyggnad. 

Programmet Region a I p o I it is k a stöd åt g ii r d c r omfattar fö

giirder för att friimja lokaliseringen av företag till regioner där en expansion 

blir friimjas enligt de riktlinjer som har dragits upp i den regionalpolitiska 

planeringen. 

I programmet ingår del program men Lokal iseri ngssam ritd, Lokaliserings

bidrag. Lnkaliseringsutbildning. Sysselsiittningsstöcl och Lokaliscringslån. 
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Programmet Rehabiliterings- och stödåtgiirder för 
s v {1 r p I a c era de omfattar rehabilitering av arbetssökande. ekonomiskt 
stöd åt landstingskommun. kommun, förening eller stiftelse som anordnar 
arbetsprövning och arbetsträning samt särskild utbildning för arbetssökande 
med handikapp i arbetslivet. 

I programmet ingår delprogrammen Arhetsprövning/arbetsträning samt 
Utbildning av svårplacerade. 

Programmet Sysselsättningsskapande ätgiirder för 
svår p 1 a c era de omfattar bidrag till arbetsgivare som ordnar halvskyd
dat arbete samt arkivarbeten och stöd till skyddad verksamhet hos lands
tingskommun. kommun. förening eller stiftelse. Det omfattar vidare bidrag 
till handikappade m. fl. för anskaffning av motorfordon eller for igångsiitt
ning av eget företag samt bidrag till arbetsgivare får arbetsbitr~ide och an
passning av arbetsplatser. 

I programmet ingår delprogrammen Arbetshjälpmedel åt handikappade. 
Niiringshjiilp, Arkivarbete, Halvskyddad sysselsiittning, Skyddad syssel

siittning och Hemarbete. 
_Programmet A t g ii r de r för flyktingar omfattar överföring till 

Sverige och omhändertagande av flyktingar och vissa andra grupper av ut
liinningar tills de kan placeras på arbetsmarknaden. 

I programmet ingår delprogrammen Överföring av flyktingar och Om
hiindertagande av flyktingar. 

Programmet Kontant stöd vid arbetslöshet omfattar till
syn och stöd av erkända arbetslöshetskassor samt bidrag till arbetslösa som 
inte har rLitt till ersättning genom arbetslöshetsförsäkringen. 

I programmet ingår delprogrammen Ersättning till arbetslöshetskassor. 

Kontant arbetsmarknadsstöd och Omställningsbidrag. 
Programmet Tota 1 försvars verksamhet omfattar kartläggning 

av arhetskraftsförhållamtena i krig. uppriittandc av en krigsorganisation för 
arbetsmarknadsvcrkct. personalplanHiggning för det ekonomiska försvaret 
och handliiggning av ansökningar om anstånd med miliUr tjiinstgöring. 

Det omfattar också tillsyn av utbildning för vapenfria tjiinstepliktiga samt 
placering och registrering av de vapenfria. 

I programmet ingår delprogram men f'örsvars- och beredskapsplaneri ng 
samt Vapenfria tjLinstepliktiga. 

Programmet För\ a It ni n g a \' ut rustning a\·ser förvaltning av 
mer kapitalkriivande utrustning. t. ex. frirl~iggningsbyggnadcr och dgma

skincr. Sådan utrustning får hyras ut inom eller utom arbetsmarknadsverkct. 
varvid hyran skall berLiknas så att alla uppkommande kostnader tiicks. 

I programmet ingår delprogrammen förliiggningsbyggnadcr samt Maski
ner och fordon 111. m. 
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För budgetåret 1976177 förordar jag i likhet med AMS all delprogrammet 
Lokal iseri ngsu tbi Id ni ng inom programmet Regionalpolitiska stöd åtgärder er
sätts av två delprogram. benämnda Utbildningsstöd och lntroduktionsstöd. 
I övrigt bör den redovisade programindelningen g~illa oförändrad under bud

getåret 1976177. 

Flertalet a\· programmen Cinansieras från anslag som behandlas i det föl
jande under förevarande avsnitt B. Arbetsmarknad m. m. Programmen Re

habiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade samt Sysselsättningsska
pande åtgärder för svårplacerade finansieras från ett anslag som behandlas 
under avsnittet C. Arbetsmiljö. Programmet Regionalpolitiska stödåtgärder 

finansieras dels från ett anslag pil driftbudgeten. som behandlas under av
snittet E. Regional utveckling. dels frän ett anslag på kapitalbudgeten be

n~imnt Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslän. Programmet Atg~irder för 
flyktingar slutligen finansieras frän ett anslag som behandlas under avsnittet 

D. Invandring m. m. 
Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget B 7. Ar

betsmarknadsverket: Anskaffning av utrustning. 

Arbctsmarknadwcrket, utgifier och anslag 111. m . .fiirdclade 11d program (kr.) 

Program 1974/75 1975/76 1976177 Beräknad ändring 
L:tgift Anvisat 

AMS Föredragan-
den 

Arhetsmarknadsinformation 359 341 000 379 923 000 + 153697 000 + 122 704 000 
Y rkesmiissig och geografisk rör-
lighct 921 029 000 1 260 235 000 + 535 765 000 + 109 065 000 
Syssclsiillningsskapande åtgärder 1 108 716 000 742 936 000 + 522 064 ()()() +811064000 
Regionalpolitiska stiidåtgiin.ler 724 154 000 489 386 000 + 25614000 + 375 114 000 
Rchahilitcrings- och stödåtgiirclcr 
i()r svärplaccradc 87 341 000 98 350 000 + 30 ISO 000 + 20 850 000 
Syssclsiittningsskapandc åtgiirdcr 
for svårplacerade 622 148 000 717 579 000 + 179 921 000 + 246 221 000 
Atgiirdcr för nyktingar 31 796 000 20 995 000 + I 3 005 000 + I I 330 000 
Kontant stöd vicl arbetslöshet 449 501 000 I 080 885 - 260 885 000 - 210 485 000 
Totalforsv~rsvcrksamhct 23 505 000 22 020 000 + I I 780 000 + 2 042 000 
Förvaltning av utrustning -931 000 I 000 
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Arbetsmarknadsverkets förvaltningskostnader 

AMS är central förvaltningsmyndighet för allmänna arbetsmarknadsfrå· 

gor. AMS är även chefsmyndighet för länsarbetsnämnderna och arbetsför

medlingen. I styrelsens uppgifter ingår att leda planläggning av och att själv 

vidta åtgärder som betingas av arbetslöshet eller brist på arbetskraft. Styrelsen 

skall leda verksamheten i fråga om statligt regionalpolitiskt stöd och fullgöra 

uppgifter enligt lagstiftningen om lokaliseringssamråd samt i övrigt bedriva 

rådgivning och upplysning rörande näringslivets lokalisering. Styrelsen 

handlägger ärenden om investeringsfonder. Styrelsen skall också ha över

inseende över den offentliga arbetsförmedlingen samt öva tillsyn över annan 

arbetsförmedling än den offentliga och över de erkända arbetslöshetskas

sorna. Ärenden rörande utnyttjandet av landets arbetskraft vid krig eller 

krigsfara. uppskov eller anstånd med militärtjänstgöring samt vapenfria tjän

stepliktiga handläggs också av AMS. 

Chef för AMS är en generaldirektör med en överdirektör som ställfö

reträdare. Inom styrelsen finns tre avdelningar, nämligen avdelningen för 

arbetsmarknadsservice, avdelningen för sysselsättningsplanering och avdel

ningen för ekonomi och administration. Inom avdelningarna för arbets

marknadsservice och sysselsättningsplanering finns vardera sex enheter och 

inom avdelningen för ekonomi och administration finns fem enheter. 

Under AMS iir länsarbetsnämnderna länsmyndigheter för allmänna ar

betsmarknadsfrågor. De leder arbetsförmedlingen i liinet. De har ålagts vissa 

uppgifter enligt lagen (1974: 13) om vissa anställningsfrämjande åtgärder 

<ändrad senast 1975:743) och ärenden om kontant arbetsmarknadsstöd m. m. 

De skall bitriida AMS vid planering för försvarsberedskap. 

Varje länsarbetsnämnd har ett kansli som består av en förmedlingsav

delning, en planeringsavdelning och en administrativ avdelning. Arbetet 

hos Wnsarbetsnämnden leds av en länsarbetsdirektör. 

För arbetsförmedlingsverksamheten är landet indelat i 69 distrikt, vart 

och ett med ett distriktskontor och ett antal lokalkontor som är underställda 

distriktskontoret. Den I juli 1975 fanns 154 lokalkontor. Dessutom finns 

arbetsförmedlingsombud och tillfälliga kontor. Förmedlingsarbetet i ett dis

trikt leds av distriktskontorschefen, som är ansvarig inför länsarbetsnämn

den. Regeringen föreslår i prop. 1975:84 att en nämnd med företrädare för 

de lokala arbetsmarknadspartcrna och kommunerna skall inrättas i varje 

distrikt. Distriktsnämnderna skall enligt förslaget delta i ledning och pla

nering av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på lokal nivå. 
Arbetsförmedlingens verksamhet omfattar information, platsförmedling, 

arbetsförberedande åtgärder. yrkesvägledning och arbetsvård. Större förmed

lingskontor är normalt uppdelade i kundmottagning samt förmedlings

och utredningssektioner med vardera ett tiotal handläggare. 

3 Rik.si/agen 1975176. I samt. Nr 100. Bilaga 13 
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Förvaltningskostnaderna avser i huvudsak lönekostnader och andra om
kostnader för personalen vid AMS, länsarbetsnämndernas kanslier och ar
betsförmedlingskontoren samt kostnader för lokaler och databehandling. 
Förvaltningskostnaderna belastar programmen. Medel för att täcka dessa 
kostnader tas upp under samma anslag som gäller för ·övriga kostnader 
under resp. program. Liksom tidigare har AMS dock redo.visat förvaltnings
kostnaderna gemensamt för alla programmen. 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Utgiftsposter 
Vissa lönekostnader 
Arvoden till yrkcsvalslärare 
Övriga arvoden 
Utbildnings- och instruk-

tionsverksamhct 
Sjukvård 
Lokalkostnader 
a) Styrelsen 
b) Linsarbctsnämndcrnas kanslier 

och arbetsrörmedlingskontorcn 
Rcsccrsiittningar 
Expenser 
Automatisk databe-

handling m. m. 
a) Datasystem och 

terminaler m. m. 
h) Rationaliscringsunder-

sökningar 
cl Bearbetning •lV sta-

tistiskt material 
d) Arbctsll'irmedlingsstatistik I 
Postavgifter 
Kapitalkostnader 

1975/76 

3 740 
1 135 

4 875 

289 331 000 
206 000 

1 440000 

3 970 000 
822 000 

10 027 000 

48 690 000 
8 766 000 

12 133 000 

9 120000 

225 000 

525 000 
800 000 
550 000 

2 150 000 

398 755 000 

1976/77 
Beriiknad iindring 

AMS 

+ 
+ 
+ 

319 
208 

527 

+ 105 365 000 

+ 2 930 000 
+ 256 000 

+ 3 473 000 

+ 13510000 
+ 1634000 
+ 7 467 000 

1 420000 

+ 225 000 

+ 425 000 
800 000 

+ 150 000 

+ 850 000 

+ 134 065 000 

Före
draganden 

+ 250 

+ 84 569 000 

+ 600000 

+ 2 930 000 
+ 248 000 

+ 3 473 001) 

+ 9310000 
+ I 234 000 
+ 2 367 000 

2 095 000 

+ 125 000 

+ 100 000 
800 000 

+ 102 061 000 

I Utgiftspnst<.:n ArbetslOrmedlingsstaiistik redovisas fr. o. 111. budgctärct 1976177 
under anslaget Arhetsmarknadsscrvicc, programmet Arhctsmarknadsinforrnation. 
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.4.AIS 

I. Pris- och löncomräkning utgör 82,4 milj. kr. varav 8.2 milj. kr. avser 
höjt lönekostnadspåHigg. 

2. 0-altcrnativet skulle bl. a. innebära en minskning av personalen med ex
empelvis 240 inspektörer i lönegrad F 9. 
3. I Im1 /ii11ckos111adN. Under denna u1giftspost folier dels avlöningsförmå

ner till personalen vid A'.\15. liinsarbetsniimndernas kanslier och arbetsför
medlingskontoren. dels ersättningar för konsultuppdrag, dels arvoden till 
liinsarbetsnämndernas läkare. kontaktmän för yrkesvägledning. praktikan
ter. arbetsförmedlingsombud och särskilda mönstringsforrättare. 

Hos .4.MS bör revisionskontoret tillföras en byrådirektör som allmän för
stiirkning. Vidare bör avdelningen för arbetsmarknadsservice tillföras föl
jande tjUnster: en förste byråinspektör på arbetsförmedlingsenheten för ku
rativa uppgifter rörande vapenfria tjänstepliktiga. en byråinspektör på ar
betsvårdsenheten för frågor rörande psykiskt handikappade. en byrådirektör 
på yrkesvägledningsenheten för planeringsuppgifter i samband med fram
stiillning av yrkesorienterande informationsmaterial. en psykolog på samma 
enhet. en byråsekreterare pä utbildningsenheten för handläggning av be
svärsiirenden. en byråsekreterare på samma enhet för frågor om förberedande 
kurser. en byråsekreterare på samma enhet för ärenden om studiesociala 
åtgärder. en byrådirektör på försäkringsenheten för handläggning av besvärs
ärenden och en byråinspektör på metod- och informationsenheten för ut
veckling av AV -hjälpmedel. 

Avdelningen för sysselsiittningsplanering bör förstärkas med följande nya 
tjänster. nämligen en byrådirektör på utredningsenheten för forsknings- och 
utvecklingsarbete. en byråingenjör på försvarsenheten för startplanläggning 

av nya företag och en byråsekreterare på samma enhet för långsiktsplanering. 
På avdelningen för ekonomi och administration behövs ytterligare en 

byrådirektör på ekonomienheten för ekonomi-administrativa utredningar. 
en byrådirektör på samma enhet för resultatredovisning m. m., en byrå
sekreterare på intendenturenheten för frågor om kontorsorganisation och 
förslagsärenden m. m., en jurist på juridiska enheten för tillsyn av efter
levnaden av bestämmelserna om enskild arbetsförmedling, en byrå5ekre
terare på personalenheten för personalutbildningsfrågor och en kanslist på 
samma enhei för avtals- och lönefrågor. 

AMS bör vidare tillföras åtta biträden. varav sex kvalificerade . 

.4.rhe1.1ft'ir111edli11ge11 bör tillföras 500 tiiinster för kansli- och arbetsför
medlingsorganisationen. varav 300 handläggare samt 125 kvalificerade och 
75 övriga biträden. I milj. kr. begärs för läkare och tolkar samt 300 000 

kr. för anställning av praktikanter. 
Behovet av personal till länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen 

motiveras i första hand av den påbörjade långsiktiga uppbyggnaden av plats
förmedlingen samt av anpassningsgruppernas verksamhet. 
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Arbets/ärmerna vid arbetsförmedlingen har förändrats. Platsförmedlingen 

har gjorts mera individuell med registrering av alla arbetssökande, deras 

önskemål och förhållanden. Man lämnar mer än tidigare platsförslag och 

anvisningar och ordnar bevakning av lediga platser för arbetsgivarnas räk

ning. Personalsituationen gör det nödvändigt att sätta in hjälpen selektivt. 

Ett större tillskott av personal under budgetåret 1976177 kan möjliggöra 

att nera grupper ges individuell platsförmedlingsservice. 

Övergången till ADB-framställda platslistor är en förutsättning för att 

effektivera förmedlingens service. Det behövs ökade personalinsatser för 

att ta in de numera fylligare uppgifterna från arbetsgivarna. 

En viktig del av platsförmedlingen är den interlokala verksamheten. An

slagen till nyttningsbidrag har fyrdubblats på tio år. En del av förmed

lingspersonalen måste mer än tidigare inriktas på sådan verksamhet. Det 

gäller särskilt i områden med svag sysselsättning och i universitetsorter 

men också i orter med uttalat arbetskraftsbehov. 
Ännu ett steg i uppbyggnaden av anpassningsgrupper kan tas under bud

getåret 1976177 om ett personaltillskott ges. Ytterligare förmedlingspersonal 

behövs i detta sammanhang för information av introducerande karaktär 

och för placering av arbetslösa med sådana handikapp att anpassningsåt

gärder erfordras. 

Betydande personalförstärkningar är nödvändiga under en följd av år för 

att personellt rusta upp.förmedlingens yt1re kontorsmxanisation. Förstärkning

en av organisationen bör under budgetåret 1976177 påbörjas på tre punkter: 
a) Mindre förmedlingskontor måste byggas ut. 102 kontor har mindre 

än fem handHiggare och lir otillrlickliga för sina uppgifter. Många av dem 

har dessutom ett oproportionerligt stort befolkningsunderlag per förmedlare. 

b) Vissa av de 72 kommuner som saknar förmedlingskontor bör få sådant. 

c) 1 en del områden med stort befolkningsunderlag, t. ex. i storstads

områdena, behöver ner kontor inrättas. 

Många förmedlingskontor iir underbemannade i fråga om personal för 

arbetsvård och yrkesväglcdning. 
Arbetsförmedlingskontoren har en besvärande brist på biträdespcrsonaf. 

Under budgetåren 1966/67-1974/75 har kontoren förstärkts med tillsam

mans drygt 500 hand!Uggande tjänstemän men bara med drygt 30 biträden. 

De administrativa uppgifterna för förmedlingen har ökat i omfattning. 

Den 1 juli 1975 fanns vid förmedlingarna 2 975 handliiggare och 450 bi

träden samt 14 expeditionsvakter. Dessutom sysselsattes 547 arkivarbetare 

vid kontoren. För inkodningsuppgifter i samband med ADB har arbets

marknadsverket fått ett nytillskott på 72 tjänster. 

Centrala företagsnämnden (CFN) inom arbetsmarknadsverket tillsatte i 

oktober 1974 en arbetsgrupp för att utreda arbetsförmedlingarnas och 

länsarbetsniimndernas bitriidesbehov. Arbetsgruppen - benämnd AMS bi

trädesutredning - har i rapporten Arhetsfijrmedfingskontorens biträdcshehov. 

september 1975, redovisat uppdragets första etapp som omfattar bitrHdes-
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behovet vid arbetsförmedlingskontoren. 
För biträdesutredningens kartläggningar av förekommande arbetsuppgif

ter på arbetsförmedlingskontoren har Statskonsult AB anlitats. Kartlägg

ningarna har avsett samtliga arbetsuppgifter vid arbetsförmedlingskontoren 
för såväl handläggare som biträdespersonal och arkivarbetare. ADB-ut
redningen har getts tillfälle att nära !Olja och i viss mån påverka planeringen 
<tv kartläggningsarhetet. Sammanlagt deltog närmare 300 handliiggare, bi
trliden och arkivarbetare vid nio representativa kontor i undersökningen. 

Resultatet av undersökningen visar att i kundmottagningarna åtgår ca 
28 ')f; av förmedlarnas tid till bitriidesarbete. Inom kontoren i övrigt - vid 

större kontor inom dess förmedlings- och utredningssektion - utgör bi

triidesarbetet ca 12 % av formedlarnas, JO % av arbetsvårdarnas och 7 % 
av yrkesvägledarnas tid. 

Biträdesutredningens förslag går ut på att omfördela arbetsuppgifterna 

inom arbetsförmedlingskontoren pil så säll att handläggare frigörs från upp
gifter av biträdeskaraktär. Vidare syftar förslagen till att skapa en ny typ 
av kvalificerade befattningar för biträden. Biträdesutredningens förslag om
fattar bl. a. följande: 

a) Arbetsförmedlingen bör tillföras 150 tjänster av ny typ, s. k. assistent
tjlinster. !Beteckningen assistenttjänst anvfods för tjänster i mellanlöne
grader i utredningen SOU 1975:43 Kvinnor i statlig tjänst.) 

b) Arbetsförmedlingen bör få ett tillskott av 250 biträden för att avlasta 
handläggare från arbetsuppgifter av hiträdeskaraktiir. 

c) Behov finns av 150 tjänster för biträdesuppgifter vilka i dag utförs 
av arkivarbetare. 

Utredningen har föreslagit all AMS skall begära 200 biträdestjiinster vid 
förmedlingskontoren för budgetåret 1976177, vilket AMS också gör. Åter

st1tende 350 tjiinster jiimtc medel för I 00 av AMS redan inriittade biträ
dcstjänstcr föreslår utredningen att styrelsen tar upp i sin anslagsframställ
ning för budgetåret 1977178. 

J\MS har i sin anslagsframstiillning för budgetåret 1976177 prioriterat en 
långsiktig uppbyggnad av platsförmedlingsfunktionen inom arbetsförmed
lingarnas verksamhet. En förstärkning enligt bitriidesutredningens förslag 
innebär att handlliggande personal i stor utstriickning frigörs för direkt för
medlingsarbete. Bitriidesutredningens förslag ligger sålunda i linje med sty
relsens nämnda prioritering. 

Uinsarbcrsnämndernas kanslier har fått ökade administrativa uppgifter 

genom de senaste årens utbyggnad av förmedlingen. Behovet av perso

nalf'örstlirkning för detta har bara delvis tillgodosetts. 
AMS anför sammanfattningsvis att en fortsatt kraftig förstiirkning av ar

betsförmedlingens personal bör ske successivt under de niirmaste åren. Det

samma giiller i fråga om Wnsarbetsniimndernas kanslier. En ökad satsning 
på personal för platsförrnedlande åtgiirder skulle kunna leda till viisentligt 
förkortade arbetslöshetstider. Diirmed skulle stora utgifter för arbetslöshets-
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ersättning och av samhället ordnat arbete kunna sparas in. En person som 
i stället för att uppblira arbetslöshetsersättning får ett arbete med en inkomst 
av 100 kr.Idag efter skatt betyder en samhällsekonomisk vinst av 185 
kr.Idag. och en person i skyddat arbete kostar samh~illet 31 200 kr.lår. fram
håller styrelsen. Det skulle också vara av mycket stor betydelse för både 
arbetssökande och arbetsgivare om man med hjLilp av större personalinsats 
kunde uppnå mera övervägda val av arbete och därmed varaktiga anställ

ningar. 
AMS beriiknar det sammanlagda medclsbehovet för vissa lönekostnader 

till 394.7 milj. kr. (+ 105.4 milj. kr.). Av ökningen är 68J milj. kr. lö
neomriikning inkl. kostnader för höjning av lönekostnadspå!iigget från 33 

till 36 %. 

4. Uthildnings- och ins1ruk1ions1•c'rksamhe1. Medelsbehovet för olika slags 
kurser under budgetåret l 976177 framgår av följande uppstlillning. 

Utbildningsändamål 

Grundutbildning 
Fortbildning för arbctsförmcdlingspcrsonal 
a) förmedlingsutbildning 
b) Personalledning/personalsamverkan 
Administrativ utbildning 
a) Redovisningsfrågor · 
h) 1 landiäggande administrativ personal 
c) Personal i kontorskarriären 
dl ADB inom arbetsförmedlingen 
Övrig utbildning 
a) Fritidsstudier 
b) Extern utbildning 
cl Viss lokal utbildning 

Tillkommer kapitalkostnader för Aske gård 

lkriiknad utgift 
(I 000-tal kr.) 

2 060 

I 980 
430 

150 
15(! 
540 

70 

100 
150 
400 

6 030 

~70 

6 9110 

Ett effektivt utnyttjande av förmedlingens resurser beror i hög grad på 
de enskilda förmedlarnas kunskaper och förmåga att använda de medel 
och möjligheter som står till deras förfogande. Personalutbildningen spelar 
hiirigenom en väsentlig roll. En central del av personalutbildningen utgör 
grundutbildningen av arbetsförmedlingsaspiranter. Dessa beräknas öka i anta.I 

och under budgetåret uppgå till 425. Verkets ambition iir att förbättra denna 
utbildning som omfattar ca ett år. Den består av två och en halv månads 
lokal utbildning och två internatkurser om vardera en vecka, som varvas 

med praktik. 
AMS anser liksom tidigare att aspiranterna bör ges ytterligare en veckas 

internatutbildning. Detta har hittills inte kunnat genomföras på grund av 
de knappa resurserna. 

Antalet aspiranter har under senare år varit följande. 
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Budgetår 

1968/69 
1969170 
1970171 
1971172 
1972173 
1973174 
1974175 
1975176 lbcriiknal) 
1976177 (bcriiknatl 

Aspiranter 

193 
0 

173 
289 
253 
302 
338 
400 
425 

Kostnaderna för grundutbildningen beräknas för budgetåret 1976177 till 
4 850 kr. per aspirant. 

De sn<1bba föriindringarna på arbetsmarknaden och de ökade ambitionerna 
i fråga om arbetsförmedlingens service leder till att nya och större grupper 
anlitar förmedlingen samt att nya och delvis förändrade arbetsmarknads
politiska hjälpmedel tillkommer. Dessa förhållanden ställer avsevärda krav 
på personalens förmåga att snabbt siilla sig in i nya förutsättningar för arbetet. 
I llirvid spelar en viil utbyggd,li1rrbi/d11i11gsrerksa111hC1 en väsentlig roll genom 
att underHitta personalens omställning till förändrade arbetsuppgifter. Fort
bildningen bidrar således till en rationalisering av förmedlingens arbetsfor
mer och en effektivare förmedlingsservice. Fortbildningen kommer främst 
att inriktas mot förmedlingens platsförmedlande uppgifter och användning 

av ADB-resurser i förmedlingsarbetet. Tyvärr har denna del av personal
utbildningen blivit eftersatt under de senaste årens otillräckliga tilldelning 
av medel. 

Fortbildningen avser till cirka två tredjedelar utbildning av arbetsförmed
lare. För budgetåret I 976177 planeras 60 internat kurser med inriktning mot 
i första hand plats!Ormedlande uppgifter och därmed sammanhängande 
ADB-teknik samt anpassningsgruppernas arbete. Antalet deltagare planeras 
bli ca I 500. Under innevarande budgetår beräknas endast ca 150 förmedlare 
rn motsvarande fortbildning. Vid en kostnad av I 320 kr. per deltagare uppgår 
utgifterna till I 980 000 kr. 

Budgetåret 1974175 inleddes en utbildning i personalledning/personal
samverkan. Den inriktas till stor del på arbetsledande funktioner och sam
verkan i grupp efter mönster av motsvarande kurser hos statens perso
nalutbildningsniimnd. Den har f. n. av ekonomiska skiil liten omfattning, 

men budgetåret I 976/77 beräknas den omfatta 200 tjänstemän. Vid en kost
nad av 2 I 50 kr. per deltagare blir medelsbehovet 430 000 kr. 

Verkets ad111i11isrrarirn whi/d11i11g omfattar bl. a. redovisningsfrågor. AMS 

genomför sedan budgetåret 1974175 en redovisningsutbildning som tidigare 
anordnades av riksrevisionsverket. Den består bl. a. av ce111rala internat
kurser som kostar 1 200 kr. per deltagare. Medelsbehovet för utbildning 
av 125 tj:instemiin är 150 000 kr. 
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För handliiggande administrativ personal vid AMS och liinsarbetsniimn
derna ordnas centrala internatkurser i berednings- och föredragningsteknik. 
byggplanering, beredskapsarbetsplanering m. m. Utgifterna beräknas till 

I 200 kr. per deltagare. För 125 deltagare blir medelsbehovet 150 000 kr. 
En central förvaltningskurs för kontorspersonal beräknas omfatta 450 

tjänstemän till en kostnad av I 200 kr. per deltagare. Medelsbehovet blir 

således 540 000 kr. 
I samband med genomförandet av ADB i förmedlingen utbildas sys

temmiin och bitrHdespersonal. En del av kostnaderna faller under denna 
punkt och bcrUknas under budgetåret 1976/77 uppgå till 70 000 kr. 

Av ö1·r~~ utbildning beräknas ersättning för fritidsstudier av betydelse för 
tjUnstemännens arbetsuppgifter inom verket utgå med 100 000 kr. För extern 
utbildning. som vanligen sker som tjUnsteåliggande niir verkets interna per
sonalutbildning saknar motsvarande kurser, beräknas 150000 kr. 

Lokal utbildning anordnas vid AMS. liinsarbetsniimnderna och förmed
lingskontoren som komplement till de centrala kurserna. Den förutsiitter 
att kurspaket utformas och alt kostn:.:dskriivande tekniska hjiilpmedel finns. 

Utgifterna beriiknas till 400 000 kr. 

Uthild11i11gs11tgifiemas /r'irde/11i11g pd kostnad•;slag (/ 000-wl kr.). 

Kursavgifter samt rese- och traktaments-
kostnader vid intern utbildning 

Lokalavgifter 
föreliisararvoden och kursmaterial 
Externa kursavgifter 
Fritidsstudier 
Övriga utgifter 
Kapitalkostnader avseende Aske kursgård 

3 780 
160 

I 800 
150 
100 
40 

870 

6 900 

:vtedelsbehovet för budgetåret 1976/77. 6,9 milj. kr., innebär en ökning 
från föregående budgetår med 2,9 milj. kr. 

5. Lokalkostnader. För arbetsmarknadsverkets centrala förvaltning be

räknas följande lokalkostnader för budgetåret 1976177 (( 000-tal kr.). 

Hyror. briinslc. lyse o..:h vatten 
Stiidning 
Kompletterande inrcdningsarhctcn 
Reparat ioncr 
Övrigt 

11 664 
1 JSO 

166 
120 
200 

13 500 

Betriiffande länsarbetsnämndernas och förmedlingskontorens lokaler giil
ler för innevarande budgetår en ram på 2.9 milj. kr. för nyanskaffningar 
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och ombyggnader m. m., omräknad till helårskostnad. Utfallet av motsva
rande kostnader för budgetåret 1974175 var 4,9 milj. kr. l övrigt gäller 
ingen maximering. l 1975 års budgetproposition beräknades sammanlagt 
48 690 000 kr. för länsarbetsnämndernas och förmedlingskontorens lokaler. 

Den av styrelsen planerade utökningen av arbetsförmedlingens lokaler 
under innevarande budgetår motsvarar 12 000 m1• varigenom lokalytan skul
le komma att uppgå till 191 000 m1 vid utgången av budgetåret. Denna 
ökning iir oundgiingfigen nödvändig med hiinsyn till redan beslutade per
sonalfårstiirkningar och krav på förbiittrad miljö. Det tidigare uppsatta målet 
att till utgången av budgetåret 1975176 öka lokalytan till 205 000 m1 har 
inte kunnat hållas. 

Den nya anslagsteknik som tillämpas fr. o. m. budgetåret 1975176 minskar 
svårigheterna att täcka fördyringarna för befintliga lokaler. Medelsramen 
for lokalförändringar är dock alltför snävt tilltagen. Ramen bör enligt sty

relsen vara Oerårig för att ge en vidare överblick över möjliga lokalför
ändringar och för att nödvändiga överenskommelser om framtida förhyr
ningar skall kunna komma till stånd redan vid byggprojekteringen. Oet 
senare är viktigt inte minst för möjligheterna att hålla kostnaderna nere. 

De viktigaste skiilen för en vidgning av planeringsramen for lokalför

iindringar är följande: 
aJ Den beslutade föriindringen i.IV arbetsförmedlingens inre organisation 

har inte kunnat tilliimpas i full utstriickning vid ett nertal kontor då medel 
saknats för nödvändiga lokalföriindringar. 

b) Det är nödviindigt att forstiirka förmedlingens yttre organisation genom 

utökning av de minsta kontoren i landet och inriittamle av nya lokalkontor. 
Det gäller dels i storstadsområdena och dels i kommuner där kontor saknas. 

i.:l Miljön är vid llcra kontor undermålig för både anstiillda och besökare. 
cl) Lokalerna vid etl stort antal kontor iir helt otillriickliga och ger inte 

arbetsplatser för all personal och inte heller tillriickliga utrymmen för be-
sökare. 

Under budgetåret 1976177 beriiknas en ökning av lokalytan med 
19 000 m2

• Den sammanlagda lokalytan skulle dä vid utgängen av budgetäret 
uppgå till 210000 m'. Av ökningen avser 17000 m2 i detalj planerade lo
kalförändringar, niimligen utbyte av lokaler vid 29 kontor och ytterligare 
förhyrningar vid elva kontor samt nya lokalkontor i Stockholm. Göteborg 
och Malmö. En ökning med 2 000 m~ beriiknas för inriittande av tio lo

kalkontor i kommuner d~ir kontor nu saknas. 
AMS beräknar meclelsbehovet för liinsarbetsniimndernas och förmedlings

kontorens lokaler under budgetåret 1976/77 till 62.2 milj. kr .. varav 7 046 000 
kr. avser lokaltillskott och föriindringar under budgetåret. Om driftkost
naderni.l räknas om till helårskostnacler motsvarar den senare siffran ett 
belopp av JO 119000 kr. 

6. E'i/Wf/Scr. :V1edelsbehovet för budget<°tret 1976/77 uppgår till 29.6 milj. 

kr. dvs. 7,5 milj. kr. utöver vad som har beriiknats för innevarande budgetår. 
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1 liirav avser 1.7 milj. kr. löljdkostnader till begiird personalökning. 1.6 milj. 
kr. motsvarar ett ackumulerat behov av möbel- och inventarieanskaffningar 
som uppstätt under budgetåret 1974175 och som beräknas öka under bud
getåret 1975176. Utgifterna för förslagsverksamhet föreslås rå uppgå till 

50 000 kr. ( + 25 000 kr.) 
7. Da1as,rs1e111 och terminaler. l'lera datasystem. omfattande ekonomi-. sta

tistik- och produktionsfunktioner. iir f. n. i drift. Ett mindre system har 
()L'kså utvecklats llir personalplanliiggning inom ramen lör verkets total

llirsvarsål igganden. 
De olika arbetsmarknadspolitiska verksamheterna har förändrats väsent

ligt sedan styrelsens olika ADB-system togs fram i slutet av 1960-talet och 
början på 1970-talet. Budgetåret 1975176 kommer ADB-systemet för be
redskapsarbeten att bli föremål för en total översyn. Vidare avvecklas elen 
I januari 1976 styrelsens ADB-system för utbetalning av utbilclningsbiclrag. 
då riksförslikringsverket övertar utbetalningarna. 

Utgifterna för budgetäret 1976/77 beriiknas till 7 .7 milj. kr. Av beloppet 
avser I .I milj. kr. utvecklings- och underhållsarbeten och anskaffning av 
registreringsutrustning m. m. samt 1.5 milj. kr. terminaler. 

8. Bearbe111i11g m· statistiskt material. I följande tabell redovisas meclels
behovet för bearbetning av statistik under huclgetfaet 1976/77 fördelat på 

iindamål. 

Område 

Start hjiil pssta t ist i k 
Sysselsiit t ni ngsprognoser 
Konjunkturbarometer 
A rbetskraftsu ndersökni ng 
uppföljning av arbetsmarknadspolitiska åtgiirder 
Total försvarsstat istik 
Övrigt 

Beräknad utgift 

30 000 
200 000 

3 000 
500 000 

50 000 
80 000 
87 000 

950 000 

För budgetåret 1976177 behövs således 950 000 kr. för bearbetning av 

statistiskt material (+ 425 000 kr.). 
9. Sa111ma11/a!l11i11g. Meclelsbehovet för de gemensamma förvaltnings

kostnadcrna uppgär under budgetåret 1976177 till totalt 532.8 milj. kr. 
( + 134.1 milj. kr.). Av ökningen utgör 82.4 milj. kr. pris- och löneomräkning 

inkl. höjt lönckostnadspåWgg. 

f(ircdraga111/c11a 

Arbetsmarknadsverket har fått betydande personaltillskott under senare 
år samtidigt som verket har organiserats om i etapper i syfte att öka ef
fektiviteten. Bl. a. har de större förmecllingskontorens inre organisation setts 
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över och en ny förmedlingsmetodik benämnd modifierad öppen förmedling 
har införts. Vidare har ADB tagits till hjälp i förmedlingsarbetet för fram
ställning av dagliga platslistor. Ett omfattande utredningsarbete pågår i syfte 
att klarliigga hur ADB skall användas även i själva platsförmedlingen, dvs. 
för sammankopplingen av arbetssökande och lediga platser. Hittills under 
1970-talet har arbetsmarknadsverket tillförts över 1 000 nya tjänster. Denna 
förstärkning har varit nödvändig med hänsyn till de ökade och nya ar
betsuppgifter som verket fortlöpande har ställts inför. Antalet arbetssökande 
hos arbetsförmedlingen har ökat successivt. Verksamheten med anpass
ningsgrupper ute på företagen, som påbörjades år 1971. har byggts ut fort
löpande. Dess betydelse har understruktis ytterligare genom införandet av 
trygghetslagarna. En ny bidragsform. kontant arbetsmarknadsstöd, har till

kommit. Telefonanmälan från arbetslöshetsförsäkrade har slopats och ersatts 
av regelbundna personliga besök hos arbetsförmedlingen. Nya grupper ar
betssökande. bl. a. de långtidsutbildade, har gjort anspråk på stöd och service 
i olika former. 

Den höga arbetsmarknadspolitiska ambition som statsmakterna vid fle
ra tillfällen under senare år har gett uttryck för gör att man måste rlikna 
med stora uppgifter för arbetsmarknadsverket också i fortsättningen. Niir det 
giiller att bereda äldre och personer med arbetshandikapp sysselsiittning Lir an
passningsgruppernas verksamhet av största betydelse. Erfarenheterna hittills 
visar dock att resultatet av denna verksamhet är i hög grad beroende av arbets
förmedlingens aktiva medverkan. Vid~ue har utvecklingen på arbetsmarkna
den under senare år inneburit ökade svårigheter att jiimka samman krav och 
önskemål från arbetsgivare resp. arbetstagare. Dessa svärigheter har sin grund i 
de successivt höjda krav päde arbetssökande som förlindringarna i näringslivet 
medföroch i de begränsningar som många arbetssökande har i sitt arbetsutbud. 
Det sistnämndagiillerinte minst i fråga om de nytilltriidandegrupperna. främst 
ungdomar och tidigare hemarbetande kvinnor, som möter siirskilda svårighe
ter på grund av arbetsgivarnas attityder och egen bristande arhetslivserfaren
het. 

Det nu anförda motiverar att arbetsmarknadsverket tillförs en väsentlig 
personalförstärkning även för nästa budgetår. Denna förstärkning bör i en
lighet med vad AMS har föreslagit avse iiven bitriidespersonaL som kan 
avlasta den handläggande personalen vissa arbetsuppgifter. 1 liirtill kommer 
att vissa av de reformer beträffande arbetsförmedlingen som föreslås i prop. 
1975176:84 förutsiitter personalförstärkningar. I denna proposition föreslås 
för det första att skyldighet för arbetsgivare att anmäla ledig plats till ar
betsförmedlingen skall införas genom lagstiftning. Anmälningsskyldigheten 
skall fr. o. m. den I juli 1976 giilla i Blekinge, Kristianstads och Malmöhus 
liin. I dessa län måste man räkna med en ökad belastning på förmedlingen 
som måste mötas med ller arbetsförmedlare. Det ökade antalet lediganmiilda 
platser gör vidare att ordermottagningen på berörda förmedlingskontor be
höver förstärkas med fler handliiggande tjänstemän och att mer personal 
behö\s for framstiillningen av Jataundcrlaget till platslistorna. för det andra 
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föreslås i propositionen försöksverksamhet med distriktsnämnder vid dist
riktskontoren. Försöken med distriktsnämnder torde underHitta och effek

tivera förmedlingsarbetet i väsentligaavseemlen och därmed förbättra det tota
la arbetsresultatet redan med nu tillgängliga personalresurser. Samtidigt kom

mer en viss merbelastning att uppstå på distriktskontoren till följd av förbere
delser försammantriiden och foredragningar. Ett tredje förslag berör arbetsför

medlingen inom kulturområdet. Förslaget innebär att denna förmedling skall 

ombesörjas av den offentliga arbetsförmedlingen i större utstrlickning lin hit

tills och att nuvarande artist- och musikersektionerskall ombildas till särskilda 

kulturarbetarsektioner. varvid vissa personalförstlirkningar till de nya sektio

nerna förutsätts. Slutligen föreslås i propositionen att praktiska prov med ADB 

i sjlilva platsfiirmedlingen under nästa budgetår genomförs vid några förmed

lingskontor. Under försöken behöver dessa kontor förstärkas med ett antal spe-. 

cialutbildade arbetsförmedlare för att inte den löpande förmedlingsverksam
heten skall behöva bli eftersatt till följd av proven. Under programmet Arbets

marknadsinformation i det följande förordasslutligen fortsatt utbyggnad av sy

stemet med dagliga ADB-platslistori ytterligare sju län. Denna utbyggnad krä

ver tillskott av savUI hand!Uggande personal, s. k. systemutredare, som biträ
den for inkodning av platsnotiserna, m. m. 

För de ökade personalbehoven bör arbetsmarknadsverket tillföras ytter

ligare lönemeclel motsvarande 250 tjlinster. I likhet med föregående år bör 
det ankomma på AMS att fördela förstiirkningen mellan handläggande per

sonal och bitdelen samt mellan olika iindamål. Det ankommer också på 

AMS att bedöma i vad mån personalresurser behöver avdelas för de slirskilcla 

insatser för 1igenare som behandlas i det följande. Det bör vidare ankomma på 
regeringen att efter förslag av AMS best limma hurforstlirkningenskall fördelas 
mellan olika delar av organisationen. Medclsförstärkningen bör beräknas till 
84.6 milj. kr. (exkl. följdkostnader>. varav 59,9 milj. kr. utgör löneomrlikning 
och 8.0 milj. kr. höjt lönekostnadspåliigg. 

För utbildning och instruktion av verkets personal behövs som AMS 

anför vlisentligt ökade resurser. Det giiller såväl grundutbildning som fort
bildning och vidareutbildning. Jag berliknar i likhet med AMS ett medels

behov av 6.9 milj. kr.(+ 2.9 milj. kr.) för ändamålet. Vad betrlil'far övriga 

förvaltningskostnader bör medlen för databehandling minskas med ett belopp 
av 195 000 kr. vilket i praktiken anviinds för avlöningar. Samtidigt bör posten 

Vissa lönekostnader ökas med samma belopp. 
Medebbchovct for ADB i samband med rr:11nst~ill11ing a\· statistik rlir 

arbetsllirmcdlingen under budgetiiret 1976177 beriiknas under anslaget B I. 
A rhetsmark nad.~serv ice. anslagspostcn Arbetsmark nadsi nformat iun. 

Med hiinvisning i ih'rigt till den tidigare redovisade sammanstiillningen 

beriiknar jag de gemensamma förvaltningskostnaderna under budgetåret 

1976177 till i runt tal 500 milj. kr. (+ 102 milj. kr.). Detta belopp skall 

fördelas mellan programmen i förhållande till deras beriiknade andel i. de 

gemensamma förvaltningskostnaderna. Som har nämnts i det föregående 
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tas medel för dessa kostnader upp under samma anslag som gäller för övriga 
kostnader under resp. program. Det sagda gäller dock inte programmet För· 
valtning av utrustning. Kostnaderna under detta program skall läckas av 
hyra som debiteras de program som använder utrustningen. Följande tablå 
visar hur de gemensamma förvaltningskostnaderna fördelar sig mellan pro
grammen. 

Program 

Arbetsmarknadsinformation 
Yrkesmässig och geografisk rörlighet 
Sysselsättningsskapande åtgärder 
Regionalpolitiska stödåtgärder 
Rehabiliterings- och stödåtgiirder för svårplacerade 
Syssclsättningsskapande åtgärder för svärplacerade 
Åtgärder för nyktingar 
Kontant stöd vid arbetslöshet 
Totalförsvars verksam het 
Förvaltning av utrustning 

B 1. Arbetsmarknad.<sservice 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 

Anslag 
Förslag 

1420 508 000 
1469 066 oöo 
1597 927 000 

1976177 
Beräknat 

417 636 000 
25 000 ()(){) 
19000000 
5 000 000 
3 500 000 

11500000 
2 500 000 
6 000000 
9 380 000 
1 300000 

500 816 000 

I Exkl. kostnader för delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning, som tidigare har re
dovisats under anslaget. 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Arbctsmarknadsinfor
mation samt delar av programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet. 
Programmet Arbetsmarknadsinformation är inte uppdelat på delprogram. 
1 programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet ingår delprogrammen 
Arbetsmarknadsutbildning, som numera redovisas under ett separat anslag 
(B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning), Flyttningsbidrag och Inlösen av 

egnahem m. m. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation omfattar olika verksamheter 
som syftar till all ge arbetssökande ett verksamt stöd för bästa möjliga 
utbyte av sitt arbetskraftsutbud och att medverka till att arbetsgivare inom 
ramen för de arbetskraftstillgångar som linns eller kan utvecklas finner er
forderlig personal. Avdelningen för arbetsmarknadsservice vid AMS handhar 
verksamheten centralt. Regionalt och lokalt är länsarbetsnämnderna resp. 
arbetsförmedlingskontoren ansvariga. 
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Programmcl Arhc1s111ark-
1wdoi11/i1r111a1io11' 

l'rogram111e1 t'rkesmässig 
och geogra/i~k riir/ighe1 

Flyttningsbidrag 
Inlösen av egnahem m. m, 
Förvalt ningskost nadcr 

1974175 
Utgift 

359 341 000 

60 289 000 
I 000 

877 000 

420 508 000 

1 Inberäknat forvaltningskostnader. 

1975176 
Anslag 

379 923 000 

87 300 000 
1000000 

843 000 

469 066 000 

2 1 lbrckommande fall har höjt lönckostnadspåliigg inriiknats. 

1976177 
Beräknad ändring 

AMS 

+ 153 697 000 

+ 9 200 000 
500 000 

+ 157 000 

-+ 162 554 0002 

Arbetsförmedlingens verksamhet kan delas upp i en informationsfunk
tion. en platsförmedlande funktion och en arbetsförberedande funktion. 
Till informationsfunktionen hör alla allmänna upplysningar, muntliga, 
skriftliga eller via andra informationsmedia, som arbetsförmedlingen lämnar. 

Arbetsförmedlingens platsförmedlande funktion avser den hjälp som läm
nas till arbetssökande vid platsvalet och till arbetsgivare som söker arbets
kraft. Denna hjälp kan lämnas under relativt enkla former men också kräva 
stora insatser av tid och ekonomiska resurser såväl när det gäller lokal som 
interlokal förmedling. Hjiilpen till arbetssökande kan bestå i att förmedlingen 
liimnar individuella förslag" på lediga platser, för sökandens räkning kontaktar 
arbetsgivare om lediganmäld plats eller anskaffar plats som inte har anmälts 
till förmedlingen. För att underlätta att anställning kommer till stånd kan 
förmedlingen bl. a. ge bidrag till Oyttning eller till olika slag av arbetshjälp
medel. Arbetsgivarna kan få individuell hjälp genom att förmedlingen fö
reslår viss sökande till ledig plats. söker arbetskraft som inte finns anmäld 
hos förmedlingen eller ger bidrag till utbildning eller till exempelvis särskilda 

anordningar på arbetsplatsen. 
Ackvisition av platser genomförs ofta i samband med besök av förmedlare 

på företagen. Därvid diskuteras även frågor rörande arbetstidens omfattning, 
arbetsplatsernas utformning, den kvinnliga arbetskraftens. de handikappades 
och äldres anställningsmöjligheter. företagens personalpolitik m. m. 

Arbetsförmedlingens arbetsförberedande funktion inriktar sig på sökande 
som inte direkt kan få arbete på hemorten eller annan ort. För att en an
ställning skall komma till stånd kan skilda åtgärder behövas. Det kan gälla 
yrkesbyte, alternativa arbetsuppgifter. Oyttning till annan ort, yrkesutbild

ning, anställning i skyddat arbete, näringshjälp till eget företag m. m. 

Föredraganden 

+ 122 704 000 

+ 6 500 000 
500000 

+ 157 000 

+ 128 861 000 
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Arbetsförmedlingens användning av de arbetsmarknadspolitiska instru

menten för yrkesmässig och geografisk rörlighet. för sysselsättningsskapande 

åtgärder samt för rehabiliterings- och stödåtgärder för svårplacerade arbets

lösa utgör delar av andra program. De berörs därför inte närmare här. 

Programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet består av delprogram

men Arbetsmarknadsutbildning, Flyttningsbidrag och Inlösen av egnahem 

m.m. 

Delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning redovisas under anslaget B 2. 

Bidrag till arbetsmarknadsutbildning. 

Programmet Arbetsmarknadsinformation 

AMS 

Inriktningen av arbetsförmedlingens verksamhet under de närmaste åren 

beror på de behov på arbetsmarknaden som kan väntas föreligga och på 

statsmakternas intentioner vad gäller sysselsättningen. Även under resten 

av 1970-talet får man räkna med en fortsatt stor sysselsättningsökning, in

nebärande att nya grupper av sökande kommer att göra anspråk på arbets

förmedlingens service. För dessa sökande krävs stora insatser beträffande 

såväl platsförmedling som utbildning och anpassningsfrämjande åtgärder 

om de skall kunna få arbete på öppna marknaden. 

En fortsatt ökning av direkta platsförmedlande åtgärder behövs för att 

förkorta arbetslöshetstiderna och ge möjlighet för fler sökande att utan sär

skilda anpassningsåtgärder få arbete på öppna marknaden. Till de första 

åtgärde~na vid utökad individuell platsförmedling hör registrering av öns

kemål, arbetserfarenhet. utbildning etc. för alla arbetssökande som vänder 

sig till förmedlingen. Arbetsformerna har numera förändrats med hänsyn 

hiirtill vid samtliga förmedlingar. Man har även börjat lämna platsförslag 

och anvisning till flera sökande än tidigare när de kommer till förmedlingen 

och börjat bevaka anstiillningsmöjligheterna mellan deras besök diir. Man 

har också mer än tidigare kunnat ordna bevakning av obesatta platser för 

arbetsgivarnas räkning. För att dessa uppgifter skall kunna utsträckas på 

det sätt som avses behövs tillskott av personal. 

En annan förutsättning för att effektiviteten i arbetsförmedlingens service 

skall kunna ökas från budgetåret 1976177 är att platsinformationen görs 

utförligare vid arbetsförmedlingarna i län med ADB-platslistor. Denna för

iindring möjliggörs tekniskt av att förmedlingen går över till ett nytt pro

gramsystem för produktion av ADB-platslistor. Inhämtandet från arbets

givarna av väsentligt fylligare informationer om de platser som lediganmäls 

förutsätter dock ökade insatser av förmedlingspersonal. En tredje förändring, 

som under budgetåret 1976177 kan bli av genomgripande betydelse för att 

förbättra platsförmedlingen, är AMS förslag om att införa obligatorisk plats-
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anmälan. Förslaget bygger tekniskt på att ADB-platslistor införs i berörda 

områden. Det förutsätter emellertid också ett mycket betydande personal

tillskott. 
Behovet av geografisk omställning kommer sannolikt inte att minska, 

varför den interlokala förmedlingen även i fortsättningen får stor betydelse. 

De tekniska resurserna för interlokal förmedling kommer under budgetåret 

1976177 att varagynnsammareän tidigare om utbyggnaden av ADB-platslistor 

får ske på det sätt och i den takt som AMS föreslår. ADB-platslistorna 

omfattar hela län och framställningen av dem kommer budgetåret 1976177 

att ske samlat för fem produktionsregioner, som tillsammans täcker 19 län. 

Inom varje sådan region fåra Ila förmedlingskontorett gemensamt dagsaktuellt 

platsmaterial, medan spridningen av den samlade piatsln°formationcn ·mellan 

regionerna sker med någon dags förskjutning. För arbetslösa. som trots indi

viduell förmedlingshjälp inte kan få lämplig anställning lokalt eller på annan 

ort, krävs intensilierade arbetsförberedande åtgärder om de skall kunna arbets

placeras. Man kan räkna med att arbetsförmedlingen genom den nya förmed

lingsstatistiken får bättre möjligheter att rikta in och disponera sina resurser. 

De senaste årens utveckling tyder på en fortsatt, kraftigt ökad efterfrågan 

på arbete från den kvinnliga arbetskraften. Därmed kommer större anspråk 

att ställas på all förmedlingspersonal och på dess förmåga att påverka såväl 

de arbetssökande som arbetsgivarna för att åstadkomma större överens

stämmelse mellan arbetsönskemål, personalrekrytering och arbetsvillkor. 

Kunskaper om kvinnornas sysselsättningsproblem och åtgärder för att lösa 

dem behöver utökas bland förmedlingstjänstemännen. Detta måste ske dels 

genom den ordinarie personalutbildningen inom verket, dels med hjälp av 

de tjänstemän på formedlingskontoren som f. n. har speciella uppgifter för 

att öka kvinnornas sysselsättning. Därutöver kan förutses ett kvarstående 

behov av särskilda externa informationsinsatser som riktas till kvinnor utan

för arbetskraften, till företag och kommuner etc. 

Arbetsmarknaden får årligen ta emot 25 000 ungdomar som slutat grund

skolan utan yrkesutbildning eller som avbrutit gymnasieutbildning. Över

gången från skola till arbetsliv medför stora svårigheter och ungdomarna 

kan ofta inte hävda sig på arbetsmarknaden. Arbetslösheten har under senare 

år stigit och iir för ungdomarna avsevärt högre än för andra ålderskategorier. 

För att dessa tendenser inte skall bli bestående måste samverkan och upp

giftsfördelningen mellan arbetsförmedling. skola, sociala organ och arbets

givare vidareutvecklas i frågor som rör ungdomens inträde i arbetslivet. 

Arbetsmarknaden på vårdområdet kommer att präglas av en utbyggnad 

av långtidssjukvården och barnomsorgen. Långtidssjukvården kommer att 

behöva byggas ut med hänsyn till det ökade antalet äldre. Kraven på sam

hällets barnomsorg ökar. En arbetsgrupp inom socialdepartementets sjuk

vårdsdelegation har räknat fram behovet av personal friimst inom lång

tidssjukvård och barnomsorg och därvid funnit ett stort behov av ökat antal 
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anställda. Antalet anställda inom samhällets barnomsorg skulle behöva öka 

med 47 600 inom den närmaste tioårsperioden och med 27 900 för lång

tidssjukvården under samma tidsrymd. Detta medför krav på utbildnings

kapaciteten inom såväl det reguljära utbildningsväscndet som arbetsmark
nadsutbildningen. 

Åtgärderna för att förbättra sysselsättningsmöjligheterna för äldre arbets

tagare och arbetstagare med nedsatt arbetsförmåga kommer att intensifieras. 

Det är anpassningsgrupperna som i betydande grad svarar för dessa åtgärder. 

Arbetsförmedlingen har fått en ny och stor uppgift genom tillkomsten år 

1974 av lagen om vissa anställningsfrämjande åtgärder. Arbetet i anpass

ningsgrupperna är synnerligen personalkrävande för arbetsförmedlingen. På 

många håll anser man sig inte ha den tid som krävs för detta arbete ute 

på företagen, då det samtidigt krävs ökade insatser på förmedlingskontoren 

med individuell hjälp till de sökande som infinner sig där. Vidare anför 

man från förmedlingen att det inte sällan är otillräcklig medverkan från 

parternas sida i anpassningsarbetet och att förmedlingen i hög grad får vara 

den pådrivande om verksamheten skall komma i gång och hållas vid liv. 

Personalförstärkning behövs sålunda redan inom ramen för den nuva

rande verksamheten. Vid fortsatt utbyggnad är det ofrånkomligt att 

länsarbetsnämnderna och arbetsförmedlingen successivt erhåller ytterligare 

betydande personalförstärkningar. Insatsen av förmedlingspersonal bör in

riktas på två huvudområden, nämligen information av introducerande ka

raktär och placering av arbetslösa med sådana handikapp att anpassnings

åtgärder behövs. Även styrelsen centralt kommer i anslutning till anpass

ningsgruppernas arbete att få ökade arbetsuppgifter. 

Genom den upplysnings- och informationsverksamhet som bedrivs vän

der sig handikappade i allt större utsträckning till förmedlingen för att få 

hjälp. De ökade ambitionerna att söka rehabilitera även personer med svårare 

handikapp medför att ytterligare krav ställs på arbetsvården. Antalet sökande 

med svårigheter att få eller behålla arbete på den öppna marknaden torde 

under resten av 1970-talet alltjämt bli relativt stort, särskilt om ytterligare 

grupper med behov av omfattande individuell service skall kunna vinna 

insteg på arbetsmarknaden. I stor utstriickning måste dessa personer bli 

föremål för olika former av arbetsförberedande och arbetsvårdande insatser. 

Åtgärderna för att inlemma arbetshandikappade i det ordinarie arbetslivet 

måste därför förstärkas. Härför krävs betydande resursförstärkningar inom 

arbetsförmedlingen. En förbättring av personalens utbildning i handikapp

frågor och i användning av olika rehabiliteringsåtgärder är vidare nödvändig. 

För yrkesvägledningssökande utanför skolväsendet ansvarar arbetsmark

nadsverket helt. Denna kategori av sökande kommer genom den ökande 

växlingen mellan utbildnings- och arbetslivsperioder att bli större. Det är 

fråga om unga personer som via praktik söker sig fram till ett lämpligt 

yrke, personer som vill tillbaka till arbetsmarknaden efter en period av arbete 

i hemmet eller vuxenutbildning, arbetslösa samt yrkesverksamma som nöd-

4 Rikstlag1'11 1975176. I sam/. .Vr 100. Bilaga 13 
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gas eller önskar ändra sin situation på arbetsmarknaden. Vidare behöver 
yrkesvägledningsinsatserna vid olika kurser inom arbetsmarknadsutbild
ningen öka i omfattning och förbättras. 

Vid universiteten har under senare år efterfrågan ökat på arbetsmark
nadsverkets tjänster i fråga om t. ex. yrkesvägledning och arbetsmarknads
information. Den högre utbildningens anknytning till arbetsmarknaden är 
vidare en central punkt i den nya högskolereformen. I fortsättningen behövs 
förstärkta insatser i olika former från arbetsmarknadsverkets sida för att 
en tillfredsställande service skall kunna ges till de studerande. 

Mcdelsheräk11i11g 

AMS beräknar medelsbehovet för programmet Arbetsmarknadsinforma
tion under budgetåret 1976/77 till 533,6 milj. kr. enligt följande specifikation. 

1975176 1976177 
AMS Berliknar AMS 
budgetering 

Psykologiska konsultinsatser 24 200 000 31400000 
Centrala platslistor 5 500 000 6 370 000 
Regionala platslistor 4 600000 3 530 000 
Information till allmänheten genom 

publikationer. annonsering m. m. 3 307 000 5 400 000 
Reseersättningar vid besök hos 
arbetsförmedlingen 200 000 250 000 

Tryckning av blanketter för 
arbetssökande I 750 000 2 500 000 

Läkarundersökningar 700 000 700 000 
AMS tryckeri 401 000 550 000 
Tjiinstebilar 475 000 500 000 
ADB i förmedlingsarbetet 16 400 000 36 100 000 
Arbetsförmedlingsstatistik l 200 000 
Gemensamma förvaltnings-

kostnader 322 390 000 445 l 20 000 

379 923 000 533 620 000 

1 för budgetåret !975176 ingår medlen för arbetsförmedlingsstatistik 1800 000 kr.I i 
de gemensamma förvaltningskostnaderna. 

Psykologiska konsultinsatser. Under budgetåret 1974/75 
har vid ett femtontal nämnder gjorts försök med medverkan av psykologer 

på arbetsförmedlingens kontor. Detta har skett för att sökande som har 
svårt att tillgodogöra sig arbetsförmedlingens service lättare skall kunna 
få psykologens hjälp och för att förmedlingstjänstemännen lättare skall kun
na få direkt samråd med psykolog i komplicerade ärenden. Under budgetåret 
1974175 har antalet genomförda anlagsundersökningar uppgått till 15 023 
mot 17 817 under 1973/74. Huvuddelen av undersökningarna är av typ 
fullständig anlagsundersökning. Dessutom har psykologiska konsultinsatser 
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för medverkan i kurserna Arbetsliv och utbildning (ALU), förmedlings
samtal etc. uppgått till 21 118 timmar mot 13 391 timmar föregående bud
getår. För budgetåret 1976177 bör utrymme reserveras för psykologiska kon
sultinsatser i totalt större omfattning än f. n. med i stort sett oförändrat 
antal fullständiga anlagsundersökningar, viss ökning av de begränsade un

dersökningsformerna. men framför allt en ökning av de kortare psykolog
insatserna. 

Region a I a p I a t s I is t o r. Av ifrågavarande medel utgår ersättning 
till arkivarbetsverksamhetens kontorsarbetscentraler för tryckning och i vissa 
fall distribution av platslistor. Utgiften motsvaras av en lika stor inkomst 
under programmet Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade. 

Den fortsatta utbyggnaden av ADB-platslistor medför budgetåret 1976177 
ett minskat medelsbehov för de manuellt framställda regionala platslistorna. 

1 n formations verksam het . För information till allmänheten 
genom publikationer och annonsering beräknas medelsbehovet till 5,7 

milj. kr. under budgetåret 1976177. varav 2,8 milj. kr. för informationstryck, 
1,2 milj. kr. för annonsering och 850 000 kr. för audivisuella hjälpmedel. 

A 0 R i för med I i n g sa r betet . Under denna utgiftspost har för 
innevarande budgetår beräknats dels 12,9 milj. kr. för framställning av re
gionala platslistor med hjälp av ADB-teknik i vissa delar av landet och 

dels 3.5 milj. kr. för fortsatt utrednings- och utvecklingsarbete avseende 
ett ADB-system för arbetsförmedlingen innefattande bl. a. mikrokort samt 
terminalbaserade söknings- och matchningssystem. ADB-platslistor infördes 
i AB, M och 0 län under budgetåret 1974175. Under innevarande budgetår 
införs sådana listor i ytterligare nio till storstadslänen angriinsade län, näm
ligen C. D. L U, K, L. N, P och R län. I sin hösten 1974 framlagda ut
redningsrapport Arbetsförmedling med ADB-resurser Rapport I, vilken re

dovisades för riksdagen (prop. 1975: I bil. 13 s. 67. lnU 1975:3, rskr 1975:52), 
föreslog AMS att ADB-platslistor skulle införas i y!lerligare sju län under 
budgetåret 1976177. nämligen E, f, G, IL S. T och W län. Med denna 
utg~mgspunkt heriiknar AMS kostnaderna för framstiillningen av ADB-plats
listor under sistniimnda budgetår till ca 28,5 milj. kr. I föri ingär inte löner 
till bitriiden ll.ir inkodningsuppgifter m. m. eller systemutredare. 

Pä uppdrag av Kungl. Maj:\ har utredningsarbetet fortsatt avseende möj
ligheterna att genom ADB-teknik rationalisera och effektivera arbetsför
medlingsarbctet. Med skrivelse den 24 oktober 1975 har AMS och stats
kontoret överliimnat en av iimbetsverkcn gemensamt utarbetad utrednings

rapport benämnd Arbetsförmedling med ADB-resurser Rapport 2: Målstu
die, verksamhet 1976177. I rapporten formuleras vissa arbetsmarknadspo
litiska mål för arbetsförmedlingens informerande och platsförmedlande åt
gärder samt preciseras i vilken utsträckning dessa mål kan uppfyllas i dag. 

Vidare anges vilka förbiittringar som kan å5tadkommas dels med hjälp av 
ADB-teknik och dels utan sådan teknik. I rapporten föreslås ett fortsatt 
utredningsarhete under nästa budgetår, innefattande bl. a. praktiska'fårmed-
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lingsprov med terminalbaserad sökning och matchning på några arbetsför
medlingskontor. Projektorganisationen hos AMS för utredningsarbetet fö
reslås utökad från 13 till 27 heltidsanställda personer. Rapporten redovisas 
närmare i prop. 1975176:84. 

Kostnaderna för det fortsatta utredningsarbetet under nästa budgetår be
räknas i rapporten till ca 13,4 milj. kr.. varav 4,9 milj. kr. avser den utökade 
projektorganisationen jämte vissa konsultarvoden, 3.3 milj. kr. övriga ut
vecklingskostnader och 5.2 milj. kr. praktiska prov. Övriga utvecklings
kostnader avser lokaler. informationsmaterial, konferenser, resor. utbildning 
m. m. Kostnaderna för praktiska prov avser hyra av teknisk utrustning, 
databearbetning. systemteknisk utveckling och löner till personalförstärk
ningar på försökskontoren. 

G e m e n s a m m a f ö r v a I t n i n g s k o s t n a d e r . De gemensamma 
förvaltningskostnaderna, vilka har behandlats tidigare, utgör den övervägande 

delen av kostnaderna för programmet. 

Programmet Yrkesmässig och geografisk rörlighet 

AMS 

F I y t t n i n g s bi d r ag . Utgifterna för verksamheten uppgick under 
budgetåret 1974175 till 60.3 milj. kr., vilket innebär en minskning med 4,4 
milj. kr. jämfört med föregående budgetår. Utgifterna fördelade sig på de 
olika bidragsformerna på sätt som framgår av följande tabell. 

Bidrags form Antal be- Utgift Medel-
viljadc I 000-tal kostnad 
bidrag kr. kr. 

Sökanderesor 18 447 4 482 243 
Anställningsrcsor 15 342 2 342 153 
Dagliga resor 9 404 8 906 947 
Månads resor 5 493 884 161 
Å lerresor till hemorten 30 Il 373 
Flytt ni ngsersättn i ng 6 933 10 999 I 587 
Borta vistelsebidrag I 751 3 856 2 202 
Hyrestillskott 3 096 7 217 2 331 
Starthjälp 19 559 18 184 930 
Utrustningsbidrag I 478 3 262 2 207 
Särskilt familjebidrag 27 54 I 985 

111 560 60 197 

Verksamheten förutses få en i huvudsak oförändrad omfattning under 
budgetåret 1976177. 

AMS föreslår att den geografiska begränsningen för utrustningsbidraget 
skall avskaffas. Bidraget utgår f. n. till familjeförsörjare som flyttar med 
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sin familj från ort med särskilt hög och långvarig arbetslöshet. Förslaget 

beräknas medföra en kostnadsökning om 5,5 milj. kr. Vidare föreslås att 

bortavistelsebidrag i särskilda fall skall kunna utgå under högst tre månader 

efter det alt familjebostad erhållits på anställningsorten. Det särskilda fa
miljebidraget vid säsongarbetslöshet bör permanentas och införas i arbets

marknadskungörelsen. AMS föreslår vidare att beslutanderätten vad giiller 

prövning av för sent inkomna ansökningar om flyttningsbidrag delegeras 

från AMS till länsarbetsnämnderna. Den hittillsvarande ordningen har visat 

att det råder stor samstämmighet mellan styrelsens och nämndernas be

dömningar. Villkoren för flyttningsersättning i samband med arbetsmark

nadsutbildning bör också mjukas upp. 

I en särskild framstiillning har AMS efter samråd med socialstyrelsen 

föreslagit att den verksamhet som AMS bedriver i enlighet med kungörelsen 

(1950:383) angående bistånd åt utlandssvenskar som återvänder till Sverige 

m. m. (ändrad 1956:351) skall upphöra och överföras till de sociala myn

digheterna. 

Kostnaderna för de olika förslagen beräknas till ca 6 milj. kr. Totalt be

räknas medelsbehovet under budgetåret 1976/77 för delprogrammet Flytt

ningsbidrag till 96,5 milj. kr. (+ 9,2 milj. kr.) 
Inlösen av egnahem m. m. Under budgetåret 1974/75 in

löstes två egnahem och en bostadsriittslligenhet medan sju fastigheter såldes. 

Detta innebar den minsta omfattningen av verksamheten sedan starten år 

1964. Antalet inlösta fastigheter har sjunkit kontinuerligt sedan budgetåret 

1969170. då det uppgick till 65. 

Nedgången av antalet inlösta fastigheter kan ses som en följd av att det 

regionalpolitiska stödet har gjort det möjligt för arbetstagarna att i ökad 

utsträckning få arbete på eller i närheten av hemorten och därigenom behålla 

sina fastigheter, Låga taxeringsvärden i förening med ett ökat intresse av 

att behålia fastigheterna som fri tidsbostäder eller att sälja dem på egen hand 

har också bidragit till minskningen. Mot denna bakgrund föreslår AMS 

att delprogrammet avvecklas fr. o. m. budgetåret 1977178. Medelsbehovet 

under budgetåret 1976/77 för delprogrammet beräknas till 500 000 kr. 

(- 500 000 kr.). 

Fiir<'dragand<'n 

Medelsbehovet under programmet Ar b c t s marknads i n forma -

tio n avser. som framgår av AMS anslagsberiikning, huvudsakligen pro

grammets andel i de för programmen gemensamma förvaltningskostnader

na. En stor del av dessa kostnader avser löner till personal för förmedling, 

yrkesvägledning och arbetsvård. Jag har nyss redovisat mina förslag till 

förstärkning av denna personal. 
För de verksamheter som programmet i övrigt omfattar har för inne

varande budgetår beräknats 57.6 milj. kr. varav 16.4 milj. kr. för ADB 

i förmedlingsarbetet. 24.2 milj. kr. för psykotekniska undersökningar och 
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3 307 000 kr. för information till allmänheten genom publikationstryck och 
annonsering m. m. 

Vad beträffar utgiftsposten ADB i förmedlingsarbetet innebär AMS för~lag 
att utgifterna under nästa budgetår kommer att uppgå till 28.5 milj. kr. 

för framställning av ADB-platslistor och 13.4 milj. kr. för fortsatt utred~ 

ningsarbete avseende ett ADB-system för arbetsförmedlingen. I fråga om 
ADB-platslistorna ansluter jag mig till AMS förslag. Jag beriiknar dessutom 
ytterligare I .5 milj. kr. för den ökade listproduktion som följer av förslaget 
I prop. 1975176:84 om skyldighet för arbetsgivare att anmlila ledig plats till 
arbetsförmedlingen, vilket som försök skall tillämpas i Blekinge. Kristianstads 
och Malmöhus län fr. o. m. den 1 juli 1976. I det av AMS flireslagna beloppet 
för fortsatt utredningsarhete avseende ett ADB-system ingår ett belopp av 
900 000 kr. för löner till personalförstärkningar på vissa förmedlingskontor. 
Denna fråga har jag behandlat i det föregående under de gemensamma 
förvaltningskostnaderna och beräknar diirför inte några lönemedel hiir. I 

övrigt kan AMS förslag godtas. Det innebär att AMS gemensamt med stats
kontoret kommer att fortsätta utredningsarbetet under niista budgetår. Prak
tiska prov med sökning och matchning skall bedrivas vid sex formecllings
kontor. Jag anser det vara av stor betydelse att en noggrann utdrclering 
av proven görs fortlöpande. För det fortsatta utredningsarbetet under nästa 
budgetår bör således beriiknas 12.5 milj. kr. För ADB i förmedlingsarbetet 
beräknar jag sammanlagt 42.5 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

13etrMfande utgifterna för niista budgetär för de övriga verksamheterna 
under programmet i nsk riin ker jag mig t i 11 följande kom men tarer. 

För psykotekniska undcr~iikningar har :\MS föreslagit en uppr:ikning 
med 7.2 milj. kr. För egen del riiknar jag med oföriindrat helopp under 
nästa budgetår. Jag vill här erinra om all utredningen om den yrkesinriktade 
reh<~biliteringen under innevarande budgetår kan väntas liigga fram sitt be
tänkande. vari bl. a. verksamheten med psykotekniska anlagsprov kommer 

att behandlas. 
Vad giiller information till allmiinheten har AMS föreslagit en ökning 

med 2 093 000 kr. för nästa hudget{\r. Jag tillstyrker en ökning med 
776 000 kr. lfarav utgör 280 000 kr. en volymökning som iir avsedd att 

användas framför allt till ökad information i samband med jiimstiilld
hetsätgiirder och för effektivering av verksamheten med anpassnings
grupper. för verksamheten disponerar AMS dessutom över dt belopp 

motsvarande inkomsterna av försiiljning av puhlikationer. hir framsliill
ning av regionala platslistor beräknar jag ett belopp av 3 289 000 kr. för 
nästa budgetår. Detta innebär en minskning i förhållande till innevarande 
budgetår med I 311 000 kr., vilket beror på elen övergång till ADH-platslistor 
som kommer all ske i flera län. Till programmet Arbetsmarknadsinformation 
bör för nästa budgetår hänföras utgiftsposten arbetsförmedlingsstatistik som 
för innevarande budgetår ingår i de gemensamma förvaltningskostnaderna. 

Härför beräknar jag 880 000 kr. 
De sammanlagda utgifterna under programmet, bortsett från de gemen-
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samma förvaltningskostnaderna. berUknar jag till 84 991 000 kr. för nästa 
budgetår. 

I likhet med AMS dknar jag med att antalet utbetalade flyttnings -
bidrag under nUsta budgetår kommer att vara i stort sett detsamma 
som under innevarande budgetår. 

A'.'vlS har riireslagit att den geografiska begriinsningen för utrustnings
bidraget skall avskaffas. F. 11. Ulg{ir detta bidrag till ramiljeförsörjare som 

flyttar med sin familj från ort med siirskilt hög och långvarig arbetslöshet. 

Jag vill erinra om att starthjiilpen enligt beslut av 1975 års riksmöte 
(prop. 1975:1 bil. 13 s. 81. lnlJ 1975:2, rskr 1975:53) höjdes med 1 000 
kr. för familjefiirsöi:iare oi.:h med 500 kr. för iivriga fr. o. m. den I juli 
1975. Samtidigt <inktes utrustningsbidraget med I 000 kr. Hiirigenom 
skedde en allm~in höjning av bidragsnidn p;i samma g<'lllg som skill
naderna i bidrags förmåner mellan olika delar av landet utjämnades. 

1 det betänkande (SOLJ 1975:90) som nyligen har lagts fram av syssclsät!
ningsutredningen och som f. n. är föremål för remissbehandling framhålls vik
ten av ökad geografisk rörlighet och föreslås en kraftig höjning av flyttningsbi
dragen. Med anledning av denna utredning och av den undersökning angående 
den geografiska rörligheten som A\1S f. n. genomför kommer en mer över
gripande översyn av tlyt!ningsbidragen all ske. 1 avvaktan härpå föreslår 
jag en höjning av starthjiilpen med 500 kr. för familjeförsörjare och 250 

kr. för övriga. 
Jag delar AMS uppfattning. all beslutanderiitten vad gäller prövning av 

för sent inkomna ansökningar om tlyttningsbidrag bör delegeras från sty
relsen till länsarbetsnämnderna. AMS förslag i övrigt anser jag mig däremot 

i!lle kunna tillstyrka. 
I detta sammanhang vill jag fiiresli1 en ~indring i 34 ~ arbetsmarknads-

1'.ungördsen. F. n. kan respenning utgå vid arbetssökandes resor inte bara 
till den si.ikande sjiilv utan ocks[1 till medföl_iancle make eller husföre
stiindarinna. För ungdomar som söker arbete på annan ort än hemorten 
kan det arta vara cll stöd all nägon av fiiriildrarna följer med vid besöket 
på orten i fråga. Jag förordar därför alt rcspenning i form av resekostnadsersätt
ning och traktamente får utgå även i sådana fall. 

Jag beräknar medels behovet för flyttningsbidrag till 93.8 ( + 6,5) milj. kr. 
För In I ös en av egnahem m . m . har AMS föreslagit en minsk

ning med 500 000 kr. under n~ista budgetår. Med hänsyn till verksamhetens 
ringa omfattning på senare år har A\1S vidare föreslagit att programmet 
skall avskaffas fr. o. m. budgetåret 1977 /78. För egen del anser jag att pro

grammet bör behållas tills vidare. Jag heriiknar meclelsbehovet för niista 
budgetår till 500 000 kr. (- 500 000 kr.). 

Med hanvisning till vad som nu har anfiirts och sarnmanstiillningen 

i det föregående hernstiiller jag all regeringen riircslär riksdagen att 
1. godkiinna de iindringar <l\' grunderna för llyttningsbidrag 

som jag har förordat, all tilHimpas fr. n. m. den I juli 1976, 
2. till ·lrh<'f1111ark11c1d11<'1Ticc' fiir budget[iret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 597 927 000 kr. 
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B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

859 863 0001 

11710920001 

I 274 000000 

I Inkl. beräknade fårvaltningskostnader. 

Fr. o. m. den I januari 1976 bestrids utgifterna för delprogrammet Ar

betsmarknadsutbildning under programmet Yrkesmässig och geografisk rör

lighet från en särskild arbctsmarknadsutbildningsfond i stället för från an

slaget B I. Arbetsmarknadsservice. Fonden finansieras genom medel som 

dels anvisas under anslaget B 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning, dels 

innyter som avgifter från arbetsgivare enligt lagen (1975:335) om arbets

givaravgift till arbetsmarknadsutbildningen. 

Arbetsmarknadsutbildning 
Förvaltningskostnadcr 

1974175 
Utgift 

. 837 920000 
21 943 0001 

859 863 000 

·I Beräknade fårvaltningskostnadcr 

1975176 
Anslag 

1 150 000 000 
210920001 

I 171 092000 

1976177 
Beräknad ändring 

AMS 

+ 523 000000 
+ 3 908 000 

+ 526 908 000 

Delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning omfattar sådan utbildning 

som någon genomgår av arbetsmarknadsskäl i enlighet med arbetsmark

nadskungörelsen (1966:368, omtryckt 1975:822. ändrad senast 1975: 1275). 

Arbetsmarknadsmyndigheterna bedömer om arbetsmarknadsskäl föreligger 

för att bevilja arbetsmarknadsutbildning. Enligt nyssnämnda kungörelse får 

personer. som är eller löper risk att bli arbetslösa eller är svårplacerade på 

arbetsmarknaden. beviljas sådan utbild]1ing. Den sökande skall i allmänhet 

ha fyllt 20 år och utbildningen skall dessutom vara lämplig från arbets

marknadssynpunkt. För vissa s. k. bristyrken kan arbetsmarknadsutbildning 

beviljas utan krav att den enskilde är arbetslös. 

Utbildningen avser i första hand yrkesutbildning, men kan även omfatta 

grundläggande, förberedande och orienterande utbildning som bedöms nöd

vändig för en yrkesutbildning eller ett arbete. Utbildningen sker i särskilt 

anordnade kurser (AMU-kurser), genom utbildning i företag, i det reguljära 

utbildningsväsendet samt i kurser anordnade av studieförbund m. n. 

AMS och skolövers~vre/sen 

Under budgetåret 1974175 deltog 100 000 personer i arbetsmarknadsut

bildning (exkl. lokaliseringsutbildning och anpassningskurser)- varav 55 000 

Föredraganden 

+ 100 000 000 
+ 2 908 000 

+ 102 908 000 
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i AMU-kurser - och 76 000 personer påbörjade utbildning under samma 
år. 

De totala utgifterna budgetåret 1974175 för arbetsmarknadsutbildning 

(exkl. förvaltningskostnader) har för AMS och skolöverstyrelsen uppgått 
till 472,6 resp. 365.3 milj. kr. Härtill kommer utgifterna för anpassni.ngskurser 

för handikappade inom delprogrammet Utbildning av svårplacerade. 

Av följande sammanställning framgår hur antalet personer som påbörjade 

arbetsmarknadsutbildning fördelade sig på olika kursanordnare under bud

getåret 1974175. 

AMU-kurser (exkl. 
anpassningskurser) 

Företagsutbildning 
(exkl. lokaliserings
utbildning och intro
duktionskurser vid verk
stad för skyddat arbete) 

!Jet reguljära utbild
ningsväsendet 

Övriga kurser (korres
pondenskurser, kurser i 
studieförbundens regi 
m. Il.) 

Antal 
elever 

43000 

8000 

17000 

8 000 

76 000 

Procentuell 
fördel
ning 

56 

11 

22 

Il 

100 

Utbildning Antal 
genomsnitt clev-
i veckor veckor 

20 

14 

32 

14 

860 000 

112 000 

544 000 

112 000 

1 6211 000 

Ett avsevärt färre antal personer än AMS räknade med i sin anslags
framställning för föregående budgetår har påbörjat arbetsmarknadsutbild

ning. Enligt styrelsen torde detta främst bero på allmänt sett hög efterfrågan 

p;'t arbetskraft och därmed goda möjligheter att utan utbildning erhålla arbete. 

De elever som under budgetåret 1974175 påbörjade utbildning fördelade 

sig på yrkesområden enligt följande. 

Yrkesområdc 

Tillverkningsarbcte 
Däral': verkstads-, byggnads- och metallarbete 

elektro-och finmekaniskt arbete 
byggnads- och anl~iggningsarbete 

övrigt tillverkningsarbcte 
Kameralt och kontorstekniskt arbete 
Servicearbete 
Arbete inom hälso- o. sjukvård 
Tekniskt arbete 
Övriga yrkesområdcn 
Förberedande kursverksamhct 

Procentuell lfädclning 

16 
4 
2 
8 

30 

9 
Il 
9 
3 
7 

31 

100 
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Av kvinnorna i arbetsmarknadsutbildning har drygt 13 ''o utbildats inom 
kontorsområdet. 14 o,; inom kommunal hemservice. 13 ')(, inom vårdom
rådet och 16 '\; inom tillverkningsomrädet. Av miinnen utbildades ca 50 '.'(, 

inom tillverkningsområdet. drygt 5 '\; inom tekniskt arbete och n~irmare 

3 '.!o inom kontorsom rådet. 
Bristyrkesutbildningen har under budgetåret omfattat ca 3 200 personer 

och 40 000 utbildningsveckor. Kostnaderna för anordnande av bristyrkes
utbildning har uppgått till 36.7 milj. kr. Drygt hälften av bristyrkesutbild
ningen har avsett utbildning till yrken inom verkstadsindustrin. 

Under budgetåret har nya former av arbetsmarknadsutbildning i företag 
införts. Till företag som utbildar personal som annars skulle riskera att av
skedas eller permitteras utgår bidrag med sex kronor per deltagare och ut
bildningstimme. Utbildningens längd kan uppgå till sex månader. Verk
samheten har under budgetåret 1974175 omfattat 4 800 personer. Flertalet 
kurser har varit mycket korta varför den genomsnittliga utbildningstiden 

stannat vid sex veckor. '.'vfer än en tredjedel av de 68 företag som har utnyttjat 
stödet tillhö-r trävarubranschen. Inom massa- och papperstillverkning samt 

metallindustri finns likaså ett relativt stort antal företag representerade. Stö
det har utnyttjats i nästan samtliga län och har tidsmässigt koncentrerats 
till andra hälften av budgetåret 1974175. Kostnaderna för verksamheten 

har ber~iknats till 4.5 milj. kr. 
Under budgetåret har vidare försöksverksamhet inletts med stöd till fö

retag som utbildar nyanställda till vissa yrken som domineras av motsatt 
kön. Stödet uppgår till fem kr. per deltagare och timme. Sammanlagt 

för budgetåret har 575 personer vid drygt 100 företag berörts av stödformen. 
Helt dominerande yrken har varit verkstadsmekaniker och svetsare/gas
sk~irare. Endast en man har beviljats utbildning .inom ett område som do
mineras av kvinnliga arbetstagare (kontorssekreterare). Den genomsnittliga 
utbildningstiden h;lf uppgått till närmare sex månader och kostnaderna för 
verksamheten har beräknats till 2,9 milj. kr. Enligt styrelsens bedömning 
torde den hittillsvarande låga omfattningen av utbildningen bero på den 
begränsning av antalet yrkesområden som gäller. 

Under innevarande budgetår beräknar styrelsen att ca 100 000 personer 
kommer att päbörj<l arbetsmarknadsutbildning, varav 56 000 i AMU-kurser. 
for budgetåret 1976177 beräknas motsvarande tal till 110 000 resp. 64 000 

personer. Antalet deltagare under budgetåret 1976/77 väntas uppgå till 
145 000 personer, varav 82 000 i AMU-kurser. Styrelsen räknar med att 
de fr. o. m. den 1 januari 1976 förbättrade utbildningsbidragen kommer att 
medföra ökad benHgenhet hos de arbetssökande att delta i arbetsmarknads

utbildning. 
Följande tabell visar antalet personer som berliknas påbörja utbildning 

under budgetåret 1976/77 uppdelat på kursanordnare. 
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Antal Procentuell Utbildning Antal 
elever fördel- genomsnitt elev-

ning i veckor vel·kor 

AMU-kurser (exkl. 
anpassningskurscr) 64 000 58 11 1 344 000 

Förctugsutbildning (exkl. 
lokaliseringsutbildning 
och introduktionskurser 
vid verkstad för skyd-
dat arbete:) 15 000 14 14 210 000 

Det reguljära utbild-
ningsviisendct 21 000 19 32 672 000 

Övriga kurser (korres-
pondenskurser. kurser 
i studicförbundens 
regi m. Il.) 10000 9 14 140 000 

I 10 000 IOO 2 366 000 

I likhet med tidigare år föreslår AMS att kurser i svenska för finska ung

domar som skall feriearbeta i Sverige får anordnas även sommaren 1976. 
Utgifterna härför beräknas till 500 000 kr. Försöksverksamheten med b<1rn

tillsyn föreslås utökad från 200 till 400 platser. 

Skolöverstyrelsen framhåller att arbetsmarknadsläget under budgetåret 

1974175 har medfört att omfattningen av arbetsmarknadsutbildningen i sty

relsens regi, AMU-kurser, varit i stort sett oförändrad i förhållande till år 

1973174. En viss ökning har dock skett i omfattningen av kurserna Arbetsliv 

och utbildning (ALU), kurserna för arbetslösa ungdomar och personer med 

sociala arbetshinder samt kurserna för invandrare. ALU bedrivs för när

varande vid samtliga AMU-center och separat på ett tiotal orter. Ca 125 
lärare har fått speciell utbildning för att kunna fungera som handledare 

och ytterligare 25-30 beräknas få utbildning under budgetåret 1975176. 
Vid några AMU-center pågår försöksverksamhet med en ny form av teo

retisk preparandkurs som förberedelse för yrkesutbildning. Kursen är i sin 

helhet mer omfattande än hittills bedriven preparandutbildning. I samråd 

med statens personalutbildningsnämnd (PUN) har anordnats utbildning för 

driftingenjörer och materialförvaltare som är anställda vid AMU-center. Un

der år I 975176 planeras liknande kurser för den kontors personal som tjiinst

gör vid AMU-center. 

Genom statskontorets medverkan pågår f. n. en översyn av byrån för 

arbetsmarknadsutbildning vid skolöverstyrelsen. Vidare studerar en arbets

grupp med representanter för bl. a. personalorganisationerna möjligheterna 

till ytterligare delegering av personalärenden till AMU-centren. De förslag 

som översynen och gruppens arbete kan föranleda bör enligt skolöversty

relsen avvaktas innan ställning tas till personalbehovet vid byrån för ar

betsmarknadsutbildning och frågan om en ändring av centrens organisation. 
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Överstyrelsen liigger därför inte nu fram några förslag i dessa avseenden. 
Efter kontakter med PUN och statens personalnämnd (SPN) har skolöver
styrelsen tillsatt en projektgrupp för att utarbeta ett förslag till personal
politiskt program för icke-lärarpersonal inom arbetsmarknadsutbildningen. 

Den övervägande delen av gruppens medlemmar är anställda i fältorga

nisation. 
I samband med AMU-kurs får undervisning i svenska språket meddelas 

invandrare under två månader. Efter individuell prövning kan denna. 

tid förlängas med ytterligare en tvåmånadersperiod. I proposition 1975:45 
om riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningen uttalades bl. a. att undervis
ning på invandrarspråk sannolikt är den enda realistiska möjligheten att 
nå vissa invandrare samt att AMU-centren i så stor utsträckning som möjligt 
bör tillhandahålla läromedel på invandrarnas olika språk. 

I vilken omfattning som undervisning på invandrarspråk måste tillgripas 
är enligt skolöverstyrelsen f. n. omöjligt att säkert yttra sig om. Försök med 
undervisning på finska har bedrivits på fyra orter. Skolöverstyrelsen avser 
att fortsätta och eventuellt utöka försöksverksamheten då den hittills inte 
anses ha givit klara resultat. 

För att få en uppfattning om hur antalet invandrare i yrkesutbildning 
vid AMU-centren fördelar sig på olika språkgrupper och yrkesinriktningar, 
har skolöverstyrelsen gjort en siirskild studie. Denna visar att I 635 in
vandrare i fobrnari 1975 deltog i yrkesutbildande kurser: De fördelade sig 
på 44 olika språk och 75 yrkesområden. 

Undervisning på invandrarspråk kräver tvåspråkiga lärare, dvs. lärare som 
förutom svenska kan ett invandrarspråk. Uimpliga tvåspråkiga lärare saknas 
enligt skolöverstyrelsen i Sverige för flera språkgrupper, varför grupper av 
lärare måste rekryteras i utvandrarländerna och utbildas under uppskatt
ningsvis ett år, varav 3-4 månader förläggs till hemlandet. Kostnaderna 
för utbildning av dessa lärare beräknar överstyrelsen till ca l milj. kr. under 

budgetåret 1976177. 
Skolöverstyrelsen framhåller vidare de stora svårigheterna med att till

handahålla kursdeltagarna läromedel på invandrarspråk. Innan en produk
tion av läromedel kan starta måste viss terminologiforskning bedrivas. För 
detta ändamål behöver en särskild arbetsgrupp tillsättas för varje språk
och yrkesområde. Grupperna behöver enligt överstyrelsen arbeta minst ett 

år på heltid. För planering och framtagning av liiromedel för de mest om
fattande språkgrupperna och inom de mest frekventa yrkesområdena be

räknas mot denna bakgrund -kostnaderna under budgetåret 1976177 till ca 
I milj. kr. 

Skolöverstyrelsen räknar med att ett 25-tal elever kommer att delta i 
den siirskilda undervisningen på grundskolenivå för vuxna svenska zigenare. 
Kostnaderna härför beräknas till 600 000 kr. Verksamheten kan enligt över
styrelsen komma att påverkas av de åtgiirder som vidtas i anledning av 
förslag om alfabetiseringsundervisning för vuxna. 
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För instruktionskurser för lärare och blivande lärare samt för vissa fort
bildningskurser beräknas ett medelsbehov om 4,4 milj. kr. vartill kommer 
500 000 kr. för samma ändamål under delprogrammet Utbildning av svår

placerade. 
Med utgångspunkt från totalt 145 000 deltagare, därav 82 000 i AMU

kurser, under budgetåret 1976177 beriiknar AMS och skolöverstyrelsen me
delsbehovet för arbetsmarknadsutbildning till I 190 resp. 483 milj. kr., dvs. 

sammanlagt I 673 milj. kr. exkl. förvaltningskostnader. 

Föredraga11d1•11 

Arbetsmarknadsutbildningen har fått växande betydelse inom .arbels
marknadspolitiken. Som jag framhöll i prop. 1975:45 har denna utbildning 
både stabiliseringspolitiska, fördelningspolitiska och tillväxtpolitiska mål. De 
ändrade villkor och former för arbetsmarknadsutbildningen som riksdagen 
har beslutat under senare år ger goda möjligheter all inom arbetsmark
nadsutbildningens ram kombinera dessa målsiillningar. Arbetstagare med 

låga inkomster eller dåliga arbetsförhållanden kan genom bristyrkesutbild
ning finna annat arbete. Samtidigt kan föreliggande behov av yrkeskunnig 
personal tillgodoses. Personal som till följd av en konjunkturavmallning 
riskerar förlora sina arbeten kan ges tryggad anställning genom all arbets
marknadsutbildning i företagen utnylljas för alt fylla ut svackor i efterfrågan 
på företagets produkter. Inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen kan 

också stimuleras en tidigareliiggning av nyanställningar, en icke könsbunden 
rekrytering och anställning av personal med arbetshinder. 

Fr. o. m. den I januari 1976 gLiller enligt riksdagens beslut nya och vLi
sentligt förbättrade ekonomiska villkor under arbetsmarknadsutbildning. 

Möjligheterna för arbetslösa ungdomar under 20 år all få genomgå arbets
marknadsutbildning vidgas. De nya reglerna bör väsentligt öka intresset 
hos den som är arbetslös och uppbär kassaersiillning eller kontant arbets
marknadsstöd att i stället delta i arbetsmarknadsutbildning. 

Den nedgång i efterfrågan på personal som kunnat noteras under år 1975 
har inneburit ökade svårigheter för i första hand de nytillträdande på ar
betsmarknaden att finna arbete. I oktober höjdes utbildningsbidragen i syfte 
att förmå de arbetssökande att i ökad utstriil:kning utnyttja möjligheterna 
till utbildning. Av de mycket preliminära uppgifter som står till buds synes 
en sådan effekt också ha uppnålls. Kvinnornas andel av deltagarna i ar

betsmarknadsutbildning kan vLintas stiga ynerligarc. bl. a. till följd av den 
slopade prövningen av bidraget mot makeinkomst. Andelen kvinnor i ar
betsmarknadsutbildning har stigit fran 14 % av deltagarna budgetåret 

1959160 till 50 ?o budgetåret 1974175. 

Som AMS framhåller har de under föregående budgetår inledda försöks
verksamheterna med stöd till icke könsbunden rekrytering och stöd till 
företag som i stiillel för all säga upp eller permittera personal anordnar ut-
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bildning givit goda resultat. Betrliffande stödet till icke könsbunden rekry

tering framhåller AMS att omfattningen kunde ha blivit större om antalet 

yrken för vilka stöd får beviljas varit flera. Jag vill i anledning härav framhålla 

att antalet yrken har utvidgats under försöksverksamhetens första år. Man 

bör emellertid hålla i minnet att syftet med försöksverksamheten är att 

studera vilken betydelse stöd av denna karaktär har när det gäller att främja 
en mindre könsbunden rekrytering. Ett stöd riktat till flertalet yrken dlir 

könsmässigt sned rekrytering föreligger skulle sannolikt göra det svårare 

för AMS, regering och riksdag att utviirdera effekterna av just ett sådant 

stöd. 

Riksdagen har nyligen beslutat förbiittra stödet till de företag som utbildar 
sin personal i stället för att permittera eller säga upp den. Omfattningen 

av verksamheten kan väntas bli förhållandevis stor under innevarande och 

kommande budgetår. Under de fem första månaderna av innevarande bud

getår har stöd beviljats för utbildning av 4 450 personer vid 70 företag 

att jämföra med 4 860 personer vid 68 företag under hela budgetåret 1974175. 
Det nya stödet till utbildning av redan anställda i kombination med ny

anstlillning av ersättare bör komma väl till pass för de företag som ligger 
relativt långt framme i konjunkturen. Jag riiknar hlirvid med att de som 

nyanställs i företagen med hjlilp av detta stöd i stor utsträckning skall vara 

de som i dag har de största svårigheterna att finna arbete. dvs. ungdomar 

och andra nytillträdande på arbetsmarknaden. 
För innevarande budgetår har regeringen bemyndigats fastställa ramar 

för det vå här nämnda stödformerna och jag förordar att regeringen inhämtar 
riksdagens bemyndigande att även för budgetåret 1976177 med hiinsyn till 
arbetsmarknadsläget få fastställa dessa ramar. 

I prop. 1975:45 presenterade regeringen ett förslag om överflyttning av 
huvudmannaskapet för den yrkesinriktade utbildningen vid kriminalvårds
anstalterna från kriminalvårdsstyrelsen till AMS och skolöverstyrelsen. Efter 
samråd med chefen för justitiedepartementet förordar jag att denna överföring 
nu kommer till stånd. Skolöverstyrelsen bör således i fortsättningen driva 
AMU-kurser i kriminalvårdens anstalter. Det är väsentligt att sådana sär

skilda kurser inom anstalter anordnas endast där utbildningen inte kan 

genomföras unders. k. frigång vid närbeWgna undcrvisningsanstalter. Den 

nu föreslagna utbildningen kommer sålunda huvudsakligen att iiga rum 

vid kriminalvårdens riksanstalter. Urvalet av kurser bör ske på motsvarande 

sätt som gäller för arbetsmarknadsutbildningen som helhet. dvs. i samråd 

mellan de berörda myndigheterna och parterna på arbetsmarknaden. Kri

minalvårdsstyrelsen bör tillhandahålla lokaler och personal som helt eller 

delvis har bevakande eller vårdande uppgifter. Skolöverstyrelsen bör svara 
för utrustning för kurserna samt liirare som inte har vårdande eller bevakande 

uppgifter. Lirarna bör vara anställda inom arbetsmarknadsutbildningen och 

ingen skall ta försämrade anstiillningsförhållanden genom ändringar av hu

vudmannaskapet. Den utrustning som finns för utbildningar vilka krimi-
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nalvårdsstyrelsen nu driver och som lämpar sig för AMU-kurserna bör utan 
vederlag föras över i skolöverstyrelsens ägo. 

På arbetsmarknadsverket bör ankomma att efter prövning i ·sedvanlig 
ordning avgöra vilka personer som skall beredas arbetsmarknadsutbildning. 
För intagna som har beviljats frigång för deltagande i AMU-kurs utanför 
anstalt utgår efter särskilt beslut av regeringen ett icke beskattat tilliiggsbidrag 
(stimulansbidrag) om sju kronor per dag utöver den s. k. arbetspremien om 
två kronor per timme. Utbildningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen 
hör alltså inte utgå vid arbetsmarknadsutbildning inom kriminalvården, vare 
sig denna sker inom en anstalt eller under frigång utanför anstalt. Det an
kommer på regeringen att meddela närmare föreskrifter om den hiir be

handlade verksamheten. 

Riksdagen har tidigare bemyndigat regeringen att vid behov öka antalet 
platser för barntillsyn för deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Med stöd 
härav har regeringen maximerat antalet platser till 200. 1'umera gäller denna 
möjlighet också för elever med barn som har beviljats annan arbetsmarknads
utbildning än AMU-kurs. AMS har föreslagit att antalet platser utökas till 400. 
Antalet utnyttjade platser uppgick i november 1975 till ca 110. Den ökade till
strömningen av elever som jag räknar med kommer sannolikt att leda till ökat 
utnyttjande av denna möjlighet att ordna barntillsynen. Jag harför avsikt att fö
reslå regeringen en utvidgning av nu gällande ram när detta visar sig befogat. 

Skolöverstyrelsen tar i sin anslagsframstiillning upp frågan om liirare och 
Hiromedel för yrkesundervisning av invandrare på AMU-kurser. Dessa frågor 
behandlades av riksdagen i anledning av prop. 1975:45. I propositionen fram
hölls vikten av att undervisning på invandrarspråk kan ges som ett komp
lement till undervisning på svenska. Läromedel bör också i så stor utsträck
ning som möjligt tillhandahållas på olika invandrarspråk. Skolöverstyrelsen 
redovisar i sin anslagsframställning att antalet kursdeltagare per yrkesområde 
och språkgrupp genomgående är mycket lågt pt1 de flesta svenskspråkiga 
AMU-kurser och att antalet deltagare viixlar starkt över tiden. Jag kan forstii 
att praktiska problem kan uppstå. men finner det likväl motiverat att skol
överstyrelsen bedriver undervisning på invandrarspråk där möjligheten hiir
till föreligger. Såväl IUrare som elever kan givet vis behöva koncentreras till 
vissa AMU-center för att underlag for undervisning skall erhållas. När det 
gäller läromedel finner jag det synnerligen angeliiget att sadana utvecklas 
på olika språk i första hand de språk som iir vanligast bland dem som söker 

arbete och saknar Himplig utbildning. Skolöverstyrelsen har beriiknat att 
det tar ca ett år att få fram språkligt underlag !Ur läromedlen. Dessa be

räkningar grundar sig på vad jag förstår ett mycket ambitiöst upplagt arbete. 
Med h(insyn till angelägenheten av att snabbt få fram läromedel p[1 in

vandrarspråk !inner jag befogat förorda en nagot liigre ambitionsniva vad 
gäller terminologiforskningen. En intensifierad llirarhandledning kombine
rad med läromedel på svenska och tilliimpligt invandrarspråk kan, som jag ser 
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det, ge minst lika goda resultat som synnerligen väl utvecklade liiromedel. 
Jag har ingen erinran mot skolöverstyrelsens beräkningar i vad avser un

dervisning får svenska zigenare motsvarande den som ges inom den ob
ligatoriska skolan. I detta sammanhang vill jag ta upp vissa förslag som 
expertgruppen för vissa zigenarfrågor lagt fram rörande vuxenundervisning 
för zigenare inom arbetsmarknadsutbildningen (se anslaget D 3. Åtgärder 
för invandrare). Hittills har som försöksverksamhet utomnordiska zigenare 
kunnat få viss inledande utbildning. För detta iindamål har kursen Om
stiillning och träning utnyttjats. Denna kurs är emellertid anpassad för per
soner med fysiska och psykiska handikapp och därfår mindre liimpad för 
t. ex. skilda zigenargrupper. Expertgruppen har föreslagit att skolöversty

relsen skall utarbeta läroplaner, läromedel och metodiska anvisningar får 
en sådan inledande utbildning inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen. 

Såväl svenska och finska som utomnordiska zigenare uppfyller i och för 
sig i allmänhet villkoren för att kunna beviljas arbetsmarknadsutbildning. 
Frånsett nämnda försöksverksamhet har en för zigenare särskilt anpassad 
utbildning hittills saknats. Jag finner det angeläget att sådan utbildning 
snarast kommer till stånd för samtliga zigenska grupper. Skolöverstyrelsen 
bör därför utarbeta läroplaner. läromedel och metodiska anvisningar för en 
kurs med samma principiella uppbyggnad som kursen Omstiillning och trä
ning men som är särskilt anpassad till skilda grupper av zigenare. 

Enligt gällande grunder för utbildningsbidrag utgår till personer som under 
utbildningen uppbär hel pension eller är kontinuerligt sjukskrivna enbart 
stimulansbidrag. Den som har reducerad pension (motsvarande) får där
emot skillnaden mellan helt uthildningsbidrag och utgående pensionsbelopp. 
Därvid kan i vissa fall inträffa att den som har hel pension får ett mindre 
belopp än den som har reducerad pension. Detta är inte tillfredsställande. 
Jag förordar diirför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att 
vad avser utbildningsbidrag likställa dem som uppbär hel pension eller är 
kontinuerligt sjukskrivna med dem som uppbär reducerad pension. 

I särskild skrivelse har skolöverstyrelsen överlämnat förslag till iindrade 
bestämmelser om anställnings- och utbildningsfrågor för lärare inom ar

betsmarknadsutbildningen. Dessa frågor bereds f. n. i regeringskansliet. 
I 1975 års budgetproposition (prop. 1975: 1 bil. 13) beräknades medels

bchovet för arbetsmarknadsutbildningen enligt då giillande regler till ca I 090 
milj. kr. under budgetåret 1975176. Kostnaden får elen reform som riksdagen 
beslutade med anledning av förslagen i prop. 1975:45 beräknades för helt 
år till 690 milj. kr .. vilket gör en total kostnad för utbildningen för helt 
år av ca 1 780 milj. kr. Av reformkostnaden fårutsattes 160 milj. kr. böra 
tillföras delprogrammet Arbetsmarknadsutbildning i form av statliga bud

getmedel eftersom de motsvarade statens ökade skatteintäkter till följd 
av reformen ·och 530 milj. kr. finansieras genom en siirskild arbetsgivaravgift. 
Under första halvåret 1976 beräknades de ökade skatteintäkterna 
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till 60 milj. kr. och anslaget för budgetåret 1975176 till (I 090 + 60) I 150 

milj. kr. Ett belopp motsvarande de resterande skatteinbetalningarna under 

år 1976, dvs. 100 milj. kr., skulle tillgodoföras anslaget i samband med 

anslagsberäkningen för budgetåret 1976177. 

De nya reglerna för arbetsmarknadsutbildning träder i kraft den I januari 

1976. I avvaktan på närmare erfarenheter av reformens verkningar i olika 

hänseenden är det svårt att med säkerhet beräkna anslagsbehovet. AMS 

och skolöverstyrelsen har beräknat de totala kostnaderna för delprogrammet 

Arbetsmarknadsutbildning till I 673 milj. kr., vilket är något mindre än den 

i prop. 1975:45 beräknade helårskostnaden. För egen del beräknar jag anslaget 

för budgetåret 1976177 till ett jämfört med innevarande budgetår oförändrat 

belopp, vartill bör läggas dels nämnda 100 milj. kr. i ökade skatteintäkter 

dels förvaltningskostnaderom 24 milj. kr. I avvaktan på närmare erfarenheter 

av verksamheten är jag inte beredd att nu ta upp den av riksdagen ak

tualiserade frågan (lnU 1975:14, rskr 1975:178) om arbetsgivaravgiftens 

täckningsandcl bör sättas i relation till hela utbildningskostnaden eller till 

något i denna ingående utgiftsändamål. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de ändrade grunder för utbildningsbidrag som jag 

har förordat, att ti!Himpas fr. o. m. den I juli 1976, 

2. bemyndiga regeringen att fastställa ramar för stöd till företag 

som av konjunkturpolitiska skäl anordnar utbildning av an

ställda, 

3. till Bidrag till arhe1smark11ads111bilc/11ing anvisa ett anslag av 

I 274 000 000 kr. 

B 3. Sysselsättning..<iskapande åtgärder 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

1 107 867 391 

742 935 000 

1 254 000 000 

Reservation 366 949 708 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Sysselsättningsskapande 

åtgärder utom delprogrammet Stöd till lageruppbyggnad. 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder består av delprogrammen 

Allmänna beredskapsarbeten. Särskilda beredskapsarbeten, Industribeställ

ningar, Detaljplaneringsbidrag, lnvesteringsfondsärenden och Stöd till la

geruppbyggnad. Sistnämnda delprogram behandlas under anslaget B 4. Stöd 

till lageruppbyggnad. 

5 Riksdagl'n /975176. I sam/. Nr 100. lli/aga /3 
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Allmänna beredskaps
arbeten 

Särskilda beredskaps-
arbeten 

lnduwibestiillningar 
Detaljplaneringsbidrag 
Förvaltningskostnader 

1974/75 
Utgift 

396 518 859 

670714521 
-522 7171 

18 041 897 
23114831 

I 107 867 391 

1975/76 
Anslag 

320 000 000 

373 000 000 
10 000 000 
20 000000 
19 935 000 

742 935 000 

1976/77 
Beräknad ändring 

AMS 

+ 50 000 000 

+ 167000000 

+ 5 000 000 
+ 65 000 

+222 065 000 

1 Återbetalningar av förskotterade medel överstiger utbetalningarna. 

Delprogrammet Allmänna beredskapsarbeten omfattar statliga bered

skapsarbeten i den mån de inte är särskilt avsedda för svårplacerad arbetskraft 

samt statsbidrag till motsvarande kommunala och enskilda arbeten. ävensom 

statligt stöd till tidsbegränsad fortsatt drift vid nedläggningshotade företag. 

Delprogrammet Särskilda beredskapsarbeten omfattar motsvarande arbeten 

för svårplacerade. Bestämmelser om beredskapsarbeten återfinns i arbets

marknadsk ungörelsen (1966:368. omtryckt 1975:822) och om företagsstöd 

i kungörelsen (1972:302) om statsbidrag i vissa fall till nedläggningshotade 

företag (ändrad 1974:370). 

Under delprogrammen Industribeställningar och Detaljplancringsbidrag 

faller kostnader för statliga industribcstiillningar som läggs ut av sysscl

sättningsskäl samt kostnader för projektering av vissa allmänna arbeten i 

syfte att öka beredskapen mot arbetslöshet. 

Delprogrammet Jnvcstcringsfondsärcnden belastas av administrations

kostnader. vilka ingår i de för programmet gemensamma förvaltningskost

naderna. 

AMS 

Allmänna beredskapsarbeten. För budgetåret 1974175 an

visades till allmänna beredskapsarbeten 320 milj. kr. på riksstaten och 35 

milj. kr. på tilläggsstat Il!. dvs. sammanlagt 355 milj. kr. 

De allmänna och de särskilda beredskapsarbetenas fördelning på olika 

ändamål har under senare år utvecklats på sätt som framgår av följande 

tabell. 

Föredraganden 

+330000 000 

+177 000 000 

+ 5 000000 
935 000 

+511065000 
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Svsselsärtningsdagar i allmänna (4)och särskilda (S)beredskapsarberen (I 000-ra/) 

Ändamål och 
slag av arbete Budgetår 

1970171 1971172 1972173 1973174 

Vi:igarbcten A 420 1 027 694 406 
s 170 235 293 321 

Skogsvård A 315 763 77 15 
s 442 308 874 832 

Husbyggnad A 175 671 488 202 
s 139 167 421 299 

Vatten och avlopps- A 132 558 288 197 
arbeten s 279 227 299 253 

Tjänstesektorn A 273 968 979 
s 1 17 26 

Industriella arbeten A 
s 166 277 375 412 

Övriga arbeten A 65 906 487 324 
s I 075 I 330 I 419 I 286 

Summa A I 107 4 198 3 002 2 123 
s 2 271 2 545 3 698 3 429 

Antalet sysselsättningsdagar och kostnader för olika slags allmänna be

redskapsarbeten under det senaste budgetåret framgår av följande tabell. 

1974175 

198 
230 

12 
612 
116 
140 
96 

193 
406 
28 

395 
124 

I 037 

952 
2 635 

Srsselsällningsdagar och kosrnader vid olika slags allmänna beredskapsarheren under budgeråret 1974175. 

Ändamål Syssel- Nedlagda kostnader Kostnad per sysscl-
sätlnings- (milj. kr.) sättningsdag (kr.) 
dagar 
(tusental) Totalt AMS andel Totalt AMS andel 

Vägar 198 160.5 144,0 809 726 
Vatten och avlopp 96 82.5 27.3 860 284 
Husbyggnad 116 121,4 52.3 I 045 450 
Skogsvård 12 4,5 2,7 377 226 
Natur- och landskapsvård 39 10.3 7,8 262 199 
Kulturminncsvårdl 3 I.I 1.0 435 385 
Militära arbeten 3 1,0 1,0 343 343 
Turism och fritid 22 16,7 7,1 756 321 
Tjiinster och vård 406 75.2 49,1 185 121 
Övrigt 57 35.8 17.7 630 313 

Summa 952 509.0 310,0 535 326 

Diimv: 
Statliga arbeten 404 202,6 186,1 501 461 
Kommunala arbeten 500 260.5 IOl.I 521 202 
Enskilda arbeten 48 45.9 22.8 965 480 

1 Objekt av kulturhistorisk karaktär kan ingå även i andra ändamålsgrupper. företrädesvis husbyggnad. 
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Insatserna i form av beredskapsarbeten kulminerade budgetåret 1971172. 

Minskningen av sysselsättningsvolymen därefter har kunnat ske i anslutning 

till en fortgående stabilisering och förbiittring av läget på arbetsmarknaden. 

De särskilda beredskapsarbetena har dock ökat i omfattning. Nedgången 

i arbetsvolymen på vägarbeten fr. o. m. budgetåret 1972173 har samband 

med att vägverket sedan dess har disponerat ett särskilt anslag om 200 

milj. kr. för arbeten i sysselsiillningsstödjandc syfte. Dessa arbeten har på

börjats i samråd med AMS och därigenom kunnat fylla en uppgift likartad 

beredskapsarbetena. 

Beredskapsarbeten inom tjänstesektorn har utvecklats under 1970-talet 

och utgör f. n. hälften av arbetsvolymen på allmänna beredskapsarbeten. 

Liksom under föregående budgetår har verksamhet bedrivits med arbets

marknadsutbildning och beredskapsarbete inom vårdområdet. Praktikarbe

ten för ungdomar har anordnats hos statliga myndigheter och institutioner. 

Under februari månad 1975 hade ca 850 ungdomar sådana arbeten. 

A malN anvisade arhets/ösa vid beredskapsarbeten och deras ålders- och kii11s/vrdc/ni11g vid mil/en m• vissa md-

nader 

Ar. Allmänna beredskapsarbeten Särskilda beredskapsarbeten 
månad 

Antal därav l '."!<,) Antal därav ("h) 

personer personer 
45 år och 24 år och 45 år och 24 år och 
äldre yngre äldre yngre 

1973 
Febr Totalt 17857 32.8 38.0 23 174 59.8 11.5 

-män 14 616 39.8 30.6 21 510 59.6 11 J 
- kvinnor 3 241 10.I 61.8 1 664 62.2 14.5 

Maj Totalt 19 994 26.9 42.1 23 092 60.2 11.8 
-män 14 981 33.2 36.4 21 465 60.2 11.5 
- kvinnor 5 013 13.3 54.5 I 647 60.6 15.6 

Aug Totalt 6 719 33.6 29.3 15 314 62.2 10.1 
-män 5 622 39.7 24.2 13 590 61.6 9.9 
- kvinnor I 097 12.2 47.J I 724 66.6 11.5 

Nov Totalt 10 823 24.3 45.0 17 861 61.1 10.2 
-män 7 878 33.3 34.9 16 311 60.6 9.9 
- kvinnor 2 945 6.8 64.8 I 550 66.0 12.8 

1974 
Febr Totalt 12 706 25.8 43.1 19 452 59.8 11.4 

-män 9 076 35.1 32.6 17 768 59.6 10.9 
- kvinnor 3 630 9.3 61.7 I 684 62.4 16.4 

Maj Totalt 12 466 25.9 39.8 19 135 60.6 10.9 
-män 9 076 35.2 29.9 17 406 61.0 JO.I 
- kvinnor 3 390 8.0 58.7 I 729 57.2 18.2 

Aug Totalt 3 295 46.0 24.1 11 293 63.7 8.3 
-män 2 965 53.5 16.1 9 887 62.6 8.5 
- kvinnor 330 9.2 61.3 1 406 70.7 7.0 
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Ar. Allmänna beredskapsarbeten Siirskilda beredskapsarbeten 
månad 

Antal därav ( 0;,) Antal 
personer personer 

45 år och 24 år och 
äldre yngre 

Nov Totalt 3 134 28.5 . 43.6 13 162 
-män 2 261 41,7 27,6 11 560 
- kvinnor 873 6,7 69,9 1 602 

1975 
Fcbr Totalt 3 672 25.1 43.9 10 586 

-män 2 079 38.1 29,0 9 455 
- kvinnor 1 593 8.1 63,S 1 131 

Maj Totalt 4 023 24.3 47,8 11 127 
-män 2 487 36,0 35.2 9 865 
- kvinnor 1 536 5.6 68.1 1 262 

Mot bakgrund av säsongsvängningarna i arbetskraftsefterfrågan, den re-

gionala obalansen samt de strukturella föriindringarna i niiringslivet räknar 

styrelsen med ett långsiktigt behov av beredskapsarbeten. Förskjutningen 

mot ett ökat behov av beredskapsarbeten inom tjänstesektorn samt för kvin
nor och ungdomar kvarstår. Med hänsyn till svårigheterna att bedöma kon

junkturutvecklingen och därmed utvecklingen på arbetsmarknaden föreslås 
en endast prisomräknad medelstilldelning i förhållande till budgetåret 

1975176 på 370 milj. kr. Härav avser 80 milj. kr. vligarbeten. vilket innebär 

en väsentlig minskning i förhållande till de 150 milj. kr. som beräknats 
för budgetåret 1975176. Denna minskning av förhållandevis dagsverksdyra 

arbeten som till hela sin kostnad belastar beredskapsmedlen kan i förening 
med en fortsatt strlivan mot mer dagsverksbilliga objekt viintas ge utslag 

i dagsverkskostnaderna. Om dessa förverkligas torde det därför vara möjligt 
att budgetåret 1976177 uppnå I. I milj. syssclslittningsdagar inom ramen 
för 370 milj. kr. 

l.J nder de senare budgetåren har regeringen i sysselsiittningsstödjande syfte 
medgivit tidigareläggning av byggnads- och anläggningsarbeten för vissa 

statsmyndigheter. Dessa arbeten har finansierats genom utökning av myn

digheternas ordinarie anslag. Behovet hlirav har av konjunkturskäl dock 
varit mindre under budgetåret 1974175 än tidigare. Erfarenheterna av nämn

da förfaringssätt har från styrelsens synpunkt varit i stort sett goda. Mot 

bakgrund härav föreslås att medel på detta sätt efter förslag av AMS även 

i fortsiittningen ställs till vederbörande myndigheters förfogande. för att 

enligt styrelsens bestämmande anviindas i sysselsättningsstödjande syfte. 

Dock behöver styrelsen under eget anslag fortfarande disponera ett för

hållandevis stort belopp för att utan regionala eller andra begränsningar 
snabbt kunna starta nödvändiga beredskapsarbeten. Enligt uttalande i 1975 
års budgetproposition bör andelen vägar som utförs som beredskapsarbeten 
så långt möjligt begränsas. Styrelsen vill i detta sammanhang framhålla 

därav ( '.'c,) 

45 år och 
äldre 

62,0 
61.6 
64,9 

61,9 
61,2 
67.3 

60.4 
59,9 
64.4 

24 år och 
yngre 

9,1 
8,7 

12.2 

9.4 
9,3 

10.4 

10,9 
10,6 
13,3 
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angelägenheten av att det särskilda anslag om 200 milj. kr. som vägverket 

disponerat för byggnads- och förbättringsarbeten avseende statliga vägar som 

utförs av sysselsättningsskäl även fortsättningsvis får utgå. Anslaget bör 

inte till någon del avse egentligt vägunderhåll med hänsyn till att sådana 

arbeten inte är lämpliga får att sysselsätta arbetslösa. Om så erfordras, bör 

i likhet med tidigare budgetår ytterligare medel kunna anvisas på tilläggs
budget. 

Särskilda beredskapsarbeten. För budgetåret 1974175 an

visades till s:irskilda beredskapsarbeten 373 milj. kr. på riksstaten och 65 

milj. kr. på tilläggssl<lt 111, dvs. sammanlagt 438 milj. kr. Antalet utförda 

dagsverken och nedlagda kostnader vid olika slag av arbeten framgår av 
följande sammanställning. 

Svsselsiitrningsdagar och kostnader vid olika slags särskilda heredska(l.mrbete111111der bw/~etdrct 1974 I 75 

Ändamål Syssel- Nedlagda kostnader Kostnad per syssel-
sättnings- (milj. kr.) sättningsdag (kr.) 
dagar 
(tusental) Totalt AMS andel Totalt AMS andel 

Vägar 230 144,6 130,0 628 565 
Vatten och avlopp 193 143,9 50,4 744 260 
Husbyggnad 140 108,2 36,8 774 263 
Skogsvård 612 154.1 114.5 252 187 
Natur- och landskaps-
värd 156 44.1 39.6 283 254 

Kulturminncsvårdl 66 19,9 17,4 302 263 
Militära arbeten 11 9.9 9.9 909 909 
Turism och fritid 29 16,4 8,7 575 303 
Industriella 
beredskapsarbeten 395 159.2 75.0 404 190 

Tjänster och vård 28 7.5 5,4 270 194 
Övrigt 775 191,1 92,4 247 119 

Summa 2 635 998,9 580,l 379 220 

Därar: 
Statliga arbeten 1 592 570.5 428.3 358 269 
Kommunala arbeten 978 390.9 133,9 400 137 
Enskilda arbeten 65 37,5 17,9 577 275 

1 Objekt av kulturhistorisk karaktär kan även ingå i andra ändamälsgrupper. företrädesvis husbyggnad. 

Antalet sysselsättningsdagar i särskilda beredskapsarbeten uppgick under 

budgetåret 1974175 till ca 2,6 milj. mot ca 3,4 milj. budgetåret 1973174. 

Den relativt höga volymen har nödvändiggjorts av svårigheterna att trots 

högkonjunkturen finna passande arbeten för äldre lokalt bunden och han

dikappad arbetskraft. I arbetena har sysselsatts närmare 10 96 ungdomar. 

Arbetenas fördelning på olika sektorer är i stort sett oförändrad vid jäm-
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förelse med föregående budgetår. Den största förändringen utgörs av en 

nedgång för husbyggnadsarbeten, vilket tar ses mot bakgrund av situationen 

på byggarbetsmarknaden. 

Sysselsättningsminskning noteras även för de industriella beredskapsar

betena diir ett antal arbetsplatser har överlåtits till nya iigare. F. n. bedrivs 

sådana arbeten vid 50 arbetsställen i landet. Totalt sysselsattes vid slutet 

<tv budgetåret 1974/75 I 617 anvisade personer mot I 764 budgetåret löre. 

clå vid 54 arbetsstiillen. 

Vid de särskilda beredskapsarbetena sysselsiitts till ca 70 % iildre och 

lokalt bunden arbetskraft. Därjiimte sysselsätts vissa specialanvisade såsom 

rnentalvårdspatienter. personer med narkotika- eller alkoholproblem m. fl. 

samt andra personer med nedsatt arbetsförmåga. Strukturföriindringarna 

medför att dessa personer fftr allt svårare att hävda sig på den öppna mark

naden. Styrelsen har under föregående budgetår for s. k. specialanvisade 

påböciat en försöksverksamhet som innebär att nuvarande förliiggningar er

siitts med en mer normal boendeform. 

AMS bedömer behovet av siirskilda beredskapsarbeten till 1,9 milj. 

sysselsättningsdagar vilket med en medel kostnad per sysselsiittningsdag om 

284 kr. motsvarar 418 milj. kr. Andelen vägarbeten föreslås bli ökad från 

IOO milj. kr. för innevarande budgetår till 150 milj. kr. budgetåret 1976/77. 

Styrelsen bedömer niimligen att behovet av sysselsiittning för s. k. spe

cialanvisad arbetskraft till stor del måste tillgodoses med vägobjekt och 

att volymen av skogsbilvägar bör behållas oförändrad för att ge sysselsättning 
åt lokalt bunden arbetskraft. Förhållandena på arbetsmarknaden kan hiir

utöver kräva ytterligare insatser för irrågavarande grupper. 

Pris- och löneutvecklingen påverkar kostnaden per syssclsiittningsdag. 

Genom begränsning av objekt med hög dagsverkskostnad till förmån för 

mer dagsverksbilliga kan en uppgång av medelkostnaden begränsas men 
inte hållas på en konstant nivå. Den uppriikning som gjorts av dagsverks

kostnaden grundar sig på det verkliga utfallet inkl. de sociala kostnaderna. 

En annan viktig omständighet som påverkar styrelsens del i kostnaden 

per syssclsättningsdag är objektens fördelning på huvudmän. Kostnaden 

för statliga objekt bestrids i sin helhet med arbetsmarknadsmedel medan 

kostnaderna för kommunala och enskilda objekt normalt bestrids till en 

tredjedel med arbetsmarknadsmedel. Möjligheterna att ändra strukturen på 

dessa beredskapsarbeten begränsas av de arbetsläsas handikapp, ålder och 

lokala bundenhet. 

I sammanhanget framhåller styrelsen att anvisade medel för innevarande 

h1! 1 lgetår 1975/76, med hänsyn till prisutvecklingen, är otillräckliga för att 

uppnå angivet antal syssclsättningsdagar. 

Industribest ä 11 ni n g ar. Under budgetåret 1974175 har industri

beställningar (s. k. rådrumsbeställningar) lagts ut till ett värde av ca 500 000 

kr. För budgetåret 1973/74 var motsvarande viirde ca 160 000 kr. 

Styrelsen räknar även i fortsättningen med att punktvis liigga ut beställ-
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ningar för att dels överbrygga tillfälliga störningar i sysselsättningen, dels 
ge rådrum för att skaffa nya anstiillningar eller anordna utbildning. Me
delsbehovet för budgetåret 1976177 beräknas till oförändrat 10 milj. kr. vilket 
möjliggör ca. 13 000 sysselsättningsdagar. 

Detaljplaneringsbidrag. Under budgetåret 1974175 fattade 
AMS beslut om bidrag till kommuner för projektering av arbeten med 37.5 
milj. kr. Byggnads- och anläggningskostnaden beriiknas uppgå till ca 550 
milj. kr. Utförandet av de projekterade objekten beräknas medföra syssel
sättningstillskott av ca 800 000 sysselsättningsdagar. För att ytterligare höja 
beredskapen beslöt styrelsen i april 1975 att t. o. m. oktober 1975 öka pro
jekteringsbidraget till 75 °6 av kostnaden till kommuner inom stödområdet 
och 60 % för övriga kommuner. Som forutsiittning skulle giilla, att pro
jekteringen redovisades senast den 31 december 1975. Diirutöver har re
geringen i maj 1975 uppdragit åt AMS att till kommun, som intill utg[mgen 
av budgetåret 1975176 påbörjar projektering av lokal för barnomsorg, utge 
projekteringsbidrag med högst 90 % av de godkända kostnaderna för objekt 
inom allmänna stödområdet och högst 75 % för objekt inom övriga kom

muner. 
På skogs- och naturvårdsområdet har inventering m. m. av sysselsätt

ningsobjekt samt projektering av skogsvi:gar utförts motsvarande en be
redskap av ca 800 000 sysselsiittningsdagar. 

Under senare år har objektreserven i stor utsträckning tagits i anspråk. 
Även om påfyllningen varit god bör i beredskapssyfte projekteringen hållas 

. på en hög nivå. Planeringen under budgetåret 1975/76 bör diirför ha minst 
samma omfattning som budgetåret 1974175. 

Under budgetåret 1976177 beräknas kommunala arbeten med stöd av 
detaljplaneringsbidrag projekteras motsvarande 800 000 syssclsiittningsda
gar. Statlig projektering av skogsvägar och skogsvårdsarbeten samt inven
tering av naturvårdsobjekt beräknas ske motsvarande likaledes 800 000 sys
sclsättningsdagar. Medelsbehovet härför beräknas till 25 milj. kr. 

Regeringen föreskrev år 1973 att bidrag till vissa kommunala anläggnings
och husbyggnadsarbeten får utgå till projektering som antingen leder till 

att anläggnings- eller husbyggnadsarbeten kan påbörjas omedelbart eller av
ser grundläggande projektering. Om bidrag beviljas för endast grundliiggande 
projektering får enligt bestämmelserna inte ytterligare bidrag senare med
delas för detaljplanering av samma arbeten. Kontrollen med anledning av 
sistnämnda bestämmelse föranleder enligt AMS erfarenheter administrativa 
svårigheter. Samtidigt begränsas möjligheterna att fä projekteringen framförd 
till helt startklara objekt. Med tanke på att uppdelningen av projekteringen 
på etapper i och för sig kan vara värdefull föreslår styrelsen att bidrag får 
utgå till såväl grundliiggande projektering som detaljprojektering niir det 

är fråga om ett och samma objekt, oavsett projekteringsformernas tidssam
band. 
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I n ve st er i n g s fondsärenden . Styrelsen har yttrat sig till finans
departementet i ca I 650 ärenden om ianspråktagande av investeringsfonder 
för byggnads- och maskininvesteringar. Styrelsen har därvid tillstyrkt 110 
ärenden om ianspråktagande av investeringsfonder i lokaliseringspolitiskt 
syfte. Övriga iirenden har tillstyrkts i vad avser byggnads- och anliiggnings
i n vesteri ngar. 

Regeringen har beslutat att investeringsfonderna skall tas i anspråk för 
byggnads- och anläggningsinvesteringar samt maskiner och inventarier i 
de delar av landet som inte ingår i stödområdet för kostnader som liiggs 
ned t. o. m. den 31 mars 1976. Inom stödområdet och Borås- och Eskils
tunaregionerna är anviindningen av investeringsfonder inte tidsbegränsad. 

Dessutom har regeringen medgivit att investeringsfonderna får tas i anspråk 
för överföring till lagerinvesteringskonto. Styrelsen har bemyndigats att un
der vissa förutsiittningar meddela beslut i ärenden rörande ianspråktagande 
av investeringsfond för byggnads- och markarbeten, maskiner och inven
tarier samt för överföring till lagerinvesteringskonto. Styrelsen äger även 
under budgetåret 1975176 meddela beslut rörande arbetsmiljöfonder och 
särskilda investeringsfonder. 

Näringslivets intresse för investeringsfonderna som konjunkturstimule
rande medel iir betydan,ie. Detta framgår bl. a. av att antalet företag med 
fonder enligt den årliga registreringen av investeringsfonder fortgående ökar. 

Med hiinsyn till den betydelse ett frisliippande av fonderna har för att i 
ett försämrat arbetsmarknadsläge stimulera sysselsättningen, inte minst 
inom byggnadsverksamheten, utgår AMS från att systemet med investe
ringsfonder skall behållas med i stort sett nuvarande utformning. 

För delprogrammet uppstår inga andra kostnader iin administrationskost
nader, vilka ingår i de för programmet gemensamma förvaltningskostna
derna. 

Avskrivning av for d ringar. För budgetåret 1974175 har sty
relsen bemyndigats att under vissa förutsättningar avskriva inom arbets
marknadsverket uppkommande fordringar till ett belopp ej överstigande 
10 000 kr. 

I enlighet med bemyndigandet har under budgetåret 1974175 beslut fattats 
om avskrivningar av fordringar till ett sammanlagt belopp av 633 181 kr. 
Avskrivningarna avser till större delen fordringar på llyktingar, zigenare 

samt personer som har erhållit lån till egen rörelse. 
Det totala medelsbehovet under budgetåret 1976/77 för programmet Sys

selsättningsskapande åtgärder, exkl. delprogrammet Stöd till lageruppbygg

nad, beriiknas till 965 milj. kr. (+ 222 065 000 kr.). 

Fiirc1/raga11c/1'11 

A 11 m ii n n a och s ii r sk i Ida beredskapsarbeten. Allmiin
na beredskapsarbeten är avsedda att tcmpor~irt bereda syssclsii11ning åt ar-
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betslösa i allmänhet. De siirskilda beredskapsarbetena iir diiremot i princip 
avsedda för personer som på grund av [tider. nedsatt arbetsförmåga m. m. 
har svart att oavsett arbetssituationen erhålla och behålla anstiillning pä 
den ordini.!rie arbetsmarknaden. De siirskilda beredskapsarbetena syftar så
ledes. i likhet med olika former av skyddad syssels:ittning. till en långsiktig 
rehabilitering samtidigt som de erbjuder en tryggad inkomst genom me
ningsfullt arbete. Som l'ramgår av redovisningen av A\1S anslagsframställ
ning har de allmiinna beredskapsarbetena minskat viisentligt i omfattning 

under de senaste åren. Antalet sysselsiittningsdagar sjönk från 3 002 000 
budgetåret 1972/73 och 2 115 000 budgetåret 1973174 till 952 000 bud

getåret 1974175. Även antalet syssclsiittningsdagar i de särskilda beredskaps
arbetena har minskat i omfattning och uppgick motsvarande budgetår till 
3 698 000. 3 429 000 och 2 635 000. Även utgifterna för de båda formerna 
av beredskapsarbeten har minskat. Sålunda sjönk utgifterna för allmiinna 
beredskapsarbeten från 717 819 000 kr. budgetåret 1973/74 till 396 488 000 
kr. budgetåret 1974/75. Motsvarande tal för särskilda beredskapsarbeten var 
770 765 000 kr. resp. 670 453 000 kr. 

Av det tot;1la antalet sysselsiittningsdagar i allmiinna beredskapsarbeten 

utfördes under budgetäret 1974175 ca 48 '1i; i skogsWn. ca 29 '.',; i storstadsliin 
och ca 23 ''ti i övriga liin. Motsvarande tal för särskilda beredskapsarbeten 
var 50 '"n för skogsl:in, 16 '\, i"ör storstadsliin och 34 '.';, för övriga län. Som 
jag tidigare har framhållit låg såväl allmiinna som siirskilda beredskapsarbeten 
under större delen av år 1975 på en liigre nivå iin år 1974. Mot slutet av 
året har dock en viss expansion skett bl. a. till följd av de ökade insatserna 
för ungdomar och annan nytilltrHdande arbetskraft. Till en stor del var dessa 
arbeten förlagda inom tjänste- oc.:h vårdsektorn. Totalt utgjorde andelen ar
beten inom tjiinste- oc.:h vårdsektorerna ungefär hälften av det totala antalet 
sysselsiittningsdagar i allmiinna beredskapsarbeten. Till följd av den mins
kade efterfrågan på arbetskraft under senare delen av år 1975. vilken i enlighet 
med tidigare erfarenheter först berörde bl. a. Uldre oc.:h lokalt bundna personer, 
ökade oc.:ksä behovet av sysselslittning i slirskilda beredskapsarbeten. Som 
AMS framhållit sysselsiittstill ca 70 ",, iildreoch lokalt bundna personer i denna 

form av beredskapsarbeten. Härtill kommer specialanvisade - bl. a. personer 
med olika former av missbruksproblem, mentalvårdspatienteroch andra han

dikappade. 

Behovet av beredskapsarbeten under budgetåret 1976/77 kan mot den 
bakgrund som jag inledningsvis har berört inte bedömas med någon större 
siikerhet. Medlen har beriiknats med utgångspunkt i behovet av en fortsatt 

hög arbetsmarknadspolitisk beredskap. 

AMS har i en särskild skri\'else till regeringen för kiinnedom över!Limnat 
en rapport om den framtida inriktningen oc.:h omfattningen av AMS egen
regiverksamhet pä byggnads- och anliiggningssidan. Rapporten har utar

betats av en partsammansatt grupp inom styrelsen. I rapporten läggs fram 
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!Orslag till riktlinjer för den framtida egen-regiverksamheten. 81. a. föreslås 
att arbeten i egen regi i första hand skall bedrivas för svårplacerade personer 

samt i de fall då huvudman saknar resurser att bedriva arbetet i egen regi 
eller på entreprenad. A'.'vfS har for avsikt att i forts~ittningen bedriva be
redskapsarbeten i egen regi i huvudsaklig överensstämmelse med de i rap
porten föreslagna riktlinjerna. Arbetsmarknadsverkets beredskapsarbeten i 
egen regi har också berörts av Svenska byggnadsentreprenörföreningen i 

skilda skrivelser till regeringen. 
Arbetsmarknadsverkets beredskapsarbeten har iiven varit föremål för re

visionsrupport från riksrevisionsverket. Rapporten som iir stiilld till ,\\15 
behandlar sysselsiittningseffekten av beredskapsarbeten, angeliigenhetspröv
ning och AMS byggande med egna produktionsresurser samt frågor rörande 

planering och uppföljning. Promemorian innehåller vissa förslag till effek
tivering av verksamheten. Inom ramen för den verksamhet som expert
gruppen för utredningsverksamhet i arbetsmarknadsfrågor (EFA) bedriver 
pågår vidare en utvärdering av vissa arbetsmarknadspolitiska åtgiirder där

ibland beredskapsarbetena. 
Som A\15 framhållit i sin anslagsframställning har regeringen under det 

senaste budgetåret i vissa fall medgivit tidigareHiggning av byggnads- och 
anläggningsarbeten för vissa statliga myndigheter. Erfarenheterna av denna 
verksamhet har från arbetsmarknadspolitisk synpunkt i stort sett varit goda. 

I regeringens beslut i oktober 1975 om sysselsättningsfrämjande åtgärder 
ingick också tidigareläggning av statlig byggnadsverksamhet till ett värde 
av ca 100 milj. kr. Vidare höjdes anslagen till allmiinna beredskapsarbeten 
med 180 milj. kr. och till särskilda beredskapsarbeten med 185 milj. kr. Vid 
fördelning av dessa medel gavs förtur för särskilda insatser inom boende, 
skol- och lekmiljöer samt för byggande av skogsbilviigar. Riksdagen har 

sedermera på tilläggsbudget I för innevarande budgetår anvisat medel till 
sysselsiittningsskapande åtgärder med motsvarande belopp. På regeringens 
förslag anslogs vidare 25 milj. kr. för arbetsmiljöinsatser inom de statliga 
affärsdrivande verken. Härutöver höjdes skolbyggnadsramen hösten 1975 
med 81 milj. kr. och denna dag med ytterligare I 00 milj. kr. Med utnyttjande av 
finansfullmakten stiills nu ytterligare 310 milj. kr. till förfogande för bered
skapsarbeten varav 10 milj. kr. för försvarsändamål samt 16 7 milj. kr. för ökat 
viigbyggande. Anordningsbidrag för daghem och fri tidshem har höjts och siir
skildastödåtgiirder har införts för upprustning av samlingslokaler samt energi

besparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. Samt 1 iga verksam heter syf
tar till att ge snabba sysselsättningseffekter. 

Organisationskommitten för skyddat arbete (OSA l har nyligen lagt fram 
ett förslag (SOU 1975:82) Organisation för skyddat arbete till enhetlig 
organisation och huvudmannaskap för skyddade verkstäder. industriella be
redskapsarbeten. kontorsarbetscentraler och hemarhetsverksamhet. Betän
kandet remissbehancllas för niirvarande. I avvaktan 1xl statsmakternas st~ill
ningstagande bör inga ytterligare industriella beredskapsarbeten etableras 

i nuvarande verksamhetsform. Det bör i sammanhanget framhållas att nio 
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industriella beredskapsarbeten under åren 1974 och 1975 avvecklats och 
att sju av dessa har överlåtits till andra ägare. Detta innebiir att verkstiiderna 
nu bedrivs som reguljära företag och därigenom ger mer varaktig syssel

sättning för de enskilda anställda lin vad som är möjligt att åstadkomma 

inom ramen för beredskapsarbeten. 

Med hänsyn till den beräknade medelsförbrukningen och det antal sys

selsättningsdagar som uppnås under innevarande budgetår samt för att upp

riitthålla en god beredskap beräknar jag medelsbchovet för allmänna be

redskapsarbeten till 650 milj. kr. och för siirskilda beredskapsarbeten till 550 

milj. kr. Av sistnämnda belopp avser 18 milj. kr. medel som enligt riksdagens 

beslut skall stiillas till försvarets förfogande för att bekosta del av inves
teringarna för det fredsförband som skall etableras i Arvidsjaur. Det belopp 

som vid budgetårets slut har förbrukats för väg-och gatuarbeten skall riiknas 

av mot automobilskattemedlen. Beloppet kan beräknas till sammanlagt 200 

milj. kr. för allmiinna och särskilda beredskapsarbeten. 

Industribest ii 11 ni n g ar. I likhet med AMS ber~iknar jag meclcls
behovet för niista budgetår för sådana bestiillningar som A\1S iligger ut 
i syfte att ge de anstiillda och arbetsförmedlingen rådrum i samband med 

företagsneclliiggclscr m. m. till 10 milj. kr. Behovet av eventuellt ytterligare 

insatser får bedömas med hiinsyn till den aktuella arbetsmarknadssitua

tionen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att det i regeringens i oktober 

1975 framlagda förslag om sysselslittningsfrämjande åtglirder också ingick 
industribestmlningar för 2 JO milj. kr. utöver ordinarie anslag, dvs. totalt 

220 milj. kr. Av beloppet avsåg högst 10 milj. kr. särskilda insatser inom 
bckliidnadsindustrin. I övrigt gällde åtgiirderna främst anskaffning av mate

rial för affärsdrivande verk. 
Det a I j p I a ner i n g s bi d r ag. Som A\15 har anfört har under bud

getåret 1974175 bidrag för projektering av kommunala arbeten himnats med 
37.5 milj. kr. vilket ber~iknas ge en byggnads- och anliiggningskostnad pä 
GI 550 milj. kr. Utförandet av byggnadsarbetena beräknas medföra ett sys

selsiittningstillskott av ca 800 000 syssclsättningsdagar. 

Med hiinsyn till behovet av att få till stånd en god reserv av startG.irdiga 

kommunala byggnads- och anliiggningsarbeten samt med h:insyn till sys

selsiittningsliiget för konsulter och byggnadstekniker utgår för n:irvarande 

bidrag till kommunal projektering med 60 "i; och inom det allmänna stöd

området med 75 '';i av projekteringskostnaderna. Dessutom utgår för in
nevarande budgetår bidrag till projektering av lokaler inom barnomsorgen 

med 75 ";; och inom det allmänna stödområdet med 90 ",; av de godk~inda 

kostnaderna. 
AMS och arbetsmarknaclsr[1dets byggdelegation har lagt fram vissa förslag 

till ~hgiirder för att rrlimst förb:ittra syssels:ittningen inom konsult- och bygg

tcknikerbranschen. Jag :ir beredd all ta stiillning till dessa förslag först niir 

ytterligare material lagts fram rörande utvecklingen p:1 byggarbetsmarkna

den. Med h:insyn till det n;imnda behon:t av en god planeringsbereclskap 

inom den kommunala byggnads- och anl:iggningsscktorn ber:iknar jag me-
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delsbehovet för detaljplaneringsbidrag under budgetåret 1976177 till 25 milj. 
kr. (+ 5 milj. kr.). 

I enlighet med riksdagens tidigare ställningstagande ges f. n. inte stats
bidrag för att upprätta dispositionsplaner för översiktlig markanvändning 
inom kommuner. AMS har emellertid i skrivelse den 11 februari 1975 med 
tillstyrkan överliimnat en framsUllning från Kiruna kommun om projek
teringsbidrag avseende översiktlig markanviinclning i samband med elen pla

nerade vägen mellan Kiruna och Narvik. Med hiinsyn till de siirskilda om
ständigheterna i iirendet har regeringen genom beslut den 4 december 1975 
undantagsvis beslutat medge bidrag för detta iindamål. 

För innevarande budgetår har AMS bemyndigats att på vissa villkor be

sluta om avskrivning av lånefordran uppkommen inom arbetsmarknads

verket. Jag förordar att AMS även för nästa budgetår får bemyndigande 
att med oförändrade villkor avskriva lånefordringar. 

Jag beräknar det sammanlagda medelsbehovet för anslaget Sysselsätt
ningsskapande åtgärder till 1 254 milj. kr. varav 19 milj. kr. avser förvalt

ningskostnader. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 
I. medge att regeringen får bemyndiga AMS att under budgetåret 

1976/77 besluta om avskrivning av lånefordran uppkommen 

inom arbetsmarknadsverket. betriiffande vilken antingen om
ständigheterna är sådana att vederbörande inte kan betala sin 
skuld och enligt styrelsens bedömande ingen eller ringa möj
lighet föreligger att i framtiden ta ut betalning eller också åt
giircler för att bevaka och driva in fordringen bedöms förenade 
med arbete och kostnader i sådan utsträckning att åtgiirderna 
inte iir ekonomiskt lönande. allt under forutsiittning all s{1dana 
åtgärder iinclå inte anses påkallade av andra iin ekonomiska 
förhållanden. 

2. till .s:\'ss1>/\ii1111i11gs.1kapa11t!e dtgiirt!er för budgetåret 1976/77 an
visa ett reservationsanslag av I 254 000 000 kr. varav förslagsvis 
200 000 000 kr. att avräknas mot automobilskattemedel. 

B 4. Stöd till lageruppbyggnad 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

I 139876 

I 000 
300 000 000 

f'rån anslaget bestrids utgifterna för det i programmet Sysselsiittnings
skapande åtgiirder ingående delprogrammet Stöd till lageruppbyggnad. Be
stämmelser för bidrag under åren 1975 och 1976 finns i förordningen 
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( 1975:4 75, fodrad senast 1975: 1276)om statligt stöd i vissa fall till lagerökning. 
För räkenskapsåret niirmast före den 1 mars 1973 gällde kungörelsen 
( 1971: 1249) om statsbidrag i vissa fall till lagerökning. 

A.HS 

AMS har under budgetåret 1974/75 bifallit två ansökningar, motsvarande 

en lagerökning om 5,7 milj. kr. Statsbidrag har beviljats med högst 20 '\) 
av lagerökningen. dvs. med totalt I J milj. kr. 

Regeringen har i juni 1975 förordnat att stöd till lageruppbyggnad får 
utgå till lagerökning under åren 1975 och 1976 samt att AMS skall pröva 
framställningar därom. Ansökningar om statsbidrag skall ha kommit in till 
länsarbetsnämnd senast den 31 december 1975 (för sågverksföretag senast 
elen 15 augusti 1975). 

AMS fattar preliminärt beslut om lagerstöd. Senast sex månader efter 
bidragsperiodens utgång skall de företag som har erhållit preliminärt beslut 
fullfölja ansökan och i denna ange lagerökningen. Länsarbetsnämnden avger 
yttrande varefter styrelsen fattat slutgiltigt beslut. Det är f. n. inte möjligt 
att exakt bedöma kostnaderna för delprogrammet. 

Slutgiltig ansökan skall ha inkommit senast den 31 december 1976 (i 
de fall regeringen medgivit annan tidsperiod kan en förskjutning ske). Sty

relsen bedömer dock att större delen av kostnaderna kommer att belasta 
budgetåret 1976177. 

Med utgångspunkt från medelsåtgången vid närmast föregående tillämp
ning av stödet åren 1971-1973 och den prisutveckling som skett sedan dess 
samt att ett ökat antal företag nu väntas utnyttja stödet har styrelsen beräknat 
rnedelsbehovet till 300 milj. kr. (+ 299 999 000 kr.). 

Dcparre111c111spromemuria11 (/Js:I llJ75:6) LagcrstiM I 

Den 31 maj 1974 tillkallade cheren för arbetsmarknadsdepartementet tre 

sakkunniga - lagerstöclsutredningen - för att utviirdera stödet till lagerin
vesteringar. I en promemoria ( IJsA 1975:6). Lagerstöd I har utredningen 
avgivit preliminära synpunkter på utformningen av ett stöd till lagerupp

byggnad. Utredningen konstaterar inledningsvis att dess arbete ännu inte 
är avslutat, men med hänsyn till riksdagens bemyndigande till regeringen 
att vid behov införa ett lagerstöd av elen typ som fanns 1972. har utredningen 
gjort en utvärdering av effekterna av det tidigare lagerstödet och lämnat 
preliminära synpunkter och förslag. 

IJet konstateras i utredningen att stödet i de llesta fall sannolikt medförde 
en större lagerhållning av färdigvaror iin vad som skulle ha blivit fallet 
utan stöd. Under år 1973 reducerades sedan färdigvarulagren viisentligt. 
Denna iakttagelse gäller friimst för företag inom jiirn- och stal industrin samt 
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skogsindustrin. För företi1g inom verkstadsindustrin var utvecklingen inte 
lika enhetlig som i de råvarubaserade näringarna. Utredningen anser det 
sannolikt all stödet utnyttjades av företag som i de flesta fall drabbats för
hållandevis hårt av konjunktursvackan. Detta styrks av all stödföretagen 
även under tidigare år har uppvisat relativt stora konjunkturmässiga sviing
ningar med bl. a. betydande minskningar av fardigvarulagren under den 
föregående lågkonjunkturen. Ökningen av färdigvarulagren motsvarades i 
åtskilliga fall av reducerade insatsvarulager. Stödföretagens totala lager ut
vecklade sig därför ofta inte på något påtagligt annorlunda siitt iin övriga 
foretags. Detta innebiir att sysselsättningseffekten av stödet i de flesta fall 
troligen var begriinsad till stöd företagen sjiilva. 1972 års lagerstöd utnyttjades 

i första hand av företag som ligger förhållandevis tidigt i föriidlingskedjan. 
Detta torde i första hand bero på skillnader i fråga om inkuranskostnader 
dvs. värdeminskningar på grund av fysiska förändringar. modeväxlingar. 
marknadsförändringar etc. och pä skillnader vad giiller läget i konjunktur
cykeln. Benägenheten till ökad lagerhållning varierar väsentligt med in
kuranskostnaderna. Dessa kostnader torde ol"ta vara lägre för företag som 
ligger tidigt i föriidlingskedjan. Benägenheten torde också variera dsentligt 
med stödbeloppets storlek. Företag som befinner sig i ett utvecklingsskede 

då man planerar en reduktion av lagren måste för all erhålla stöd först 
öka produktionen så all oförändrat lager upprätthålls. Stöd erhålles diirerter 

för den lagerökning som därutöver iiger rum. Det iir sannolikt att 1972 

års stöd i första hand utnyttjades av företag som oavsett stödet planerade 
att bibehålla eller öka sina lager. 

Förutom de slutsatser som kunnat dras av det analyserade bokslutsmate

rialet i den refererade undersökningen har utredningen gjort vissa 
erfarenheter av stödets utnyttjande i direkt kontakt med berörda myn
digheter och företag. D~t ~ir tänkbart att vissa brister i informationen om 
lagerstödet iir en orsak till den relativt låga anslutningen till stödet fran 
främst mindre företag. Någon enhetlig praxis i tilHimpningen av stödvill
koren uppnåddes inte under år 1972. Det gäller såväl sysselsättningsvillkoren 
som avgränsningen av den stödberättigade företagsenheten. Otillräcklig lik
viditet har vidare i många sammanhang angivits som en hämmande faktor. 
Den bristande likviditeten kan i en del fall ha utgjort ett större hinder för 
lagerökning än väntade kostnadsökningar till följd av högre inkurans. ränte
och direkta lagringskostnader. Det Hr möjligt att anslutningen till lagerstödet 
varit större om likviditetsläget varit mer gynnsamt under år 1972. Det iir 

Hven tänkbart att den till synes kraftiga minskningen av insatsvarulagren 
i stödföretagen under stödperioden i en del fall sammanhängde med bris
tande finansiella möjligheter all både öka de stödbcriittigade fordigvaru
lagren och samtidigt upprHtthålla övriga lager i företaget. 

Det ingick inte i utredningens uppdrag att bedöma behovet av lagerstöd 
mot bakgrund av den konjunkturutveckling som kan väntas under den 
niirmaste tiden. Principiellt har utredningen emellertid uppfottningen all 
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lagerstöd har störst utsikter att medföra gynnsamma effekter för syssel
sättningen och samhällsekonomin om det sätts in under senare delen av 
en lågkonjunktur. 

Utredningen anser att ett lagerstöd i framtiden bör förknippas med ett 
strikt sysselsiittningsvillkor. som innebär att stödföretagen förutsiitts upp
rätthålla nyrekryteringen i normal omfattning. I likhet med vad som gällde 
det tidigare stödet bör utgångspunkten vara att företaget har avsättnings
svårigheter och på grund av detta problem att uppriitthålla sysselsättningen. 

En viktig iindring av det tidigare stödet som utredningen föreslår iir att 
stödet i princip skall beräknas på resp. för.::tags totala lager. dvs .. både fär
digvaror. varor i arbete och insatsvaror. Stödet föreslås dock inte utgå till 
handelsföretag och andra företag som huvudsakligen ökar sina lager av in
köpta varor (grossistföretag). 

Bidragets storlek bör i princip vara detsamma som under 1972, dvs. 
20 % av lagervärdets ökning, men utredningen anser det nödviindigt att 
införa en möjlighet att vid snabba prisstegringar räkna om lagrets värde. 
så att inte stora bidrag utgår för volymmässigt oförändrat lager. Utredningen 
föreslår också att bidrag skall kunna utgå i förskott om det motiveras av 
företagets likviditetsliige. L'tredningen anser vidare, att de lokala fackliga 

organisationernas yttrande alltid skall inhiimtas vid ärende om lagerstöd. 

R e111iss_i·1 rranden 

Remissyttranden över promemorian har avgetts av AMS. statens indu
striverk, LO. Svenska triiindustriarbctareförbundet. Svenska byggnadsarbe
tareförbundet. SAF. Sveriges industriförbund och TCO. 

Remissinstanserna som i princip ansluter sig till utredningens övervä
ganden och förslag har liimnat följande kommentarer till promemorian och 
synpunkter på utredningens fortsatta arbete. 

LO vill understryka betydelsen av att utredningen vid det fortsatta arbetet 

tar sikte på att överhuvudtaget åstadkomma en jämnare utveckling av 
lagerinvesteringar under hela konjunkturcykeln. Möjligheterna att i en hög

konjunktur vidta restriktiva åtgärder. exempelvis iindrade nedskrivnings
regler eller införande av avgifter bör diirför diskuteras. I detta sammanhang 
bör man undersöka förutsättningarna att från samhällets sida överbrygga 
de eventuella likviditetssvårigheter som kan bli aktuella i samband med 
lageruppbyggnaden. En viktig utgångspunkt för detta arbete bör enligt LO 
vara ett grundligt studium av faktorer som styr företagens lagerbeteenden. 
En mer aktiv lagerstyrning från samhiillets sida kommer vidare att stlilla 
ökade krav på information om lagersituationen i näringslivet. 

S\'emka rräi11i/11srriarhcrare/?irh11m/cr. som avgett yttrande till LO, fram
håller att det år 1972 för att erhålla lagerstöd som regel krävdes att företagen 
stadigvarande sysselsatte minst 20 personer. Riksdagen har uttalat (lnlJ 
1975: I s. 21. rskr 1975:30) att antalec anstiillda ej får vara ett avgörande 
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kriterium vid beslut om lagerstöd. Förbundet föreslår att detta kriterium 
tas bort. Inom träindustrin produceras ca 20 ()(, av den totala produktionen 
i företag med 20 eller färre anställda. Förbundet vill också liksom S.4F och 
Sveriges industriförhund understryka vikten av att de fackliga organisationerna 
och företagen får fyllig information om lagerstöd. Statsmakterna bör ställa 
informationsresurser till förfogande som gör det möjligt för de fackliga or
ganisationerna och företagarorganisationerna att sprida information. 

Enligt Byggnadsarbctarc.förbundet bör utredningen i det fortsatta arbetet 
analysera möjligheterna för s:imhiillet att få del av de vinster som stöd
företagen på sikt gör med hjälp av lagerstödet och diskutera möjligheterna 
att införa regler för återbetalning av hela eller del av lagerstödet i de fall 
stora vinster har skapats med dess hjiilp. 

Det av utredningen skisserade lagerstödet torde enligt industril'erker kunna 
få vissa effekter på industristrukturen på längre sikt. Det kan finnas risk 
att företag bygger upp lager som senare måste realiseras till priser som gör 
att andra företag kan få avsättningssvårigheter. För att undvika kollision 
mellan de av industriverket administrerade branschprogrammen och lager
stödet anser verket att verkets yttrande bör inhämtas när det gäller stöd 
till vissa angivna stödbranscher. 

Enligt AAIS är det angeläget att utredningen i sitt kommande arbete be

handlar avvägningen av olika åtgärder som gemensamt syftar till att 
upprätthålla och stimulera sysselsättningen inom företagen. Styrelsen fram
håller också att arbetsmarknadsverket måste ges ett visst spelrum att till
lämpa lagerstödet inom ramen för de riktlinjer som regeringen och riks
dagen fastställt. Med hänsyn till den betydelse lagerutvecklingen inom bl. a. 
handelns grossistled kan ha från sysselsättningssynpunkt finner styrelsen 
det angeläget att hithörande spörsmål ägnas ytterligare uppmiirksamhet vid 
det fortsatta utredningsarbetet. Styrelsen finner det också angeliiget att ut
redningen studerar möjligheten att i fall, då ingångslagret är onormalt stort, 
låta företagen i stället få utnyttja normallagret som bas. En möjlighet är 
också att bibehålla det normala sysselsiittningsvillkoret, även i de fall en 
ändring sker av den period, för vilken lageruppbyggnaden beräknas. Styrelsen 
delar slutligen utredningens uppfattning att effekten av lagerstöd bör ut
värderas systematiskt. Planering och genomförande av en sådan utvärdering 
bör lämpligen ske i nära samråd med utredningen, konjunkturinstitutet och 
AMS. 

SAF och lndustri/iirbundl't framhåller. i likhet med AMS. att också företag 
som genom lagerstöd kan begränsa sysselsättningsminskningen mera än 
vad som skulle bli fallet utan stöd, bör kunna komma i åtnjutande av sådant 

stöd. Under en period av ett år stiger tillverkningskostnaderna för en vara 
och därmed också kostnaderna för det kapital som binds i lager. Om ett 

företag kan visa att dess faktiska kostnader för ökad lagerhållning överstiger 
vad som framkommer efter en deflatering (prisomräkning) av utgående lager, 
bör därför enligt SAF:s och lndustriförbundets mening hinder för lagerstöd 

6 Riksdagen 1975176. I sam!. Nr/()(}. Bi/aga 13 
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inte föreligga. De framhåller också att utredningen i det fortsalla arbetet 
bör beakta om det inte är motiverat att utforma stödet som en ökad ti
nansieringshjälp och en mindre andel direkt bidrag. Med den nuvarande 
utformningen av lagerstödet riskerar man all företrädesvis stödja redan solida 
och likvida företag med hög lönsamhet som även utan bidrag har möjlighet 
att dra fördel av lager-och prisföriindringar under ett konjunkturförlopp. 

Om förutsällningarna för all lagerstöd skall beviljas är uppfyllda bör sådant 
stöd kunna utgå även om de fackliga organisationerna motsäller sig detta, 

framhåller de slutligen. I uppenbara fall synes det då heller inte nödviincligt 
att hänskjuta iircndet till regeringen. 

Föredraganden 

Regeringen beslöt i juni 1975 att stöd för företagens lageruppbyggnad 
under budgetåret 1975176 skulle få utgå med 20 •!1; av kostnaden för en 
lageruppbyggnad om det var av väsentligt intresse från sysselsiittningssyn
punkt. För sågverk kunde alternativt giilla perioden elen I januari-den 31 

december 1975 och perioden den I januari-den 30 juni 1976. 
Enligt regeringens beslut skall ansökningar om lagerstöd under åren 1975 

och 1976 prövas av AMS. Statsbidrag kan utgå till företag som driver in
dustriell eller industriliknande verksamhet. Bidraget utgår med 20 ''6 av 

värdet av företagets lagerökning under ovannämnda perioder. Förutsätt
ningarna för bidrag är att det är av väsentligt intresse från sysselsättnings
synpunkt och all sysselsällningen i företaget under den tid bidraget avser 
bibehålls vid minst samma nivå som den I juni 1975. Värdet av lager
ökningen bestiims på följande sätt. Ingående lager beräknas till återanskaff
ningsvärclet per elen I juli 1975. Är värdet av företagets normallager högre 
än värdet av ingående lager skall värdet på normallagret användas. Utgåen
de lager omräknas till lagrets återanskaffningsvärde vid samma tidpunkt 
och i förekommande fall får avdrag för inkurans göras. I de fall återan
skaffningsvärdet inte kan utredas tillförlitligt får branschindex användas. 
Samma värcleringsprinciper tillämpas såväl för ingående som utgående lager. 
Ansökningar om bidrag skall inges senast elen 31 december 1975 och till 
dessa skall fogas yttranden av arbetstagarsidans ledamöter i företagsnämn
den. Sökanden skall också skriftligen medge att AMS får granska riikenskaper 
och inhiimta de uppgifter ur företagens sjiilvdeklaration som behövs för 
tillämpningen av bidragsgivningen. Efter regeringens beslut kan, om syn
nerliga sklil föreligger, bidrag under åren 1975 och 1976 få utgå till företag 

för annan period än nyss angivna. Vidare har regeringen medgivit all la
gerstöd får utgå till ett företag för vissa grupper av varor i företaget även 
om särskild investeringsfond tagits i anspråk för annan grupp av varor inom 

företaget. 

I samband med regeringens beslut om sysselsällningsfriimjande åtgiirder 
i oktober 1975 faststiilldes att företag som beviljats stöd till lageruppbyggnad 
skulle kunna få förskott på bidraget med 75 ''•i. Syftet härmed iir att förbiillra 
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företagens likviditet och diirmed öka möjligheterna för dem alt med hjiilp 
av lagerökning hålla sysselsättningen och produktionen uppe. Fram till mit
ten av december månad 1975 hade ansökningar om lagerstöd inkommit 
från 533 företag med tillsammans 126 000 anställda. Det beräknade värdet 
av den bidragsberättigade lagerökningen har angetts till 3,2 miljarder kr. 

Riksdagen har (prop. l 975/76:25, InU 1975/76:23, rskr l 975/76: 118) be

slutat att komplettera lagerstödet med en möjlighet till statsgaranti för lå
nefinansiering som kan behövas utöver förskotten. Garantin skall vara så 
utformad att staten fram till den I april 1977 tar på sig ansvaret för viss 
del av den eventuella förlust som kreditinstitut kan åsamkas av lån för 

lagerökningen. 
Riktlinjerna för det nu aktuella lagerstödet står i viktiga avseenden i över

ensstämmelse med de förslag som har lagts fram av 1974 års lagerstöds
utredning. Sålunda gäller till skillnad från år 1972 att lagerökningen i princip 
skall beräknas efter fasta priser. Möjligheterna till förskott och lån för att 
finansiera lagerökning står o.ckså i överensstämmelse med utredninge'ns 
överväganden. Vid tillämpningen av sysselsättningsvillkoret eftersträvas, 

i likhet med vad utredningen har förordat, att företagen skall avstå från 
permitteringar och dessutom upprätthålla sina nyanställningar i normal om
fattning. 

Vissa av utredningens förslag behöver enligt min mening övervägas ytter
ligare. Det gäller främst förslaget att bidrag skall beräknas på ändringen 
av stödföretagens samlade lager dvs. såväl insatsvaror, varor i arbete som 
färdigvaror. Utredningen har vidare lämnat en rad synpunkter på bl. a. frågan 
när i en konjunkturcykel lagerstödet bör sättas in för att få störst effekt. 
Utredningen har emellertid som tidigare framhållits ännu inte avslutat sitt 
arbete. Jag anser det angeläget att stödets konstruktion och användning 
blir föremål för ytterligare överväganden mot bakgrund av de erfarenheter 
som det nu aktuella stödet kan ge. 

Jag biträder AMS förslag att anslaget för nästa år bör föras upp med elt 
belopp av 300 milj. kr. Regeringen har vidare beslutat om en ny period 
för lagerstöd till företag, som inte har ansökt om lagerstöd före utgången 
av år 1975. Den nya stödperioden som främst kommer att avse verkstads
företag omfattar kalenderåret 1976. 

Jag hems1iillcr att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sriil/ ri/l /agcr11pphrgg11ad för budgetåre1 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 300 000 000 kr. 
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B 5. Kontant stöd vid arbetslöshet 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

449 499 801 

I 080 885 000 
870 400 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för programmet Kontant stöd vid ar

betslöshet. I programmet ingår delprogrammen Ersällning till arbetslös

hetskassor, Omställningsbidrag och Kontant arbetsmarknadsstöd. 

1974175 1975176 1976177 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS 

Ersättning till arbetslös-
hetskassor 399 914 000 I 010 300 000 - 248 500 000 

Omstiillningsbidrag 15 282 000 20 000 000 8 000 000 
Kontant arbetsmarknads-
stöd 27 540 000 45 OQO 000 5 000 000 

Förvalt ningskost nader 6 765 000 5 585 000 + 615 000 

449 500 000 I 080 81!5 000 - 260 885 000 

Delprogrammet Ersättning till arbetslöshetskassor avser verksamhet enligt 

lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsiikring (ändrad senast 1975:383). De 

erkända arbetslöshetskassorna får genom AMS bidrag för utbetalade ersätt

ningar och förvaltningskostnader. Kassor med speciellt stora ersättnings

utbetalningar eller med i övrigt otillräckliga ekonomiska resurser kan genom 

särskilt stöd få nödvändig förstiirkning. 

Under delprogrammet Omställningsbidrag redovisas kostnader för om

ställningsbidrag enligt arbetsmarknadskungörelsen. Bidragsgivningen är un

der successiv avveckling sedan den I januari 1974. 

Delprogrammet Kontant arbetsmarknadsstöd avser verksamhet enligt la

gen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd <ändrad 1975:384). Stödet 

utgör ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen och ger ett ekonomiskt 

skydd ror nytillkomna på arbetsmarknaden. 

AMS 

E r s ii t t n i n g t i 11 a r bet s I ös h e t s k as so r. Medelsbehovet för 

budgetåret 1976/77 bestäms dels av statsbidragets storlek verksamhetsåret 

den I januari-den 31 december 1976, exkl. de a-kontoutbetalningar 

som görs under tiden den I januari-den 30 juni 1976, dels av de a-kon

toutbetalningar som sker för tiden den I januari-den 30 juni för verksam-

Föredraganden 

-207 900000 
- 8 000000 

+ 5 000000 
+ 415000 

-211141!5 OfHJ 
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hetsåret 1977. Medelsbehovet kommer således att baseras på det genom

snittliga förhållandet under såviil försäkringsåret 1976 som 1977. Avgörande 

för kostnadsberäkningen är det genomsnittliga antalet ersättningsdagar per 

kassamedlem och år. Under de senaste åren har medlemsantalet i arbets

löshetsförsäkringen ökat med i genomsnitt ca 100 000 per år. Denna ökning 

torde komma att fortsätta de närmaste åren. Budgetåret 1976177 beräknas 

medlemsantalet uppgå till 2 750 000. 
I budgetförslaget för 1974175 kalkylerades antalet ersättningsdagar per 

årsmedlem till 5,5. Till följd av högkonjunkturen under 1974 och våren 

1975 kom antalet ersättningsdagar att uppgå till 3,3. Ersättningsutbetalning

arna har sjunkit under de två senaste åren. En prognos av antalet ersätt

ningsdagar per årsmedlem är dock mycket svår att göra, eftersom ett flertal 

i sig svårbestämbara variabler måste ligga till grund för beräkningen. Det 

är f. n. inte heller med säkerhet känt vad de nya ersättningsbestiimmelserna 

långsiktigt kommer att innebiira i ökat antal ersättningsdagar. AMS har 

med sina beräkningar utgått från 5,0 ersättningsdagar per årsmedlem dvs. 

samma antal ersättningsdagar som i budgetförslaget för 1975176. 
Medelsbehovet för budgetåret 1976177 beräknas uppgå till 761,8 milj. 

kr. Fördelningen av kostnaderna framgår av följande tabell. 

Statens kostnad för grundbidrag 

Progressiv bidrag 

Förvalt ningsbidrag 

Särskilt stöd till erkända arbetslöshetskassor 

160 416 666 
551650000 

24 750 000 
25 000 000 

761 816 666 

0 m st li 11 ni n g s bi d r ag . Antalet kvarvarande personer med om

stlillningsbidrag uppgick den I november 1974 till 3 060 och elen I april 

1975 till 2 331. Under 1975176 vlintas en fortsatt nedgång av antalet personer 

som uppblir bidrag. Jämfört med budgetåret 1974175 beriiknas antalet bi

dragsdagar minska med ca 20 %. OmstHllningsbidraget befinner sig under 

avveckling sedan den I januari 1974 och utgår under en övergångsperiod 

endast till den som före detta datum har beviljats sådant bidrag. Med 

hänsyn härtill beräknar AMS medelsbehovet för budgetåret 1976177 till 12 
milj. kr. 

Kontant arbetsmark n a cl s stöd. Delprogrammet infördes den 

I januari 1974. Omkring 12 000 personer per månad uppbar stöd under 

kalenderåret 1974 och ca 65 milj. kr. utbetalades, motsvarande 2 100000 
ersättningsdagar. I budgetförslaget för 1974175 riiknacle AMS med att ett 
normalår skulle motsvara 4 milj. ersättningsdagar. Under år 1974 har rått hög

konjunktur vilket påverkat utbetalningarna. Mycket talar dock för att 

genomströmningen av stödtagare går fortare än vad man har haft anledning 
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att vänta. Under år 1974 har ca 57 000 personer beviljats kontant arbets
marknadsstöd. AMS räknade med ca 60 000 personer. men med betydligt 
längre arbetslöshetsperioder. 

Fortfarande saknas tillräcklig erfarenhet av denna stödform får att man 
med någon större säkerhet skall kunna bedöma dess framtida omfallning. 
Troligen kommer dock antalet ersällningsdagar under ett normalår att uppgå 

till ca 4 milj., fördelade på hell och halvt stöd. Statens kostnader får verk
samheten inskränker sig till en tredjedel av totalkostnaden medan två tred
jedelar bestrids av arbetsgivaravgifter. Med hiinsyn till delta beräknar AMS 
meclelsbehovel får budgetåret 1976/77 till 40 milj. kr. 

Det totala medelsbehovet för programmet Kontant stöd vid arbetslöshet 
beriiknas för budgetåret 1976/77 till 820 milj. kr. 

l'iire1/raga11de11 

Arbetslöshetens omfattning totalt och i synnerhet dess fördelning pä 
kassor med olika ersiittningsnivåer utgör svårbedömbara faktorer. Statens 

kostnad för del kontanta stödet vid arbetslöshet är därför vansklig all 
beräkna. Med utgångspunkt från 5.0 ersättningsdagar per årsmedlem beräk
nar jag anslaget till 870.4 milj. kr. Den relativa fördelningen mellan de 
olika stödformerna framgår av elen sammanställning som jag tidigare 
har presenterat. Eftersom det kontanta arbetsmarknadsstödet höjs 
fr. o. m. den I januari 1976 (prop. 1975176:59, lnU 1975176:22, rskr 
1975176: 117) med 10 kr. per ersällningsdag bör medel under delposten Er
sättning till arbetslöshctskassor beräknas för en diircmot svarande höjning 
av grundbidraget till de erkända arbetslöshetskassorna, eller från 35 kr. till 
45 kr. Av ersättningen till arbetslöshetskassorna beräknar jag 20 milj. kr. 
för siirskilt stöd till vissa erkända arbetslöshetskassor. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen 
att till Kolllant stöd vid arbetslöshet får budgetåret 1976177 anvisa 

ell förslagsanslag av 870 400 000 kr. 

B 6. T otalförsrnrsn~rksamhet 

1974175 
1975/76 

1976177 

Utgift 
Anslag 
förslag 

25 048 064 

22 020 000 

24 062 000 

Från anslaget bestrids utgifter för programmet Totalförsvarsverksamhet. 
Programmet beslår av delprogrammen Försvars- och beredskapsplanering 
samt Vapenfria tjiinstepliktiga. 
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1974175 1975176 1976/77 
Utgift Anslag Beriiknad ändring 

AMS 

Försvars- och beredskaps-
planering I 843 000 I 900 000 + I 900 000 

Vapenfria tjänstepliktiga 13851064 12 145 000 + 7 855 000 
Förvaltningskost nadcr 9 354 000 7 975 ()()() + 2 025 000 

25 0411064 22 020 000 + 117110000 

Delprogrammet Försvars- och bereclskapsplanering omfattar dels plane
ring för utnylljande av landets arbetskraft under beredskaps- och krigstill

ståncl samt planliiggning av arbetsmarknadsverkets krigsorganisation. dels 
statsbidrag till sädana frivilliga försvarsorganisationer som fyller viktiga upp
gifter niir det gäller utbildning av personal för arbetsuppgifter i krigstid inom 
totalförsvarets civila delar. Verksamheten, som huvudsakligen iir av ut
rednings- och informationskaraktär. handhas i AMS av försvarsenheten och 

regionalt av länsarbetsnämnderna. 
Delprogrammet Vapenfria tjlinstepliktiga omfattar utbildning, redovisning 

och registrering av värnpliktiga som har fått tillstånd att fullgöra vapenfri 
tjlinst. Utbildningen syftar till all de vapenfria skall kunna fullgöra en för 
samhiillet betydelsefull tjänst inom totalförsvaret. AMS handhar redovisning 
och registrering av de vapenfria samt bestiimmer vilken slags tjiinst de skall 

fullgöra och när. Delprogrammet belastas av kostnader för ekonomiska och 
sociala formäner åt vapenfria tjänstepliktiga. Dessa förmåner. som utgår 
enligt samma regler som gäller för övriga värnpliktiga. avser bl. a. lön, in
kvartering. förpliignacl, visst antal fria resor samt familjebidrag i vissa fall. 
Delprogrammet belastas vidare av ersättningar för vissa utbildningskost
nader m. m. till myndighet eller annan som tilldelas vapenfria tjlinstepliktiga. 

AMS 

Försvars - och ber e cl ska p s p 1 an er i n g. Överföring av per
sonalplanerna till ADB har påbörjats. Branschplanliiggningen har under året 
lämnat förberedelsestadiet och ett nyll cirkulär jlimte anvisningar har sänts 
ut till länsarbetsniimnclerna. Den nya branschplanliiggningen omfattar i sin 

första etapp tillverkningsindustrin. 
Under budgetåret 1974175 har sedvanlig fördelning gjorts av 45 500 47-

åringar. De frivilliga försvarsorganisationerna har under budgetåret bedrivit 
informations- och rekryteringsverksamhet samt utbildat 1 700 personer. 

Den begriinsade mcdclstilldelningcn för budgetåret 1975/76 medför att 

föredraganden 

+ 190000 
+ 447 000 
+I 405 000 

+ 2 042 000 
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planerade och i hög grad angelägna kurser inte kan genomföras och att 

vissa organisationer som skulle ha möjlighet att bilda nya avdelningar och 

öka utbildningen får avstå från detta. Den nuvarande tillgången på frivillig 

personal tiicker endast 34 % av det av myndigheterna framriiknade behovet. 

AMS föreslår för budgetåret 1976177 att 3 800 000 kr. skall utgå till de 

frivilliga försvarsorganisationerna, vilket skulle möjliggöra en utbildnings

volym som medger, 

- en reducering med ca 15 % av de nu rådande stora bristerna på fri

villigpersonal (reservarbetskraft) till totalförsvarets civila delar 

- en täckning av brister som uppstår genom avgångar 

- ett genomförande av anbefalld repetitionsutbildning. 

Ökningen av utgifterna förorsakas dessutom av 

- höjda utbildningspremier till s. k. A-personal 

- höjda arvoden till instruktörer 

- höjda kostnader vid lantbruksskolorna 

- höjda krav på utbildning av förare till lastbilar över tio ton. 

Medelsberäkningen omfattar även sociala kostnader för arvoden till in

struktörer och funktionärer och för utbildning av frivilligorganisationernas 

kanslipersonal. 

Vapenfria tjänstepliktiga. Under budgetåret 1974175 har 

I 020 vapenfria tjUnstepliktiga påbörjat utbildning och antalet tj1instgörings

dagar har uppgått till 320 000. Utbildningsplatserna har kunnat utökas i 

stort sett i den omfattning som medgivits av anslagsramcn. 

För budgetåret 1975176 planeras grund utbildning för 1 220 vapenfria tjäns

tepliktiga motsvarande 290000 tjänstgöringsdagar. Därtill kommer visst 

antal tj1instgöringsdagar för repetitionsutbildning. 

Det årliga antalet tillstånd till vapenfri tjänstgöring under de närmaste 

åren kan berUknas till ca I 300. På grund av bristen på utbildningsplatser 

och det stora antalet tillstånd som beviljades under åren 1972 och 1973 

väntar idag ca 2 000 personer på inkallelse till grundutbildning. Detta innebär 

att antalet tjänstgöringsdagar måste ökas till ca 400 000 för att tillgodose 

utbildningsbehovet. 

AMS har för budgetåret 1976177 beräknat medelsbehovet till 18,2 milj. 

kr. jämte kostnaderna för familjebidrag om ca 1.5 milj. kr. och ersättning 

för vissa utbilclningskostnader om 300 000 kr., dvs. totalt 20 milj. kr. 

AMS föreslår vidare att styrelsen ges möjlighet att betala kostnaderna förden 

utbildning som styrelsen ålägger viss myndighet. Kostnaderna avseren veckas 

introduktionsutbildning i vissa grundlUggande moment som föreskrivs i 

värnpliktsbestiimrnelserna. 

Sammanlagt beräknas medelsbchovet under budgetåret 1976177 för pro

grammet Totalforsvarsverksarnhet till 33,8 milj. kr. 
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Fiircdruga11dc11 

För bidrag till de frivilliga försvarsorganisationerna har för innevarande 
budgetår beräknats ett belopp av I 900 000 kr. AMS har föreslagit en 
kraftig höjning av detta belopp. rör egen del kan jag inte tillstyrka annan 
höjning iin 190 000 kr. som kompensation för intriiffade kostnadssteg
ringar. 

För verksamheten med vapenfria tjänstepliktiga får för budgetåret 1975176 
antalet tjfostgöringsdagaruppgå till högst 325 000. AMS har föreslagit att verk
samhetens omfattning utökas till 400 000 tjänstgöringsdagar. Vidare har AMS 
föreslagit att reglerna for ersiittning av myndigheternas utbildningskostnader 
omarbetas. I avvaktan på resultatet av den pågående vapenfriutredningen kan 

jag inte biträda AMS förslag i dessa avseenden. Antalet tjänstgöringsdagar bör 
liksom för innevarande budgetår uppgå till högst 325 000. Jag ber~iknar medels
behovet för delprogrammet Vapenfria tjiinstepliktiga till 12 592 000 kr. 

Med hiinvisning i övrigt till sammanställningen i det föregående hem

ställer jag att regeringen föreslår ri ksclagen 
att till Tow//1'ir.1Te11s1•crksa111he1 för budgetåret 1976/ 77 anvisa ett 

förs lagsanslag av 24 062 000 kr. 

B 7. Arbetsmarknadsvcrket: Anskaffning av utrustning 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

9 244 392 
7 000 000 
7 000 000 

Reservation 6 845 808 

Från anslaget bestrids arbetsmarknadsverkets utgifter för anskaffning av 
utrustningsfåremål, vilkas anskaffningsvUrde överstiger 10 000 kr. och vilkas 
livs!Ungcl överstiger tre år. Annan utrustning anskaffas med anlitande av 
resp. programanslag. 

AMS 

Utrustningskapitalets omfauning samt anskafTningar under budgetåren 
1974175-1976177 framgår av följande sammanställning. 
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Utrus111i11ge11s l'iircle e/ier m·skri\'llingar samt anska//i1i11gar (I IJliO-tal kr. J 

Slag av utrustning 

Byggnader 
Askc g[1rd 
Maskiner och fordon för 

Viirdc 
1974-
07-01 

35 705 
6 030 

byggnaJs- uch anliiggnings-
arbctcn 7 650 

Vagnar och bodar 6 880 
Maskiner li."ir industriella 
hereJskapsarhetcn 7 725 

Maskiner for kolllorsarbets-
centralcr 598 

Tjiinstebilar och tryckeri-
maskin.:r 327 

Telcutrustning 
Kontorsinvcntarier 
Centralregister 
Fkxtidsutrustning 
T ryckcrimaskincr. Solna 
r!yktingförliiggningen, 
Alvesta 

förvahningslokalcr, Solna 

Inköp 
1974175 

76 
418 

I 208 

I 214 

Il 7 
890 

26 
1 008 

4 287 

64 915 9 244 

Viirck 
1975-
07-01 

27 500 
5.+30 

5 450 
5 880 

7 950 

I 490 

210 

53 910 

Plane
rade 
inköp 
1975176 

350 
600 

J 700 

I 000 

150 
1 500 

400 
I 900 

150 

4 100 

lkriiknat 
viirde 
1970-
07-01 

21 630 
4 8•)() 

4 115 
5 245 

l) 215 

I 890 

250 

13 1150 47 235 

Under de tvä föregående budgetåren har styrelsen i mycket hcgriinsad 

omfattning ny- eller ersiittningsanskaffat entreprenadmaskiner och fordon 

för beredskapsarbeten. För de nlirmast kommande budgetåren måste sty

relsen beakta de krav som stlills på maskinparkens beskaffenhet, föimst 

betingade av författningar på miljövårds- och arbetarskyddsområdet. Jn
vcsteringsutgifterna berliknas till 1.6 milj. kr. Ca 20 9{, av den handhållna 

bergborrutrustningen lir dessutom förs: i ten liksom vissa enheter av den ma

skinella bergborru trust ni ngen. I nvesteri ngsu !gifterna för ersiittn i ngsanskaff

n ing av den manuella utrustningen uppgår till 600 000 kr. och för moder

nisering av den maskinella utrustningen erfordras 250 000 kr. Då styrelsens 

fordonspark iir starkt försliten beräknas diirutöver ersiitt ningsanskaffning 

av ett 20-tal fordon uppgå till I 050 000 kr.. varför de totala investerings

utgifterna för entreprenadmaskiner och fordon beriiknas till 3,5 milj. kr. 

Styrelsen disponerar ca I 950 personal- och rastvagnar. Av dessa ~ir 950 

avsedda för byggarbetsplatser och I 000 för skogliga arbetsplatser. Skogs

vårdsstyrelserna och domiinverket hyr ca 770 personal- och rast\"agnar mot

svarande ca 4 150 platser. AMS beriiknar investeringsutgifterna för ersiitt

ningsanskaffning av 60 uthyrda vagnar till 1.2 milj. kr. Vid egna ar

betsplatser beräknar styrelsen ett ersiittningsbehov av 15 vagnar mot-

Plane
rade 
inköp 
1976177 

3 500 
I 500 

4 000 

I 500 

350 
I 750 

200 
650 

400 

lkriiknal 
viirdc 
1977-
07-01 

16 910 
4400 

5 855 
5 545 

10 445 

2 585 

465 

13 1150 46 205 
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svarande 300 000 kr.. varför de totala invcsteringsutgiftcrna för vagnar 
och bodar uppgår till 1.5 milj. kr. 

Driften vid de industriella berec.lskapsarbetsplatserna iir föremål för 
översyn. Rationaliscringsåtgiirder kommer att vidtas för att minska pro
duktionskostnac.lerna. Det ekonomiska utfallet Unnetecknas genomgå
ende av stora underskott. I Hirtill bidrar att resultatkravet redan vid eta

bleringstillfallet har fatt komma i andr:i hand inför kravet all snabbt 
skapa arbetstillfällen och att den anvisade arbetskraften inte har en upp
lärd i nd usl riarbetares effektiv i tel. Vidare har i nvesteri ngsmcdel saknats 
för vidareutveckling av etablerade arbetsplatser. Samordning mdlan olika 
verkstiider för specialisering har inte heller kunnat genomföras. 

Rationaliseringsmöjligheterna iir stora för de flesta verkstiiderna och, om 
medel stlills till förfogande för maskininvesteringar och utbyggnad eller för
biittringar av industrilokaler, kan mycket stora resultatförbiillringar ni~ redan 
åren efter det att investeringarna genomförts. Styrelsen beriiknar fl.ir bud
getåret 1976/77 ett investeringsbehov på 4 milj. kr.. fördelat med lika delar 
på nyanskaffningar resp. ersiittningsanskalTningar vid friimsl mekaniska 
verkstäder och lräverkstiider. Av nyinvesteringarna bcriiknas 500 000 kr. 
tiicka nödviindiga miljövårds- och arbetarskyddsåtgiirdcr. 

Verksamheten vid kontorsarbetscentralerna ( K ACI har under de senaste 
åren i överenssHimmelse med gällande föreskrifter inriktats mot marknads
anpassad produktion. Mycket återstår emellertid att göra och striivan bör 
vara all iinnu biittrc ta tillvara de sysselsattas arbetsförmåga och skapa biittrc 
lönsamhet. För budgetåret 1975/76 har styrelsen budgeterat 800 000 kr. för 
nyanskaffningar, ett investeringsbelopp som i förhållande till behovet av 
KAC-organisationens storlek och omfallning - f. n. c<i 2 000 anstiillda på 
44 centraler - iir ytterst nedbantat. För att måluppfyllelsen i verksamheten 
vid kontorsarbetscentralerna skall kunna förbiiltras och produktionen 
kunna breddas erfordras för budgetåret 1976/77 investeringar för 1.5 milj. 
kr.. varav nyanskaffningar 1.1 milj. kr. och ersiittningsanskaffningar 
400 000 kr. 

För att till viss del tillgodose behovet av transporterfinns på liinsarbetsniimn-
derna e11 begränsat antal tjänstebilar. För budgetåret 1975/76 heriiknade styrel
sen i föregående års anslagsframsrntlning att tio tjiinstebilar behövde ersättas. 

På grund av begriinsad tilldelning av investeringsmedel för budgetåret 
1975176 har styrelsen dock sett sig nödsakad att i tiden förskjuta vissa 
av dessa ersättningsanskaffningar. varför styrelsen för anskaffning av elva 

tjiinstebilar budgetåret 1976/77 beriiknar ett medelsbehov om 350 000 kr. 

A\15 har tidigare haft alla tryckerilokaler vid Lindhagcnsg:1tan 128. 

InOyttningen i nya lokaler i kvarteret Tegen i Solna hösten 1474 medförde 
en ddning av styrelsens interna tryckeri. cliirför att de nya lokalerna 
endast inrymde ett mindre "niirtryckeri". Vid detta niirtryckcri framstiills 
idag handlingar i smiirre upplagor. Större upplagor trycks alltjiimt \'id 
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Lindhagensgatan, där också styrelsens adresseringsanläggning ligger och 

varifrån större delen av styrelsens distribution av trycksaker äger rum. 

Styrelsen utreder f. n. om man kan sammanföra de nu uppdelade ak

tiviteterna. Den offsetan!Hggning som linns på tryckeriet vid Lindha

gensgatan är dock i sådant skick att den vid en sammanslagning av 

tryckerierna måste bytas ut mot nya maskiner. lnvesteringsbehovet för 

inköp av tre A4-maskiner och två AJ-maskiner uppgår till 400 000 kr. 

För ny- och ersUttningsanskaffning av telefonviixlar och sniibbtclefon

anlliggningar till länsarbetsniimnderna och arbetsförmedlingarna erfordras 

I 750 000 kr. Av beloppet avser I 350 000 kr. ny- och 400 000 kr. erslitt

ningsanskaffningar. lnvesteringsbehovet för telefonväxlar uppgår hlirvid till 

I 250 000 kr. De större investeringarna beräknas ske vid styrelsen - kom

plettering med direktval till styrelsens tclefonviixel - samt vid 

liinsarbetsnlimnderna i Skövde och Falun m:h arbetsförmedlingskontoren 

i Trollhättan och Sundsvall. För snabbtelefonanl[iggningar beräknas 500 000 

kr., dlir de största investeringarna planeras i Borås, Skövde, Sundsvall 

och Örnsköldsvik. 

För ersiittningsanskaffning till liinsarbctsniimnderna av kopieringsutrust

ning, stencilduplikatorer och viss övrig kontorsutrustning erfordras 200 000 

kr. 
I anslagsframstlillningen för budgetåret 1975176 redogjorde styrelsen ut

förligt för behovet av bl. a. kort- och aktautomater. Detta behov har ökat 

ylterligare genom uppgifter som ålagts verket. Styrelsen beräknar dUrför 

investeringsbehovet för anskaffning av kort- och aktautomater till tolv 

Hinsarbctsnämnder till 650 000 kr. 

Det totala medelsbehovet för anslaget Anskaffning av utrustning under 

budgetåret 1976177 beräknas till 13 850 000 kr. 

Fiiredraga11dc11 

AMS har förordat bl. a. omfattande investeringar vid industriella be

redskapsarbeten. I avvaktan på ett ställningstagande till formerna för 

den fortsatta verksamheten vid de industriella beredskapsarbetena och 

kontorsarbctscentralerna riiknar jag inte med några nyinvesteringar för 

dessa verksamheter. Jag beräknar det totala medelsbehovet för budgetåret 

1976/77 under ifrågavarande anslag till 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till .-lr/lcrsmarknadsrl'rker: :foska//i1i11g ar 11rrus111i11g för bud

getåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 7 000 000 

kr. 
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B 8. Arbetsmarknadsverket: Förrnltnin11. av utrustning 

1974/75 Utgift Reservation 12 459 003 
1975176 Anslag I 000 

1976177 Förslag I 000 

I Under budgetåret har intiikterna överstigit kostnaderna med 930 295 kr. 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter for programmet För

valtning av utrustning, vilket utgör ett serviceprogram för försörjning av 

övriga program med mer kapitalkrävande utrustning. Sådan utrustning får 

hyras ut inom eller utom arbctsmarknadsverket, varvid hyran skall bcräk nas 

så att samtliga uppkommande kostnader täcks. Programmet består av del

programmen Förläggningsbyggnader samt Maskiner och fordon m. m. 

AMS 

För I ägg ni n g s byggnader. Detta delprogram avser förvaltning av 

förläggningsbyggnader som skall disponeras under programmet Arbetsmark

nadsutbildning och delprogrammen Allmänna resp. Särskilda beredskaps

arbeten, Omhändertagande av nyktingar och Vapenfria tjänstepliktiga samt 

för extern uthyrning till företag, kommuner m. n. Behovet av inkvartering 

skall i första hand tillgodoses genom förhyrning på den allmänna bo

stadsmarknaden, men krav på snabba förläggningsinsatser samt svårigheter 

att på vissa orter skaffa bostäder på den öppna marknaden medför att AMS 

ändå måste kunna tillhandahålla inkvartering i särskilda förläggningsbygg

nader. AMS räknar emellertid med en fortsatt nedskärning av antalet för

liiggningsplatser i egna byggnader enligt röljande. 

Anta/fi)rfäggningsb_vggnader vid 111gå11ge11 m• resp. h11<f~etår. 

Ändamål 1974175 1975176 1976177 
Utfall 

Arbetsmarknadsutbildning 2 854 2 700 2 600 
Allm1inna beredskapsarbeten 122 I JO 100 
Särskilda beredskapsarbeten 937 91.XI 900 
Flyktingförläggningar 384 250 250 
Vapenfria tjlinstcpliktiga 352 350 350 
Uthyrda till kommuner. företag m. Il. 2 751 2 350 2000 
Outhyrda byggnader 570 650 500 

7 970 7 310 6 700 
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lJ nder budgetåret 1974175 har tolv familjebostäder varav två för zigenare 

sålts. Den beriiknade utve~klingen av kostnader och intäkter för delprogram
met förbggningsbyggnader framgår av följande tabell. 

Kostnader och it11äktcr i /iir/ägg11i11gwerksaml1<'ten (milj. kr.) 

Slag av knstnader/int~iktc:r 1974175 1975/76 1976177 
lit fall 

Kapital kn~t nader 1 LO 8J 6,4 
Reparation <lc·h u nckrhtill 4.8 3.4 3.2 
Drift- och nyuningskostnackr lfa 
outhyrda hyggnader OJ 0.2 0.2 
Administratinn 1,0 0.6 0.8 

Summa kostnader 17,I 12,J I0,6 

Intern uthyrning 8.1 6.5 5.4 
Extern uthyrning 4 1 3.0 2.7 
Sålda byggnader 5.5 2.8 2.5 

Summa int:iktcr 17,H 12,J 10,6 

Delprogrammets intäkter har under tidigare budgetår överstigit kostna

derna. varför reservationen under anslaget har ökat. Till största delen kan in
täkterna hänföras till försäljning av byggnader. En förhållandevis kraftig.reali
sationsvinst har uppkommit genom att byggnadernas restvärde varit lågt i för
hållande till marknadspriserna. som stigit mycket snabbt de sista åren. Mot 
denna bakgrund har styrelsen gjort en översyn av hyressiittningen. vilket av
speglas i uppställningen över ber~iknade kostnader och intäkter budgetåret 
1975/76. 

Mask i ner o e h ror don m . m . Under detta delprogram för-
valtas AMS maskinpark. Den är sammansatt så att den huvudsakligen 
fyller behovet av maskiner för styrelsens arbeten inom vägbyggnad, vatten
och avlopp, skogsvård och annan anläggningsverksamhet samt för de in
dustriella beredskapsarbetena och kontorsarbetscentralerna. 

Ökningen av maskinparken under budgetåret 1974175 avsåg huvudsak
ligen 1rn1skiner för industriella beredskapsarbeten och kontorsarbetscentraler. 
För byggnadsverksamheten under budgetåret 1974/75 har behovet av tyngre 
maskiner för schaktning och transport tillgodosetts genom inhyrning och 
kostnaderna härför har uppgått till 28 milj. kr. 

Kostnader och i111iikter /iir maskin111rus111i11g m. m. (ini/i. kr.) 

Slag av kqstnadcr 1974175 1975176 1976/77 
intii!.;tc:r lllli!ll 

··----·-·· ---------
Kapital kost nad.:r 8.3 7.6 8.4 
Rcparatilln och unckrh:111 7.8 8.5 7.9 
Förri1dets drift 0.5 0.5 0.5 
Inhyrning 0.2 O.J 0.3 
Administration 0.') 0.4 0.6 
Su mm:i !.;ost nackr 17,7 17.J 17.7 

I lyror fr[u1 intern uthyrning 12.5 11.5 12.4 
I lyror fr[111 exll.:rn uthyrning 4.6 2.9 3.0 
Fijrsliljn i ngsinicikt.:r 0.8 2.9 1.7 
Summa int~iktcr 17,9 17.J 17 .I 
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För delprogrammet Maskiner och fordon m. m. har i likhet med del
programmet Förliiggningsbyggnader reservationen ökat under anslaget 
genom att inkomsterna överstigit kostnaderna. Detta beror bl. a. på att er
forderliga besiktningar av personalvagnar och bodar p. g. a. personalbrist 
inte kunnat ske i planerad utsträckning, varför reparationstakten varit för 
låg i förhållande till det verkliga behovet. Under våren 1975 har emellertid 
reparationsarbetena ökat i omfattning, vilket kommer att påverka utfallet 

även för budgetåret 1975/76. Hyresprissiittningen kommer vidare att justeras 
dä grunden för den tidigare prissättningen i betydande utstr~ickning fodrats. 

l'iiredmga llllen 

Samtliga utgifter under de båda delprogrammen bcr~iknas bli täckta 
av inkomster. Anslaget bör därför i likhet med för budgetåret 1975176 
föras upp med endast ett formellt belopp av I 000 kr. Jag hemställer 
att regeringen föreslär riksdagen 

att till Arhe1smark11adsrcrker: Fiirl'alflling m· 111ms111i11g för bud
getåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av l 000 kr. 

B 9. Arbetsdomstolen 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1 118 495 
I 538 000 
2 156 000 

Arbetsdomstolen tar upp och avgör mål rörande kollektivavtal samt andra 
mål enligt särskilda bestämmelser. Domstolen består av två ordföranden 

och 16 andra ledamöter. 

1975176 Ber:iknad ändring 1976177 

Arbetsdomstokn föredraganden 

l'erwmal 
Handläggande personal 6 + 4 + 3 
Övrig personal 6 + 2 + 1 

12 + 6 +4 

Amlag 
Lönekostnader 994 300 + 881 100 + 477 CiOO 
Frsiittning till ledamöter 291 200 + 69 ()00 + 69 oon 
Sjukvård 2 500 + 1 200 + I 200 
Rcsecrsiittningar 6 500 + 3 200 + 3 200 
Lokalkostnader 185 000 + 8 ()()() + i< 000 
Expenser 58 500 + 106 500 + 59 000 

I 531! 000 +I 069 000 + 611! 000 
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A rbetsdomsto/('11 

Under budgetåret 1974175 inkom sammanlagt 236 mål till domstolen 
vilket är en betydligt större måltillströmning än tidigare. Detta torde sam

manhänga med de arbetsriittsliga reformer som trädde i kraft den I juli 
1974 och som medförde en väsentlig ut vidgning av domstolens behörighet. 
Därtill kommer att reformer på arbetsrättens område kan leda till en mål
tillströmning under budgetåret 1976177 i storleksordningen 300--350 mål. 
Sannolikt kommer målbalansen om ett år att vara vlisentligt större än f. n. 

1. Pris- och löneomräkning utgör 222 442 kr., varav 29 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. För att domstolen skall kunna fullgöra sin uppgift, att med rimliga 

väntetider för parterna avgöra målen med tillräcklig grad av omsorg, måste 
personalen under det kommande budgetåret förstärkas med minst 50 %. 
Domstolen behöver ta i anspråk den i arbetstvistlagen förutsedda möjlig
heten att ha tre heltidsanställda ordförande och tre vice ordförande. Närmast 
som en följd härav behöver domstolen ytterligare en sekreterare, en bi
trädande sekreterare, en kansliskrivare och ett kontorsbiträde/kontorist i 
befordringsgång. Eftersom allt större tid för domstolens administrative chef 
tagits i anspråk för handläggning av personalfrågor och administrativt arbete 
i övrigt bör domstolen tillföras en tjänst som kanslichef. På kanslichefen 
bör ankomma att under ledning av domstolens administrative chef svara 
för persona!Hrenden och andra administrativa frågor och i mån av tid hålla 
förberedelse i mål och tjänstgöra som vice ordförande i dessa mål ( + 881 100 
kr.). 

3. Ersättning till ledamöter avser huvudsakligen dagarvoden, som utgår 
till domstolens deltidstjänstgörande ledamöter i den mån dessa tjänstgör 
i domstolen. Skall målavverkningstakten kunna ökas-må~te ledamöterna 
tas i anspråk för tjänstgöring i motsvarande högre grad ( + 69 000 kr.). 

4. Den föreslagna personalökningen medför ökat medelsbehov för sjuk
vård och reseersättningar ( +4 400 kr.). 

5. Med utgångspunkt från den beräknade belastningen på anslagsposten 

till expenser för innevarande budgetår behövs en uppräkning med 50 % 
till budgetåret 1976/77( + 106 500 kr.). 

Fiiredraga11de11 

Den 1 juli 1974 trädde genomgripande arbetsrättsliga reformer i kraft 
varvid arbetsdomstolen fick utökade arbetsuppgifter. Vid behandlingen av 
regeringens proposition (1974:77, lnU 1974: 16, rskr 1974:2731 med förslag 
till lag om rättegång i arbetstvister beslutade riksdagen också om personell 
förstärkning av domstolen. Domstolen tillfördes bl. a. en tjänst för en andra 
ordförande och riksdagen beslutade samtidigt att domstolen skall bestå av 
högst tre ordförande. 
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f>{tgrund av den betydande måltillströmningen under innevarande budgetår 
har regeringen beslutttt tilll'iira domstolen ytterligare liinemeclel motsvarande 
ett tillskott av en tjiinst som sekreterare vid domstolen fr. o. m. den I januari 
1976. Denna frirstiirkning av domstolen bör göra det möjligt att i viss utstriil:k
ning arbeta av befintlig iirendebalans. Förstiirkningen ärdoek otillräcklig med 
hiinsyn till elen måltillströmning som kan viintas. Jag förordar diirför all dom

stolen tillförs ytterlig<tre personal från den I juli 1976. Den tredje ordföranden 
bör då tillsättas. Vidare bör tjHnster för en sekreterare och ell biträde tillföras 
domstolen. Det sammanlagda medelsbehovet för personal har jag beräknat 
till I 471 800 kr., varav 445 000 kr. avser de av mig hiir förordade förstiirk

ningarna. 
P?1 grundval av arhetsrlittskommittcns betänkande avser regeringen att 

under vårens riksmöte föreHigga riksdagen förslag om en omfattande ar
betsriittslig reform. Det torde i det sammanhanget bli nödvlindigt att åter

komma till frågan om yllerligare förstärkning av domstolens personal. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till :I rbetsdom.1·10/en för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslags

anslag av 2 156 000 kr. 

B 10. Statens förlikningsmannaexpedition 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

598 921 
649 000 
719 000 

Statens förlikningsmannaexpedition är central myndighet för det statliga 
förlikningsviisendet och leds av en styrelse. Chef för förlikningsmannaex

peclitioncn iir en byråchef. 

/'ersonal 
Handläggande personal 
Övrig person<tl 

A11slag 
Lönekostnader 
Ersättning till fiirliknings-
miin m.11. 

Sjukvård 
Rese.::rsiittningar 
Lokalkostnader 

1975/76 

2 
2 
4 

319 600 

259 400 
200 

26 4(10 
32 900 

Fxp.::nser 8 ono 
Ersättning for dis1rik1sfor-
likningsmiinn.::ns expenser 2 500 

649 000 

7 Riksc/age11 1975176. I \l/111/. ,\'r /00. FJi/11 ~ 11 i.i 

Beräknad iindring 1976177 

Stati::ns forlik
ningsmanna
expedition 

+ 51 000 

+ 5 900 
+ 100 
+ 8 600 
+ 4 100 
+ 500 

+ 500 

+ 70 700 

Före
draganden 

+ 51 000 

+ 5 900 
+ 100 
+ 8400 
+ 4 l()() 

+ 500 

+ 70 000 
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Siarens .fbrlik11ingsman11aexpeditio11 

I. Pris- och löneomräkning 70 700 kr., varav 13 085 kr. avser höjt löne

kostnadspålägg. 

2. Med hänsyn till utfallet av kostnaderna för resor under de två senaste 

budgetåren behöver ans lagsposten r~iknas upp ( + 8 600 kr.). 

/·iirl'llraga 11de11 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till S1a1c11s.fiirlik11i11gsma1111aexpedi1io11 för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 719 000 kr. 

8 11. Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

24 968 
30 000 
30 000 

Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar avger utlåtande i frågor som 
avser tillämpningen av lagen ( 1949:345) om rätten till arbetstagares upp
finningar. Niimnden består av en ordförande och sex ledamöter. Anslaget 
för budgetåret 1976/77 bör föras upp med oföriindrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens nämndft}r arhc1s1agarcs 111111fi1111i11gar för budgetåret 

1976/77 anvisa ett forslagsanslag av 30 000 kr. 
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C. ARBETSMILJÖ 

Politikens riktlinjer 

Begreppet arbetsmiljö omfattar arbetets villkor i vid mening. Här inryms 
sålunda frågor rörande medbestiimmanderäll på arbetsplatserna. anstiillnings

skydd och {1tgärder for att friim.ia anstiillning av svärplaceradc. arbetsan
passning. arbetarskydd och arhetstidsfn'tgor. En s[1dan definition av arbets
miljöbegreppet understryker sambandet mellan individernas l~tktiska arbets
förhållanden och deras möjligheter att sjiilva påverka dem. Vidare inncbiir 
det en markering av all insatser fbr en biittrc arbetsmiljö 1rn\ste innefatta 
åtgiirdcr som förbällrar möjligheterna till arbete för dem som i dag stiir 
utan for arbetslivet på grund av skilda handikapp. Inom ramen för syssel
siittningspolitikcn har åtgiirderna pä arbetsmiljöområdet inriktats pä att öka 

anställningsskyddet i företagen, intensifiera anstriingningarna att bereda per
soner med handikapp arbete i det reguljiira arbetslivet samt att under aktiv 
medverkan av de fackliga organisationerna driva fram en foriindring a\' 
arbetsplatserna sä att skador. förslitning och utstötning motverkas. 

f11//\'ta11d1' i arbets/il"<'! 

l\ya lagar av central betydelse för förhällandena i arbetslivet triiddc i kraft 
under år 1974. niimligen lagarna om anstiillningsskydd och om vissa an
stiillningsfriimjandc åtgärder. lagen om facklig förtroendemans stiillning på 
arbetsplatsen samt iindringar i arbetarskyddslagen. Den I januari 1975 triidde 
lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning i kraft. 

Lagen om anställningsskydd har spelat en mycket betydelsefull roll för 
att begränsa problemen på arbetsmarknaden under år 1975 och ge de redan 
anställda trygghet i sitt arbete. Insatser som grundas på lagen om anställ
ningsfrämjande åtgärder har likaså spelat en viktig roll för de senaste årens 
inriktning av arbetsmarknadspolitiken. En närmare diskussion härom tas 
upp i det följande. Förtroendemannalagen med dess bestämmelser om riitt 
till facklig verksamhet på betald arbetstid har lagt en fast grund för en 
effektiv tillämpning av övrig arbetsrättslig lagstiftning. Lagen om ledighet 
för utbildning är i hög grad knuten till den reformering av vuxenutbildningen 
som beslöts av riksdagen våren 1975. 

Hur lagarna tillämpasoch vilka avtal som grundas på lagstiftningen följs fort
löpande upp av en särskild arbetsgrupp i arbetsmarknadsdepartementet. 

Efter omfattande utredningsarbete står nu övergripande arbetsrättsliga be
stiimmclser inför en reformering. 

Regeringen kommer att lägga fram förslag till lag om medbestämmande 
i arbetslivet. som avses ersätta lagarna om förenings- och förhandlingsrätt 
samt om kollektivavtal. Förslaget kommer att omfatta nya regler för för
hållandet mellan arbetsmarknadens parter. framför allt genom en förstiirkt 
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förhandlingsriitt, riitt till information, rlitt till medbestämmandeavtal och 

riill till tolkningsföretrHde för arbetstagarparten. Även andra frågor berörs. 
t. ex. arbetstagarbegreppet och medlingsförfarandet. 

Den nya lagstiftningen skall öppna viigcn f(ir de anstiillda all genom sina 

fackliga organisationer få till stånd förhandlingar och avtal ·över c\l vi<lare 
nmr~1de a\· arbetslivet iin hittills. Genom l'i.irbiittrade miijlighctcr till infor

mation om f<irhållandena i företaget skall de anställda få en mer likviirdig 
stiillning: i fl.irhandling:sarhctct. 

Förslaget till lag om medbestiimmandc i arbetslivet beriiknas kunna 
före_Hi~gas riksdagen i mars 1976 föratt kunna triida i kraft den 1 januari 1977. 

Ell gcnomforandc av förslaget leder till krav på resurser för information 

och utbildning:. Förslag i detta hänseende har lagts fram av arbctsriitts
kommitlen. Förslaget bereds nu i regeringskansliet. 

Reformer på arbe1sdt1ens område behöver också stödjas med ett aktivt ut

vecklings-och utrcdningsarbcte. Frågan om organi8ation och dimensionering 

av beteendevetenskaplig arbetslivsforskning har varit aktuell under flera års 

tid. Regeringen avser att behandla dessa frågor i en proposition till riksdagen 
våren 1976 . 

. ·I r/Jctar1k1·dd 

Att åstadkomma siikerhet till liv och hiilsa i arbetet iiren given utgångspunkt 

för reformarbetet på arbetslivets område. 
:\ rbctarskyddslagstif't ni ngcn har sedan början av 1970-talet varit llircm~il 

!lir i.ivcrsyn. Si1Slllll en etappliisning genomllirdes med verkan fr[1n den I 

januari 197-l betydelsefulla foriindringar i arbetarskyddslagstiftningen. va
rigeno111 hl. a. den lokala skyddsorganisationcn p~l arbetsplatserna ga\·s en 
stiirkt stiillning. Vidare byggdes sanktinnssystcmct ut neh n~·a regler infordcs 
om förhandsgranskning av arbetslokaler 111. m. En kraftig utbyggnad av 

forskningen och av den offentliga tillsynen har ocbii skett. 

I det förebyggande arbetet all förbättra arbetsmiljön i-ir den lokala skydds

verksamheten av största betydelse. Det har varit en genomgående striivan att 

vidga skyddsombudens och skyddskommittccrnas handlingsrnöjligheter 

inom arbetarskyddet. Utöver de ändringar i arbetarskyddslagen som sålunda 

vidtagits har de anstiilldas representanter i skyddsfrågor ålagts en viktig roll i 

fråga om de siirskilda insatser för att förbättra arbetsmiljön som kan ske med 

hjälp av de arbetsmiljöfonder varom riksdagen beslöt under år 1974. Niira 2.4 

miljarder kr. har satts in pil arbetsmiljökonto. Intill den .31oktober1975 har 
medgetts att fond medel rnnas i anspråk i 2 700 fol I till ct t sam man lagt hel opp av 
725 milj. kr. Uttag av fondmedel medges endast om objekten har tillstyrkts av 

löntagarnas representanter i skyddskommit.te eller företagsniimnd. En mot

svarande roll har givits lömagarna i fråga om de garantilån för arbctsmiljöför
blittringar som kan utgå under tiden elen l september 1975-<lcn 31 december 
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1976 samt i fråga om de siirskilda arbetsmiljöinsatser vid statliga affärsverk 
m. m. som kan päbörjas under forsta halvåret 1976 inom ramen for det 
sysselsiittningspolitiska programmet. 

Kunskapen har efter hand ökat om sambandet mellan ä ena sidan olycksfall, 
sjukdomar och annan oh~ilsa och å den andra sidan brister i arbetsmiljön. Ibland 
iir det fdga om arbetsförh<lllanden \[1ngt tillbaka i tiden vilkas verkningar först 

nu kan tydligt avliisas. Ibland iirdct risker som forskningen avslöjar hos relativt 

sent introducerade iimnen och varor. l'ä detta område pågår ett omfattande 

forsknings- och utredningsarbete som nu ges ytterligare resurser. 
Under v<"tren 1976 viintas förslag fr[m yrkesskadestatistikutredningen. Hiir

igenom breddas underlaget för att bedöma på vilka vligar dödsfallsregister, 

sjuk- och olycksfallsstatistik samt annan information om ohälsa som kan 

ha samband med arbetsmiljön kan anviindas i det förebyggande arbetar

skyddet. 
Förslag från arbetsmiljöutredningen ti Il ny arbetsmiljölag beriiknas före I igga 

vid mänadsskiftetjanuari-februari 1976. Det blir niidviindigt med forhällande

vis l[mg remisstid pä betiinkandet för att de fackliga organisationerna som un

derlag för sina stiillningstaganden skall kunna hiimta in synpunkter från bl. a. 
skyddsombud. Regeringen avser under riksmötet 1976/77 lligga fram proposi

tion i frågan. Den nya arbetsmiljölagen kan dä triida i kraft den I januari 1978. 

Det iir i detta llige ytterst angdigct att den p~igt1ende utbyggnaden av 
resurserna vid arbetarskyddsverket fortsiittes. Ytterligare 80 t.iiinster föreslås 
nu tillföras organisationen, varav 43 för uppgifter vid arbetarskyddsstyrelsen 

och 37 inom yrkesinspektionen. Med den fi.ireslagna ökningen har antalet 

tjiinster vid arbetarskyddsverket i det niirmaste fördubblats under perioden 

1971 /72-1976/77. 

En stor del av de nya resurser som tillförs arbetarskyddsvcrket avser 
det omfattande arbete med nya tilliirnpningsföreskrifter och andra anvis
ningar som erfordras i samband med en ny lagstiftning . 

. ·lrhc·f\ri,/ uc/r \C'lllC'\/c'/" 

Pit flera punkter ses f. n. giillande arbetstids- 11ch scmesterlagstiftning ö\·er. 
All miinna arhetst idslagen in nehäl ler bestiim mcl.ser nm högsta t i I lit! na 

övertidsuttag. Lagens tilliimpning i dessa avseenden har kartlagts av en 

s;irskild arbetsgrupp i departementet. Resultaten redovisas i promemorian 

( DsA I <175:3) Arbetstidslagens tilllimpning. Mot bakgrund av detta arbete 

har inom departementet utarbetats forslag ( DsA 1975: 15) Vissa ;indringar 

i arbetstidslagen. Kartliiggningen och de dlirav föranledda förslagen kan efter 

remissbehandling lliranleda ;inclringar i g;illande regler for iivertidsuttag. 

Vid sidan av övcrtidsbestiimmelserna har fr~111 liintagarh[tll aktualiserats 

en rad l"ragm som riir de anstiillda.s miijligheter att p[1verka .sina arbetstider. 
Prohbn av denna art tllrde kn111111a i ny belysning till l\iljd av den nya 

lagstiftningen om medbest;immamlc i arbetsli\·et. 

hirutsiitt11ing~1rn~1 l\.ir en allm;in forkonning a\ arbetstidt:n iivcrvligs inom 
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ramen rör en till arhetsmarknadsdepanementet knuten delegation för ar
betstidsrr[igor. 1 denna iir arbetsmarknadens huvudorganisationer riiretriidda. 
Delegationen samordnar pågående utredningsarbc1e och 1ar fram del kom

pletterande utredningsmaterial som erfordras för all bedöma fr[igan om den 

fortsatta fiirkortni ngen av arbets! iden. Vissa prel i mi niira utredningsrapporter 

har offentliggjorts hösten 1975. Delegationen avser att redovisa en liiges

rapport under år 1976. 
Semesterlagstirtningen stär inli.ir en omfattande revidering. 1'>7-l ärs se, 

mesterkommill~ har nyligen lagt fram rörslag om fem \'eL·kors semester. 
Det innefattar liven betydelsefulla förlindringar av giillande regler för 

i vilken utstrlickning sjukdom och annan. frånvaro från arbetet grundar 
riitt till semester. Regeringen cfterstriivar en skyndsam behandling av rr[igan 

i syfte all giira 11.irhandlingsuppgörelser möjliga i fräga om semestern på 

avtalsomriidcn diir siirskilda semesterregler tilliimpas. Avsikten iir all ll:i
reliigga riksdagen förslag i frågan under år 1976 . 

. ·I 1"/Jc '/S(/11/1(/SSllill!!, 

Under senare är har de arbetsmarknadspolitiska ätgiirderna for personer 

med arbetshandikapp av skilda slag med ökad kraft inriktats pä alt lösa 
dessa pers(mers sysselsiittningsproblem inom det ordinarie arbetslivet. La

garna om anstiillningsskydd och om vissa anstiillningsrriimjande ätgiirder 

iir ull ryck hiirfbr. Sistniimmla lag ger arbetsförmedlingen ökade befogenheter 

att bereda anstiillning på den reguljiira arbetsmarknaden il! arbetssökande 
som av skilda skiil har sv[irt att konkurrera om arbetstillföllena. 1 detta 
arbete har anpassningsgrupperna en viktig uppgift. 

1 början av är 1975 tillsalle AMS en arbetsgrupp med uppdrag att studera 
verksamheten med anpassningsgrupper, göra en bedömning av uppnådda 
resultat samt Himna förslag till an\'isningar för den fortsatta v<.:rksamheten. 
Arbetsgruppen har under hösten 1975 avslutat sitt arbete. Förslaget till an
visningar for den limsatta \'erksamh<.:ten innebiir intensiliering av arbetet 

i anpassningsgrupperna och en ökad satsning från arbetsmarknadsverkets 

sida på nyanstiillningar enligt intentionerna i lagen om anstiillningsfrlimjande 
åtgärder. 

Den sjrskilda arbetsgruppen inom arbetsmarknadsdepartementet fortsiit

ter i niira samverkan med i\MS och i kontakt med huvudorganisatinnerna 

på arbetsmarknaden att följa verksamhetens ut\wkling, bl. a. genom besiik 

p[1 skilda arbetsplatser. Gruppens huvudintryck ~ir alltjiimt all arbetet i an
passningsgrupperna på många håll inte har nåll den omfallning som kriivs 

ror effektiva resultat, men all crforenheterna frän arbetet i aktiva grupper 

är så goda att verksamheten allmlint bör utvecklas och förstärkas. Det stora 
antalet nya tjänster som också i år föreslås for arbetsmarknadsverket skall ses 

mot bakgrund av den vikt regeringen fäster vid att arbetet för att friimja ansti411-
ning av personer med arbetshandikapp fortsföter och intensifieras. 
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För all anpassa <trbetsplatserna till de arbetssökandes skilda fbrut<ittningar 
förfogar arbetsl(irmedlingen iiver en rad hj;ilpmedel. Förbiittringar av detta 

[1tgiirdssystem har under 1970---talct skett varje år. För n;ista budget[1r föresl{1s 

höjt bidrag till arbetsbitriide. 
Vidare llireslås v;isentliga 11.irst;irkningar av stiidc1 till handikappade for 

inköp av motorfordon. Bidragets storlek bör i fot"tsiittningcn bestiimmas 

enbart med h;insyn till den sökandes ärliga bruttuinkornst. Den nuvarande 
s. k. makeprövningen bör sålunda avskaffas. Vidare föreslås att bidrag skall 

kunna utgå till hela kostnaden för sådana s;irskilda anordningar eller Und

ringar av bilen som kr;ivs ll:ir att den handikappade skall kunna anviinda 
den. rvlaximibeloppet !lir bidraget till sjiilva bilen samt inkomstgr;inscrna 

lliresfo också höjda. 
En översyn och utviirdering av n;iringshj;ilpen. dvs. bidrag och f[m till 

verksamhet som egen företagare, har nyligen inletts. 

Organisationskommittcn fiir skyddat arbete har hösten 1975 liimnat sill 

betiinkancle !SOU 1975:82) Organisation för skyddat arbete. Betiinkandet 
avses ge underlag for stiillningstagande i principfr<\gan om organisation och 

huvudmannaskap för de skilda formerna av skyddad sysselsiittning. I av

vaktan på att stiillning kan tas till elen föreslagna organisationen har jag 

funnit det motiverat att förorda förbiittrade statsbidrag till de nuvarande 
huvudmiinnen för verkstiider för skyddat arbete. För niista budgetår föreslås 

sålunda en höjning av driftbidraget från 7 000 till 9 000 kr. per år och I 200 

arbetstimmar. 

Utredningen om den yrkesinriktade rehabiliteringen fonsiitter sitt arbete 
och viintas under 1·ären 1976 liigga fram ett principförslag om det framtida 

huvudmannaskapet for de arbetsmarknadspolitiskt motiverade rehabilite

ringsverksamheter som i dag bedrivs av skilda huvudrn;in. Det giiller ar

betsprövning och arbetstriining. anlagsundersökningar och psykologiska 
konsultinsatser samt vissa kurst::r av kanl;iggande och forhcredamlc karaktiir 

inom arbetsmarknadsutbildningen. I avvaktan på att stlillning kan tas till 
utredningsförslagen förordar jag höjda statsbidrag till driften av avdelningar 
för arbctsträning från 7 000 till 10 000 kr. per plats och år. Härigenom kommer 
statsbidraget att bcloppsmUssigt sammanfalla med statsbidraget till platser 
för arbetsprövning. vilket unclerliittar den pågående integrationen av pröv

ning och triining. 

C I. Arbetarsk) ddsst)relsen 

1974175 

1975176 

1976177 

Utgift 

Anslag 

Förslag 

37 142 835 

41 365 000 

57 325 000 

Arbetarskyddsstyrelsen iir central myndighet för arbetarskydds- och ar

betstidsfrågor. däri inbegripet arbetsmedicinska frågor och frågor rörande 
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den centrala tillsynen på arbetsplatserna enligt procluktkontrollagstiftningen. 
Styrelsen Hr chefsmyndighet för yrkcsinspektionen. 

/\rbetarskyddsstyrelsen leds av en styrelse. Denna utgörs av en general
direktör och en överdirektör samt nio ledamöter som representanter för bl. a. 
parterna på arbetsmarknaden. Inom styrelsen finns tre avdelningar, nlimligen 
tillsynsavdclningen, arbetsmedicinska avdelningen och administrativa av
delningen. 

1975/76 Beräknad iindring 1976177 

Arbetarskydds- Föredraganden 
styrcls.::n 

Personal 
Handliiggande personal 215 + -19 + 32 
Övrig personal 181 + 30 +Il 

.196 + 79 + 43 

Anslag 
Lönekostnader 30 !03 000 +I :i -11.111111111 + 11734000 
Sjukvård 63 000 + 16 [l(lfl + 9000 

Reseersättningar 963 000 + 531 (1111) + 331 ()()() 

därav utomnordiska 
resor (120000) I+ -10000) (+ 25 OO(J) 

Lokalkostnader 2 698 000 + I 982 000 + 1835000 
Expenser 3 750 000 + 2 338 000 + 539 000 
diira\· cng:'.mgsutg:ifter ( 114 (1(1()) (+ 517 0001 (+ 118 ()()()) 

Vissa kostnader för ut-
bildning av företagsfäkarc 
i sodalmedicin !08 000 + 12 ooo + 12 ()()() 

Upplysning m. 111. på arbetar-
skyddets område I 700 000 51rn non + -lOOOOO 

Uppdragsverksamhet I 980 000 + I IUO 1100 + I 100000 

41 365 000 +218790()() + 15 960 000 

Inkomster. som redovisas på driftbudgetens inkomstsida under Lppbörd i statc:ns 
verksamhet. beriiknas budgetåret 1976/77 till 3 320 000 kr. ( 1975176 3 104 000 kr.l. 

A rhetarskydd1·s1_vrel~cn 

I. Pris- och löneomriikning 9 121 000 kr .. varav 821 000 kr. avser hiijt löne

kost nadspalägg. 
2. Alternativ 0 kan uppnås genom en generellt minskad insats för itnvisnings
och forskningsarbete. 
3. Tillsynsavdelningen behöver ytterligare f'örstiirkning för alt tillgodose 
de krav som ställs på avdelningen i fråga om anvisningsarbete m. m. samt 
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niir det giiller att leda och samordna yrkesinspektionens verksamhet. Verk

samheten med s. k. branschansvar behöver intensifieras. Fortsatt upprust

ning av kemibyrån måste ske varjiimte dess uppgifter behöver renodlas till 
att avse endast kemiska frågor. Frågor om olika materials hållfasthet bör 
brytas ut ur byrån. De har ökat avseviirt i fråga om såviil omfång som 

betydelse och bör diirför sammanhållas i en egen byrå. Resurstillskott behövs 
också for maskintekniska fdgor samt inom det epidemiologiska omr~idct. 
.:\ven inom byggnads- och anliiggningsomrädet stiills iikadc krav. vilke1 med

för behov av förstiirkningar. ;\ vdclningens totala personalbehov beriiknas till 

en överingenjör. tre avdelningsdirektörer. 15 byrådirektörer. en psykolog. tv{[ 

förste byr~tingenjörer. en ingenjör samt tio bitriiden. Enheten for medil.'.inska 

och sociala fr[tgor loreslt1s diirutöveromorganiserac.l till byn°t. En tjiinst som av

delningsdirektör biir cfövid ersiittas med en tjiinst som byråchef(+ 3 591 284 
kr.). 

4. Vid den arbetsmedicinska avdelningen behövs en ljiinst som byrådi

rektör för kvalificerad assistens åt avdelningschefen. En förstiirkning av 

forskningsresurserna för toxikologiska och epidemiologiska undersökningar 
behövs. För att styrelsen skall få tillriicklig vetenskaplig kompetens inom 

området fysikaliska yrkesrisker bör sektionen omvandlas till enhet och en 

tjiinst som professor inriittas. För bl. a. litteraturstudier och utvecklande 

av analysmetoder i anslutning till griinsviirdesarbetet. för socialpsykologiska 

frågeställningar samt för det omfattande utbildningsbehovet inom arbets

miljöområdet erfordras resursförstiirkningar. Avdelningens behov beräknas 

till en liikare. en avdelningsdirektör. en psykolog. tre förste l!mkningsin

genjörer. fem avdelningsingenjörer. tvä ingenjörer. fyra bitriiden od1 fem 

laboratorieassistenter. En tjiinst som tillsynsman bör ersättas med en tj~inst 

som veteriniirassistent och tre tjiinster som institutionsbiträden bör bytas 

ut mot tre t.iiinstcr som laboratorieassistent ( + 2 487 392 kr.). 
5. Vid den administrativa avdelningen bör personalresurserna utökas. Det 
iir angcliiget att personalsektionen omvandlas till en byrå vilket kriiver per

sonallorstiirkningar. Ökade resurser behöver också tillföras ekonomi- och 
driftfunktionerna. För bl. a. handliiggning av iirenden rörande siirskilda ar
betarskyddsprojekt och allmiint utredningsarbete behövs förstärkningar. 
.:\.ven for handliiggning av internationella frägor samt arbetstidsiirenden be

höver ytterligare tjiinster inriittas. Arbetsbelastningen vid lagbyrån ökar suc

cessivt vilket kräver resurstillskott. Även inom uthildningsområdet erfordras 

personalökningar. Med hiinsyn till ut vecklingen av styrelsens informations

verksamhet bör en tjiinst som hyräc.lirektör ersättas med en tjänst som av

delningsdirektör. Totalt beräknas behovet inom avdelningen till en byråchef. 

fyra byrädirektörer. en bibliotekarie, fyra förste byråsekreterare. en ama

nuens. tre assistenter samt sju bitriiden och en expeditionsvakt ( + 2 I 05 586 
kr.). 

6. För vikariats- och \.i\·ertidsers~ittning. arbetsmedicinska kontaktdagar. re-
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sor. maskinutrustning, förbrukningsartiklar. uppdragsvcrksamhet m. m. be

ht)vs ytterlig~ne medel ( + 3 460 000 kr.). 
7. Ftt stort behov föreligger av nyanskaffning av modern vetenskaplig ap

paratur för den verksamhet som bedrivs vid arbetsmedicinska avdelningen. 

Ökade insatser är nödvändiga i fråga om styrelsens informationsverksamhet 

varför en uppräkning av anslaget för upplysningsverksamhet behövs 

( + 1 113 000 kr. J. 

Fiirec/mgo11ch•11 

Den nu p~1gående utbyggnaden av arbetarskyddsstyrclsen inleddes budget

året 1971 /72. Under femårsperioden 1971 /72-1975/76 har antalet tjänster 
ökat med 16 7 till 396. Detta personaltillskott har gjort det möjligt att in

tensifiera arbetet med att ta fram nya arbetarskyddsforeskrifter. Dessutom 
har betydande resu rsförstiirk ni ngar till förts styrelsens forskni ngsvcrksam het. 

Bl. a. har en arbetsmedicinsk filial inriittats i Umeå. 

:\lltj:inll intriilfor varje år ett my..:kct stort antal olycksfall i arbetet. Vidare 

har insikten vuxit sig allt starkare att många anställda utsiitts för risker genom 
den ökade anviindningen av kemiska :inrnen och produkter. 

Kraven på förbiittrad arbetsmiljö har mot denna bakgrund tilltagit. Den kraf
tigtökadeaktiviteten på fackligt håll, utbyggnaden av den lokala skyddsorgani

sationen samt 1973 års lagändringar som innebär ökade handlingsmöjligheter 
för de <lllsl:illda har skapat en helt annan grad av med vetenhel n:ir det giiller ar
betsmiljön. Insikterna om riskerna i arbetslivet liggertill grund för krav på för

bättringar frän de anställdas sida gentemot arbetsgivarna. Detta leder i sin 
tur till ökade krav på insatser från arbetarskyddsverket i fråga om sävUI 

forskning som tillsyn. 
Kraven på arbetarskyddsstyrelsen kan viintas öka ytterligare niir en ny lag

stiftning om arbet.~miljön skall förverkligas. Hiir avses rr:imst styrelsens forsk

nings- o..:h utreclningsuppgifter samt utarbetande av de arbetarskyddsföre

skritier som behövs för att föra ut lagens intentioner i praktisk tilliimpning. Av 

S:irsk ild vikt :irdet att föreskrifter utarbetas som I edert i Il en vidgad förhandsbe

dömning i fråga om an\'iindningen av farliga maskiner och apparater samt ke
miska produkter som kan innebiira risk rör ohiilsa och olyckor. Ansprtiken på 

styrelsen kommer också att öka niir det giiller <!Il leda och samordna yrkesin
spektinnens \'erksamhet. 

\fot denna bakgrund bör arbetarskyddsstyrelsen först:irkas. 43 nya tjiinster 

föreslås inriittade vid styreisen. 

Jag har beräknat medel för 17 handfoggande tj1instemiin och sju biträden 
p{I tillsynsavclelningcn för att öka avdelningens kapacitet att utarbeta ar

betarskyddsföreskrilkr och att leda och samordna yrkesinspektionens verk-
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sam het. Av denna förstärkning avses sex tjänster förökade insatser i kemiska 
miljöfrågor. HLirigenom möjliggörs att en särskild enhet för produktkon
trollfrågor inrättas. Den bör fä viktiga uppgifter när det gäller exempelvis 
miirkningsfrilgor samt hanterings- m:h skyddsföreskrifter avseende kemiska 
produkter. Den nuvarande kemibyråns arbetsuppgifter omfattar bl. a. frågor 
om tryckklirls och skilda materials hållfasthet. Dessa bör överföras till en 
ny byrå för materialtekniska frågor. Vid byrån bör inrlittas en tjänst som 
överingl.!njör 01:h chef. Byrån bör vidare- utom befintliga tjänster för n~imnda 
frågor - tillföras två ytterligare tjiinster för handläggare och en som bitriide. 
Förstärkningarna möjliggör vidare inriittande av ytterligare en särskild enhet 
inom maskinbyrån. I de förordade förstärkningarna vid tillsynsavdclningen 
ingår oeksä två tjiinster för kvalificerade statistiker för att öka avdelningens 
möjligheter att genomfora epidemiologiska tillsynsprojekt exempelvis 

genom att utnyttja socialstyrelsens cancerregister. 
Niir det giiller den arbetsmedicinska avdelningen har jag beriiknat medel 

för följande tolv tjänster. För att bitriida avdelningschefen med samordning 
och planering av avdelningens verksamhet behövs en tjiinst som hand
Higgare. Den medicinska enheten behöver tillföras en tjiinst för kvalificerade 
statistiska undersökningar och för att medverka i epidemiologiska forsk
ningsprojekt. För litteraturstudier och dokumentationsverksamhet i anslut
ning till arbetet med hygieniska grLinsvärden behöver enheten tillföras en 
tjiinst som förste forskningsingenjör. För fdgor om hudirriterande och al
lergiframkallande iimnen beriiknas en tjiinst som Wkare. Enheten bör också 
tillföras en tjänst som avdelningsingenjör och en som laboratorieassistent 
för kvalificerad laboratorieverksamhet på det yrkestoxikologiska området. 
Den kemiska enheten behöver tillföras en tjänst som avdelningsingenjör 
för provning m. m. av lämpliga analysmetoder för ämnen som finns upptagna 
på arbetarskycldsstyrelscns lista över hygieniska griinsvlirclen. För att öka 
den tekniska enhetens kapacitet nHr det gäller utveckling av standardiserade 
metoder för provtagning och analys a~' gaser behövs en tjHnst som avdel
ningsingcnjör och för ökad laboratorieservice för yrkesinspektionen erfordras 
en tjiinst som avdelningsingenjör och en som laboratorieassistent. Vidare 
behöver den tekniska enhetens verksamhet med bl. a. ventilationsmLitningar 
förstiirkas med en avdelningsingenjör. Enheten för arbets(vsiologi behöver 
förstiirkas med en mrste forskningsingenjör för klimatfysiologiska frågor. 

Den administrativa avdehiingens kanslibyrå behöver tillföras ytterligare 
resurser för personaladministrativa frågor. Jag har beriiknat medel för två 
hanclliiggare hiirför. Vidare ber;iknas medel för en bibliotekarie och ett bi

träde. För att öka lagbyråns kapacitet när det gäller att medverka i arbetet 
att ta fram arbetarskyddsföreskrifter beriiknar jag medel för en ny tjiinst. 
För att bl. a. bitriida vid planering och genomförande av elen ökade ut
bildningen av arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektioncns personal be
riiknar jag medel för en tjiinst som bitdde. Den snahha ökningen av ar-
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betarskydclsstyrelsens engagemang i internationella frågor motiverar all per

sonalresurserna hiirför ökas mecJ en handliiggare. I-förför beriiknas medel. 

Sammanfallningsvis heriiknar jag medel f(ir 43 nya tjiinster vid arbetar

skyddsstyrelsen varav 24 \'id tillsynsavdelningen. 12 vid arbetsmedicinska 

avdelningen och 7 tjiinster vid den administrativa avdelningen. \.1ed hiin

visning till sammanstiillningen bcr;iknar jag medelshehovet under anslaget 

till 57 325 000 kr. Jag har diirvicl bl. a. riiknat med vjsentligt i.ikade medel 

11.ir upplysningsverksamhet pä arbetarskyddets omr~tde och viclare siirskilda 

medel för uppl!iljning av utbildningen for liikare, skydclsingenjiirer och sjuk

skiiterskor i tliretagshiilsodrd !arbetsmedicinska kontaktdagar). \.1edcl för 

inköp av hl. a. vetenskaplig apparatur ber;iknas under ett siirskilt utrust

ningsanslag !C 2). 

Jag hemstiiller att regeringen föresiär riksdagen att 

1. hemyncliga regeringen all hos arbctarskyddsstyrclsen inriitta 

en tjiinst för överingenjör i Fe 23124 
2. till .·lrherarskydd.\.1·1yre/s('// rör budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 57 325 000 kr.. varav 223 000 kr. att avr;iknas 

mot automobilskattemedlen. 

C 2 . .-\rhl'tarskyddsstyrdsen: lnrednini.: och utrustnini,: 

Nytt anslag !förslag) 2 700 000 kr. 

Till en d.:I mots\'aras detta anslag a\· dct for innc\'arandc hudgcttir under sjunde 
htl\ udtiteln uppfiirda rcser\'ationsanslaget Inredning av byggnader for statlig för
\'altning. I iivrigt er~iillcr det \·issa ddar a\ dd umkr denna hu\'udtitel uppil.irda 
~mslagc\ Arbc\arskyJdss\yrclscn. 

fr{tn anslaget hör bestridas kostnaderna för sädan inreclning od1 utrustning 

som behöver nyanskaffas i samband med <llt arbe\arskyddsstyrelsen erhäller 

lokaler i en planerad nybyggnad i Viistra Skogen i Solna. l'nder anslaget 

bör medel heriiknas ;iven för motsvarande kostnader för styrelsens arbets

medicinska filial sllrn enligt beslut av 1971 {irs riksdag !prop. 1971:29. lnU 

1971:15. rskr JlJ71:1%) har inriittats i Umcä. Filialen ~ir f. n. under upp

byggnad. Kostnaderna för inredning och utrustning av de provisoriska lo

kaler som filialen nu disponerar har hittills belastat clct under sjunde hu

vudtiteln uppförcla rcservationsanslaget Il 14. Inredning av byggnader för 

statlig förvaltning. 

//1g<.;1w,/,,1.1·n ·/,, ·11 

Byggnadsstyrelsen - som uppskattar kostnaderna fiir anskaffning av helt 

ny inredning till arbetarskyddsstyrclsens nybyggnad i V~istra Skogen till 
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ca 10 milj. kr. -f'öreslaratt t.v. ett utrymme av 5 milj. kr. stiills till förfogande 
för inredning som hehöver beställas i ett tidigt skede av planeringen. 

Kostnaderna för inredning av de lokaler som nu disponeras av den ar
betsmedicinska avdelningens filial i Umeå heriiknar hyggnadsstyrelsen till 

100 000 kr. 

Um1s111i11g111ii11111lll'11/iir1111fl'l'rsil<'I uclr /riigskolur 

Utrustningsnämnden för universitet och högskolor heriiknar kostnaderna 

för telefonväxel för nyhyggnaden i Västra Skogen. exkl. kringutrustning. 

till I 050 000 kr. 

.·lrhe1ars/.."_1·d1/.111_1"1"d1c11 

Ett stort hehov l!ircligger av nyanskaffning av vetenskaplig apparatur för 

forsknings- och utvecklingsarbete som hed rivs inom arhetarskyddsstyrelsen. 
Sådan anskaffning sker i dag med medel som beräknats under anslaget 

C I. Arbetarskyddsstyrelsen. Styrelsen beriiknar det ökade medelsbehovet 
under budgetåret 1976177 for anskaffning av vetenskaplig apparatur till 

800 000 kr. För inköp av viss verkstaclsutrustning beräknar styrelsen 110 000 

kr. 

fi"ir, ·drag1111d1 •11 

Chefen for finansdepartementet har tidigare denna dag vid sin anmiilan 

av investcringsanslaget Byggnadsarbeten för statlig mrvaltning redogjort for 
en föreslagen nybyggnad for arhetarskyddsstyrelsen, yrkesinspektionens 

stockholmsdistrikt och arhctarskyddsfonLlen i Viistra Skogen i Solna. Ny
byggnaden beriiknas kunna tas i bruk under första halväret 1979. Arbetar
skyddsstyrelsen kommer diirvid att l";'i starkt utökade laboratoricresurser vil
ket förutsiittcr en nmfottandc nyanskaffning av utrustning. Jag finner det 
angeliiget att styrelsen rnr möjlighet att redan nu anskaffa delar av den 
planerade nya utrustningen. Jag förordar därfrir att ett siirskilt resen·ations

anslag fiir anskaffning a\· inredning och utrustning for arbetarskydds
styrelsen förs upp i statsbudgeten for budgetåret 1976/77. Anslaget bör i 
fråga nm utrustning utnyttjas endast för s~1dan utrustning vars anskaffnings
v;irdc överstiger 10 000 kr. och vars livsl;ingd uppgår till minst tre k Annan 

utrustning bör alltjiimt beknstas med medel fr;ln anslaget Arbetarskydds
styrclsen. 

Eftersom det i många fall iir frt1ga om komplicerad utrustning, för vilken 

anskaffningen kan pågå under lång tid. har jag funnit det liimpligt att uppriitta 

en siirskild inrednings- och utrustningsplan som gör det möjligt att Wgga 

ut hestiillningar utiiver vad som t:icks a\' de medel som bcriiknas för ut
gifterna under budgeti1ret 1976177. 
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Som jag har redovisat i det föregående har en arbetsmedicinsk lilial till 
arbetarskycldsstyrelsen inriittats i Umeå. Den påbörjade sin verksamhet elen 
I januari 1974. Medel till anskaffning av inredning och utrustning för fi
lialen har hittills beriiknats på det under sjunde huvudtiteln uppförda re
servationsanslaget B 14. Inredning av byggnader för statlig förvaltning. Med
len disponeras av byggnadsstyrelsen och utrustningsniimnden. För att un

derlätta arbetarskyddsstyrelsens planering bör medel iiven för verksamheten 
i Umeå fortsHttningsvis beräknas under det nu föreslagna anslaget. 

De medel som fram till utgången av innevarande budgetår har tagits 
i anspräk för detta iindamål från anslaget Inredning av byggnader för statlig 
förvaltning bör återföras dit fr[m llirevarande anslag. 

Regeringen har elen 9 oktober 1975 uppdragit åt byggnaclsstyrelsen att 
efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen svara får planering och upphand
ling av inredning fiir nybyggnaden i Västra Skogen. Regeringen har vidare 
den 26 juni 1975 uppdragit åt utrustningsniimnden för universitet och hög
skolor att efter samråd med arbetarskyclclsstyrelsen svara för planering och 
upphandling av utrustning för nybyggnaden i Viistra Skogen. De medel 
som anvisas för anskaffning av inredning och utrustning bör diirfor stiillas 
till byggnadsstyn::lsens och utrustningsniimndens förfogande att disponeras 
efter samråd med arbetarskyddsstyrelsen. 

Mot bakgrund av vad jag har anfört i det föreg;lende förordar jag att 
följande inrednings- och utrustningsplan godtas. 

!11red11i11gs- och 111m.1'flli11gspfa11 (f 0110-wf kr.) 

Objekt Förordad Kostnadsram 
ram 

delini-
tiv 

al arbetsmedicinska avdd-
ningens lilial i llmeå 
telefon v~ixel 
övrig utrustning I 000 
inredning + 100 100 

bl nybyggnad i V~istra 
Skogen i Solna 
telcfondxel +I 050 
övrig utrustning +l 000 
inredning +5 000 

+7 150 I 100 

xl Art av kostnadsram for resp. objåt 
Il Av statsmakterna redan godtagen kostnadsram 
2l Förslag till ny kostnadsram 

delram 

JO 

I 050 
I 000 
5 000 
7 060 

----··--

lkr:iknad 
llh..'dl'l...;f'~ \I"-

art X) hruknin)! 
l. 0. Jll. 1976-
fl(1-]() 

} 
Il 
!) 650 
2l 

2l 
21 
2l 

650 
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Jag beräknar att medclsbehovet för niista budget{ir kommer att uppgå 
till 2,7 milj. kr. för inredning och utrustning, varav 650 000 kr. för återföring 
till det under sjunde huvudtiteln uppförda reservationsanslaget Inredning 
av byggnader för statlig förvaltning. För anskaffning av vetenskaplig ap
paratur och viss verkstadsutrustning för styrelsen har jag berHknat medels
behovet till 730 000 kr. Jag hemstHller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av inredning 
och utrustning inom de kostnadsramar som jag har förordat 
i det föregående, 

2. till .4rbcrarskyddss(vre/se11: lnrec/11i11g och llfmst11i11g för budget
året 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 2 700 000 kr. 

C 3. Yrkesinspektionen 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

38 446 044 
41835000 
54 180 000 

Från anslaget bekostas den allmHnna yrkesinspektioncn vilken har att 
utöva tillsyn över efterlevnaden av arbetarskydds- och arbetstidslagstift
ningen m. m. samt - inom sitt verksamhetsområde -produktkontrollagstift
ningen. Den allmiinna yrkesinspektionen som iiven svarar för arbetstids
inspektionen för vHgtrafiken är organiserad på 19 distrikt. Tillsynen utövas 
i huvudsak genom besök på arbetsplatserna och genom förhandsprövning 
av ritningar m. m. till ny-, till- eller ombyggnad av arbetslokaler m. m. 

1975176 

Personal 
Handfaggandc personal 331 
Övrig personal 94 

425 

Anslag 
Lönekostnader 31 983 000 
Sjukvård 40 000 
Resecrsättningar 3 097 000 
Lokalkostnader 3 922 000 
Expenser I 096 000 
därav engångsutgifter (96 0001 
Utbildning och infor-
mation 1 347 000 

Anskaffning och under-
hdll av instrument 350 000 

41 R35 000 

Beräknad iindring 1976177 

Arbetarskydds- Föredraganden 
styrelsen 

+ -111 + 2K 
+ 211 + l) 

+ 60 + 37 

+ 11 '!K2 OUU +10211000 
+ 9 000 + 7 000 
+ 672 000 + 615 000 
+ 607 000 + 391 000 
+ 817 0()1) + 383 000 
+ (]74 0001 (+ 107 0001 

+ 918000 + 548 000 

+ 269 000 + 190000 

+ 15 07-1000 + 12 345 000 
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A rhe1arsk1·1!tlss1_1 ·1-c/w11 

I. Pris- och löneomriikning m. m. 7 46.3 000 kr .. vant\' 859 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspåliigg. 

2. 0-alternativet kan uppn;1s genom indragning av 19 tjiinster för hand

l~iggande personal och lem tjiinster rör övrig personal med diirav följande 
minskning av friimst besöken pa arbetsplatserna. 

3. För att de ökade kraven pä medverkan frän yrkesinspektionens sida 

skall kunna tillgodoses samt för att diirutöver kunna företa en utbyggnad 

av personalresurserna inom de mindre distrikten erfordras 20 tjänster som 
yrkesinspektör och 19 tjiinster som inspektör. Därjämte hehövs en tjiinst 
som amanuens/förste byråsekreterare (+ 4 871 440 kr.). 

4. Behovet av ytterligare personal för expeditionsgiiromål uppgår till 20 
tjänster. Av dessa avser tre tjänster expeditionsvakter och övriga biträden 
(+ I 466 840 kr.). 

5. Ytterligare medel behövs för utbyggnaden av den interna utbildningen 
<+ 770000 kr.l. 

6. För resor. anskaffning och underhåll av instrument m. m. erfordras ytter
ligare medel <+ 599 000 kr.). 

/-'iiredraga11de11 

'l rkesi nspek tionen har under en följd av år ti Il förts avseviircla personal
förstiirkningar. Det har inte minst betytt att inspektionen kunnat ge 

biittre stöd till skyddsombud och skyddskommittcer i deras arbete ute p~1 

arbetsplat.-;erna. Fiirstiirkningarna har friimst anviints for grundligare genom

g<1ngar av problemen i det enskilda foretaget i stiillet för en tidigare vanlig 
mer iivcrsiktlig tillsyn. Yrkesinspektionen går numera i stor utstriickning 
in för noggranna genomgängar av exempelvis en viss arbetsmiljöfaktor eller 
en hel bransch. Effekten av yrkesinspektioncns insatser har hiirigenom 

kunnat iikas. Av stor betydelse i detta sammanhang iir 1973 års arbets
mil,ilireform som har gett skyddsombuden ökade handlingsmö.iligheter. bl. a. 

riitt att ingripa i riskl'yllcla situationer. 

Det har emellertid inte varit möjligt att i iinskviird utstriickning öka antalet 
besök ute på arbetsplatserna. Ofta förnyter lång tid mellan yrkesinspek

tionens besök på en arbetsplats. Det iir sjiilvklart angeliiget att intensifiera 

kontakterna mellan yrkesinspektionen och den lokala skyddsorganisationen. 

Yrkesinspektionen behöver förstiirkas ytterligare i detta syfte. Förstiirkningar 

behiivs ocksä l'i.ir att i ökad utstriickning kunna följa upp efterlevnaden 

av de arbetarskyddsföreskrifter som arbetarskyddsstyrelsen har utfärdat. 

Detta gUller såväl föreskrifter som syftar till att förebygga olycksfall som 

sådana som avser de kemiska arbetsmiljöriskerna. Krav på ökade insatser 

stiills iiven när det giiller att medverka vid planering av arhets\oka\er. bl. a. 
for att dessa skall vara tillgängliga för personer med arbetshandikapp. 
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Fr. o. m. budgetåret 1971172 har antalet tjänster inom yrkesinspektioncn 
ökat från 239 till 425. Som j<\g tidigare har nämnt behövs ytterligare för
stärkningar. För nästa budgetår beräknar jag därför medel för 37 nya tjiinster, 
varav 27 för inspekterande tjänstemän. Av inspektörstjiinsterna är fem av
sedda att förstärka yrkcsinspektionens kapaötet när det gliller kvaliliccradc 
uppgifter för bedömning av de kemiska hälsoriskerna. Jag beräknar vidare 
medel för nio biträden samt en administrativ hanc!Higgare. 

Med hiinvisning till sammans@lningen berliknar jag mcdelsbehovct till 
54180000 kr. Jag har dUrvid riiknat ökade medel bl. a. för utbildnings
och informationsverksamhet for yrkesinspektionens personal och fiir kom

munala tillsynsmlin samt för inköp av mät- och analysinstrument. 
Jag hemstliller alt regeringen föreslår riksdagen 

alt till Yrkesinspekrionen för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags
anslag av 54 180000 kr., varav 1 821 000 kr. att avräknas mot 

automobilskattemedlen. 

C 4. Statens arbetsklinik 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

2 430 725 
2 755 000 
3 255 000 

Statens arbetsklinik prövar handikappade och från arbetssynpunkt svår
bedömbara personers förutsättningar för olika arbeten, medverkar vid ut
bildning av rehabiliteringspersonal och bedriver forskning och utvecklings
arbete inom arbetsprövningens område. 

Arbetskliniken leds av en styrelse om åtta ledamöter. Chef för kliniken 

är en överläkare. 

Personal 

Anslag 

Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård åt personal 
Resccrsättningar 
Lokalkostnader 
Expenser 
övriga u !gifter 

/11kom1ti'I" 
Ers~ittningar for 
u l fört arbete 

Nettoutgift 

1975/76 

27 

2 318 000 
5 500 

25 000 
164 000 
105 000 
147 ~00 

2 765 000 

10 000 

2 755 000 

1 Därav för forskning 200 000 kr. 

8 Riksda;.:.c11 Ni5!7fJ. /sam/ . .Vr /110. Bi/agc1 /] 

Beräknad ändring 1976177 

Arbetskliniken Föredraganden 

+6 

+ 1 014 826' 

+ 19 000 
+ 19 000 
+ 130 000 
+I 1R2 826 

+I 182 826 

+I 

+ 449 000 

+ 19000 
+ 20 000 
+ 12 000 
+ 500 000 

+ 500 000 
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Styrelsen.för sratens arbetsklinik 

I. Pris- och löneomräkning m. m. 433 000 kr.. varav 63 000 kr. avser höjt 
lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär att såväl intern- som externutbildning måste liiggas 
ned och att kvaliteten på den praktiska prövningen sjunker. 
3. Tjänsten som bitriiclande psykolog vid kliniken bör bytas ut mot en 

tjänst som psykolog. Tjänsten som kurator bör bytas mot en konsulenttjänst. 
Halvtidstjänsten som sjukgymnast vid kliniken bör ombildas till en hel
tidstjänst. Vidare bör arbetsprövningssektionerna tillföras ytterligare tre ing
enjörstjänster och en lärartjänst. Slutligen behövs en civilingenjör för forsk
nings- och utvecklingsarbetet inom kliniken. Kostnaden för omvandling 
av två och en halv belintliga tjiinster och inriittande av fem och en halv 
nya tjänster beräknas till 461 826 kr. Dessutom behövs 200 000 kr. för forsk
ningsarbetet ( + 661 826). 
4. Den riksomfattande informations- och uppfriljningsverksamheten måste 

upprätthållas. Nuvarande medelstillclelning för reseersiittningar beriiknas 
vara tillräcklig. För utrikes tjänsteresor bör dock avsättas 6 000 kr. 

5. Lokalprovisoriet för kliniken kvarstår och omfattande underhållsåtgiirder 
krävs. Kostnaden för översyn och underhåll av byggnader beriiknas öka 

med 15 000 kr. 
6. Telefonviixel och kontorsinventarier behöver nyanskaffas resp. bytas ut 
(50000 kr.). 
7. Viss medicinsk utrustning. moderna mätinstrument och annan teknisk 
utrustning. en statistikmaskin. samt en offsetmaskin behöver anskaffas 
(] 10 000 kr.). Kliniken disponerar inga särskilda medel för utbildnings- och 
instruktionverksamhet och begär 10 000 kr. för detta ändamål. 

Fiiredraganclc11 

Statens arbetskliniks framtida ställning och verksamhetsinriktning över
vägs f. n. av utredningen om den yrkesinriktade rehabiliteringen (YR). 

Jag beräknar det ytterligare medelsbehovet för arbetsklinikens verksamhet 
under budgetåret 1976177 till 500 000 kr. Medel har hiirvid beräknats för 

ytterligare en halv sjukgymnasttjänst. Expensmedlcn innefattar ett engångs
belopp om 50 000 kr. för en ny telefonviixcl. Med hänvisning till samman
ställningen förordar jag att anslaget tas upp med 3 255 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Srarens arhersklinik för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 3 255 000 kr. 
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C 5. Särskilda åtgärder för arhrtsanpassning 

1974/75 

1975176 

1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

709 491 408 

815 929 000 

I 083 000 000 

Reservation 58 226 242 

Anslaget omfattar två program. Rehabiliterings- och stödåtgärder för svår
placerade samt Sysselsättningsskapande åtgärder för svårplacerade. I det 
förstnämnda programmet ingår delprogrammen Arbetsprövning/arbets
träning samt Utbildning av svårplacerade. I det andra programmet ingår 
delprogrammen Arbetshjiilpmedel åt handikappade, Niiringshjälp, Arkivar
bete, Halvskyddad sysselsättning, Skyddad sysselsättning och 1 Icmarbete. 

Prowammer Rehahilirerings
ocir sriidå1gärder .tör .\Tar
placerade 

Arbetsprövning/ arbets-
triining 

Ctbildning av svårplacerade 
Förvaltningskostnadcr 

Prowamnrel .S)·sselsä1111i11gs-
skapande åtKärder .Jiir srdr
placrrade 

Arbetshjälpmedel åt 
handikappade 

Näringshjälp 
Arkivarbete 
Halvskyddad sysselsättning 
Skyddad sysselsättning 
Heniarbetc 
Förvaltningskostnader 

1974175 
Utgift 

32 953 000 
50 891 000 
3 494 000 

15 971 000 
7 183 000 

394 832 000 
66 288 000 
123211000 

I 899 000 
12769000 

709 491 000 

1975/76 
Anslag 

41 160000 
54 000 000 
3190000 

35 995 000 
15 500 000 

396 419 000 
120 000 000 
137 200 000 

2 100 000 
10 365 000 

815 929 000 

1976177 
Bcriiknad iindring 

AMS 

+ 4 540 000 
+ 25 000 000 
+ 610 000 

+ 3 005 000 

+ 103 581 000 
+ 52 000 000 
+ 18 800 000 
+ 800000 
+ I 735 000 

+ 210 071 000 

Arbetsprövningen syftar till att genom medicinsk. psykologisk och social 
utredning samt praktiska arbetsprov under yrkesmässiga former kartlägga 
den handikappades intressen och anlagsinriktning. Vidare skall arbetspröv
ning ge en bild av den fysiska och psykiska arbetskapaciteten samt arbets
motivationen. Arbetsträningen skall ge en systematisk uppträning av den 
handikappades fysiska och psykiska arbetskapacitet och är i många fall en 

naturlig fortsättning på en medicinsk behandling. Genom arbetsträning skall 
om möjligt prestationsförmågan byggas upp i nivå med de fysiska och psy

kiska krav som stlills vid ett arbete på den reguljiira arbetsmarknaden. 
Delprogrammet Utbildning av svårplacerade omfattar dels anpassnings-

föredraganden 

+ 540 O<.Kl 
+ 20 CXJO 000 
+ 310000 

+ 5 000 
6 IXJO 000 

+ 166 081 000 
+ 50000 000 
+ 34 600 000 
+ 400000 
+ I 135 000 

+ 267 071 000 
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kurser. dels introduktionskurser för skyddat arbete vid verkstad. I anpass
ningskurser får arbetshandikappade träning att självstiindigt klara sig i var
dagsrutinen såväl i arbete som på fritid. Genom praktiskt arbete och teoretisk 
undervisning under yrkesmässiga former, skall kursdeltagaren dessutom nå 
fram till ökad kännedom om förutsättningarna för arbete och/eller utbild
ning. 

Delprogrammet Arbetshjälpmedel åt handikappade omfattar bidrag till 

arbetsbiträde. särskilda anordningar på arbetsplatsen. speciella arbetstekniska 
hjiilpmedel samt bidrag och lån till motorrordon. Bidrag till arbetsbitriide 
skall möjliggöra for arbetshandikappad person att med hjälp av biträde kunna 
utföra en i stort sett normal arbetsinsats. Till arbetsgivare som anställer 
äldre och arbetshandikappade utgår bidrag för särskilda anordningar på ar
betsplatser som möjliggör och underlättar arbetet för den handikappade. 
Om särskilda skiil föreligger kan bidrag liimnas även för sådana personer 
som blivit arbetshandikappade sedan de anstiillts. Bidrag utgår även till 
arbetshandikappade företagare eller fria yrkesutövare. Bidrag kan Himnas 
till arbetshandikappad for att bestrida utgifter för speciella arbetstekniska 

hjälpmedel som vederbörande behöver för att kunna fullgöra sina arbets
uppgifter, men som arbetsgivaren normalt ej tillhandahåller. För att möj
liggöra för arbetshandikappade att få sin utkomst av arbete, eller förvärva 
yrkesutbildning. !Hmnas bidrag och lån till anskaffning av personbil eller 

motordriven invalidvagn mr förd mellan bostad och arbetsplats eller skola. 
Delprogrammet Näringshjälp avser bidrag eller lån som skall ge arbets

handikappad. medelålders eller äldre arbetstagare. för vilken inte annan ar
betsvårdsåtgärd är lämpligare. möjlighet att starta ett företag eller. beträf
fande arbetshandikappad. att på vissa villkor fortsätta sådan verksamhet. 
Som förutsättning gäller att personen ifråga inte kan erhålla lämpligt arbete 
på elen reguljiira arbetsmarknaden men kan driva egen verksamhet och diir
igenom helt eller delvis få sin utkomst. 

Arkivarbete anordnas för att bereda sysselsättning åt sådana arbetslösa, 
som inte kan fä arbete på den reguljiira arbetsmarknaden och som på grund 
av ålder. hiilsotillstånd eller andra siirskilda personliga förhållanden inte 
Wmpligen kan hiinvisas till andra slag av beredskapsarbete. Arkivarbets
platser kan inriittas som statligt arkivarbete eller kommunalt arkivarbete. 
Arbetsuppgifterna kan variera från enkla arbeten i klipparkiv. gallring och 

sortering till biträde vid forskningsarbete. På flera orter har arkivarbete iiven 
inriittats vid siirskilda kontorsarbetscentraler. 

Statsbidrag till halvskyddad sysselsättning avses stimulera företag, kom
munala eller landstingskommunala myndigheter eller inrättningar samt stat

liga affärsdrivande verk att bereda sysselsättning åt arbetshandikappade och 
äldre med nedsatt arbetsförmåga som inte på vanliga villkor kan få arbete 
på den reguljiira arbetsmarknaden. I vissa fall kan person som redan ~ir 

anställd hos företag överföras till arbetsplats for halvskyddad sysselsättning. 
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En förutslittning för verksamheten Ur att nlira samverkan sker mellan ar
betsgivare, fackliga organ och arbetsförmedling. 

Arbetstagare som pä grund av handikapp av skilda slag inte kan få arbete 
pä den reguljlira arbetsmarknaden kan beredas sysselslittning i verkstUder 
för skyddat arbete, som drivs av landsting, kommuner, föreningar och stif

telser. 
Genom hemarbete kan arbete beredas sådana arbetshandikappade, framför 

allt personer med rörelsehinder och svårare psykiska handikapp, som av 

olika skäl inte kan ta sig till en arbetsplats. Hemarbete administreras vanligen 

av en särskild hemarbetscentral knuten till verkstad for skyddat arbete. 

Bestämmelser om sysselsättningsskapande åtgiirder för svårplacerade finns 

i arbetsrnarknadskungörelsen I 1966:368, omtryckt 1975:822, ändrad senast 
1975: 1275) och kungörelsen ( 1966:370) om statsbidrag till verkstäder inom ar
betsvården (ändrad senast 1974:448) . 

. IMS 

Programmet Rehabiliterings- och stödåtglirder för 

svårplacerade 

A r b c t s p r ii v ni n g I arbets t r lin i n g. Vid utgången av budget

året 1974/75 fanns 2 730 platser fiir arhetsprövning/arhetstriining inrfötade. 

Detta inneblir en ökning under budgetäret med 33 platser. Anordnandet 
av arhetsvårdsinstitut har i stort kunnat ske planenligt. Endast i ett Hin 

saknas nu resurser för arhetsprövning/arhetstrlining. Antalet platser för ar

hetsprövning/arhetstrlining Ur dock enligt styrelsens bedömning otillrUckligt. 
Arbetsprövning/arbetsträning skall fortsättningsvis bedrivas enligt nya av 

AMS utarbetade råd och anvisningar som successivt har böi:iat tillämpas 
fr. o. m. den I januari 1975. De nya metoderna, som AMS informerar 
om genom kurser och tryckt information, innebär bl. a. att vid varje ar
hctsvärdsinstitut skall finnas såvlil arbetsprövning som arbetstrUning och 
att dessa avdelningar skall vara väl integrerade. Denna integration väntas 
medföra ett förbättrat resultat såväl kvantitativt som kvalitativt. 

Enligt av huvudmännen upprättade planer skall vid utgången av bud
getåret 1976177 finnas 2 810 platser för arbetsprövning/arbetstrlining inrlit

tade. Följande ändringar föreslås i statsbidragskonstruktionen. 

Styrelsen anser att de nuvarande huvudmännen bör ges möjlighet att 

tillämpa den av AMS rekommenderade nya metodiken och integrationen, 

även om utredning pågår om formen för elen framtida verksamheten på 

området. Lika stora driftbidrag om I 0 000 kr. för varje fullt antal av I 200 

elevtimmar hiir dlirför utgå för arbetsprövning llL"h arhetstrlining I+ 2,7 

milj. kr.). 

Eleverslittningen bör på samma sätt som arbetsmarknadsutbilclningsbidrag 
helt bestridas av statsmedel ( + 4 milj. kr.). 
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Skolöverstyrelsen har i sin anslagsframställning för budgetåret 1976177 
begärt medel för utbildning av föreståndare och instruktörer vid arbets
vårdsinstituten. Sådan utbildning har tidigare belastat AMS anslag. Även 
om skolöverstyrelsens begäran tillgodoses erfordras för AMS del 150 000 
kr. för fortbildning av viss annan personal (kuratorer, sjukgymnaster m. fl.) 

vid arbetsvårdsinstitutcn. 
Det totala medelsbehovet under delprogrammet beräknas till 45,7 milj. kr. 

( + 4 540 000 kr.). 

Utbildning av svårplacerade. Under budgetåret 1974/75 har 
I 500 personer deltagit i anpassningsundcrvisning. Kurser har huvudsakligen 
anordnats för synskadade. utvecklingsstörda. intellektuellt arbetshindrade 
samt rörelsehindrade. Drygt 4 000 personer har deltagit i introduktionsut
bildning för skyddat arbete vid verkstad. Anpassningskurserna för intel
lektuellt arbetshindrade och psykiskt sjuka beräknas öka under budgetåret 
1975/76. I 700 personer väntas delta i anpassningsundervisning och antalet 
elevveckor berUknas därvid uppgå till 39 000. Verksamheten med intro

duktionskurser vid verkstUder för skyddat arbete väntas komma att få en 
omfattning motsvarande 50 400 utbildningsveckor för 4 200 personer. Ut
gifterna härför beriiknas till 16 milj. kr. Totalt beräknas AMS utgifter för 
delprogrammet till 24 milj. kr. under budgetåret 1975176. 

Utgifterna under budgetåret 1976177 för 52 800 utbildningsveckor vid 
introduktionskurser beräknas till 17 milj. kr. AMS utgifter för anpassnings
kurser vUntas uppgå till 10 milj. kr .. vilket ger bidragsutrymme för 45 000 
elevveckor. Härtill kommer skolöverstyrelsens utgifter för anpassningskur
ser som beriiknas till 52 milj. kr. 

Det sammanlagda medelsbehovet för anpassningskurser samt introduk
tionskurser för skyddat arbete vid verkstad beräknas sålunda till 79 milj. kr. 
(+ 25000000 kr.). 

Medelsbehovet för programmet Rehabiliterings- och stödåtgiirder för svår
placerade beräknas för budgetåret 1976177 för AMS del till 76,5 milj. kr. 
och för skolöverstyrelsens del till 52 milj. kr., sammanlagt 128,5 milj. kr 
( + 30 150 000 kr.). 

Programmet Sysselsättningsskapande åtgärder för 
svårplacerade 

A r bets h j ä l pm ed el åt h and i k a p p ad e . Antalet bidrag till ar

betsbiträde har under budgetåret 1974/75 ökat med 50 till 250, motsvarande 
en utgift av l,4 milj. kr. Under budgetåret 1975/76 viintas bidragsgivningen 
öka något snabbare än under tidigare år, friimst beroende på anpassnings
gruppernas arbete. 

Under budgetåret 1976177 väntas antalet bidrag till arbetsbiträde öka till 
ca 500. vilket medför ett medelsbehov om 3.7 milj. kr. Styrelsen föresfö 
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följande bidragsförändringar. 

Bidraget till arbetsbiträde bör ökas från 8 400 till 10 000 kr. per år(+ 850 000 
kr.). 

För mycket svårt handikappade, som kräver särskilt omfattande insatser 
från arbetsbiträdets sida, bör bidrag få utgå med högst 15 000 kr.(+ 90 000 
kr.). 

Bidrag till arbetsbiträde bör kunna utgå också för personer med psykiska 
eller socialmedicinska handikapp. Bidraget bör utgå under längst tre månader 
från anställningens början då behovet av stödjande åtgärder är särskilt stort. 
Tiden för bidragsgivning bör- om särskilda skUI föreligger - kunna för!Ungas. 
Bidraget avses täcka elen ersättning till enskild arbetstagare som kan bli 
erforderlig när denne ger person med psykiska eller socialmedicinska han
dikapp mer omfattande personligt stöd på och utanför arbetsplatsen. Verk
samheten förutsätts pågå försöksvis under budgetåret 1976177 ( + 250 000 
kr.). 

Medel bör anslås till försöksverksamhet med utbildning i teckenspråket 
för arbetsbiträde åt döva ( + 100 000 kr.). 

Ett ökat behov föreligger för synskadade att tillgodogöra sig sådan 

information som gör det möjligt för dem att hålla sig it jour med utvecklingen 
inom deras resp. yrkesområde. Utgifterna för att centralt överföra sådan 
information på band eller till punktskrift bör få bestridas av medel för bidrag 
till arbetsbiträde (+ 100 000 kr.). 

Till särskilda a11ord11i11gar pd arhe1s11latse11 har under budgetåret 1974175 be
viljats 261 bidrag till en kostnad av 2.7 milj. kr. Till 5peciella arbersrekniska 

hjälpmedel beviljades 460 bidrag motsvarande en utgift av 1,4 milj. kr., vilket 
är mindre än vad styrelsen hade räknat med. Orsaken härtill är främst att 
de nya hjälpmedlen för synskadade - Optacon, intern-TV system (ITY) 

och taktilavläsare - inte kommit i bruk i väntad utsträckning. bl. a. beroende 
på senarelagd produktion. Den ökade aktiviteten i allt ner anpassnings
grupper medför under budgetåret 1975/76 att särskilda anordningar på ar
betsplatsen och speciella arbetstekniska hjälpmedel kommer till användning 
i ökad utsträckning. Biclragsgivningen till de nya arbetstekniska hjälpmedlen 
för synskadade - bl. a. ITV -system - och för hörselskadade - tevefonen 
- vlintas öka kraftigt under budgetåret. Fr. o. m. den I juli 1975 kan bidrag 
till speciella arbetshjälpmedel utgå även till företagare och fria yrkesutövare. 
vilket också vi:intas bidra till att verksamheten ökar i omfattning. 

Antalet bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen och speciella 
arbetstekniska hjlilpmedel väntas öka markant under budgetåret 1976/77 
och uppgå till 450 resp. 650, motsvarande ett medelsbehov om sammanlagt 
6 milj. kr. Styrelsen föreslår följande bidragsförändring. 

Bidrag till särskilda anordningar på arbetsplatsen bör. utan att som nu 
knytas till viss namngiven arbetshandikappad, i vissa fall kunna utgå för 

kollektivt förberedande åtgiirder på ett mindre antal individuella arbetsplat-
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ser. Detta under IOrutsättning att platserna står till arbetsförmedlingens för
fogande ( + 300 000 kr.). 

Under budgetåret l 97-+/75 har bidrag och ldn til/ motor/ärdon för handikap
pade beviljats till ett belopp av JO.I milj. kr. I 093 bidrag och 307 lån har 
utgått. Antalet personer som har beviljats bidrag har minskat liksom de 
genomsnittliga bidragsbcloppen. Orsaken hiirtill är friimst att inkomstök
ningarna medf()n Higre bidragsbclopp för den enskilde sökanden. 

Omfattningen av bidrag och lån till motorfordon väntas öka under bud
getåret 1976177. Utgifterna beriiknas uppgå till 29 milj. kr. vilket belopp 
möjliggör 2 100 bidrag och 250 lån enligt följande förslag till bidragsför
iindringar. 

Fr. o. m. den I juli 1975 överensstämmer inkomstgränserna för helt bidrag 
till motorfordon med inkomstgränserna för oreducerat bostadstillägg per 
den I januari 1975. Styrelsen föreslår att inkomstgränserna varje år anpassas 
till dem som gäller för oreducerat bostadstillägg. Detta för att antalet personer 
som kommer i ätnjutande av bidragsformen inte skall minska beroende 

på lönenivåns ut veckling. 
Utgifterna för aggregat eller iindringar av motorfordon bör bli bidrags

berättigade i sin helhet (+ 100 000 kr.). 
Prisutvei.:klingcn motiverar en höjning a\' bidragsbeloppet för motorfordon 

från 17 000 till 22 000 kr.. detta speciellt med tanke på att rabatterna på 
de handikappades bilar har slopats (+ 6,4 milj. kr.). 

I de fall båda makarna är handikappade och i behov av var sitt mo
torfordon. bör bidraget bestämmas med endast sökandens inkomst som 
bcräkningsgrund. Obetydliga merutgifter beräknas härför. 

Det sammanlagda medelsbehovet under delprogrammet Arbetshjälpme
del åt handikappade beräknas till 39 milj. kr. ( + 3 005 000 kr.). 

N ii r i n g s h j ä I p. Under budgetåret 1974175 beviljades 403 bidrag och 
90 lån för totalt 7,2 milj. kr. Sammanlagt 409 personer kom i åtnjutande 
av näringshjiilp. Av dessa påbörjade 224 verksamhet som egen företagare, 
medan 185 personer lämnades hjälp för fortsatt sådan verksamhet. Den 
av styrelsen väntade ökningen av verksamheten har uteblivit. Detta beror 
främst på att rörelseetableringar numera, på grund av den allmänna kost
nadsutvecklingen. kriiver en högre kapitalinsats än den näringshjälpen med
ger. Kreditrestriktionerna till följd av konjunkturläget har även medfört 
stora svårigheter att anskaffa erforderligt kapital utöver näringshjälpen. Nå
gon nämnvärd ökning av antalet ärenden väntas inte under de närmaste 
budgetåren. D;iremot räknar styrelsen med en successiv ökning av me
delkostnaden per ärende. 

Mot bakgrund av vad som har anförts om kraven på kapitalinsats vid 

rörelseetableringar bör maximibeloppet för bidrag/riintefritt lån höjas från 
l 5 000 till 20 000 kr. ( + 6.1 milj. kr.). 
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Utgifterna för expertundersökningar i näringshjälpsärendcn bestrids r. n. 

från Gemensamma förvaltningskostnader. Då emellertid dessa expertun
dersökningar iir helt hänförbara till delprogrammet Näringshjälp, föreslår 

styrelsen att utgifterna hiirför fortsiittningsvis fär direkt belasta delprogram

met. 
Medelsbehovet under delprogrammet beriiknas till 15.5 milj. kr. 
Arkivarbete. Vid utgången av budgetåret 1974175 var 14 780 per

soner anställda i arkivarbete, varav I 290 hos kommun eller landsting. 7 770 
hos statliga myndigheter m:h 5 570 hos allmännyttiga organisationer. 150 
personliga tjiinster fanns inriittade vid statliga myndigheter och institutioner. 

Lönemedlen för dessa tjänster bestrids från delprogrammet Arkivarbete. 

Behovet av arkivarbetsplatser beräknas under budgetåret 1975/76 ligga på 

en oförändrad nivå. Enligt arkivarbetsavtalet sker numera automatiskt lö
negruppsuppflyttning varje eller vartannat år fram till slutlönegruppen. 

Många arbetshandikappade kvarstår i arkivarbete under en lång följd av 
år och uppnår diirigenom slutlönegruppen. vilket innebär ökade lönekost

nader. Medelsåtgången under budgetåret 1975176 beriiknas genom 1975 års 

avtalsuppgörelse om arkivarbetslönerna väsentligt överstiga det anvisade 

beloppet om 396.4 milj. kr. 
Trygghetslagen och friimjandelagen samt anpassningsgruppernas fortsatta 

verksamhet kommer att underliitta för handikappade arbetstagare att behålla 

arbete på den öppna arbetsmarknaden, Även med hänsyn hiirtill och en 
beräknad ökning av antalet sysselsatta i halvskyddat arbete, torde behovet 

av platser i arkivarbete på sikt komma att öka. Mot denna bakgrund bedömer 

styrelsen behovet av arkivarbetsplatser under budgetåret 1976177 till minst 
oförändrad nivå. dvs. 15 000. Vid ett påtagligt försämrat arbetsmarknadsläge 

kan en utökning av antalet platser bli erforderlig. 

Av gjorda undersökningar framgår att en stor procent av de i arkivarbete 
anställda personerna utför en mycket god arbetsprestation. Det är därför 
angeläget att personer som har meriterat sig för personlig tjänst också ges 
möjlighet att erhålla en sådan tjänst. Styrelsen hemställer därför om att 
få inrätta ytterligare 150 personliga tjänster för personer som är anställda 

i arkivarbete. 
Styrelsen beräknar medelsbehovet för 15 000 platser i arkivarbete under 

budgetåret 1976177 till 500 milj. kr. (+ 103 581 ono kr.). 

Ha I v sky cl d ad sys se 1 sätt ni n g. Antalet anstiillda i halvskyddat 

arbete ökar f. n .. i likhet med de båda senaste budgetåren. med ca 200 
per månad. Vid utgången av budgetåret 1974/75 uppgick antalet anställda 

till ca 8 500. En stor del av ökningen under budgetåret har tillkommit genom 

överföring av redan anstiillda till de villkor som giiller fiir halvskyddad 
sysselsättning. Av de anstlillda i halvskyddad sysselslittning återfinns 85 ''i, 

i den enskilda sektorn, 10 % i kommuner och knappt 5 % i lamlstingskom

muner. Det dominerande yrkesomr[1det iir inuustri och hantverk. 5 500 per-
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soner. medan 775 personer arbetar inom förvaltning och drygt 500 inom 
affär och försiiljning. för budgetåret 1975176 har anvisats 120 milj. kr., 

vilket möjliggör en si.1ccessiv ökning av antalet anstiillda i halvskyddat arbete 
till ca 12 000. 

Halvskyddat arbete iir för många arbetshandikappade den effektivaste lös

ningen av sysselsiittningsproblcmet, främst diirför att det är förlagt till den 

ordinarie arbetsmarknaden och man diirigenom undviker en uppdelning 
av arbetsmarknaden i en öppen och en skyddad sektor. Stora ansträngningar 

bör diirför göras för att genom denna anstiillningsform möjliggöra placering 

i öppna marknaden av personer som annars skulle ha hiinvisats till sys

selsiittning i särskilda beredskapsarbeten. arkivarbete eller verkstiider för 
skyddat arbete. Bidraget till halvskyddad sysselsättning har inte varit till

riickligt stort for att åstadkomma den ökning av verksamheten som har 

el'terstrii\·ats. J\uvarande system lör bidrag tar inte heller hiinsyn till att 

elen handikappades arhctsl'iirmäga rimligen föriindras elier intriining på viss 

arbetsuppgift och ger dessutom liten möjlighet att anpassa bidraget till graden 

av arbetshandikapp. Styrelsen foreslär följande iindrade bidragskonstruktion. 
Bidrag till nyanstiillda bör under anstiillningens första sex månader utgå 

med 75 ''6 av arbetstagarens lön och gällande lönebikostnader. Under därpå 

följande tolv månader bör bidraget utgå med 50 C!6 av arbetstagarens lön 
och gällande lönebikostnader samt därefter. så länge anställningen i halv
skyddad sysselsiittning varar. med 30 '.\;. 

Vid siinkningen av biclragsnivån från 50 till 30 'l·6 skall arbetsgivare 

kunna påkalla förhandlingar med länsarbetsniimnd om bibehållande av ofor
iindrad bidragsnivå. Om det vid förhandlingarna klarliiggs att den anstHllde 
har en viisentlig och varaktig nedsiittning i sin arbetsförmåga, kan 

liinsarbetsniimnden. efter hörande av berörd facklig organisation, besluta 
att bidraget ligger kvar på den högre nivån (50 %). I normalfallet skall dock 

bidraget slinkas automatiskt och utan förhandlingar. 
för de handikappade som befinner sig i halvskyddad sysselsättning nlir 

föreliggande förslag till bidragsregler börjar tillämpas bör bidraget utgå med 
JO '';) av arbetstagarens lön och giillande lönebikostnader. I enlighet med 

de regler som faststiillts av riksdagen kan företagen för varje nyanstiilld 

person i halvskyddad sysselsättning diirutöver erhålla statsbidrag för över

föring av redan anstiilld arbetshandikappad till denna sysselsiittningsförm. 

'vliijligheten har hittills utnyttjats så att ca en tredjedel av samtliga personer 

i halvskyddad syssclS:ittning ;ir redan anstlillda som har överflirts. Fr. o. m. 

budget[iret l 976177 bör bidrag flir iiverrörda utgä med 30 S\, av arbetstagarens 

lön nch giillande lönebikostnader. 
Hidraget bör - som garantibelopp - utgå med lägst 200 kr. per månad. 

Merutgifterna för bidragsreformen beriiknas till 10 milj. kr. 
För slirskild fortbildning av arbetsledare vid arbetsplats med halvskyddad 

syssclsiittning beriiknas medelsbehovet till 220 000 kr. 
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Beniimningen "halvskyddad sysselsiittning" föreslås utgå och ersiittas med 
"sysselsiittningsstöd för arbetshandikappade." Enligt styrelsens uppfattning 
är halvskyddad syssclsiittning i dag inte liingre en adekvat beniimning på 
den anstiillningsform som hiir avses. Beniimningen har sitt ursprung från 
den tid då arbetshandikappade sysselsattes i särskilda avdelningar inom ett 
ordinarie produktionsföretag. Så iir emellertid inte liingre fallet, eftersom 
en arbetshandikappad i halvskyddad sysselsiittning numera arbetar tillsam
mans med övrig personal på ett arbetsstiille. 

Det sammanlagda medclsbehovet under delprogrammet beräknas till 172 

milj. kr. ( + 52 000 000 kr. l. 
Skyddad sys se 1 s ii t t n i n g. Vid utgången av budgetåret 1974175 

fanns 15 560 platser för skyddat arbete inriittade. Detta innebiir en ökning 
under budgetåret med 490 platser. Under år 1974 var sammanlagt 17 500 
personer anstiillda vid verkstiider för skyddat arbete. Vid årets slut kvarstod 
15 120 personer i arbete. Anordnandet av verkstiider för skyddat arbete har 
inte kunnat ske i önskad omfattning. De ökade driftkostnaderna synes iiven 
ha medfört att huvudmiinnen inte kunnat anslå tillriickliga medel för verk

samheten. Många verksUder har diirför inte haft tillgång till driftteknisk 
personal i tillriicklig omfattning, vilket medfört att verkstiidernas kapacitet 
inte kunnat fullt utnyttjas. 

AMS hemstiillde den 29 oktober 1974 om att bidragsramen för anordnande 
av verkstiider under budgetåret 1974/75 skulle få utökas från 25 milj. kr. 
till 49,5 milj. kr. Regeringen medgav den 3 april 1975 en vidgning av ramen 
med 9 milj. kr. Detta medför att större delen av den för budgetåret 1975176 
giillande beslutsramen om 25 milj. kr. kommer att fä tas i anspråk för bidrag 
som borde ha beviljats under budgetåret 1974175. Styrelsen riiknar med 
att beslutsbehovet under budgetåret kommer att uppgå till ca 73 milj. kr. 

Om detta behov kan tillgodoses genom en vidgad beslutsram under bud
getåret 1975176, begriinsas anordningsbehovet under budgetåret 1976177 
till 24 milj. kr. I annat fall måste styrelsen hemställa om regeringens med
givande att under budgetåret 1976177 få besluta om också sådana tidigare 
ansökningar om anordningsbidrag som inte fallit bort. Detta skulle kräva 
en beslutsram om 53 milj. kr. 

I avvaktan på resultatet av organisationsutredningen rörande skyddat ar
bete m. m. bör enligt styrelsen temporiira förbiittringar av drili- och an
ordningsbidrag överviigas så att verksamheten inte stagnerar. 

för fortbildning av befattningshavare vid verkstäder för skyddat arbete 
erfordras 575 000 kr. 

Det totala medelsbehovet under delprogrammet bcriiknas till 156 milj. kr. 
(+ 18 800000kr.). 

Hemarbete. Vid utgången av [1r 1974 var 769 personer sysselsatta 
i hemarbete. \fotsvarande siffra vid årsskiftet 1973-1974 var 722. Enligt 
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huvudmiinnens framställningar om driftbidrag för år 1975 viintas 826 per
soner komma att sysselsättas i hemarbete. 

Antalet hemarbetare beräknas den 31 december 1976 uppgå till 975. Drift

bidragen för dessa belastar budgetåret 1976/77. Med oförändrad statsbidrags

konstruktion beräknas medclsbehovet till 2,9 milj. kr. (+ 800 000 kr.). 

Det sammanlagda medelsbehovet för programmet Sysselsiittningsskapan
de åtgärder för svårplacerade beräknas för budgetåret 1976/77 till 897.5 
milj. kr. ( + 179 921 000 kr.). 

Fiirl·ilraga111fe1111 

Arbets prövning I arbets t r ii ni n g. Som jag tidigare har niimnt 
p~1gf1r utredningsarbete i fr{tga om den yrkesinriktade rehabiliteringen. Ut

redningsarbetet berör forutom hiir ifr{1ga\'arande verksamhet bl. a. ocks{1 

verksamheten inom delprogrammet Utbildning av svttrplacerade samt verk
samheten vid statens arbetsklinik. Utredningen om den yrkesinriktade re
habiliteringen beräknas i ett betänkande under våren 1976 Wmna förslag 

om den framtida organisationen för dessa olika verksamheter vilka i dag 

bedrivs av skilda huvudmän. 

Statsbidragen till driften av avdelningar for arhetsprörning ol'11 arhets

triining höjdes den 1 juli 1974 till 10 000 resp. 7 000 kr. per är for varje 

fullt antal av 1 200 elevtimmar. Jag föreslår nu att driftbidraget för arbets
träning höjs till 10 000 kr. l liirigenom kommer statsbidraget till arhetstriining 
att uppgä till samma belopp per plats som bidraget till arbetsprövning. Detta 
underliittar den pägående integrationen av avdelningar för prövning och 
triining. Atv1S förslag att eleversiittningarna helt skall bestridas av statsmedel 
iir jag med hiinvisning till pågående utredningsarbete inte beredd att till
styrka. 

Med hiinsyn till den av AMS uppskattade omfattningen a\· verksamheten 

beriiknar jag rnedelsbehovet för delprogrammet Arbetsprövning/arbets
triining till 4 L7 milj. kr. ( + 540 000 kr.). l liirav bör i enlighet med AMS 

förslag beriiknas 150 000 kr. för fortbildning av viss personal vid institutioner 

för arbetsprövning och arbetstriining. 

Ut bi I cl ni n g av s \'är p I a c era de. Delprogrammet om rattar dels 

anpassningskurser vid AMU-center, dels introduktionskurser för skyddat 

arbete vid verkstad. Medclsbehovet under budge1:1ret 1976177 for int rn

duktionsutbildning i samband med anstiillning pii \·erkstad l\ir skyddat arbete 
beriiknas till 17 milj. kr. Fiir anpassningskurser beriiknar jag medelsheh(l\'et 

till 57 milj. kr .. varav skolöverstyrelsens utgifter beriiknas till -17 milj. kr. 

Det totala medelsbehovet !lir delprogrammet Uthildning av sdrplaL·erade 

beriiknas diirmed till 74 milj. kr.!+ 20000000 kr.). 
Det sammanlagda medclsbehuvet under budgetäret l lJ76/77 llir de i pm-
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grammet Rehabiliterings- och stödfogiirder fi.ir sdrpi<1L·erade ingäende del

programmen bör sålunda beriiknas till I 15.7 milj. kr. Hiirtill kommer pro
grammets andel a\' arhctsmarknadsverkets llirvaltningskostnader. 

A r bets h .i ii I pm ed e I i1 t ha n d i kappa de. För att anpassa ar
betsplatserna till de arbetssökandes skilda f'iirutsiittningar förfogar arbets

förmedlingen över en rad arbetsmarknadspolitiska instrument, bl. a. bidrag 

till arbetshjiilpmedcl åt handikappade. Bidrag kan utgå till arbetsbitriide, 

siirskilda anordningar pi\ arbetsplatsen och speciella arbetstekniska hjiilp

medel. Hidrag och lfö1 kan ocks[1 utg[1 till motorfordon. Riksdagen har varje 

<lr under 1970-talet beslutat om fr>rbiittringar i detta illgiirdssystem. Fifrra 
[m.:t genomf'ördes llirbiittringar dels i l'dga om bidrag till siirskilda ;mord

ningar pi1 arbetsplatsen och speciella arbetstekniska hjiilpmedel, dels i fråga 

om bidrag och län till motorfordon. De bidragsformer som jag hiir talar 
om är betydelsefulla hjälpmedel i anpassningsgruppernas verksamhet för 

att bereda arbete år personer med arbetshandikapp av skilda slag. Jag kommer 

därför att nu föreslå ytterligare förbättringar inom delprogrammet. 

\'vlaximibeloppet för bidrag till arhe/\hitriid(' höjdes genom beslut av 1974 

;lrs riksdag fr[m 3 000 till 4 200 kr. för person och halvt [1r. Jag föreslår 

att beloppet nu höjs till 5 000 kr. Jag iimnar också föreslå regeringen att 

en kurs om högst 80 timmar i teckenspråk för arbetsbitriiden åt döva får 
anordnas på försök. 

I fråga om siirski/da 1111ord11i11gar 11å arhe1v1/a1s('I/ föreslår AMS att bidrag 

bör kunna utgå för kollektivt IOrberedande åtgärder på ett mindre antal 

individuella arbetsplatser utan att som nu knytas till viss arbetshandikappad 

person. Jag iir emellertid inte beredd att tillstyrka förslaget. Stödformen 

skulle med den föriindringen enligt min mening riskera att urholka arbets
givarnas generella skyldighet att anpassa arbetsplatserna till personer med 

skilda fysiska förutsiittningar. 
Bidrag till 'l'<'(fr//a arh('f\/(·/,11i,/,a /rjii/11111(·.t(·/ for numern i enlighet med 

1975 tirs riksdagsheslut (prop. I 975: I bil. 13. lnU 1975:3, rskr 1975:52) utg[1 

iiven till egna för0tagare och rria yrkesutövare. Fran innevarande budgetår 
fär bidrag utgå också till reparation av speciella arbetstekniska hjälpmedel. 

(kks[1 rör bidrag och i{lll till 111t1/tll'/i1rdt111 /iir lrcllldif,a1111adC' giil ler förbiit trade 

villkor sedan den I juli 1975. I sitt betiinkande !lnU 1975:3, rskr 1975:52) 
diir de f'öreslagna förbiittringarna tillstyrktes. uttalade dock inrikesutskottet 
att bidragssystemet borde ses över med syfte att s[1 långt möjligt förenkla 

och effektivera detsamma. En arbetsgrupp inom arbetsmarknadsdeparte

mentet har i oktober 1975 liimnat förslag (f)s A 1975:10) till sådana för

enklingar och förbiittringar av systemet for bidrag och lån till motorfordon. 

Enligt llirslaget bör den nu giillande s. k. makeprövningen avskaffas och 

bidragets storlek i fortsiittningen bes!Ummas enbart med hiinsyn till den 

sökandes [1rliga bruttoinkomst. Arbetsgruppen har vidare f1ireslagit att bidrag 

skall kunna utgi1 för hela kostnaden för sådana iindringar av bilen eller 

särskilda anordningar som kriivs för att den handikappade skall kunna an-
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vlinda den. Detta oberoende av om bidrag utg<'ir till sjlilva bilen eller inte. 

Stödformen utgör ett viktigt led i :irbetsmarknadsvcrkets åtg:irdssystem 

fiir personer med handikapp. Jag tillstyrker dlirför arbetsgruppens förslag. 

Jag forur<.lar också att maximibeloppet for bidrag till motorfordnn, snm fö

regäende år höjdes från 15 000 till 17 000 kr .. nu höjs till 20 000 kr. Vidare 

bör de inkomstgrlinser som ligger till grund för bidragets swrlek justeras 

upp ytterligare. Jag fiiresfo dlirf'i.ir att inkomstgrlinsen för helt bidrag slitts 

till 23 00(! 1'r. och att intervallen i in1'omstpriivningstabcllen ökas friin 3 000 

till ..f 000 kr. Den iivre inkomstgrlinsen för reducerat bidrag blir dt1 39 000 
kr. 

1 fdga om kompktterande lim till mntorfordon giiller r. n. ;1ll S:tdant iän 

för utg{1. 11111 det f\ireligger siirskilda s1'lil, med skillnaden mellan helt hidrag 

och det heviljade bidraget. antingen detta bidrag lir avsett f\ir sjlilva bilen 

eller !lir h;indikappkompenserande lindringar eller anunlningar. Jag friresl[tr 

att l<ln frirtslittningsvis, i slirskilt angel:igna foll. l~\r utg~t med skillnaden 

mellan helt hidrag och det beviljade reducerade bidraget till sjiilva bilen. 
De hlir föreslagna förblittringarna hiir med hlinsyn till medelsfiirbruk

ningen under foreg[1ende budget~tr rymmas inom nu glillande beslutsram 

om 21 milj. kr. för bidrag oeh lilll till motorfordon. Det sammanlagda rne

delsbehovet under hudget<iret 1976/77 för de i delprogrammet Arhetshjlilp

medel ät handi1'appade ingt1ende hidragsf()fmerna berliknarjag till 36 milj. kr. 

I\ :i rings h .i li I p. Ln i.iversyn av niiringshjlilpen. innefottande en ut

vlirdering av stödformen som den hittills har andnts. har inletts under 

hösten 1975. Den hlirför .tillkallade utredningsmannen herliknas kunna re

dovisa sina överviiganclen under är 1976. Vid översynen skall iiverv(igas 
i vad m<tn den under senare år genomfl.irda uthyggnaLkn av de ;irhetsmark

nadspolitiska iltgiinlerna fiir personer med arbetshandikapp har pä,·erkat be
hovet a\· n;iringshj~ilp som en s;irskild arbetsv{trdstng;ird. 

I avvaktan p[1 resultatet av utredningen ;ir jag inte beredd att tillstyrka 

ArvlS liirslag nm hiijning av hidragsbcl11ppet frt1n 15 000 till 20 000 kr. \1ed 

hlinsyn till medelsliirhrukningen under .'>enare ~tr herliknarjag medclsbehovet 
fi_ir nliringshjlilp under hudgetCiret i'J76/77 till 1J.5 milj. kr. (-6000000 kr.l. 

Ar 1' i\' ar hett:. Jag rli1'nar med att beho\'l't av ar1'ivarbetsplatscr kom

mer att ligga p{1 en ofiidndrat hiig niv[1 under nlista budget{tr. ~vlcdel biir 

Lhirlör ber~i1'nas S:t att de möjliggiir syssels;itt11i11g f'ör ca 15 000 personer. 

Medelshchovet for detta ber;iknas till 562.5 milj. 1'r. !+ 166 081 000 kr.). IEir

vid biir uppmlirksammas att _jag under anslaget BI. Arbetsmarknadsservice. 

programniet Arbetsmarknadsinformation. har tagit upp medel for erslitt

ni ngar t i 11 1'ontorsarbt:tsccntralerna för framst;il I ni ngen av lokala platsl istor. 

Detta belopp skall tillgodol'öras h;ir if'r:1gavarande anslag_ Jag vill ocksä an

mlil;1 att jag knmrner att fiireslt1 regeringen all antalet personliga tj~inster 

mr personer sysselsatta i arkivarhete far ökas frttn 300 till 450 under hud
get<iret I 1l76/77. 
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11 a I v skyddad sys se Is ii t t ni n g. De forbiittrade bidragsvillkor 

för den halvskyddade syssdsiittningen som giiller sedan den I juli 1972. 

och som innebiir att arbetsgivare erhitllcr .+O ''·S av den kontantllin inkl. 

semesterersiittning som har betalats ut till arbetstagarna. har medl'ön en 

god expansion av verksamheten. Antalet personer som p<l detta siil! har 

anstlillning inom det ordinarie arbetsli\'Ct har stigit rr{tn ca 2 100 budgettiret 

1971172 till ca 8 500 vid utgt111gen av budgeti1re1 197.+/75. En fortsatt ut

veL·kling av verksamheten :ir all viinta, inte minst mot bakgrund av ar

betsmarknadsverkets strii\ anden att med hjiilp av anpassningsgrupperna be

r;::da arbete p:i den reguljiira arbetsmarknaden för personer med arbetshan

dikapp. 
I likhet med Al'vlS anser jag att halvskyddat arbete fiir mt1nga arbets

handikappade iir den biista liisningen av syssclS:ittningsprnblemet. friimst 

ct:irfor att det iir förlagt till arbetsstiillen inom det mdinarie arbetslivet. Stora 

anstriingningar bör cl:irfl:ir göras ocks:i i fortsiittningen for al! genom denna 

stödform möjliggöra anstiillning pä elen regulj:ira arbetsmark1mlen av per

soner som annars skulle ha \·arit hiinvisade till sysselsiittning i siirskilda 

beredskapsarbeten. arkivarbete eller \·erkstiider l\ir skyddat ~trbete. Jag vill 

i detta sammanhang emellertid understryka betydelsen av alt miijligheterna 

fortlöpande bevakas att bereda arbetstagare i halvskyddad sysselsättning 
anst:illning i vanlig ordning. 1 liir har anpassningsgruppen. om S:idan llnns 

inriittad p{t arbetsplatsen. en viktig uppgili. 

Jag har noterat A\1S forslag till iindrad bidrag:sknnstruktinn för halv

skyddad sysselsiillning:. Sysselsiittningsutredningen har i ett i dagarna av

givet betiinkande lagt fram l\irslag av liknande innebörd. Utredningsbe

t:inkandet skall nu remissbehandlas. Jag avser [1tcrkomma till frägan om 

iimlrad biclragskonstruktion l\ir halvskyddad syssel<iuning i samband med 

regeringens stiillningstagandcn till syssclsiittningsutredningens övriga för
slag. 

\fot bakgrund av vad jag hiir har an rön heriiknar jag medelsbchovct 11.ir 
hal\'skyddad sysselsiittning till 170 milj. kr.(+ 50 000 000 kr.) under bud

gct[irel 1976177. Beloppet medger att antalet belagda platser under budget[1ret 

ökas till 14 000-15 000. AMS får under innevarande hudgetär .invända medel 
under anslagspnst n för att p{1 forsök anorc ia siirskild rortbildning fr r ar
betsledare hos arb• tsgi\'are med anst~illda i J· alvskyddad sysselsiittning. Jag 

ämnar, i avvaktan ')å den utviirdering av ver ;samheten som skall reclo':isas 

av AMS senast dl n I september 1976. före ;1[1 regeringen al! AMS u,1der 

budgetåret 1976177 får anviinda högst 110 000 kr. för två sådana forthild

ningskurser. 
Skyddad sys se Is :it t ni n g. Delpllgr<1111met ornl'attar i huvudsak 

statsbidrag till anordnande 0L'i1 drili a\· verkstiider l\ir skyddat arbete. Or

ganisationskommitt0n riir skyddat arbete (()SAl har under hiisten 1975 l~im
nat sitt betiinkande (S()U 1975:82! Organisatil)n for skyddat arbete. Betiin

kandet avses ge underlag for sUllningstagande i principfr;lgan llm mga-
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nisation och huvudmannaskap för de skilda formerna a\· skyddad sysscl

siiltning. Förutom verkstiiderna Jlir skyddat arbete omfottar utredningsfor

slagel kontorsarbetscentrakr. industriella beredskapsarbeten och hemarbete. 

Ett förverkligande av utredningsforslagel kan ske tidigast den I januari 

1978. Förslaget remissbehandlas f. n. 

Statsbidraget till driften av vcrkstiider för skyddat arbete hiijdes den 1 

juli 1974 från 5 OOil till 7 000 kr. per år för varje fullt antal av I 200 ar

betstimmar. I avva~ tan på att frågan om en ny xganisation för verksamhden 

kan prövas föreslår jag att driftbidraget för verkstäder för skyddat arbete 

höjs till 9 000 kr. )er år för varje fullt antal av I 200 arbetstimmar. 

\1cd hiinsyn till den i'i.ireslagna höjningen av driftbidraget och till den 

av A\1S beriiknade utbyggnaden av verkstaclsplatser beriiknar jag medels

behovet för clelprogrammet till 171.8 milj. kr.!+ 34 600 000 kr.). !fara\· bi.ir 

i enlighet med AMS förslag 575 ()()() kr. avsiittas för fortbildning <IV be

fattningshavare vicl verkstiider för skycldat arbete. AMS hör vid;ire rn bevilja 

anordningsbidrag till verkstiitkr inom arbetsv{mlcn inum en ram av 40 

milj. kr. Ramen möjliggör förutom tillkomsten av ca I 000 nya platser viss 

ersiittning av uttjänta lokaler m. m. Regeringen bfä liksom hiltills ha möj

lighet att vidga ramen om behov hiirav uppkommer. Jag flirnrdar att re

geringen iiven i år utverkar riksdagens bemyndigande till detta. 

Hem ar bel e. Med hUnsyn till platsutvecklingen och medelsflirbruk

ningen under föregående budgctf1r beriiknar jag medelsbehovet under bud

get{1re1 1976177 till 2.5 milj. kr. !+ 400 000 kr.l. 

!Jet sammanlagda 111edclshcl10vet under budgetåret 1976177 för de i pro

grammet Sysselsiittningsskapande Mgiirder fiir sdrplacerade ing[1cnde del

programmen bör sålunda beriiknas till 952J milj. kr. !Wnill kommer pro
grammets andel av arbetsmark nadsverkets f<.irvalt ni ngsknst nader. 

Med hiinvisning till sammanstiillningcn och till vacl som nu har anförts 

hemsliiller jag, i samråd med statsrädet Leijon. all regeringen fi.ircsfö riks
dagen att 

1. godkiinna cle iindringar av grunderna for bidrag till arhetshjiilp

medel åt handikappade samt llir dril"lbiclrag för arhetstriining 

resp. verkstiider for skyddat arbete som jag har forordat. all 

tilliimpas fr. o. m. den 1 juli 1976. 
2. bemyndiga regeringen att besluta om ram !lir bidrag till an

ordnande av verks!iider inom arbetsvärden under hudgetärel 

1976177. 

3. till Siir /.:i/ila d1giirder/iir arhe11a11pa.1.111i11g för budgetåret 1976 I 77 

anvisa ell reservationsanslag av I 083 000 000 kr. 
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D. INVANDRING M. M. 

Allmänna synpunkter 

Statsmakternas beslut våren 1975 om riktlinjer för den framtida inv;mdrar

och minoritetspolitiken innebiir att samhiillets ansträngningar inom detta 

område skall inriktas på de tre övergripande mälen jämlikhet. valfrihet och 

samverkan. Beslutet innefattade vidare vissa konkreta åtgärder inom skilda 

samhiillsområden såsom statsbidrag till invandrar- och minoritetsorganisa

tioner ll"ir deras verksamhet m. m., statsbidrag till trossamfund och orga

nisationer för avgriinsade projekt. som friimjar invandrarnas sociala och kul

turella situation samt möjlighet för kommuner och fackliga organisationer 

att få bidrag till projektverksamhet av försökskaraktiir. Ett väsentligt inslag 

är vidare satsningen på samhällsinformation till invandrarna och information 
till allmänheten i invandrarpolitiska frågor. · = • • 

Bland andra konkreta åtgärder. som har beslutats. kan nämnas bidrag 

till upprustning av bibliotekens bestånd av litteratur på minoritetsspråk och 

stöd till utgivning av ny skönlitteratur i svensk översättning, vilket i många 

fall innebär litteratur från invandrarnas ursprungs/änder. 

Inom uthildningsområdet pågår arbete med att forb1ittra invandrade barns 

och vuxnas situation. Som jag inledningsvis har nämnt kommer riksdagen 
att föreläggas förslag om bl. a. en utökning av hemspråkträningen i 

såväl den obligatoriska förskolan som grundskolan och gymnasieskolan. 

Vidare har chefen för utbildningsdepartementet tidigare denna dag föreslagit 

studiesocialt stöd till ungdomar och vuxna som deltar i grundläggande ut
bildning för att i första hand lära sig läsa och skriva. I anslutning till riks

dagens beslut om riktlinjer för arbetsmarknadsutbildningen har invandrarna 
fått förbättrade möjligheter att inom ramen för denna undervisning få ut
bildning i svenska. Riktlinjerna för arbetsmarknadsutbildningen innebär 
vidare att yrkesutbildning bör anordnas på invandrarspråk. 

Riksdagens beslut våren 1973 om lagstiftning om ledighet och lön vid 

undervisning i sven:;ka för anställda invandrare. som har börjat sin första 
anst1illning före år 1973 följs f. n. upp av en arbetsgrupp inom arbetsmark
nadsdepartementet. Gruppen undersöker om dessa invandrare såsom lagen 
föreskriver har fått eller kommer att få möjlighet att börja undervisningen 

före den I juli 1978. Gruppen kommer inom den närmaste tiden att redovisa 

result<net av sitt arbete. 

Jag erinrar vidare om det nyligen fattade beslutet om kommunal rösträtt 

och V<llbarhct för invandrare, som har bott här i landet viss tid. Hiirigcnom 

har invandrare fött samma möjlighcter som svenska medborgare att påverka 

beslut, som rör deras egen situation och förhållanden i övrigt i hemkom

munen. Beslutet bör ses som en deluppfyllelse av de uppställda målen för 

invandrarpolitiken. Som sådan kan också ses inrättandet av det samrådsorgan 

- invandrarrådet - som har knutits till arbetsmarknadsdepartementet. Rådet 

9 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 100. Bilaga 13 
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påbörjade sill arbete hösten 1975. 

Till de omfaltancle reformer, som på sistone har genomförts inom det 

invandringspolitiska området hör även Undringarna i utllinningslagen 
fr. o. m. januari 1976. Av dessa kan s~irskilt niimnas full besvärsriitt i 
Urenden om avvisning och förpassning m. m., preskription av vissa avliigs

nandebeslut, som inte har verks@lts och regler om s~irskilt skydd for den 

som inte iir all anse som politisk llykting, men som ~indt1 har tungt v~igande 

politiska skiil for att rn en fristad i vtirt land. Vidare har nyligen en utredning 
tillsatts med uppgift att utarheta f(irslag till en ny utliinningslag. Med liirtur 

skall utredningen iiverviiga möjligheterna att förkorta handl~iggningstiderna 

utlänni ngsärenden. 
Som jag inledningsvis har nämnt (s: IOJ har vissa förslag om ändringar 

i medborgarskapslagen redovisats i. promemorian <Ds A 1975: 14l Förviirv 

av svenskt medborgarskap. 1.Pf()memorian ingår som bilaga det i översikten 

(s. 14) nämnda betänkandet från en nordisk arbetsgrupp för vissa medbor

garskapsfrågor. Promemorian remissbehandlas f. n. I promemorian föreslås 

att kvalifikationstiden för att få svenskt medborgarskap sänks från sju till 

fem år vid naturalisation och vid nordisk medborgares förvärv av svenskt 
medborgarskap genom anmälan. Nordisk medborgare. föreslås kunna na

turaliseras redan efter två års hemvist här i stället for som nu efter tre 

år. Vidare föreslås bl. a. att försörjningsvillkoret skall tas bort och att lagen 

ändras så att barn, som föds av svensk moder inte skall kunna bli statslöst 

vid födseln. Proposition om ändring av medborgarskapslagen avses komma 

att företiiggas riksdagen under våren. 

Under t1ren 1970-1974 har ca 60 300 utliinningar t:'tu svenskt medbor
garskap. Av dessa är inemot 36 000 nnrdbor. 

Lnder det senaste budgetaret har omfallande insatser gjorts frän S\'ensk 
sida for att bereda llyktingar en fristad i v[1rt land. N;ira I 100 personer. 

har d:irvid förts över till V<trt land fr[111 fr:imst latinamerikanska l:inder. Ckks[t 
under innevarande budget[ir inriktas insatserna viisentligcn pt1 dessa liinder, 
ef'tersom hjiilpbehoven synes \'ara mest akuta diir. 

Omfattningen av invandringen av utliindska medbmgare under ären 
1970-1974 framgår av följande sa 111 ma nstiil In i ng. 

Ar Bruttoinvandring Utvandring Net toinvanclring 

Totalt l\ordbor Icke- Totalt · '.'<ördbor Icke- Totalt Nordbnr 
nordbor nordbor 

1970 73 600 48 000 25 600 21 300 . 15 600 5~700 52 200 32 300 
1971 38 700 20 700 18 000 31 400 23 800 . 7 600 7 400 -3 000 
1972 25 600 13 600 12 000 32 300 22 200 10 100 -6 700 -8 600 
1973 24 900 12 700 12 200 30 200 20 000 10 200 -5 400 -7 400 
1974 31 900 18 000 13 900 20 200 13 .900 6 300 11 800 4 200 

kkc-
nordbnr 

19 900 
10400 
I 900 
2 000 
7 600 
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Den avmattning i efterfrågan på arbetskraft som inträdde under senare 
delen av år 1971 och som stod kvar under åren 1972 och 1973 gav upphov 

till en markant föriindring av emigrationstalen under denna tid i förhållande 
till den höga nettoinvandringen åren närmast dessförinnan. En bidragande 
orsak till förändringen torde emellertid också ha varit att benägenheten att 
återvända till hemlandet Ur störst under de första åren efter invandringen. 
Tillgängliga undersökningar tyder på att 25-30 '!f, av dem som har invandrat 
ett visst år har föerutvandrat inom en treårsperiod därefter. Av de drygt 
134 000 utliinningar. som invandrade under åren 1969 och 1970 hade närmare 
48 000 liimnat v1irt land l. o. m. år 1973. 

Migrationen till och från Sverige under år 1974 resulterade i en 

nettoinvandring om ca 12 000 personer. Vidare kan noteras att nettoinvand
ringen från Danmark uppgick till 4 900 personer mot ett utvandringsöver
skott om I 100 finliinc!are. 

Under de första elva månaderna 1975 invandrade enligt preliminära upp
gifter 35 900 utliinningar medan 18 100 liimnadc landet. Nettot blev således 

17 800 personer. Av dessa var 6 700 danskar och 4 100 finländare. 
Expertgruppen for vissa 1igenarfrägor har i promemorian (Os A I 975:8) 

Zigenare i Sverige för.::slagit iltgiirder för utomnordiska zigenare. Prome
morian har remissbehandlats. I det följande föreslå~ åtgärder för såviil 
utomnordiska som finska och svenska zigenare. Härutöver föreslås viss perso
nalförstiirkning hos statens invanclrarverk, ökade medel för bidrag till bl. a. in
vandrarorganisationeroch en vidgad flyktingverksamhet. 

D I. Statens invandrarverk 

1974175 
1975176 
1976/77 

Utgift 
Anslag 
rörs lag 

18 801 446 

24 650 000 
28 815 000 

Statens invandrarvcrk iir central förvaltningsmynclighet för invandrar- och 
medborgarskapsfrågor i elen mån de inte ankommer på annan myndighet. 
Verket har att fullgöra de uppgifter som enligt utliinnings- och medbor
garskapslagstiftningen samt annan förordning ankommer på elen centrala 
utliinningsmyndighct som avses i 3 ~ utlänningslagen <1954: I 93>. Verket 
skall vidare fortlöpande bevaka behovet av samt föreslå och samordna åt
gärder till förmån för invandrare och språkliga minoriteter. 

Invandrarvcrket leds av en styrelse. Chef för verket iir en generaldirektör. 
Inom verket finns fem byråer. Dessa är tillståndsbyrån. medborgarskaps
byr<'\n, samordningsbyrån. informationsbyrån och administrativa byrån. 

Dessutom finns en registerenhet. Till verket lir knutet utlänningsnlimndens 
kansli. 
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Personal 
I Jandläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Lönekostnader 
al Avlöningsförmåner m. m. 
b) Ersiittning för konsultuppdrag 
Sjukvård 
Reseersättningar 
diirav utomnordiska resor 

Lokalkostnader 
Expenser 
därav representation 

Automatisk databehandling 
Översättningskostnader 
Utbildnings- och instruktions-
verksamhet 
Rationaliserings- och ut veck-
lingsarbete 

1975176 

97 
123 
220 

16075000 
120 000 
88 000 

917000 
( 18 000)1 

2 102 000 
I 993 000 
( 5 000) 

2 425 000 
600 000 

65 000 

265 000 

24 650 000 

Berliknad ändring 1976/77 

Invandrar
verket 

+ 21 
+ 16 
+37 

+ 5 804 000 
+ 12000 
+ 7000 
- 447 000 

(+ 2 000)' 
+ 563 000 
- 365 000 

(+ I 000) 
+ 341 000 
+ 60000 

+ 50000 

55 000 

+ 5 970 000 

Föredra
ganden 

+ 4 
+ 8 
+ 12 

+ 4 225 000 
+ 15 000 
+ 7 000 
- 495 000 

(- 8 000) 
+ 635 000 
- 524 000 

(+ I 000) 
+ 237 000 
+ 70000 

+ 35 000 

40000 

+ 4 165 000 

I Beloppet avser utrikes resor under budgct<lret 1975/76. 

Srarens inwmdrarverk 

I. Pris- och löneomräkning 4 282 000 kr., varav 437 000 kr. avser höjt lö
nekostnadspåliigg. 
2. I fråga om 0-alternativet anför verket att mål och riktlinjer för invandrar
och minoritetspolitiken nyligen har lagts fast (prop. 1975:26. Inll 

1975:6, rskr 1975: 160). varvid verkets organisation iindrades och utvidgades. 

Någon nedskärning av resurserna för anpassningsverksamheten iir diirför 
inte möjlig. En minskning av den personal som disponeras för handläggning 
av ärenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen skulle 
främst medföra ännu längre handläggningstider. 

3. Beträffande frågan om att inom oföriindrad resursram omfördela per
sonalen framhåller verket att bl. a. specialinriktningen av många t.iiinster 
till följd av verkets vitt skilda arbetsuppgifter omöjliggör en sådan åtgärd. 
4. För verkets skilda arbetsenheter föreslår verket följande föriindringar. 

Tiffsrå11dsbrrd11. U ndcr budgetåret 197 417 5 handlades ca I 0 000 t i I lstånds
ärenden färre iin under budgetåret 1973174. Minskningen utgjordes av friimst 
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viscringsiirendcn (-13 000) samtidigt som mera arbetskrävande iircnden 
ökade ( + 3 000). Antalet riiltshjiilpsiirenden och flyktingärenden - vilka be
tecknas som kvalificerade - ökade till ca 2 300 vid ingången av innevarande 

budgetår mot ca 1 700 budgetåret innan. Antalet balanserade tillstånds
ärenden var ca 8 000. Bala.nsen innebiir en betydande extra arbetsbelastning. 
eftersom den medför ett stort antal förfrågningar. Av balansen utgjordes 
närmare 700 ärenden av kvalificerade avlägsnandeärenden. 

För arbetsuppgifterna inom tillståndsbyrån krävs ytterligare två handliig
gare ( + 206 000 kr.). Hiirutöver bör nuvarande tillfälliga förstärkning om 
tre handläggare få disponeras också under niista budgetår. För utskrifter 

av remissutlåtanden. skrivelser och protokoll i kvalificerade ärenden m. m. 
krävs ytterligare tre kvalificerade bitriiden (+ 193 000 kr.). Sammanlagt för 
tillståndsbyrån behövs därmed ytterligare 399 000 kr. 

;\,frdhorgarskapsbyrdn. Den omfattande invandringen under mitten och 

slutet av 1960-talet har medfört en kraftig ökning av antalet ansökningar 
om svenskt medborgarskap. Budgetåret 1972/73 inkom ca 6 600 ansökning

ar, 1973/74 ca 8 000 och 1974175 ca 10 400. Detta har medfört att antalet 
oavgjorda ärenden den I juli 1975 uppgick till ca 6 900 mot ca 4 800 ett 
år tidigare. Bidragande orsaker till att antalet oavgjorda ärenden har ökat 
har vidare varit att ärendenas svårighetsgrad har ök<H kraftigt och att verket 
har övertagit vissa ärenden från liinsstyrelserna. 

För att hindra att ärendebalansen växer ytterligare och om möjligt minska 
den bör byrån tillföras personalförstiirkningar om sammanlagt två hand
liiggare och fem assistenter för berednings- och utredningsuppgifter m. m. 
<+ 458 000 kr.). 

Sa111ordni11gshyrd11. Byrån inriittades den 1 juli 1975 och övertog då mer

parten av de arbetsuppgifter som fram till dess läg på anpassningsbyrån. 
vilken samtidigt upphörde. Genom riksdagens bes rut (prop. 1975:26, In U 
1975:6. rskr 1975: 160) har till den nya byrån lagts ytterligare uppgifter var
jämte medel har anvisats för sammanlagt 29 tjänster. Verket begiir nu att 
byråns skilda sektioner skall tillföras ytterligare sammanlagt elva tjänster 
enligt följande, nämligen 

kommunsektionen. arbetsmarknadssektionen och sektionen för organi
sationskontakter vardera en handliiggare och ett kvaFficerat bitriide, 

utbildningssektionen två handliiggare och ett kvalificerat bitriide. 
sektionen för myndighetskontakter och konsulentsektionen vardera en 

handliiggare ( +969 000 kr.). 
/nfiJrmariomlnTdn. Också denna byrå inriittades vid ingången av inne

varande budgetår och tillfördes diirvid 21 tjänster. Byråns uppgifter angavs 
i prop. 1975:26 vara planering och produktion av information till och om 

invandrare. För dessa arbetsuppgifter begiir verket ytterligare sammanlagt 

tio tjiinster, som föreslås fördelade enligt följande. 
Byråledningen bör förstiirkas med en kvaliliceracl tjänst för att· avlasta 

byråchefen vissa arbetsuppgifter. 
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Verkets presstj:inst bör tillföras en handläggare med uppgift att v:ira bi
tr:idande pressombudsman. 

Dokumentations- och servicesektionen bör tillföras tre handl:iggare och 
ett kvalificerat bitriide. 

Pmduktionssektionen bör förstiirkas med tre handl:iggare och ett kva

lificerat bitriicle. En av hanclliiggarna avses för verkets facktidskrift Ny i 

Sverige. Sammanlagt behövs ytterligare 912 000 kr. till informationsbydn. 
Adminim-atim hyrån. För vissa sektioner inom byrån begiirs iinclringar av 

personalresurserna enligt följande. 

Personalsektionen, Under budgetåret 1976177 kommer stora insatser att 

kriivas för rekrytering, introduktion och utbildning. av ett stort antal ny

anstiillcla. Vidare bedöms behovet av kurativa insatser i samband med.flytt

ningen till Norrköping att bli stort. För att förstiirka eljest tillgiingliga resurser 

bör medel för tillfällig förstärkning av sektionen anvisas för .budget<\ret 

1976177. 

Kontorsclriftsektionen. Verkets arkiv bestärav ca en miljon personakter. 
Av dessa :ir ca 250 000 aktuella. I lancllingarna ·utgör underlag fi:ir· verkets 

beslut i iirenden enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen och. 

är sekretessbelagda. För att handha det löpande arbetet i arkivet- finns enligt 
organisationsplanen tre tjänster för biträden. varav ett kvalificerat. 

Arkivets omfattning, f. n. ca 7 800 hyllmeter, och centrala betydelse för 

elen löpande verksamheten motiverar en tjiinst som arkivföreståndare (by-: 

råintenclent) med uppgift att svara för arkivarbetet, gallringar och avstiill

ningar från närarkiv m. m. Vid bifall till yrkandet kan den nuvarande t_Hins
tcn för ett kvalificerat biträde dras in. Den yrkade tjänsten motsvarar di:n 
extra t.iiinst. som verket har f. n. för att organisera och leda arbetet mi:d 
flyttningen av verkets arkivhandlingar. 

I Norrköping kommer en gemensam telefonviixel att finnas för invand
rarvcrket. lurtfortsvcrket och Kungsängcns llygplats. Viixeln kommer att 
vara installerad i invandrarverkets lokaler och skall administreras av verket. 
För skötseln av växeln beräknas sammanlagt åtta tjiinstcr, varav en fö

reståndare. F. n. har invanclrarverket och luftfartsverket vartdera tre tele
fonisttjänster. Avsikten iir att luftfartsverkets telefonisttjänster skall föras 

över till invanclrarverket i anslutning till flyttningen. Detta inneb~ir att fem 

telefonisttjänster bör tillföras verket. Härutöver begiir invandrarverket att 

luftfartsverkets andel av kostnaderna för driften av viixeln far tillgodoföras 

invandrarverkets anslag. 

Verket utreder f. n. frågan om central diarieföring. En diaric-dossierplan 
över de iirenclen som inte registreras i verkets ADB-system skall föreligga 

vid årsskiftet 1975176. Verket utgår härvid från att central diarieföring skall 
införas och begiir därför en tjänst för registratorsuppgifter. 

För skilda arbetsuppgifter begär verket dessutom medel för tre tjrinster 

för kvalificerade bitriiclen. Sammanlagt behövs ytterligare 447 000 kr. till 

administrativa byrån. 
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5. R1·.11·Nsd1111i11gc1r. Anslagsposten bör riiknas upp med 150 000 kr. för 
kostnader för ökat antal ljiinsteresor Norrköping-Stockholm. Avtalsenliga 
ersiittningar till personal på grund av verkets omlokalisering beriiknas kriiva 
ytterligare 195 000 kr. För personalresor, bohagsflyttningar och omstatio
neringskostnader har fö.r budgetåret 1975176 anslagits sammanlagt 816 000 
kr. i form av engångsanvisning. Anslagspostcn kan diirför minskas till nästa 
budgetår (- 447 000 kr.). 

6. L11ka/ko1·111c1dcr. Under anslagsposten bör· I 0 000 kr. anvisas för lokalkost
nader i Stockholm i samband med sammantriiden m. m. 

7. F\"{)('11scr. För inköp itv litteratur.och tidskrifter yrkas ytterligare 30 000 
kr. Telefonkostnaderna beriiknas stiga med 60 000 kr. pä grund av flyttningen 
till Norrköping. Ytterligare 50 000 kr. krävs för tryckning av personaltid
ningen SIV-nytt. Avtalsenliga crsiittningar till personal för duhbelhyror be
riiknas till 60 000 kr. För övriga expenser bcriiknas ytterligare 119 000 kr. 
För innevarande budgettir har 865 000 kr. anvisats under anslagsposten för 
omlokaliscringskostnader. För anslagspusten som helhet kan diirför medels
behovet minskas (- 36~ 000 kr. l. 

8 . .4.111oma1isk dc11ahcha11d/i11g. De totala kostnaderna för drift av SU-sy
stemet beriiknas till 2 766 000 kr .. vilket innebär en ökning med 341 000 
kr. I totalbeloppet ingår 240 000 kr. för maskinell bearbetning av s. k. ar
betsgivaranrniilningar. Av ökningen hänför sig 104 000 kr. till en utökning 
av antalet bildskiirrnsterrninaler med fyra till sammanlagt 28. 

Fiirec/rc1g<111r/1•11 

Det stora antalet balanserade iirenden enligt utliinnings- och medborgar
skapslagstiftningen motivernr att ytterligare personal tillförs invandrarverket. 
För tillstånclsbyrfo beriiknar.iag medel för tillnillig förstiirkning-motsvarande 
en tjiinst -av den handliiggande personalen. Vidare bör byrån ocksä under bud
getåret 1976177 få disponera nu varande till fall iga frirstiirk ning om tre handliig
gare. Medborgarskapsbyrån bör tillföras en handliiggartjiinst och en biträ
destjänst. Jag beräknar medel hiirför liksom för ytterligare tillfällig förstiirk
ning motsvarande en handliiggare utöver eten tillfalliga forstiirkning som 
verket r. n. förfogar över för dessa uppgifter. 

För att kunna öka insatserna i fräga om samordning och planering av myn
digheternas anpassnings- och informationsätgiirder till förm[m för skilda in

vandrar- och minoritetsgrupper bör samordningsbyrån tillföras ytterligare 

sammanlagt fyra tjänster för handläggare och övrig personal. Jag har därvid 
beaktat behovet av personal för bl. a. den samordningsuppgift som. enligt 
vad jag återkommer till i det följande (S. 160), skall ligga på invandrarverkct 
när det gäller åtglirder för etc skilda zigenska grupperna i vårt land. 

Vidare l"örnrclar,iag.att admini~trativa byrän till förs sammanlagt sex t_iiinster. 
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varav en för uppgiften att förestå verkets arkiv, fyra för den med bl. a. luftfarts
verket gemensamma telefonväxeln och en för biträdesuppgifter. Dessutom be

räknar jag medel för tillfällig förstärkning motsvarande en handläggare på 
byråns personalsektion för främst utbildningsuppgifter under budgetåret 

1976177. 
Med hiinvisning i övrigt till sammanställningen beräknarjag medelsbehovet 

under anslaget till 28 815 000 kr. Jag har därvid räknat med ökade medel för 

bl. a. inköp av litteratur m. m. för dokumentation rörande invandrarfrågor 
samt för framstiillning av verkets personaltidskrift. Vidare har jag riiknat med 
att luftfartsverkets andel av kostnaderna för driften av telefonväxeln skall till

godoföras anslaget. 
Jag hemställer. att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sratcm inval/(/r(llverk för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 28815000 kr. 

D 2. Åtgärder för flyktingar 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

31 798 143 
20 995 000 
32 325 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS upp

tagna programmet Åtgärder för flyktingar. Programmet består av delpro
grammen Överföring av flyktingar och Omhändertagande av flyktingar. 

1974175 1975176 1976177 
Utgift Anslag Beräknad ändring 

AMS Före-
dragandcn 

Överföring av 
flyktingar 2 562 000 500000 + I 000000 + 875 000 

Omhändertagande av 
flyktingar 26 438 000 18 500000 + 11 300000 + 9 950 000 

Förvaltnings kost nadcr 2 798 000 I 995 000 + 705 000 + 505 000 

31798000 20 995 000 + 13 005000 +Il 330 000 

AMS 

Överföring av flyktingar. Den kollektiva överföringen av 
flyktingar och med dem jämställda omfattade under budgetåret 1974175 
ca I 080 personer. Av dessa kom ca 670 personer från länder i Sydamerika 
och ca 21 O från flyktingläger i Österrike. I totalsiffran ingick vidare ett mindre 
antal socialt handikappade zigenare, som överförts från länder i Europa. 
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Styrelsen räknar med att verksamheten under budgetåret 1976177 kommer 
att omfatta överföring av ca 1 000 flyktingar. 

AMS får kontinuerligt ansökningar från överförda eller enskilt inresta 
flyktingar om att bekosta resorna för deras medellösa nära anhöriga från 
vistelselandet till Sverige. Styrelsen anser det från humanitlir synpunkt an
geläget att tillgodose önskemålet om sammanföring av familjerna. Verk
samhetens omfattning går inte att beräkna, eftersom behovet av samman
föring växlar avsevärt från tid till annan beroende på bl. a. antalet mottagna 
flyktingar och flyktingströmmarnas sammansiittning. På grundval av det 
behov av sammanföring som har funnits under senare år, beriiknar styrelsen 
att ca 200 nära anhöriga kan behöva foras över till Sverige under niista 

budgetår ( + I milj. kr.). 
Omhändertagande av flyktingar. Under budgetåret 

1974175 har förutom de niimnda överförda personerna ytterligare drygt 800 
enskilt inresta utlänningar, som av invandrarverket har jämstiillts med flyk
tingar, tagits om hand på styrelsens permanent inrätlade mottagningsfor
läggningar i Alvesta, Moheda och FICn och på andra tillfälliga förliiggningar. 

Antalet inkvarteringsdagar uppgick till ca 111 000, varav ca 22 600 i tillfälligt 
förhyrda förläggningar. Kostnaderna uppgick till sammanlagt ca 21.3 milj. 
kr. Härtill kom 5,1 milj. kr. i form av rese- och starthjiilp i samband med 

arbetsplacering m. m. 

För budgetåret I 976177 beräknar styrelsen medels behovet under delpro
grammet till 29,8 milj. kr. för omhändertagande av sammanlagt ca 2 200 
personer, varav ca 200 niira anhöriga och ca l 000 enskilt inresta personer, 
som jämställs med flyktingar. Styrelsen riiknar med att ca 140 000 inkvar
teringsdagar kommer att behövas ( + 1 I .3 milj. kr.). 

Det totala medelsbehovet under budgetåret I 976177 för programmet Åt
giirder för flyktingar inkl. programmets andel av AMS förvaltnings
kostnader beriiknas till 34 milj. kr. (+ 13 milj. kr.). 

Fiiredraga111/en 

Som framgått av min tidigare redogörelse har omfattande insatser gjorts 
också under budgetåret 1974175 för att ge flyktingar en fristad i värt land. 
Verksamheten har främst inriktats på flyktingar frt111 Chile och vissa kring
liggande Hinder dit flyktingar i storutstrlickning har begett sigel'terstatskuppen 
i Chile. Efter samråd med FN:s flyktingkommissariat·· har vidare 

bl. a. flyktingar med skilda former av handikapp mns över från flyktingläger 
i Österrike. 

Under hösten 1975 har AMS bemyndigats att ta hand om enskilt inresta 
assyrier, som - utan att anses som flyktingar - har bedömts ha särskilda 
skiil att få stanna här i landet. Flertalet har kommit frän Turkiet och sökt 

sig till friimst Södertiilje. dlir de inte har kunnat arbetsplaceras. Beslutet 

innebär. att AMS för erbjuda dem som sa önskar plats i mottagningsförlligg-
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ningar och där ge dem samma omhiinclertagancle som tillkommer flyktingar, 
varefter arbetsplacering sker. Kostnaderna för dessa insatser bestrids från 
förevarande anslag. 

Det Lir f. n. inte möjligt alt niirmare bedöma behovet av överföring av 
tlyktingar till vårt land eller i vilken utsträckning åtg~irder i övrigt som 

bekostas l'rän anslaget. behöver vidtas under budgetåret 1976/77. Jag riiknar 

emellertid med att överföringen av flyktingar kommer alt omfalla drygt 
ett tusental personer. Inom denna ram bör ocks[1 elen uttagning kunna göras 

av utomnordiska. socialt handikappade zigenare, som jag återkommer till 

i det följande. Likasä bör medel från anslaget kunna disponeras för att be

strida resekostnaderna !'rån vistelselandet till Sverige för ett antal medellösa 

niira anhöriga till tlyktingar som vistas hiir. 
Jag l(iron.Ltr att anslaget l(irs upp med 32 325 000 kr. för budget[1ret 

1976/77. Diirvid förutsiitler jag att regeringen kan besluta om överföring, 

omhiindertagande och övriga åtgiirder som bedöms nödviindiga. Vidare utgår 

jag från att anslaget liksom hittills skall kunna användas för bidrag till hem
resa l(ir medellösa utomnordiska medborgare. som inte har fiitt lillständ. 

att vistas och arbeta hiir. 

Med hiinvisning till sammanstiillningen i det föregående hemstiiller,.iag 

att regeringen föreslår riksdagen 

att till ..f1giirderfiir !lv/.:.ri11gar för budgetåret 1976/77 anvisa ett får
slagsanslag av 32 325 000 kr. 

D 3. Atgärder för irH·andrart• 

1974/75 l.Jtgit't 1 4 522 542 Reservation 379 485 

1975/76 Anslag 6 400 000 

1976/77 Förslag 7 575 000 

1 A vscr anslaget .-\npassnings:ng;irdi:r för invandrare-

Frän anslaget utglir bidrag för att tiicka underskott hos elen stiftelse. som 

ger ut Invandrartidningen.- Vidare bekostas från anslaget sådana åtgiirder 

i övrigt till förmån för invandrare och språkliga minoriteter. for \"ilka medel 

inte står till förfogande i annan ordning. 

Stiftelsen lnvandrartidningen och statens invandrarverk har inkommit 

med framsliillningar rörande anslag fiir dessa iinc!amål under budgetåret 

1976/77. 

Expertgruppen for vissa 1igenarfrågor1 avl~imnade i september 1975 

I Riksdagslcdamntcn lforj<: '.'Jilssnn. 1Jrdfårandc. byråcheferna lngi:mar Andersson. 
I l{1kan E. I IM,;anssun. Karin Isacsson uch Gunnar Oldcrin samt undervisningsråden 
Bengt Jac·ubson och I Liraill Vn::tharrnnar. 
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promemorian (Os A 1975:8) Zigenare i Sverige. Expertgruppen tillkallades 
med stöd av bemyndigande den 24 oktober 1969. för att utreda levnads
förhållandena m. m. för utomnordiska zigenare samt överviiga och ta initiativ 
till åtgiirder som gör det möjligt för dem att få en med övriga invandrare 
j~imförbar stiillning i samhället. · 

Promemorian har remissbehandlats. Yttranden har avgetts av rikspolis
styrelsen. socialstyrelsen. statskontoret. skolöverstyrelsen. statens in

stitut för liiromedclsinformation. statens kulturråd. Al'vlS. statens invan
d rarverk. bostadsstyrelsen. länsstyrelserna i Stockholms. Kronobergs. Mal
möhus. Göteborgs och Bohus. Älvsborgs. Västmanlands och Norrbottens 

!:in, barnomsorgsgruppen (S 1973:07). kommunalekonomiska utredningen 

(Fi 1971:08). 1974 års lärarutbildningsutredning IU 1974:04). folkhögsko
leutredningen (lJ 1972:08) och delegationen IB 1975:01) för beredning av 

frågor angående särskilda åtgiirder i vissa bostadsoimåden med uthyrnings
svårigheter. 

Vidare har yttranden avgetts av Botkyrka. Haninge, förfalla. Eskilslllna. 
Norrköpings, Jönköpings. Landskrona, LUnds. ·Malmö. Göteborgs, Örebro, 
Yiisteräs och Umeå kommuner. Svenska kommunförbundet, LO, Centralor
ganisationen SACO/SR, TCO. SAF, Svenska röda korset. Folkbildningsför
hu ndet, Sveriges all miinnyt tiga bostadsforetag (SA BO). Koi11 mu nal förbundet 
för Stor-Stockholms bostadsförmedling. Sveriges Socionom förbund. Riksför
bundet för personal vid invandrarbyråcr (RIB). Finska zigenarföreningen i 
Stockholm och Zigenarflyktingarnas förening i Sverige. Skolöverstyrelsen. 
liinsstyrclserna i Stoekhol ms, Kronobergs, Malmöhus och Älvsborgs län s~lriu 
vissa kommuner har bifogat yttranden från ett antal myndigheteroch organ. 

I det följande redovisas anslagsframställningarna samt expertgruppens för
slag rörande zigenare jämte remissyttranden i anslutning härtill. 

I. Bidr:1g 1ill stif
telsen lnvandrar-
1iuningen 

2. Hidrag till invand
rar- och minoritcts
organisationers 
verksamhet 

3. Hidrag till av
gr~insade rirojckt 
111.m . 

.+. Inrormationsvcrk
samhct 111. 111. 

1975176 

I 800 000 

I 600 000 

2 200 000 

800 000 

6 400 000 

Beräknad iinclring 1976177 
-----------·----
Invandrar
verket 1 

+ 627 000 

+ 760 000 

+ 920 000 

+ 820 000 

+ J 127 000 

1-öre
clraganden 

+ 325 ono 

+ 2()(1()()() 

+ .+OOOOU 

+ ~50 000 

+ 1·1750011 

I Anslagspostcn I ber~iknad av stiftelsen lnvandrartidningen 
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St i/iefw•11 /J /\'atulrart ic/11 inr.en 

Pris- m:h löneomriikning 315 000 kr.. varav 25 000 kr. avser höjt löne
kostnadspåHigg. 

lnvandrartidningen ges r. n. ut på sex språk. n~im\igen finska. grekiska. 

italienska. serbokroatiska. svenska och tyska språken. Tidningen utkommer 
med 45 nummer per år. Den svenska editionen samt 20 nummer av de 
linska och serbokroatiska editionerna omfattar åtta sidor medan resterande 
nummer och övriga editioner omfattar fyra sidor. En mindre prenun1era

tionsavgift tas ut. Antalet prenumerationer uppgår till ca 38 500. varav 8 500 
avser den svenska editionen. 

Vid några tillfällen årligen utges spel·iella \l.::manummer i samverkan med 
någon eller några centrala myndigheter, som diirvid sjiilva svarar for de 
merkostnader som uppstär vid utgivningen. Temanumren distribueras till 
i princip samtliga invandrare fr{m berörda sprfikumrftden. 

Som komplement till lnvandrartidningen ger stiftelsen ut en månads

bulletin på högst sex språk som inte tlicks av den övriga tidningsverksam
heten. Bulletinens upplaga uppg(tr f. n. till ca 7 500, exemplar och s~inds 

ut kostnadsfrill till den som har anmiilt sitt intresse hiidor. 
Stiftelsen föreslår en utvidgning av de finska och grekiska editionerna 

på så siitt att den finska e_ditionen skall omfatta åtta sidor varje nummer 
och den grekiska åtta sidor vartannat nummer. Vidare !Oreslår stiftelsen 
att lnvandrartidningen .utvidgas med ytterligare en spr;1kedition. Stiftelsens 
förslag ber~iknas medfiiraatt underskottet i tidningsverksamhetenökarfrån \ .8 
milj. kr. till drygt 2,4 milj. kr. 

R l'llliSS\'ltrafll/(' 

Statens invandrarverk tillstyrker stiftelsens forslag. 

Stat<'llS im·a11dra11'l'f"k 

I. PrisomrHkning 460 000 kr. 

2. Bidrag till i11ra11drar- och 111i11oril<'t.w11ga11isa1io11Ns l'C'rksa111lw1. Organi
~ationsbildningen bland invandrare och minoriteter ~ir under stark utveck
ling. Organisationerna behöver resurser får att bygga upp en viss admini

stration. Organisationer, som nu kan få endast bidrag till avgriinsade projekt 
m. m. dntas inom en snar framtid uppt~·lla kraven för kominuerligt stöd 
i form av Yerksamhctsbidrag. Mot denna bakgrund förcsläs en uppriikning 
av anslagsposten frtin I 600 000 kr. till 2 360 000 kr. 

3. Bidrag 1ill a1·griimaclc pmil'kl 111. 111. Projektbidrag kan u\gå till bl. a. 
kommuner under vissa fi.irutsiittningar. Bidragsbchovet för kommuner iir 
utomordentligt stort och tillgängliga medel iir helt otillriil'kliga. Bl. a. pä 
grund hiirav begiirs ytterligare medel. 
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4. /11fi1r111mi1111wl'l"km111/w1 111. 111. Under anslagsposten beriiknas för bud
getåret 1976/77 I 155 000 kr. for publikationsverksamhcl innefattande medel 
för bl. a. produktion av sUrskilda studiehiiften om utvandrarliinder och av 
studiematerial om aktuella invandringsfrågor. utgivning av facktidskriften 
Ny i Sverige samt för samordningsprojektet lnvandrarpaketct, som produ
ceras tillsammans med vissa andra myndigheter. Vidare ber1iknas 285 000 
kr. för seminarier och konferenser för olika grupper i samhiillet. vilka kom
mer i kontakt med invandrarfrågor. 

Depar1<.'111e111sprom<'111oria11 (/)s A 1975:1?) 7igc11arc i S\'erige 

Expertgruppen för vissa zigenarfrågor tillkallades med stöd av bemyn
digande den 24 oktober 1969. Expertgruppen har haft till uppgift att utreda 
levnadsförhållandena m. m. för utomnordiska zigenare som har fått uppe
hållstillstånd samt all överväga OL'h ta initiativ till åtgärder. som gör det 
möjligt för dem att få en med övriga invandrare jUmförbar stUllning i sam
hället enligt de riktlinjer som gäller for den reglerade invandringen. 

År 1971 fick expertgruppen vidare i uppdrag att överväga och ge förslag 
om dels lämpliga former för uttagning och överföring till Sverige av socialt 
handikappade utomnordiska zigenare, dels ett handlingsprogram för deras 
omhändertagande, utbildning och anpassning här i landet. 1 departements
promemorian (Ds In 1971:2) Organiserad invandring av vissa zigenare läm

nade expertgruppen förslag till försöksverksamhet rörande organiserad in

vandring av utomnordiska zigenare innefattande förslag om bl. a. formerna 
för uttagning, information i uttagningslandet och om mottagning här i lan

det. 
Försöksverksamhet med organiserad överföring av zigenare påbörjades 

år 1971. då AMS fick i uppdrag att i samråd med socialstyrelsen. statens 
invandrarverk och expertgruppen ta ut ett antal socialt handikappade ut
omnordiska zigenare samt att efter deras ankomst till Sverige sörja för deras 
inkvartering och tlirsta omh1indenagande. Vidare lick AMS bemyndigande 
att i samråd med bl. a. expertgruppen som försöksverksamhet t.v. tilliimpa 
bestämmelserna om bistånd åt flyktingar jiimväl för organiserat överförda 
zigenare. 

I den nu framlagda promemorian redogör expertgruppen för den sedan 
år 1971 bedrivna försöksverksamheten bland utomnordiska zigenare och 
föreslår olika åtgiirder inom skilda samhUllsområden för såviil or
ganiserat överförda som enskilt invandrade utomnordiska zigenare. 

Expertgruppen anser all m å I e n för arbetet med zigenare viil överens
stämmer med de mål statsmakterna har satt upp for den svenska invandrar
och minoritetspolitiken och som har formulerats med utgångspunkt i be
greppen jämlikhet, valfrihet och samverkan. Atgiirder till förmän för zi
genarna bör i princip företas inom ramen för de åtgiirder statsmakterna 
har beslutat om för att forblittra invandrar- och minoritetsgruppers situation. 
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Zigenarna tillhör emellertid en av de socialt mest handikappade grupperna 
i vart samhälle. Enligt expertgruppens mening är det därför nödvändigt 

med speciella stöd- och hjiilpåtgärder inom arbetsmarknads-. social- och 

utbildningsområden<l för att zigenarna sk'!ll få en reell möjlighet till jäm

stiilldhet med övriga grupper i samhället. 

Expertgruppen tar först upp en principiell fråga som berör de ens k i It 

i n rest a zigenare som ansöker om uppehälls- och arbetstillstånd först sedan 

de har kommit hit. En av expertgruppen år 1970 genomförd intervjuun

dersökning bland dessa utomnordiska zigenarna visade bl. a. att handliigg
ningstiden f()r tillståndsärendena ofta hade varit mycket lång. i vissa fall 

drygt ett år. Expertgruppen anser att denna långa passiva väntan på beslut 

är så destruktiv och demoraliserande att många zigenare får stora svårigheter 
att sedan tillstånd har beviljats orka med de krav som då ställs på dem 

i fråga om anpassning till. den nya situationen. i synnerhet som många 

redan vid hitkomsten iir socialt svårt handikappade. Expertgruppen vill dLir

för understryka vikten av att den zigenare som har ansökt om uppehålls
tillstånd snarast möjligt bereds tillfalle att delta i meningsfull verksamhet. 

exempelvis viss undervisning i elementära ämnen kombinerade med ADL
triining (ADL = anp.issning till daglig livsföring). Det skall givetvis göras 

klart att den erbjudna sysselsättningen inte innebiir något löfte om att uppe

hållstillstånd kommer att beviljas. 

0 r g a n is era d ö ,. er f'ö r i n g och första omhändertagande av zige

nare har i princip skett inom ramen för den reguljiira nyktingverksamheten. 

Kostnaderna har bclnstat anslaget Åtglirder för flyktingar. Med stöd av siir
skilda bemyndiganden har AMS i samråd med socialstyrelsen, invandrar
verket och expertgruppen tagit ut och till Sverige fört över sammanlagt 
185 socialt handikappade utomnordiska zigenare under åren 1971-1974. 
Överföringar har iigt rum från Italien. Frankrike, I lolland och Spanien. AMS 
har haft ansvaret för transporten av de uttagna zigenarna från uttagnings
landct till Sverige liksom för inkvartering och första omhändertagande i 
s,·erige. Samtliga ii\'erförda· grupper har under den första tiden vistats i 
någon av Al'vtS mottagningsförliiggningar. varefter de har bosatt sig i olika 

kommuner. Under tiden på mottagningsförlLiggningen har AMS föreskrifter 

angående hjiilpverksamhct för flyktingar gällt. De vuxna har fått under

visning i liisning och skrivning, svenska. matematik, natur- och samhiills

orienterancle iimncn samt AOL-triining. De skolpliktiga barnen har antingen 
gatt i ortens grunclsl\ola eller i siirskilt anordnad undervisning pä fiirEigg

ningcn. 
Expertgruppen anser att reglerad, organiserad överföring av utomnordiska 

zigenare bör förekomma även fortsiittningsvis. Det viktigaste argumentet 
för en organiserad överföring är att det genom denna blir möjligt att i förväg 
planera liimpliga ätg~irder för zigenarnas mottagande hiir. En siirskild sam

rådsgrupp för alla zigenska fri1gor foresl~is av expertgruppen få till 

uppgif't att bl. a. bedöma de allmiinna forutsiittningarna för och ta initiativ 
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till organiserad överföring. Uttagning och överföring bör ske i grupper ett 

par gånger om året. Gruppernas storlek bör begränsas till 25-30 personer. 

Huruvida en överföring av denna omfattning bör ske måste dock prövas 
från tid till annan. Samrådsgruppen bör tillsammans med berörda centrala . 

verk ingå i en framtida uttagningsdelegation och huvudansvaret för ut
tagningen bör åvila den centrala myndighet, som har motsvarande ansvar 
för den reguljiira llyktingverksamheten. Uttagningen bör i största möjliga 

utstriickning förberedas på s. k. dossierbasis. Detta ger uttagningsdclega

tionen större möjligheter att på ett tidigt stadium göra en preliminär be
dömning av erforderliga insatser. btlde inför den kommande överföringen 
och inför mottagandet hiir. 

Vid vistelse i mottagningsförläggning är risken för institutionalisering och 

passivisering påtaglig. Expertgruppen föreslår därför att förläggningstiden 

begränsas till tre månader. Förläggningsticlen skall göras så aktiv som möjligt 

för zigenarna och förutom den teoretiska undervisningen skall den vara 

en praktisk förberedelse för kommande familjeboende. Den ordinarie per

sonalstyrkan vid förläggningen bör regelmässigt utökas med psykolog och 

familjepedagog. 
De zigenare som under efterkrigstiden har invandrat till Sverige har i 

stor utsträckning gjort detta för att kunna få fast bos ta cl. Vid elen in
tervjuundersökning som expertgruppen gjorde år 1970 bland utomnordiska 

zigenare ansågs detta vara huvudanledningen till invandringen hit. Anskaff

ningen av bostiicler har främst skett genom medverkan från resp. social

förvaltningar. För flykting som arbetsplaceras från någon av A\1S mot
tagningsförliiggningar skall liinsarbetsniimncl svara för bostadsanskalTningen. 

Ca 85 ':'i, av de utomnordiska zigenarna i Sverige omfattas av de särskilda 

bestämmelserna för tlyktningar. 

De enskilt invandrade zigenarna, som kom till Sverige före år 1970, sökte 
sig undantagslöst till Stockholm eller Malmö tfär de största grupperna fort
farande finns. De organiserat överförda zigenarna är bosatta i ett 15-tal kom

muner. Bostaclsplaceringen för dessa har förberetts under den tid de har 
vistats på mottagningsförläggning. Vid val av vilka kommuner som skulle 
tillfrågas har i första hand sådana diir det linns :\\-JU-center kommit 

i fråga för att möjliggöra en omedelbar fortsiittning av de vu.xna zigenarnas 
utbildning. 

Expertgruppen anser att zigenarnas, liksom övriga invandrares och mi

noritetsgruppers bostadsförhällanden i princip bör behandlas inom ramen 

för de generella bostadspolitiska åtg1irder. som har föreslagits av boende
och finansieringsutreclningarna. Det finns dock skiil att understryka det spe

ciella ansvar som åvilar kommuner. bostaclsbolag och hyresviirdar. niir det 

giiller att medverka till acceptabla boendeförhållanden för en i sä mänga 

avseende resurssvag grupp som elen zigenska. 

F a m i I je p e cl ag o g is k verksamhet har - som försöksverksam-
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het - bedrivits bland utomnordiska zigenare sedan är 1970. Kungl. \1aj:t 
bemyndigade socialstyrelsen att fr. o. m. den I juli 1972 ersiitta kommun 

för Himnad hjälp till överförda utomnordiska zigenare avseende bl. a. kost
nader i samband med personella insatser i syfte att underlätta zigenarnas 
anpassning till svenska förhållanden. Organiserat överförda zigenska familjer 
har alla någon kontakt med familjepedagogisk verksamhet. medan endast 
ett mindre antal familjer bland de spontant invandrade zigenarna har haft 
sådan kontakt. En förutslittning för att kommunerna skall fit statsbidrag 
för familjepedagogisk verksamhet iir att zigenarna är klassificerade som nyk

tingar eller cWrmecl jämstlillcla. 
Familjepedagogerna lir anstiillda av kommunen. I initialskedet med arbetet 

hos zigenarna har en rad praktiska ätglirder dominerat pedagogens verk
samhet. Det har t. ex. varit fråga om att !lira zigenarna elementlira rutiner 
såsom skötsel av lligenhet. inköp av mat varor och andra förnödenheter. 
Vidare har det varit nödviindigt att bygga upp goda relationer med daghem. 
lekskola. grundskola. vuxenskol:.i m. m. Ln viktig uppgift för familjepe
dagogen som kvarstår under lång tid är att hos både zigenare och svenskar 
öka insikten om de skilda kulturerna. 

Expertgruppen anser att den familjepedagogiska verksamheten är vär
defull för att stödja zigenarna och framhåller att det utan denna verksamhet 
hade varit svårt att överhuvudtaget ta emot de zigenska familjerna. Ex
pertgruppen förordar därför att det familjepedagogiska arbetet upphör att 
vara försöksverksamhet och fortsiittningsvis skall stå till förfogande för zi
genare. som är i behov av detta stöd. Vidare utgår expertgruppen ifrån 
att staten i fortsättningen ersätter kommun för verksamheten. Socialstyrelsen 
bör ges i uppdrag att svara för familjepedagogernas vidareutbildning samt 
att lösa handledarfrågan. 

I lagen ( 1973: 1205) omförs ko I ev er k sam het stadgas att barn, som 
av fysiska, psykiska. sociala, spräkliga eller andra skiil behöver särskilt stöd 
i sin utveckling. så långt som möjligt skall beredas plats i förskola redan 
före sex ärs ålder. I motiven till lagen J'ramhålls att invandrarbarn ofta har 
behov av sådant stöd och att det därför är viktigt att invandrarbarn med 
språk- och/eller kontaktsvårigheter får delta i förskoleverksamhet så tidigt 
som möjligt. 

Expertgruppen anser att de zigenska barnen tillhör den grupp som har 
siirskilt behov av tidig placering i förskola och att det är ett krav vid bo

siittning av zigenska familjer att kommunen skall kunna ordna dessa barns 
placering vid daghem. lekskoloroch friticlshem. Invandrarutredningen fram
höll i sitt huvudbetfokancle (SOU 1974:69) all språktrjning för att friimja 
aktiv tväspräkighet bör förekomma redan i förskolan. Expertgruppen ansluter 

sig till im·andrarutredningens uppfattning. men ~ir med\'eten om svårig
heterna all J'å liirare i zigenarnas modersmål. romancs. Ett slitt att minska 
dessa svårigheter kan '"<tra att öppna möjligheter för zigenska ungdomar 
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och vuxna att engagera sig i förskolans arbete på hel- eller deltid. Dessa 
bör då också stimuleras till utveckling av modersmålet och utbildning i 
svenska språket. 

Under åren 1973 och 1974 gjorde skolöverstyrelsen på initiativ av ex
pertgruppen två undersökningar om skolsituationen för zigenska elever i 

elen svenska g r u n cl sko 1 an . Av dessa undersökningar framgår bl. a. 
att en mycket stor del av de zigenska eleverna - trots krartiga stöclåtgärcler 
såsom klinikundervisning. stödunclervisning och hemspråksunclervisning -
uppvisar en otillfredsställande skolanpassning. siirskilt i tonåren. bristande 
koncentration. dåliga kamratrelationer och aggresivitet. Skolans kontakter 

med föräldrarna iir bristfälliga eller saknas helt. 

Enligt expertgruppen visar de båda undersökningarna att de zigenska bar
nen troligen är elen elevkategori som har de största skolsvårigheterna och 
att de zigenska ungdomarna i gymnasieåldern hör till de sämst utbildade 
och minst utbilclningsmotiveracle. 

För de zigenska barnen har hemspråksunclervisning i grundskolan fö
rekommit i mycket blygsam omfattning. Detta beror bl. a. på att romancs 
endast förekommer som talspråk. Expertgruppen föreslår därför att det försök 
till muntliga översUttningar till romanes av samhiillsorienterande läromedel 
för lågstadiet. som har påbörjats av skolöverstyrelsen snarast fullföljs och 
prövas. Vidare bör ökade ansträngningar göras för att engagera vuxna zi
genare som lärare/liirarassistenter i hemspråksundervisning i romanes. 

För zigenska elever - i synnerhet i åldern 13-16 år - bör särskilda an
ordningar såsom enskild undervisning. individuellt anpassad studiegång, 
för!Ungd grundskoleundervisning, arbetslivsorientering m. m. prövas i större 
utsträckning än hittills. Med hänsyn till den starka opinionen inom den 
zigenska gruppen kan det vara önskvUrt att undervisa zigenska flickor och 
pojkar i tonåren i skilda grupper. 

Expertgruppen förordar att fortlöpande inventeringar görs för planering 
av undervisning av zigenska barn i olika åldrar samt att det bör åvila skol
överstyrelsen att göra sådana inventeringar i samarbete med berörda myn
digheter och organ. Expertgruppen roreslår att en bred försöksverksamhet 
på olika åldersstadier planeras med en sådan inventering som utgångspunkt. 

Utomnordiska zigenare har deltagit i kommunalvuxen ut bi 1 cl ni n g. 
studieförbunclens undervisning i svenska för invandrare och framför allt 
i arbetsmarknadsutbildning. 

I den kommunala vuxenutbildningen har zigenare deltagit i den s. k. 
analfabetundervisningen, för vilken kommunerna erhåller statsbidrag enligt 
bestämmelser i beslut den 29 maj 1969. Studiesocialt stöd utgår inte i någon 
form under utbildningen. 

Merparten av de utomnordiska zigenare som deltagit i vuxenundervisning 
har gjort detta i någon form av arbetsmarknadsutbildning. Med stöd av 
olika bemyndiganden har AMS och skolöverstyrelsen som försöksverksam
het anordnat särskild utbildning för zigenare inom ramen för arbetsmark-

10 Riksdagrn /975/lli. I sam/. :\'r J(J(). Bilaga 13 
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nadsutbilclningen. 1 Dessa kurser har avsett att ge gruncll:iggan<le kun
skaper i svenska och matematik samt en vid social triining och samhiills
orientering med stor vikt lagd vid en saklig orientering om arbetsmarknad 

och yrkesliv samt om olika studie- och utbilclningsvägar. Enligt liiroplanen 
är kurstidens liingcl 42 veckor. men kan med hänsyn till individuella behov 
förlängas eller avkortas. 

Expertgruppen anser att vuxenundervisningen bör integreras i ett samlat 

aktionsprogram för zigenarna som också innefattar förskoleverksamhet, sär
skilt stöd åt skolpliktiga zigenska barn och familjepedagogisk verksamhet. 
Målet för detta program skall vara att successivt öka zigenarnas förutsätt
ningar att fritt välja utbildning, yrke och levnaclsform samt att stärka deras 
tillit till egen identitet i samhället. 

Vuxenutbildningen bör även fortsättningsvis huvudsakligen bedrivas 
inom arbetsmarknadsutbildningens ram eftersom denna möjliggör en önsk
viird kombination av teoretisk och praktisk utbildning och återkommande 
utbildning. 

Läroplanen för den kurs som f. n. används måste omarbetas och göras 

mera flexibel för att ge utrymme för deltagande på deltid och hemunder
visning samt tör perioder med tilliimpningsövningar i reell arbetsmiljö. Kurs
tiden bör diirför inte från början fixeras till viss längd. För zigenare anpassade 
läromedel för denna utbildningsform måste snarast utarbetas. Fxpertgruppen 
understryker vidare behovet av att liirarna får en utbildning som inte enbart 
iir iimnespedagogisk och ämncsmetodisk utan också ger en inblick i zi
genarnas hist0ria, kultur och levnadsvanor. Skolöverstyrelsen bör tilldelas 
medel för utarbetande av Wroplan. metodiska anvisningar o.:h liiromcdel 
samt medel för att genomföra !Lirarutbildningen. 

Expertgruppen beräknar kostnaderna för utarbetande av läroplaner. meto
diska anvisningar och läromedel under elen första treårsperioden till 800 000 

kr. per år. 

Expertgruppen föreslår att det hos skolöverstyrelsen snarast bör inriittas 
två konsulenttjänster för frågor rörande zigenarundervisning. Kostnaderna 
hiirfi.ir beriiknas till 200 000 kr. per år. 

I fråga om zigenarnas arbets si t u a tio n anser expertgruppen att mål
sättningen bör vara att så långt som möjligt skapa förutsättningar för zigenare 
att försörja sig av eget arbete i de yrken som linns på den svenska ar
betsmarknaden. De traditionella zigenaryrkena såsom kopparslageri. förten
ning. skrothandel, hästhandel m. n. är inte längre gångbara i det svenska 
samhället. För att zigenare skall fä möjlighet till försörjning genom eget 
arbete krävs speciella åtgärder från arbetsförmedlingens sida. I dag finns 
i regel vare sig erforderliga kunskaper eller tillräcklig tid för att förmed

lingsarbetet fcir zigenare skall kunna fungera tillfredsställande. Det :ir ex
pertgruppens uppfattning att det med en förstärkt arbetsflirmedlingsverk-

1Kursen Omställning och triining !liiroplan X 21.2-1111. 
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samhet skulle vara möjligt att finna arbete åt ett antal zigenare som idag 
mer eller mindre engagerat följer en utbildning eller inte har något arbete 
alls. Expertgruppen föreslår därför att länsarbetsn:imnderna i Stockholms 
och Malmöhus liin tillförs ytlerligare vardera två och länsarbetsnämnden 
i Västmanlands Hin en arbetsförmedlare för zigenarärenden. Kostnaderna 
för dessa personalförstärkningar beräknas till 320 000 kr. per år. 

De svenska zigenarna har i eu antal fall erhållit näringshjutp, vilket har 
gjort det möjligt för dem att klara sin försörjning. Expertgruppen anser 
att det även i den utomnordiska zigenska gruppen torde finnas personer 
för vilka denna form av arbetsvårdande åtgärd är värd att pröva. 

Expertgruppen föreslår slutligen att en s~irskild samråds grupp in
rättas som friimst skall verka för att främja samverkan mellan berörda cen
trala ämbetsverk och avse samtliga zigenska grupper i landet. De centrala 
myndigheter som är direkt berörda av zigenarfrågor iir AMS. skolöversty
relsen. socialstyrelsen och statens invandrarverk. 1-ör att de åtgärder som 
de olika verken beslutar skall ge bästa möjliga resultat och kunna följas 
upp på regional och kommunal nivå krävs ett betydande sämråds- och sam
ordningsarbete. Ett stort antal kommuner har på olika sätt fört fram önskemål 
om etl statligt samordningsorgan, som skulle möjliggöra fastare samordning 
av statliga åtgärder och smidigare samarbete mellan berörda myndigheter 

på olika nivåer. Expertgruppen är av den uppfattningen att en sådan sam verkan 
bäst säkerstiillsgenom inrättande av en siirskild sam rådsgrupp, som får resurser 
för sekreterarfunktioner. 

I gruppen bör ingå av regeringen utsedda representanter i beslutande ställ

ning från berörda centrala verk samt från Kommunförbundet. Vid behov 
bör gruppen samråda med representanter för zigenska organisationer. 

Enligt expertgruppens uppfattning bör samrådsgruppen vara ett forum 
för samråd mellan bl. a. berörda ämbetsverk och representanter för zigenarna 
samt dessutom ha till uppgift 

alf medverka i information om zigenarfrågor och stimulera till gemensam 
utbildning av berörda personalgrupper, 

all följa och vid behov initiera forskning, försöksverksamhet och utbild
ning inom området, 

att friimja tillkomsten av zigenska föreningar samt 

alf följa zigenarfrågans internationella ut veckling. 

Expertgruppen framhåller vidare liimpligheten av att det tillskapas ett 
samordningsorgan i kommuner med ett större antal zigenare för att dels 
liimna information om zigenska förhållanden till sådana grupper som kom
mer i kontakt med zigenare, dels medverka till att av olika myndigheter 
vidtagna åtgärder samordnas på ett sådant sätt att det ger bästa resultat. 

Initiativ till bildande av sådana kommunala samarbetsorgan bör enligt ex

pertgruppen i första hand tas av de sociala centralnämnderna. 
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R emis\1·11 m11d,•11a 

Expertgruppens uppfattning om vilka övergripande må 1 som skall gälla 
för arbetet med zigenarna delas av de remissinstanser som ullalar sig härom. 
Bland dessa kan nämnas socia/.s1yre/se11, starsko11111rc1, statens k11/111rrdd. sw-

1e11s i11rn11drarrcrk. lä11ss1yrclsema i Kro11obe1gs och I 'äs1111a11/a11ds /ii11 samt 
R/B. Socialstyrelsen understryker vikten av att det krävs särskilda åtgärder 

för den zigenska gruppen även om man så långt som möjligt utnylljar de 
resurser som ryms inom ramen for generella reformer. Det grundläggande 
för arbetet med zigenarna bör vara en striivan att ge zigenarna en sådan 
kulturell trygghet all de kan utnyttja sina egna resurser i vart samhälle. 
Statens kulturråd. som efterlyser förslag som har betydelse för zigenarnas 
kultur. anser det viktigt att man vid fastställande av målen för samhiillets 
politik för zigenarna tar fasta på Europarådets rekommendation att bevara 
och stärka zigenarnas kultur. lnvandrarverket framhåller att zigenarna enligt 
det uppställda valfrihetsmålet bör ha möjlighet all bevara och utveckla den 

egna kulturen samt att det egna språket iir en grundsten i kulturen. Det 
bör därför vara en angelägen uppgift för forskningen att i samarbete med 
zigenarna inleda en nedteckning av de zigenska språken och muntliga tra
ditionerna. 

Förslaget alle n sk i I t inre st a zigenare. som har ansökt om uppehålls
och arbetstillstånd. skall beredas möjlighet all under den tid de viintar på 
beslut i tillståndsfrågan delta i en meningsfull verksamhet har tillstyrkts 
av de remissinstanser som har berört frågan. Sk11/ii1·crs1rrelsen finner det 
angeläget att förslaget genomförs eftersom studie- och utbildningsmotiva
tionen sjunker snabbt under väntetiden och efterträds av en alltmer till
tagande passivitet. AMS tillstyrker förslaget under f'örutsiittning all bestiim
melserna för den reglerade invandringen inte uppluckras. Flera instanser. 
bl. a. AMS. skolöverstyrelsen. socials1rrelsc11 och LO anser all zigenarna i 
möjligaste mån bör beredas möjlighet att vistas på AMS mottagningsför
läggningar för flyktingar. diir det redan nu tinns resurser all ta emot zigenska 
grupper. AMS. /iimstyrelsema i Kro11ohe1gs och 1 ·äs1111a11/a11ds /ii11. l\01111111111-

.fiirb1111de1 och Malmii ko1111111111 m. Il. understryker emellertid vikten av att 

handliiggningstiderna för tillståndsiirenden förkortas. 
Nästan samtliga remissinstanser ansluter sig till förslaget om fortsatt 

organisera cl överföring av utomnordiska zigenare enligt de prin
ciper som hittills har tillämpats. l\'ågra instanser bl. a. TCO och Srcnska 

röda korset understryker att en sådan kollektiv överföring inte får innebiira 
att det blir svårare för enskilt invandrade zigenare all rn stanna i Sverige. 
TCO framhåller att varje ansökan !'rån enskilt invandrad zigenare s.iiilvfallet 
måste prövas enligt de riktlinjer som giiller för utomnordisk invandring 
i allmänhet. Socialstyrelsrn - som i annat sammanhang erinrar om all zi
genarna har ett vidare familjebegrepp iin enligt svenska förhållanden - anser 
att man bör begränsa den organiserade överföringen av zigenare till sHiktingar 
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till familjer som redan finns i Sverige. Liinsstyrelsen i Ala/111ii/111s lii11 anför 
att erfarenheterna hittills talar för att en fortsatt organiserad invandring 
bör anstå tills mera konkreta resultat har uppnåtts rörande arbetsplacering 
av de ligenare i arbetsför ålder som redan bclinner sig hUr. 

Flera instanser har anfört synpunkter på bl. a. planeringen av överföringen 
och förliiggningsvistelsen. /mw11/ral'l'l'l'ket anser- i likhet med expertgruppen 
- att information till de zigenare. som kommer ifråga .för uttagning. om 

möjligt bör ske redan före uttagningen. Informationen bör vara muntlig, 

eftersom de flesta iir analfabeter. Det bör ankomma på skolöverstyrelsen 
att utarbeta metoder och hjiilpmedel att anviindas vid information till denna 

grupp. S:irskilda resurser bör avsiittas för iindamålct. För sakinnehållet i 
informationen bör A'.'VIS. soL·ialstyrelsen och övriga berörda myndigheter 
svara inom sina respektive omräden. medan invandrarverket bör ha ett 
samordnande ansvar. I 'iis1ercis /,:01111111111 förordar att det redan vid uttag

ningen bör vara klart i vilken kommun zigenarna senare skall vara bosatta. 
De aktuella kommunerna borde i samband med uttagningen förberedas 
för att kunna vidta liimpliga åtg:irder vad gäller bostad, familjepedagog, 
utbildning. claghemsplatser m. 111. Förliiggningstiden kan inte begränsas till 
tre 111:111ader om inte mottagarkommunen fär liingre tid för att phmera mot
tagandet. .liir/iilla /\01111111111 anfi.ir liknande synpunkter. Enligt .-1!\.IS bör 
personalstyrkan vid förliiggningarna vid behov kunna llirst:irkas med psy
kolog och familjepedagog . . \'wte11s kulturrdd föreslär att den myndighet som 
har ansvaret för l:igervistclscn i samråd med studicförbund pä orten eller 
liinsbildningsförbund planlägger aktiverande verksamhet cbr kulturpedago
ger och kulturarbctare kan medverka. LO anser att man bör överväga all 
bygga ut nägon mottagningstlirl:iggning till förberedande zigenarskola samt 
förliinga vistelsetiden. Ltbildningen och vistelsen vid skolan bör mi1lmed
vetet ges en s[1dan inriktning att den rramtriider som förberedelse for arbets
livet. Social11rrdse11 förordar en siirskild förliiggning rör zigenare. såviil or
ganiserat överförda som spontaninvandrade. l-liirigenom linns större möj
ligheter att anpassa verksamheten till zigenarnas särskilda behov. 

Expertgruppens principiella överviiganden i fråga om bos ta cl s p o I i -
tiken för zigenarna bitr;icls eller liimnas utan erinran av de remissinstanser 
som har u1talat sig i frågan. Atskilliga instanser har dock funnit anledning 
att föra fram kompletterande synpunkter. S-1 HO. statsk1111torct. hostadssty

re/sen. Botkyrka och .liir/i.il/a ko1111111111cr m. Il understryker vikten av in
formation och rådgivning i bostadsrrågor. /11rn11dran·erket anser att man i 
elen mån det ;ir möjligt bör avdela siirskilda tjänstemiin för förmedling av 
bost:ider för zigenare. Denna uppfa11ning delas av bl. a. Finska :ige11ar/iir

c11i11gm i Stockholm och lämstyrelse11 i Stockho/1m län. LO och Jiirfalla kom

mun anser att socialstyrelsens bemyndigande all anskaffa insatsliigenheter 
tills vidare bör bestå och tillämpas i syfte att förhindra en anhopning av 
zigenare till begriinsade bostadsområden i bostiider tillhörande allmiinnyttiga 
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bostadsbolag. Flera instanser anser att siirskilda åtgärder mäste vidtas frän 
samhiillets sida för att förbiittra zigenarnas svära bostadssituation. Social

styre/sen. ,\fa/111r"i k1111111111n och /VB föreslär sålunda att de nuvarande be
stiimmelserna om olaga diskriminering bör ses över och iinclras i syfte att 

förhindra nuvarande diskriminering av zigenare på bostadsmarknaden. En
ligt Ko11111111na/Firbunde1 .för S1or-S10ckh11/111s hoswd~/iir111cd/ing bör kostna
derna för zigenare fördelas mellan stat och kommun och mellan kommu
nerna inbördes för all i någon mån motverka en koncentration av zigenare 
till vissa kommuner. Fimka ::igrnar/iirrni11gc11 i S10ckho/111 föreslitr att man 
vid beviljande av statliga byggnadslån skall kräva att bostadsföretagen kvo
terar ett visst antal lägenheter för grupper som annars har svårt att fä W

genheter, t. ex. invandrare och andra ekonomiskt resurssvaga samt att det 
vid subventionering av outhyrda lägenheter bör kontrolleras att dessa lii
genheter verkligen har erbjudits niimncla grupper. Enligt socialstyrelsen bör 
det överhuvudtaget inte utgå statliga lån för att tiicka hyresforlust till bo
stadsföretag som vägrar ta emot bostadssökande. Haninge /.:01111111111 anser 
att segregationen inom bostadsområden kan mot verk as om alla lägenheter 
underkastas förmedlingstvång. Denna fråga bör diirför iignas ytterligare upp
miirksamhet. Bl. a. bör möjligheter att knyta förmcdlingstvånget till bo
stadskungörelsen prövas. 

Förslaget at I det f a m i I j e p ed ag o g i s k a a r b c t e I bland zigenare 
skall upphöra att vara försöksverksamhet och fortsiittningsvis stå till för
fogande för zigenare som iir i behov av detta stöd tillstyrks eller IUmnas 
utan erinran av samtliga rcmissinstanser. LO delar uppfattningen att elen 
familjepedagogiska verksamheten iir ett värdefullt instrument för att hjiilpa 
och stödja zigenare i det svenska samhället. Social.1"Ti'l"c/.1en framhåller att 
familjepedagogik Ur ett komplement till andra insatser. Familjepedagogen 
rår inte tvingas ta på sig olika myndigheters eller tjiinstemiins arbetsuppgifter. 
varken socialförvaltningens eller annans . .4/resw ko11111111n framhåller att den 
familjepedagogiska verksamheten måste ses som en basinsats för att även 
få andra delar av det samlade aktionsprogrammet att fungera. A."01111111111-

.ti.irh1111dC1 anför liknande synpunkter. Finska ::(i.:cnarfiire11i11ge11 i 5;10ckh11/111 

anser att behovet av familjepedagogisk verksamhet noggrant bör prövas 
i varje sUrskilt fall oi:h menar att det ofta kan vara en tillrUcklig åtgUrd 
att tillsätta kontaktpersoner som kan fungera som bl. a. tolkar samt att re
surserna inom de zigenska familjerna givetvis först bör prövas innan man 
överhuvudtaget kopplar in utomstående. 

Expertgruppen utgår i sitt förslag från att staten i fortsiittningen skall 
ersätta kommunerna för den familjepedagogiska verksamheten. Samtliga 
remissinstanser tillstyrker detta eller lämnar förslaget utan erinran. Ku111-

111wwlck11110111iska 111rcd11i11grn framhåller emellertid att till dess den avslutat 
sitt arbete linns det anledning att med viss återhållsamhet iiverviiga in
förandet av nya statsbidrag och att speciella förhållanden bör föreligga för 
att nu ut vidga bidragen till nya områden. A andra sidan lin ner utredningen 
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att kommunerna inte utan kompensation bör päHiggas de arbetsuppgifter 
och kostnader som forslagen medför. Utredningen förutsiitter diirför att en 
ersLittning till kommunerna tills vidare kan ges i de former som hittills 
har k~mmit till anviindning. LO anser att verksamheten Uven i fortsLitt
ningen bör finansieras av statliga medel. S1a1e11s i11rn1u/rannk framhåller 
att verksamheten iir mycket resurskrävande för kommunerna och är ett 
typexempel på verksamhet som inte kan komma till stånd om inte staten 
betalar. Kn1111111111/iirb1111clc1 anser att det Lir nödviindigt att staten ersiitter 

kommunerna för dess kostnader. Med hiinsyn till zigenarnas ojiimna bo
sättning över landet skulle annars ett fåtal kommuner få bära större delen 
av dessa kostnader. 

Förslaget att socialstyrelsen bör ges i uppdrag att svara for familjepe
dagogernas vidareutbildning samt lösa handledarfrågan tillstyrks av nästan 
alla remissinstanser som tar upp frågan. Kn1111111111/iirh1111cle1 anser dock att 
det Lir naturligt att kommunens socialvärd organiserar, planerar och leder 
verksamheten. Förbundet erinrar vidare om att inom arbetsmarknadsut
bildningen forsöksverksamhet med utbildning enligt en läroplan för fort
bildning i hemterapi skall starta under värterminen 1976 och ifrågasätter 
Himpligheten av att starta en särskild utbildning för personal verksam bland 
zigenare. Skiil finns dock att ordna viss kompletteringsutbildning om zi
genarnas speciella problem. S1a1cm i11rn11drarl'erk framhåller vikten av att 
de som Lir verksamma som familjepedagoger får en adekvat fortbildning 
inriktad pä den zigenska gruppens situation samt att försök till rekrytering 
for denna verksamhet bör ske bland zigenare. Ett minimikrav Lir att zigenare 
anlitas i utbildningen för att beriitta om zigenarnas kultur och tradition. 
Liknande synpunkter framförs av Finska :igc11ar/iirc11i11g1'11 i S10ckho/111 som 
anser att det är en sjiilvklarhet att man i möjligaste mån bör utbilda zigenare 
till kontaktpersoner och familjepedagoger. 

Expertgruppens överviiganden om rörs k 0 1 c V c r k sam het för zi
genarbarn har vunnit stor anslutning bland remissinstanserna. A.'01111111111-

.Jiirh1111de1. som delar uppfattningen att anstrLingningar för att integrera zi
genska barn i barnomsorgen Lir angelägna. anser det emellertid vara bäde 
onödigt och olämpligt att - utöver vad som redan iir inskrivet i förskolelagen 
- föreskriva skyldighet for kommunerna att ställa plats till förfogande S<l 

snart en zigensk familj nyttat in i en kommun. Att zigenska barn generellt 
har större behov av förskoleplats än andra barn behöver inte betyda att 

behovet är lika stort för varje enskilt barn. Bedömningen i de enskilda l~tllen 
torde endast kunna göras lokalt i kommunen. Uimstyrelscn i Kronobergs 

liin anser att zigenarbarnen bör integreras i de vanliga förskoleavdelningarna. 
Möjligen kan - diir förutsiittningar finns - zigenarbarn sammanföras i siir
skilda grupper i början av vistelsen i förskola för att fä speciell språktriining 
men senare bör en integrering ske. S1a1e11s im·wu/ran'l'rk menar att det i 
vissa fall kan vara Wmpligt att skapa sLirskilda grupper för de zigenska barnen. 
För att stärka deras kunskaper om det egna språket och den egna kulturen 
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och göra dem förtrogna med de svenska barnens "'viirld"' bör en stegvis 
integrering i den reguljiira förskolan ske. Norrkiipings ko11111111n anser att man 
- mot bakgrund av den vikt som bör läggas vid hemspråksutvecklingen 
- bör eftersträva att bilda särskilda förskolegrupper för zigenska barn. So-

cia/s1yrdsen anser att det bör finnas möjligheter att anordna siirskild förskola 
för de zigenska barnen under elen första tiden. Sko/iil'ffs/yrelscn framhåller 
att det iir mycket svårt att erhålla lärare i zigenska modersmål och anser 
att en verksamhet med att öppna möjligheter för zigenska ungdomar och 
vuxna att engagera sig i förskolans arbete skulle kunna inordnas i försöks
verksamheten med liirarlcdd undervisning på minoritetsspråk f'ör barn i för
skole- och grundskoleåldern. AJIS föreslår i fråga om möjligheterna för 
zigenska ungdomar och vu\tla att engagera sig i förskolans arbete på hel
eller deltid, att man bör pröva de möjligheter som de arbetsmarknadspolitiska 
hjälpmedlen ger, t. ex. beredskapsarbete, eventuellt i kombination med ar

betsmarknadsutbildning. Styrelsen är beredd att i samråd med berörda myn
digheter pröva en sådan verksamhet. Finska :::igcnarfiirrningen i Stockhol111. 

som bitriider förslagen om olika stödåtgiirdcr, po;ingterar att dessa inte får 
leda till fr;imlingskap mellan barn och föriildrar. 

Expertgruppens överv:iganclen och förslag rörande undervisning av zi
genska barn i g r u n d sko Ian tillstyrks i allt viisentligt eller liimnas utan 
erinran av samtliga remissinstanser. Sk11liil'Ns1yrelsen. .1ocia/.1·1rrelwn. 

län.1s(1•rd~cr1w i Gii1eho1xs och Hohus län och I 'iis1111anlands län. m. Il un
derstryker behovet av utökad hemspråksundervisning, liiromedel pä rornanes 
samt zigensk historia och kultur som IHroiimnen. Uinmyrclscn i Kronohc1gs 

län framhåller dock att fdgan om hemspråksunder\'isning fl_)r zigenska barn 
är mycket komplicerad och att det diirför är vanskligt att dra paralleller 
med sådan undervisning för andra invandrarbarn. Uinsstyrelsen iir av prak
tiska skäl tveksam till en ökad hemspråksundervisning för zigenarbarn. Skol
överstyrelsen, som instiimmer i expertgruppens betoning av hemspråksun
dervisningen, förutser stora svårigheter att engagera vu.xna zigenare i en 
meningsfull verksamhet av denna karaktLir men iir beredd att dels undersöka 
förutsiittningarna för en sådan verksamhet, dels. om så iir möjligt. päbörja 

en försöksverksamhet i linje med expertgruppens förslag. lnrn11dmrl'crkc1 

och länss1yrclse11 i S1ockhol111s liin m. Il. framhåller vikten av att ett kon
tinuerligt samarbete mellan hem och skola kommer till stånd. Förslagen 
om en fortlöpande inventering av utbildningssituationen för de zigenska 
eleverna och om en försöksverksamhet med sådan inventering som ut
gångspunkt tillstyrks av bl. a. skofijl'erstyrelsen. socials(rrl'lsl'll. lii11.1s1yrels<'ll i 

Norrho11e11s län. s1a1c11s insli/111.fiir läro111cdclsi11fiir111{/{ion samt av Jiirfiil/a och 
Botkyrka ko111111uner. Skolöverstyrelsen framhåller att det iir nödviindigt att in
venteringen i den del den berör zigenska harn i förskoleåldern, sker i niira sam
råd med socialstyrelsen. Förutsiittningen föratt dels bmpliga utbildningsåtgiir

der aktualiseras. dels fortlöpande inventeringar genomförs är dock, att skol
överstyrelsen får personella resurser för detta iindamål. 
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Remissinstanserna instiimmer i huvudsak med expertgruppens övervii
ganden och förslag i fråga om v u x e n u n d e r v i s n i n g för zigenare . .-1 MS 

delar uppfattningen att umlervisningcn av vuxna zigenare huvudsakligen bör 
bedrivas inom arbetsmarknadsutbildningens ram och ansluter sig till det hand
lingsprogram för framtagning av läroplaner och audio-visuclla hjiilpmedcl, 
utbildning av lärare m. m. som skissats av expertgruppen. Styrelsen fram
håller att förslaget om ökat inslag av praktik i undervisningen stiiller krav 
på ytterligare insatser från arbetsförmedlingens sida. i\ ven sk11/iircrs1yrelsc11 

ansluter sig i princip till att undervisningen bör ske inom ramen för ar
betsmarknadsutbildningen. Skolöverstyrelsen förklarar sig vidare beredd att 
utarbeta särskild läroplan för utbildningen av utomnordiska zigenare och 
fastställa de anvisningar som kriivs för att denna utbildning skall kunna 
bedrivas. Detta arbete bör ske med utgångspunkt i expertgruppens förslag 
och de erfarenheter, som har vunnits vid de AMU-center som har haft 
kurser för utomnordiska zigenare. På grund av crfarcnheter av liknande 
utvecklingsarbete anser skolöverstyrelsen att kostnadsberiikningen för ut
arbetande av läroplan, metodiska anvisningar och läromedel. vilken för den 
niirmaste treårsperioden uppgår till 800 000 kronor per tir, iir realistisk. Över
styrelsen anser liksom expertgruppen att dessa arbetsuppgifter måste ut
sträckas över en lång penod. och utgår från att anslag iiven efter elen första 
treårsperioden i tillräcklig oml~1ttning beviljas. Omfottningen av detta anslag 
kan bedömas först efter vunna erfarenheter från sagda trdirsperiod. Swrrns 

i11s1i1u1 .för liiromcdclsi11/i1r111a1io11 finner det synnerligen angeläget att skol
överstyrelsen ges de resurser som expertgruppen föreslår för ett fortsatt ut
vecklingsarbete som avser vuxna zigenares utbildning. De föreslagna re
surserna bör ses som ett minimibehov. Enligt .mcials1yrclscm uppfattning 
har anknytningen till arbetsmarknadsutbildningen och kursernas förliiggning 
till Al'v1U-center varit mindre liimplig. Ansvaret för zigenarnas grundutbild
ning bör ligga på kommun. Utbildningen bör i första hand omfatta alfabetise
ring, svenska, social träning och samhiillsorientering. Kommunen bör ha stora 
friheter att avgöra var utbildningen skall förliiggas. Det kan vara folkhögskola. 
kommunal vuxenutbildning, studidorbund eller Al'vt U-L·cnter. Studiesocialt 
stöd bör utgå i form av utbildningsbidrag. Möjlighet bör finnas till enbart teore
tiska studier för zigenare som vill fortsiitta studera på t. ex. 

folkhögskola . .:\ven Sl'('//Ska riida korsc1 pekar på möjligheten att anordna 
speciella folkhögskolekurser för zigenare. Finska :::igrnartiirc11i11gc11 i S1ock

ho/111 anser att vid sidan av övriga utbildningsmöjlighctcr en siirskild folk
högskola för vu.xna zigenare med bristfällig grundutbildning bör inriittas. 
Fo/klrögskolc·111rC'd11i11grn framhåller i detta sammanhang ~1tt folkhögskola i 
vissa situationer kan vara en liimlig utbildningsförm f'ör zigenare. \.1ånga 

folkhögskolor har en erfarenhet a\' att undervisa korttidsutbildade vuxna 
som borde kunna utnyttjas också för undervisning a\' den grupp det hiir 
gäller. Sra1cns k11/11rl'l'dc/ anser att det :ir angeHiget att studieförhunclen sti
muleras till att ta en aktiv del i den zigenska vuxenutbildningen. Kom-
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binationen mellan teoretisk och konstniirlig utbildning samt den stimulans 
till fritidsverksamhet som studieförbunden ger bör tas tillvara. LO. social
styrelsen och Jiir/ii//a ko1111111111 m. Il. understryker vikten av att man på 
ett effektivare s:itt tillvaratar resultatet av den forskning om zigenarnas ut
bildning som har bedrivits i Sverige och utomlands. LO !inner det i111miirk
ningsv:in att trots tio års forsknings- och undervisningsverksamhet inga 
liimpliga liirornedel för undervisning av zigenare och särskilt vuxna anal
fabeter har utvecklats, i synnerhet då internationella erfarenheter torde kun

na tillvaratas. 

Förslaget om att det hos skolöverstyrelsen bör inrättas två konsu\ent
tj:inster for rrågor rörande zigenarunderv1sn1ng tillstyrks av de instanser 
som har uttalat sig h:irom. Sko/iirersz1n'l1('/I anför bl. a. att överstyrelsen 
inte helt sakn;ir personal med kiinncdom om zigenarfrågor men ,·ill krartigt 
understryka, att de befattningshavare som hittills har handlagt sådana fr;lgor 
inte har dess;1 som hu\'udsaklig arbetsuppgirt. De forcslagna två befatt
ningsh<1varna iir ett minimum för att skolöverstyrelsen skall kunna genom
föra forslaget. 

Expertgruppens allmiinna överviiganden i fråga om zigenarnas situation 

på arbetsmarknaden och förslaget om en fi:irstiirkning av de per
sonella resurserna vid vissa länsarbetsniimnder med särskilda arbetsförmed
lare för zigenariirenden har vunnit stor anslutning bland remissinstanserna. 
LO understryker kraftigt att det kriivs speciella åtgärder från bl. a. arbets
förmedlingens sida för att ge zigenarna möjlighet till försörjning genom 
eget arbete och att arbetsmarknadsverket för att kunna uppnå bättre resultat 
bör tillföras avseviirt fcirstiirkta resurser för denna verksamhet. Samhiillcts 
möjligheter att erbjuda socialt handikappade arbetsanställning i form av 
skyddad eller halvskyddad sysselsättning bör erbjudas även zigenare som 
trots alfabetisering och arbetsmarknadsutbildning inte kan påräkna normal 
anstiillning. Sko/iil'ersrrrelsen instämmer i expertgruppens åsikt av ett av 
målen för de åtgiirder som vidtas för invandrade zigenare bör vara att så 
långt det iir rnöjligt skapa förutsiittningar för dem att försörja sig genom 
eget arbete i de yrken som finns på den svenska arbetsmarknaden. Över
styrelsen anser också att ytterligare arbetsförmedlare för zigenariirenden är 
helt nödvändiga för att den framtida yrkesutbildningen för zigenare skal\ 
kunna anknytas till en reell arbetslivssituation. /11ra11clran·erker anser att 
arbetet med att placera zigenare på arbetsmarknaden bör vara en integrerad 

del i arbetsförmedlingens normala verksamhet. Det kan dock inom vissa 
liinsarbetsniimnder behövas tjänstemiin som är specialiserade på zigenarnas 

problem. -L\!S ansluter sig i huvudsak till d.e förslag expertgruppen har 
lämnat om speciella åtgiirder inom arbetsmarknadsområdet. Den verksamhet 
för att skapa kollektiva arbetsformer som har bedrivits bör fortsiitta, varvid 
möjligheterna att i större utsträckning än hittills använda näringshjiilp bör 
uppmiirksam111as. På orter med ett större antal zigenare har arbetsförmed
lingen avdelat. siirskild personal. såviil vid arbetsförmedling som AMU-center 
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för att kunna ge nödviindig information till såväl zigenarna som arbetsgivare, 
anskaffa liimpliga anställningar m. m. Detta arbete kräver stora personella 
il)satser. Arbetsplacering av de iildre utomnordiska zigenarna ~ir en mycket 
svår uppgift. l.iinss~vrelsen i S1ockholms hin. Bords kommun och Finska ::i

genar/fircningn i S1ockholm förordar att man i större utsträckning än hittills 
prövar hemarbetscentralen som en möjlig sysselsiiltningsform. Haninge kom-

1111111 anser att kraftigare insatser iin ökade personella resurser hos vissa 
länsarbetsniimnder bör vidtagas så att en helhetslösning kan nås. T. ex. kun
de: arbetsgivarna åliiggas att anstiillda personer. som av olika sociala eller 
fysiska handikapp har svårt att få arbete inom den öppna sektorn. 

Av de remissinstanser som har berört frågan om sam råd har llertalet 
tillstyrkt en siirskild samrådsgrupp i enlighet med expertgruppens förslag. 
:l.'\IS anser sålunda att det mot bakgrund av de relativt blygsamma resultat 
som hittills har uppnåtts genom de åtgärder som har vidtagits. är motiverat 
med ett fortsatt samråd mellan de berörda myndigheterna. lnvmulrarl'crker 

understryker vikten av att samrådsgruppen blir ett forum för samråd mellan 
myndigheter och att ansvaret för olika verksamheter inte förs över från 
myndigheterna till gruppen. Även under sådana förhållanden måste emel
lertid kansliet få ordentliga personalresurser till sitt förfogande. Uppföljning 
av igångsatt arbete och fortsatta uttagningar för överföring av utomnordiska 
zigenare bör ledas från kansliet. Flera instanser anser att samrådsgruppen 
och/eller dess kansli bör knytas till ett redan befintligt ämbetsverk. Enligt 
sociaf.1·1rrclsen bör det överviigas att inrätta en särskild nämnd med eget 
ansvarsområde för enbart zigenare och med vissa beslutsbefogenheter som 
dock bör utredas niirmare. Nämnden bör ha ett eget kansli. Nämnden och 
dess kansli bör knytas till socialstyrelsen. som bör ha huvudansvaret för 
verksamheten. Skolö1•ers1rref.1·cn ansluter sig i princip till expertgruppens för
slag om inrättandet av en siirskild samrådsgrupp men anser att kansliet 
med föreslagen personalresurs bör knytas till något av de av verksamheten 
berörda iimbetsverken. Någon anledning att för just denna uppgift tillsätta 
ett siirskilt fristående organ linns inte enligt överstyrelsens mening. 
Uinss1yrclscn i All'sborgs län ifrågasätter om inte samrådsgruppen bör för
ankras hos ett redan befintligt iimbetsverk eftersom det kan finnas en risk 
att samrådsgruppens stUllning eljest blir alltför löslig. LO anser att 
praktiska skiil talar för att samordningsorganets kansli inordnas under 
AMS. TCO. Sl'erfr:es sodonom/iirb1111d och RIB anser att en samrådsgrupp 
bör knytas till invandrarverket, som har erfarenhet av frågor som gäller 
samordning av anpassningsåtgiirder för olika invandrargrupper. S1a1skon1ore1 

anger tre tänkbara alternativ. Samrådsgruppen med kansliresurser kan för

liiggas till en existerande myndighet. utgöra ett fristående organ eller knytas 
till arbetsmarknadsdepartementet. I första hand bör något av de förstniimnda 
alternativen prövas och ett niira samarbete med invandrarverket etableras. 
Statskontoret. som allmänt anser att expertgruppens förslag genomgående 
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hade behövt preciseras och konkretiseras ytterligare. föreslår vidare all samt
liga förslag om åtgärder för zigenare bör utviirderas 01.:h omprövas efter 
en tid, förslagsvis fem år. Detta bör iiven gälla samrådsorganets ställning 

och uppgifter. 

Niistan samtliga instanser, oavsett de anser all sam rådsgruppen skall vara 

fristående eller knytas till en myndighet. förordar alt zigenarna bör vara 
representerade i sam rådsgruppen. Skoliivers1yre/sc11 förklarar sig vara väl med

veten om svarigheten all få fram av zigenska grupper utsedda representanter. 

men anser iindä att samrädsgruppen borde utökas med representanter från 

de olika grupperna i de foll dä förutsiillning diirför föreligger. .-LHS anför 
liknande synpunkter. lmwulrar\'l'rke/ anser all representanter för de zigenska 

grupperna bör knytas till samrädsgruppen s[1 snart som möjligt. En för

utsiiltning iir dock all 1igcnarna bildar egna foreningar som utser repre

sentanter. .\'ucialstrre/1·1·11 anser emellertid alt 1igenare inte bör vara llirelriiclcla 
i sj~ilva samrädsgruppen (nlimmknl utan att det till denna bör knytas ell 

konsultativt 1igcnarri\cl med representanter utsedda av de zigenska förening

arna. N[1gra instanser anser all i sanrnidsgruppen bör ingå representanter 

iiven l(ir andra myndigheter och organisationer såsom t. e.x rikspolisstyrelsen 

och arbetsmarknadens parter. 

Endast ett fåtal remis.sinslanser har beriirt frågan om samordning pä del 
kommunala planet. Några instanser bl. a. liin'i1trrd'ic11 i A:ro11nlw1gs hin. 

J'iislN!is kom1111111. Ko1111111111/iirh1111de1 och R/8 har framhtillil all en sam
ordning av zigenarfrågor hör kunna ske inom ramen för redan befintliga 

sam r•ld so rga n. 
Lll stort antal instanser. bl. a. social1·1rrelw11. i111·a11drarrcrke1. liims11.,-el

s1'r11<1 i S1n1khn/111s. I 'ii.\t111a11/al/(ls nch -'ilrs/lo1gs /ii11. LO. TCO. RIB, Src11ska 

riida korset. S1•erf!!;C'S sociono111/(irbu11cl. Fimka ::ige11ar/iire11i11ge11 i S1ockhol111 

och/ll'rtalet av ko111111111ll'ma har allmiint eller i samband med behandlingen 
av en siirskild l'råga framh<\llit, att de framlagda förslagen i tilliimpliga delar 

Uven skall omfalta finska och svenska zigenare. lnvandrarverkct erinrar om 
att <ilg~irderna inom försöksverksamhetens ram har avsett endast de 
utomnordiska zigenarna och konstaterar att del föreligger ett stort behov 
av ytterligare Mgärcler ii\'en for de svenska och linska zigenarna. Den finska 

gruppen iir siirskilt missgynnad el'tersom inga speciella stödiitgiirder kommer 

den till del. 1-ör att kunna komma tillriilla med de handikapp som iir ge

n1cnsamma for 1igenarna i landet fordras att insatser görs för alla tre grup

perna. LO konstaterar att utredningen ger stöd fiir uppl~1tlningen att pro

blemen iir dsentligen likartade för samtliga zigenska grupper och under

~trykcr att en j(imlik behandling av samtliga 1.igenargrupper cwillkorligen 

bi\r eftcrstriivas samt alt atg(irder hör inledas över hela 1:iltet. TCO under

s1ryker \·i klena\· att kraftfulla illgiirder snarast vidtas för att forbiittra samtliga 

zigenares situation i S\·erige. För n(irvarande finns i landet en rad olika 

zigenska grupper fcir vilka gäller högst olika bestiimmelser i fråga om stöd
[11giirdcr. Del framstår som i liingden otillfredsstiillande att som hittills se-
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parat behandla de olika gruppernas behov. l/aningl' /,:01111111111. som siirskilt 
tar upp de linska zigenarnas situation. anser att denna grupp bör jiimstiillas 
med övriga ligenare vad giiller stödåtgiirder sanH att denna rräga bör ges 
hög prioritet. 

Fiire(/raga11de11 

Jag behandlar först förslagen av expertgruppen för vissa zigenarfrågor och 
därefter anslagsframstiillningarna. 

Expertgruppen för vissa zigenarfrågor har föreslagit <ltgUrder på olika sam
hiillsområden för de utomnordiska zigenarna. Innan jag tar upp de enskilda 

förslagen till behandling vill jag något beröra de linska och svenska zi
genarnas situation. Inom regeringskansliet finns sedan maj 1974 en siirskild 
arbetsgrupp för frägor rörande linska zigenare. Gruppen skall gemensamt 

med representanter för finska myndigheter utreda förutsiittningarna för och 
ge förslag till åtgiirder som syftar till att förhiittra de finska zigenarnas si
tuation i Finland och Sverige. Arbetsgruppen. som iinnu inte har slutfört 
sitt arbete. har av naturliga skäl övervägt förslag till åtgUrder inom samma 
problemområden som expertgruppen behandlar i sin promemoria. dvs. ar

betsmarknads-. social- och utbildningsomddena. Eftersom också de svenska 
zigenarna i princip har samma svårigheter anser jag i likhet med ett stort 
antal remissinstanser att expertgruppens förslag i tilliimpliga delar bör om
t:.1tta iiven de svenska och finska zigenarna i Sverige. Jag övergår nu till 
att behandla expertgruppens överviiganden och förslag. 

Den övergripande invandrar- och minoritetspolitiken giilh~r naturligtvis 
också zigenare som bor i vårt land. Som expertgruppen har framhällit iir 
zigenarna en av de socialt sett mest handikappade grupperna i samhUllct. 
Det iir diirför ange!Liget att åtgiirder vidtas för att förbiittra zigenarnas för
hållanden. Jag delar expertgruppens uppfattning att åtgiirder till förmån för 
zigenarna bör företas inom ramen förde generella reformer som gällerövriga in
vandrar- och minoritetsgrupper. Dessa reformer ger utrymme för siirskilda 
stöd- och hjälpåtgiirder för skilda grupper av invandrare och minoriteter. Detta 
bör giilla iiven för de zigenska grupperna. 

Expertgruppen har föreslagit att ens k i 1 t i nr c st a utomnordiska zige
nare.som hiir i landet ansöker om uppehålls- och arbetstillstånd. under den tid 
de avvaktar beslut i tillståndsfrågan. skall ges tillfälle att delta i meningsfull 
verksamhet, exempelvis undervisning i elementiira ämnen. Expertgruppen 
har samtidigt framhållit att man inte bör vidta sådana åtgärder.som kan uppfat

tas som ett förhandslöfte om att uppehållstillstånd kommer att beviljas. Enligt 
min mening kan även de åtgärder expertgruppen föreslår uppfattas som ett för

handslöfte om tillstånd. Jagärdiirförinte beredd att bitriidaexpertgruppens för
slag. Frågan bör i stället angripas med utgångspunkt i problemets orsak. nämli
gen de långa handläggningstiderna för tillståndsärenden. Jag vill i detta sam
manhang erinra om den utredning som har tillsatts med uppgift att göra en 
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översyn av utlänningslagen och som enligt direktiven med förtur skall övervä
ga åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. 

Med stöd av siirskilda bemyndiganden har A\1S i samrf1d med social
styrelsen. invandrarverket och expertgruppen under åren 1971-1974 i grupper 
överfört till Sverige sammanlagt ca 200 utomnordiska zigenare frän olika 
Hinder i Europa. Zigenarna har under första tiden vistats i någon av AMS 
mottagningsförliiggningar. diir de har fått en viss grundliiggande utbildning 

i elementiirn iimnen samt s. k. ADL-träning. Såväl den organiserade över
föringen som det första omhändertagandet av zigenarna har bedrivits som 
försöksverksamhet. I likhet med expertgruppen och niistan alla remissin
stanser anser jag att organisera cl överrör in g av utomnordiska zige
nare bör förekomma även fortsättningsvis. Verksamheten bör-som jag har an
fört i samband med behandlingen av anslaget Åtgärder för flyktingar- bedri

vas inom ramen för den reguljiira tlyktinguttagningen. Jag förutsätter att 
verksamheten i huvudsak kommer att bedrivas enligt samma principer som 
hittills. Jag vill dock särskilt understryka vikten av att man i god tid före uttag
ningen informerar zigenarna om villkoren för överföringen och om svenska 
förhållanden. Informationen bör ges en sådan inriktning att zigenarna får en 
realistisk bild av vårt land och cte·förhållanden som de kommer att möta här. 

Expertgruppens överväganden i fråga om behovet av bos ta cl s p o I it is -
k a i n satser för zigenarna knyter an till synpunkter och förslag som har 
lämnats av boende- och bostadsfinansieringsutredningarna i deras slutbetän
kande (SOU 1975:51) Bostadsförsörjning och bostadsbidrag. Betänkandet re
missbehandlas f. n. Expertgruppens överväganden i denna del börtas upp i an
slutning till behandlingen av betänkandet. I denna fråga har jag haft samråd 

med chefen för bostadsdepartementet. 
Socialstyrelsen har sedan den I juli 1972 haft bemyndigande att ersätta kom

mun för kostnader för försöksverksamhet bland överförda utomnordiska zige
nare avseende bl.a. familjepedagogisk verksamhet. Denna 
verksamhet har till syfte att underlätta zigenarnas anpassning till svenska för
hållanden. Mänga remissinstanser har ansett att verksari1heten bör omfatta 
iiven de finska och svenska zigenarna. Chefen för socialdepartementet har tidi
gare denna dag efter samråd med mig föreslagit att försöksverksamheten med 
familjepedagogiska insatser bland de utomnordiska zigenares kall forts~itta och 
fr. o. m. niista budgetår utvidgas till att omfatta även nordiska zigenare. 

Expertgruppens överväganden och förslag i fråga om förs ko I ev er k -

sam h c t för zigenska barn och om undervisning av zigenska elever i 
grunds ko Ian och gymnasieskolan har niira anknytning till de 
förslag som arbetsgruppen för fortsatt utreclningom invandrarelevernas utbilcl
ning:ssituation i grundskolan och gymnasieskolan har framfört i promemorian 
( DsU 1975: 13) förslag om åtgiircler för invandrarbarnen i förskola, g:rundskola 
och gymnasieskola. Denna promemoria har remissbehandlats. På grundval av 
arbetsgruppens förslag avser statsrådet Hjelm-Wallcn att föreslå regeringen att 
för riksdagen under våren l~igg:a fram en siirskild proposition om ytterligare åt-
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gärder för att förbättra invandrarbarnens ställning i den obligatoriska förskolan, 
grundskolan samt i gymnasieskolan. Expertgruppens förslag kommer att be
handlas i samband med dessa stiillningstaganden. 

Förslaget om personalförstärkning för handHiggning av frågor rörande Li

genarundervisning har statsrådet Hjelm-Wallen tidigare denna dag behand
lat under anslaget Skolöverstyrelsen under åttonde huvudtiteln. 

Expertgruppens förslag rörande under vis n i n g för vuxna zigenare 
har jag tidigare berört i samband med behandlingen av delprogrammet Arbets
marknadsutbildning. Jag framhöll då vikten av att det snarast kommer till 

stånd en för samtliga zigenska grupper särskilt anpassad utbildning samt att 
skolöverstyrelsen bör utarbeta läroplaner. läromedel och metodiska anvisning
ar fören kurs som är anpassad till skilda grupperav zigenare. Jag vill iiven erinra 
om att chefen för utbildningsdepartementet tidigare denna dag har föreslagit 
att studiesocialt stöd skall utgå till ungdomaroch vuxna som deltar i grundläg
gande utbildning för att i första hand lära sig läsa och skriva. Många zigenare är 
analfabeter och är sålunda i stort behov av denna undervisning. Genom försla
get om studiesocialt stöd får de större möjligheter att delta i undervisningen. 

Förslaget om en förstärkning av de personella resurserna vid vissa 
HinsarbetsnLimnder med särskilda arbetsförmedlare för zigenariirendcn har 
chefen för arbetsmarknadsdepartementet efter samråd med mig tidigare den
na dag behandlat i samband med arbetsmarknadsverkets förvaltningskost
nader. 

Expertgruppen har föreslagit att det ska inrättas en siirskild samråds -
grupp får zigenarfrågor med uppgift att verka för att främja samverkan 
mellan de berörda ämbetsverken beträffande samtliga zigenska grupper i 
vårt land. Samtliga remissinstanser har ansett att det är nödvändigt att ett 
sådant samråd kommer till stånd. men har givit uttryck för olika uppfatt

ningar om vem som skall ha ansvaret för samordningen och i vilken form 
denna bör bedrivas. För egen del vill jag anföra följande. 

Enligt riksdagens beslut om riktlinjer for invandrar- och minoritetspo
litiken ankommer det pil olika myndigheter att genomfora nöddndiga ät
giirder för invandrar- och minoritetsgrupper i Sverige och pt1 invandrarverket 
att initiera och samordna s[1dana åtgLirder. \1ot bakgrund av vad jag har 
framhållit om betydelsen av ätgärder for zigenarna i Sverige iir det av syn
nerlig vikt att en samverkan i zigenarfrågor kommer till stimd mellan an
svariga myndigheter. friimst socialstyrelsen. skolöverstyrelsen. AMS och in
vandran·erket. Initiativ till en sädan samverkan. i vilken ocksi1 kommunerna 
bör medverka. bör tas av invandrarverket. Det Lir enligt min mening också 

angel~iget att verksamheten bedrivs i si1 n~ira kontakt som möjligt med re
presentanter för zigenarna. Det ankommer 1xi invandrarverket att v~ilja l~imp

lig form för samrådet samt att i den årliga anslagsframställningen redovisa 
resultaten av samrådet. De ytterligare arbetsuppgifter som härigenom liiggs 
på invandrarverket medför behov av viss personalförstärkning. I samband 
med behandlingen av anslaget Statens invandrarverk har jag föreslagit att 
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fyra tjiinster tillförs verkets samordningsbyrå för bl. a. den nämnda sarn
ordningsuppgiften. 

Jag övergår nu till att behandla anslagsframs@lningarna. 
Stiftelsen lnvandrartidningen har föreslagit en utvidgning av lnvandrar

tidningen med avseende på antalet språkeditioner och antalet sidor i de 
finska och grekiska editionerna. Jag iir inte beredd att biträda dessa förslag. 
Enligt särskilt beslut iir stiftelsen under innevarande budgetår oförhindrad 
att ge ut månadsbulletinen på ytterligare ett språk som inte omfattas av 
den övriga tidningsverksamheten. Jag förordar att bulletinen även fortsiitt
ningsvis får ges ut på sju språk och beräknar medel hiirför. 

Med hänvisning till att organisationsbildningen bland invandrare och mi
noriteter iir under stark utveckling och att till följd diirav antalet organi
sationer som uppfyller villkoren för verksamhetsbidrag kommer att öka har 
ytterligare medel begiirts under anslagsposten Bidrag till invandrar- och mi
noritetsorganisationers verksamhet. Som jag förut har framhållit (prop. 
1975:26) utgör invandrarorganisationerna ett mycket värdefullt inslag i sam

hiillet. De tillfredsställer ett siirskilt identitetsbehov hos sina medlemmar 
samtidigt som de kan underliitta invandrarnas situation hiir i landet. Jag 
förordar en höjning av anslagsposten med 200 000 kr. Ökningen bör göra 
det möjligt för ller organisationer att komma i fråga för bidrag enligt de 
principer som har angetts i den nyss nämnda propositionen. 

Frän anslagsposten Bidrag till avgriinsade projekt m. m. kan bidrag utgå 
till organisationer. trossamfund och kommuner m. Il. för tidsmässigt och 
kostnadsmiissigt avgränsade projekt. Vidare kan bidrag utgå till tidningar 
och tidskrifter som ges ut pa andra språk iin svenska och som riktar sig 
till invandrar- och minoritetsgrupper i Sverige. Dessa publikationer är av 
stor betydelse för invandrarna friin spräklig od1 kulturell synpunkt samt 
viirdefulla informations- och kontaktorgan. Jag förordar att ytterligare medel 
anvisas under anslagsposten. Av dessa bör 200 000 kr. andndas för ökat 
stöd till niimnda tidningar och tidskrifter. 

De under anslagsposten lnformationsverksamhet m. m. begärda medlen 
avser i hurndsak publikationsvcrksamhet. För att ge större utrymme för 
andra informationsinsatser samt för att möjliggöra en uppföljning och ut
värdering av invandrarverkets insatser pä hela anpassningsomrädet förordar 
jag en ökning av nuvarande medel under anslagsposten. 

Med hänvisning i övrigt till sammanstiillningen (s. 140) hemstiiller jag 

att regeringen föreslår riksdagen 
att till Atgiirder/r'"ir i11rn11drare för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

reservationsanslag av 7 575 000 kr. 

D 4. Översättningsservice 

1974/75 

1975/76 

1976/77 

Utgift 
Anslag 
Förslag 

343 383 
185 000 
300 000 
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Från anslaget bestrids de kostnader för statens invandrarverks språksek
tions verksamhet som inte täcks av intäkter. 

1975176 

Utgifter. fiirs/agwi1 I 210 000 
Intäkter. Jiirslagsris I 025 000 

Nettoutgift 185 000 

Statens inl'Gndrarverk 

Rer'Jknad ändring 1976177 

Invandrar
verket 

+ 455 000 
50000 

+ 505 000 

Före
draganden 

+ 365 000 
+ 250000 

+ 115 000 

I. Pris- och löneomräkning beräknas t!li lO %. Kompensation härför antas 
kunna erhållas genom uppräkning av priset för utförda uppdrag. 
2. Verkets !lyllning kommer för språksektionens del att medföra behov 
av ökade insatser för att bibehålla kontakter med frilansöversättare och kun

der i Stockholm samt viss minskning av de externa uppdragen. Detta medför 
ökade resekostnader och inkomstminskning genom produktionsbortfall på 
grund av rese- och väntetider. Dessa kostnadsökningar går inte att möta 
med taxehöjningar. Subventioneringen av översiittningsservicen måste där
för ökas från 185 000 kr. till 690 000 kr. ( + 505 000 kr.). 

Fiircdragand,•n 

Som har framgåll av min redogörelse för invandrarverkets motiv för en 
ökad medelsanvisning under anslaget. befarar verket bl. a. viss minskning 
av externa uppdrag till följd av flyttningen till Norrköping. Enligt min me
ning iir det inte möjligt att ta ställning till frågan om det framtida me
delsbehovet innan översiittningsverksamhcten har bedrivits i Norrköping 
under viss tid. För budgetåret 1976/77 bör emellertid medelsanvisningen 
under anslaget - beriiknad på hittillsvarande erfarenhet - räknas upp från 

185 000 kr. till 300 000 kr. 
Med hiinvisning till sammanstiillningen hemställer jag att regeringen fö

reslår riksdagen 
att till Öl'ersällningsserl'ice för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 300 000 kr. 

11 Rik1clugc11 /975!7n. I s,unl. .\'r /0(1. Bilaga 13 
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E. REGIONAL UTVECKLING 

Allmänna synpunkter 

Arbetet med Liinsplanering 1974 iir nu avslutat på liins- och kommunnivå. 
En sammanstiillning och första utviirdcring av resultaten av denna planering 
har gjorts inom arbetsmarknadsdepartementet. Ut värderingen redovisas i 
rapporten ISOU 1975:91) Politik ror regional balans, som f. n. remissbe
handlas. Resultatet av Linsplanering 1974 och sysselsättningsutredningens 
första delbetiinkancle ISOU 1975:90) Arbete åt alla kommer att ligga till 
grund mr de förslag om den rramtida sysselsiittnings- och regionalpolitiken 
som avses föreliiggas riksdagen under år 1976. 

Ett viisentligt inslag i elen regionalpolitiska planeringen iir att planerings
nivåer uttryckta i befolkningstal anges för liincn. Sådana befolkningsramar 

för är 1980 anwgs av riksdagen itr 1972 (prop. 1972:111 bil. I. InU 1972:28. 

rskr 1972:347). I utvärderingen av Llinsplanering 1974 läggs fram förslag 
till nya befolkningsramar för åren 1985 och 1990. I avvaktan på ställnings
taganden till dessa förslag gäller riksdagens beslut från år 1972. De be
dömningar som kan göras med utgångspunkt från resultatet av 
Länsplanering 1974 visar att de år 1972 angivna ramarna för år 1980 även 
fortsättningsvis kan läggas till grund för planeringen i flertalet län. I några 
IHn har ut vecklingen blivit något annorlunda än som förutsågs i prop. 

1972: 111, främst i Stockholms. Hallands. Göteborgs. och Bohus samt Norr
bottens liin. Mot den bakgrunden bör planeringen i de nämnda länen fram 
till år 1980 t.v. kunna inriktas på en utveckling enligt länsstyrelsernas pro
gnoser. 

St;1tligt regionalpolitiskt stöd har liimnats sedan den I juli 1965. Sedan 
dess hart. o. m. den 30 juni 1975 totalt I 182 företag fritt lokaliseringsstöd. 
I lokaliseringsbidrag/avskrivningslån har utgått 692 milj. kr. och i loka
liseringslån 2 610 milj. kr. Företagen har uppgett en planerad sysselsätt
ningsökning på ca 35 000 personer till följd av de investeringar för vilka 
stöd har lämnats. 

Lokaliseringsstöd hart. o. m. den 30 juni 1975 liimnats till 949 företag 

inom det allmiinna stödområdet. Stödet till dessa företag motsvarar 96 "<> 

av beviljade lokaliseringsbidrag och 75 "i; av beviljade lokaliseringslån. I 
övriga delar av landet har stöd liimnats till företag i områden med siirskilda 

sysselsiittningsproblem. rramrörallt vissa områden intill stöclområdesgriinsen 

och orter med ensidigt niiringsliv. 
Ltredningen om regionalpolitiska styrmedel har i sitt betiinkamlc !SOU 

1974:82) Samverkan för regional utveckling föreslagit att nuvarande regio
nalpolitiska medel kompletteras med en tillstiindsprövning. Utredning

ens fårslag har remissbehandlats. I den nyss niimnda rapporten (SOU 1975:91) 
Politik för regional balansskisseras vissa rikt I i njer för den fortsatta verksam he

t en på detta område. Jag avser att återkomma till denna fråga så att regeringens 
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ställningstagande kan redovisas för riksdagen senare under 1975176 iirs riks

möte. 

Riksdagen heslulade {ir I lJ7J orn ti.mnerna for det regionalpulitiska stiidet 

under femårsperioden 1973174-1977178. Beslut om den fortsatta regio

nalpolitiska stödverksarnheten bör fattas under våren 1978. Sysselsiitt

ningsulredningen har i sill heliinkande (SOU 1975:901 Arbete [Il alla gjort 

en kon genomgi\ng av de regionalpolitiska medlen. Utredningen avser all 

arbeta vidare med dessa frt1gor i den kommande utredningsetappen. I 

Wnsprogrammen har f1tskilliga synpunkter ol'11 frirslag löns fram betriiffande 

det regional Pllli tiska stiidel. Lnl igl 111 in mening hör den regionalpolitiska 

stöd\·erksamheten .ses iiver i sin helhet inllir det knmmande beslulL't 0111 

den fortsalla verksamheten. Jag avser diirfor att under år 1976 begiira rege

ringens bemyndigande att ge sysselsiittningsulredningen i uppdrag all 

allrniint se över den regi\lnalpulitiska stiid\'Crksarnheten. l\1 s[1 siill kan en 

parlamentarisk med\'L'rl\;in \'id översynen g;irnnter;is. 

Decentraliseringsutredningen har i betiinkandet (Os Kn 1975:4) Decent

ralisering av beslut om regionalpolitiskt stöd föreslagit all beslutanderiitten 

i \'issa iirenden \lll1 reginnalpnliliskt stöd skall foras över lill liinsstyrelse 

resp. liinsarbetsniimnd. Utredningens förslag remisshehandlas r. n. 

Under perioden den 1 juli 1974 - den 30 juni 1976 pågår en forsöksverk

samhet med kiinskvotering vid vissa formera\· regionalpolitiskt stiid lprop. 

1974:1 bil. IJ. lnU 1974:7. rsh 197-1:20-1). Som villl\or l(ir lol\aliseringsstiid. 

introduktionsstöd och uthildningsstiid giiller att minst -10 % av det antal 

arbetsplatser som tillkommer hos den som har he\·il.iats s:idant stöd skall 

forheh[1Jlas vartdera kiinet. Till ansiikan om stiid skall fogas rekryteringsplan. 

som visar yrkesfrirdelning och möjligheter att sysselsiitta bäde miin och 

kvinnor i den nystartade eller utvidgade verksamheten. Planen sl\all ut

arhetas i samverkan mell<in sökanden. liinsarbetsniimnden och herörda ar

bet.~givar- och arbehtagarorganisationer. Befrielse helt eller defl·is frt111 ,·ilf

koret om könshotering kan heviljas om .siirskilda skiil frireligger. De hit

tills\'arunde erfarenheterna visar alt företagen i mycket stor utstr~ickning 
har gjort upp rekryteringsplaner som h~1ller sig inom ramen n.ir könskvu

leringen. Eftersom rekryteringsplanerna ofta str~icker sig över ett helt :ir 
iir det iinnu för tidigt att göra n[1gon bedömning av hur företagen har lyckats 

U.ilja de uppgjorda planerna. Liinsarbetsn~imndern~1 ~inser dock att könskvo

teringen verksamt h<1r bidragit till att andelen hinnor \'id industria i stöd

området har ökat. Enligt min mening bör försöksverbamheten med köns

kvotering vid vissa former av rcgionalpL)litiskt stöd fonsiitta under äterstoden 

av den innevarande lcmi'.trsperimlen för regionalpolitiskt .stöd. d\·s. fram 

t. o. m. elen JO juni 1978. 
Inom regeringskansliet bereds f. n. frågan om ökat regionalpolitiskt stöd 

vid marknadsföringsåtgLirder. Jag riiknar med att ta upp frågan i anslutning 

till forslagen om den framtida sysselsiiltnings- och regionalpolitil\en. som 

avses föreläggas riksdagen under är 1976. 
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I skrivelser till industridepartementet har dels Träindustriförbundet och 
Triiindustrins branschorganisation gemensamt, dels Svenska träindustriar
betareförbundet liimnat förslag till statliga åtgärder beträffande den trä -
bearbeta n de i n dust r i n. Skrivelserna har remissbehandlats. I skri
velserna diskuteras bl. a. de regionalpolitiska stödåtgärder som riktas till 
den träbearbetande industrin. Efter samråd med chefen för industridepar
tementet vill jag i denna fråga anföra följande. 

Organisatinnerna framh(1lkr att det iir angcHiget all effekterna av den 
reginnalpolitiska stödverksamheten utvlirderas mer ingäende. Innan en så
dan utvärdering är gjord bör enligt organisationerna stor restriktivitet iakttas 
när det giiller regionalpolitiskt stöd till företag inom den triibearbctande 
industrin, siirskilt trähus- och snickeribranscherna. 

I fh'tga om förslaget att utviirdcra stödets clkkter rramför remissinstan
serna inte några principiella invändningar. Enligt expertgruppenför regional 

111rec/11i11g.1w•rkw1111hc1 (ERU.J bör redan tillämpade och planerade analysme
toder kunna ligga till grund för den föreslagna utvärderingen. AMS fmm
håller att det utviirderingsarbete som sker inom ramen för ERU:s verksamhet 
självfallet kommer att utnyttjas i lokaliseringspolitikens vidare utformning. 
Enligt min mening tillgodoses önskemålen från träindustrins organisationer 
av pågående utredningsarbete inom bl. a. AMS, ERU och sysselsättnings
utredningen. Jag vill i detta sammanhang erinra om vad jag tidigare har 
anfört beträffande tilläggsdirektiv till sysselsättningsutredningen. I anslut
ning härtill vill jag också nämna att i rapporten <DsA 1975: 13) Branschprog
noser belysta inom länsplaneringssystemet beskrivs ett försök till regional 
utvärdering av statens industriverks rapport om den träbearbetande indu
strin. 

Flertalet rernissinstanser behandlar i sina ynranden forslaget om långt
gäende restriktivitet betriiffande det regionalpolitiska stödet till företag inom 
den träbearbetande industrin. AMS framhäller all stor hänsyn tas till den 
allmänna utvecklingen inom berörda branscher vid handläggningen av stöd
ärenden. Enligt styrelsen iakllas f. n. betydande restriktivitet i fråga om 
stöd till foretag inom triiindustrin. Mot den bakgrunden ser styrelsen inte 
skäl att ändra prövningen av ansökningar om regionalpolitiskt stöd till denna 

brans1:h. 
Även jag anser all stor vikt hör Wggas vid den allmiinna utve1:klingen 

inom olika branscher niir beslut fattas om regionalpolitiskt stöd. Det giiller 
s{JViil den triibearbetande industrin som andra industrigrenar. Så sker också, 
bl. a. genom kontakter med berörda rackliga organisationer vid beredningen 
av sadana iirenden. Jag iir därför imc beredd alt förorda någon siirskild 
hnndliiggning av iircnden om regionalpolitiskt stöd till företag inom lrii

industrin. 
Genom en imerdcparternental arbetsgrupp för glesbygdsfrägor hälls fort

löpande kontakt mellan heriirda departernem för samordning av skilda åt-
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giirder inom glesbygdspolitiken. Till arbetsgruppen har knutits en parla

mentariskt sammansatt referensgrupp. Arbetsgruppen har i niira samarbete 

med referensgruppen utarbetat en rapport om serviccförsörjningen i gles

bygder. Rapporten ingår i betänkandet <SOU 1975:91) Politik för regional 

balans. 

Inom arbetsmarknadsdepartementet arbetar en expertgrupp med uppgift 

att som försöksverksamhet samordna uppföljningen och bevakningen av 

statens fordringar i företag som har fått statligt stöd samt att arbeta fram 

förslag till åtgärder även i enskilda uppföljningsärenden. Verksamheten har 

bedrivits på grundval av den kontinuerliga bevakning som fr. o. m. den 

I juli 1973 regionalt fullgörs av länsstyrelserna under medverkan av fö

retagareföreningarna. Utfallet av de gjorda insatserna har varit gott. Positiva 

effekter har kunnat uppnås ifråga om tillvaratagandet såväl av statens riitt 

i egenskap av fordringsägare som statens intresse att möjliggöra företags 

fortbestånd och därigenom trygga sysselsiittningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag har förordat i fråga om försöksverksamheten 

med könskvotering vid vissa former av regionalpolitiskt stöd. 

E 1. Regionalpolitiskt stöd: Bidrag.~verksamhet 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

234 194 345 
189 386 000 
264 500 000 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS upp

tagna programmet Regionalpolitiska stödåtgiirder med undantag av delpro

grammet Lokaliseringslån. Programmet består av delprogrammen Lokali

seringssamråd, Lokaliseringsbidrag (inkl. infriande av statlig garanti för lån 

i lokaliseringssyfte till rörelsekapital), Lokaliseringsutbildning och Syssel

sättningsstöd. Delprogrammet Lokaliseringssamråd belastas endast av för

valtningskostnader. Delprogrammet Lokaliseringsutbildning föreslås 

fr. o. m. budgetåret 1976177 bli uppdelat på delprogrammen Utbildningsstöd 

och lntroduktionsstöd. 
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1974175 1975176 1976177 
Utgift Anslag Bcriiknad fodring 

AMS 

Lokaliseri ngsbidrag 12J 604 000 90 000000 + 23 500 000 
Utbildningsstöd 74 328 000 65 000 000 
Introduktionsstöd 
Sysselsättningsstöd 29 251 000 JO 000 000 
Infriande av statlig garan-
ti ror lån i lokaliserings-
syfte till rörelsekapital I 44J 000 I 000 + 999 000 
förvaltningskostnader 5 568 000 4 J85 000 + I 115 000 

234 194 000 189 386 000 + 25 614 000 

För femårsperioden 1973174-1977178 har riksdagen fastställt en medels
ram för regionalpolitiskt stöd (prop. 1973:50, lnU 1973:7, rskr 1973:248). 
Härvid har beräknats 450 milj. kr. för lokaliseringsbidrag/avskrivningslån. 
325 milj. kr. för lokaliseringsutbildning och 150 milj. kr. för sysselsättnings

stöd. Dessutom får outnyttjat utrymme av de ramar för beslut om regio
nalpolitiskt stöd som fastställdes för treårsperioden 1970/71-1972/73 tas 
i anspråk. 

Under budgetåret 1974/75 har beslut fattats om lokaliseringsbidrag/av
skrivningslån med 155 milj. kr. Stödformen avskrivningslån har använts 
i endast begriinsad omfattning. 
Fem garantier för lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital till ett sam
manlagt belopp av 1 A milj. kr. har infriats under budgetåret 1974175. 

Under budgetåret 1974175 beräknas 11 000 personer ha deltagit i loka
liseringsutbildning. Beslut om uthildningsstöd har under samma budgetår 
fattats till ett belopp av 65 milj. kr. 

Följande tablå visar det beviljade sysselsättningsstödet för kah:nderåren 
1971-1974. 

Ar 

1971 
1972 
1973 
1974 

Beviljat sysselsiitt
ningsstöd tmilj. kr.) 

13.9 
15.0 
22.3 
26.91 

1 Beviljat t. o. m. den JO juni 1975. 

Antal årsarbets
krafter 

2 772 
J 568 
J 647 
J 882 

föredraganden 

+ 7J 500 000 
- 28 000 000 
+ 28 000000 

+ 999 000 
+ 615 000 

+ 75 114 000 
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Bestämmelser rörande den regionalpolitiska stödverksamheten ~terfinns 
kungörelsen (l 970: 180) om statligt regionalpolitiskt stöd (omtryckt 

1973:552; ändrnd senast 1975:352). 

AJ\IS 

Lok a I is er in g s bidrag. Under de två första budgetåren av fem
årsperioden 1973/74-1977 /78 har niirmare 70 n,, av beslutsramen H.irbrukats. 

Med hänsyn härtill föreslår styrelsen att femårsramen för lokaliseringsbi
drag/avskrivningslån utökas med 200 milj. kr. till 650 milj. kr. Meclelsbe

hovet för delprogrammet Lokaliseringsbidrag beräknas till 114.5 milj. kr. 

för budgetåret 1976/77. Mot bakgrund av utfallet år 1974175 bedöms I 
milj. kr. av beloppet vara erforderligt fbr in/i'iandr m· srarlig garanri fbr lå11 

i /oka/iseringss,r/;c till riire/\·ekapiral. Vidare föreslår styrelsen att från del

programmet skall utgå ersättning till banker för administrering av loka

liseringsstöd i enlighet med det avtal som har slutits mellan staten och 

vissa banker. Kostnaderna för detta uppskattar styrelsen till 3.5 milj. kr. 

för budgetåret 1976/77. F. n. belastar dessa kostnader anslagsposten Ge
mensamma förvaltningskostnader. 

Lok a I is er in g s ut bi Id ni n g. Delprogrammet avser sedan den I 

juli 1975 utbildningsstöd och introduktionsstöd. Styrelsen riilrnar med att 

12 000 personer under en sammanlagd tid av 250 000 veckor kommer att 

beröras av antingen utbildningsstöcl eller introduktionsstöd under budgetåret 
1976/77. Beslutsramen för femiirsperioden 1973/74-1977178. som uppgår 

till 325 milj. kr .. bedöms vara tillriicklig. För budgetåret 1976/77 beräknas 
meclclsbehovet till 65 milj. kr. 

Sys se Is ii t t ni n g s st i.id. Försöksverksamhctcn med sysselsiittnings
stöd i vissa fall till företag i griinsomräclel till det inre stödomr<ldet och 
pii Gotland samt i vissa fall till företag inom turistniiringcn i det inre stöd
omraclet torde leda till en begriinsad ökning av stödet. Styrelsen bedömer 
dock att femårsramen om 150 milj. kr. iir tillräcklig. l\1edelsbehovet för bud
getäret 1976177 beriiknas till 30 milj. kr. 

Det totala meclelsbehovet under budgetaret 1976177 för programmet Re
gionalpolitiska stöclåtgUrder cxkl. delprogrammet Lokaliseringslån ber~iknas 
till 215 milj. kr. 

Fii!'(•c/ragc111ch 'Il 

För kmårsperioden 197.3174-1977178 har en heslutsram llm 2 500 milj. 

kr. fastst:illts for det regionalpolitiska stiidet. Av tntalramcn bcriiknades 450 
milj. kr. för lok.aliscringsbidrag/avskri\'llingslftn inkl. ersiittning for llyit-
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ningskostnader för maskiner m. m. och I 550 milj. kr. f<.ir lokaliseringslån. 

Fiir utbildningsstöd beriiknades 325 milj. kr. och för syssclsiiltningsstöd 

150 milj. kr. Inom ramen beräknades vidare medel för stöd till stiftelsen 

Norrlandsfonden. 

Det regionalpolitiska stödet har visat sig vara ett värdefullt instrument . 

får alt skapa syssclsä1tningstillfållen främst inom stödområdet. Sysselsätt

ningsutvecklingen följs kontinuerligt i företag som har beviljats lokalise

ringsstöd. Totalt har antalet anställda i företag som har beviljats lokali

seringsstöd ökat med ca 35 000 personer räknat från tidpunkten då stödet 

beviljades fram till kalenderårsskiftet 1974-1975. 
De två första tiren av femärsperioden iir nu till iinda. Erfarenheterna av 

dessa två år visar alt anspråken på lokaliseringsstöd har varit större iin vad 

som kunde förutses vid remärsperiodens början. Ungefor tv{1 tredjedelar 

av de ramar som faststiilldes f<ir lokaliseringsbidrag/avskrivningslån resp. 

lokaliseringslån hade förbrukats den 30 juni 1975. Vid utg{mgen av inne

varande budgetår kommer sannolikt dessa b[tda delramar att vara helt ut

nyttjade. Ln anledning till denna utveckling iir att investeringsviljan inom 

niiringslivet har varit hög. Genomforandet av investeringarna har i föskilliga 

fall varit av stort regionalpolitiskt intresse. En annan orsak iir att staten 

i allt större utstriickning aktivt medverkar för att fri till st<'md nyetableringar 

och utbyggnader inom stiidomddet. Diirvid utgör det regionalpolitiska stö
det en viktig stimulansfaktor. I sammanhanget vill jag framhålla att från 

regionalpolitisk synpunkt angelägna investeringar i betydande omfattning 
har kunnat gcnomfiiras med hjiilp av de avsiittningar till invcsteringsfonder 

som !liret agen har gjort. Om inte denna möjlighet hade funnits skulle efterfrå

gan pä lokaliseringsstöd ha varit iinnu högre. 
Av naturliga skiil iir det sv{\n att mrutsiiga hur anspräkcn på lokalisc

ringsstiid ut vecklas under en så l{111g tidsrymd som rem är. Det jr emellertid 

av stort v;irde att totalramar kan fastst;illas for lem ~ir nch att regeringen 

inom de angin1a ramarna har handlingsfrihet att bevilja stiid for betydel

serulla inve\leringar oberoende av de anslag som anvisas for vart och ett 
av budgetåren. !\1ot bakgrund av vad jag hiir har an fort och d[1 jag bedömer 

a11 efterfrågan pä lokaliseringsstöcl iiven fonsiittningsvis kommer att vara 

hög bör ramen u ncler remårsperioden 197 3174-1977 /78 for lokaliserings

bid rag/ avsk ri vningslån utökas rrån nuvarande 450 milj. kr. till 850 milj. kr. 

De medel som anvisas under delprogrammet Lu/.:.a/i.11'rt11'.!.1hidrag utnyttjas 

dels for utbetalning av bidrag. dels for ers;ittning till banker for bankerna.s 

adm i nisl reri ng av be1·i f.iat lokal iseri ngsstöd nch dels for infriande av stat I ig 

garanti for lcln i lokalisering~syfte till riirelsdapit;1I. Vid bediimning av me

delsbehnvet lör budgct[tret rnr hiinsyn tas till att utbetalningarna a1· bidrag 

görs efter hand som investeringarna genomförs. vilket innebär en viss efter-
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släpning jämfört med beviljat stöd. Med hiinsyn till dels redan fattade beslut 

om lokaliseringsbidrag/avskrivningslån och dels den ökning av beslutsra

men som jag nyss förordade, bedömer jag att 160 milj. kr. bör beräknas 

för utbetalning av bidrag under budgetåret 1976177. Enligt den överens
kommelse som har triiffats mellan AMS och vissa banker erhåller bankerna 
ersfittning för administrering av beviljat lokaliseringsstöd. Ersätlningen här

för beriiknas for budgetåret 1976/77 till 3,5 milj. kr. Bankerna har å sin 

sida att till staten erliigga riinta från den dag AMS betalar ut stödet till 
banken fram till den dag banken betalar ut stödet till stödmotlagaren. Bud

getåret 1976177 beräknas sådana ränteintiikter till ca 8 milj. kr. För infriande 

av lån i lokaliseringssyfte till rörelsekapital beriiknar jag medelsbehovet till 

I milj. kr. Totalt uppskattar jag medelsbehovet för delprogrammet Loka

liseringsbidrag till 164,5 milj. kr. för budgetåret 1976177 . 
. '-:..tijids1·11 //l(/ustricl'lltras forvaltningskostnader tiicks delvis genom bidrag 

frt111 detta anslag. Jag vill erinra om att regeringen nyligen har föreslagit 
en utbyggnad av anliiggningarna i Strömsund och Lycksele (prop. 

1975176:87). Frågan om ril\tlinjer for stiftelsens fortsatta verksamhet över

viigs f. n. inom regeringskansliet. 

h. o. m. den I juli 1975 beniimns det individuellt avpassade utbildnings

stödet enbart utbildningsstöd. Frtm samma tidpunkt beniimns det s. k. scha

blonstödet introduktionsstöd. Fr. o. m. budgeti\ret 1976177 bör diirför ut
bildningsstiid och introduktionsstiid redovisas som skilda delprogram. Änd

ringen iir tliranledd av vissa missuppfattningar om syftet med introduk

tionsstödet. Avsikten med stödet är att det skall vara etl allmänt intro

duktions- och inkörningsstöd. St1ledes finns det inte nt1got krav om att ut

bildning sl\all anordnas enligt en detaljerad plan. Under femårsperioden 

1973174- 1977178 bedömer j<1g att utbildningsstöd och introduktionsstöd 

kommer alt beviljas till ett belopp som ryms inom den frir lokaliscrings
utbildning faststiillda ramen om J25 milj. kr. För budgeti\rct 1976177 be

räknar jag medelsbchovet för delprogrammet Ut bi Id ni n g s stöd till 37 
milj. kr. och medelsbchovet för delprogrammet In tro duk tio n s stöd 
till 28 milj. kr. Riksdagen bör i detta sammanhang underrättas om att regering
en i några fall har beviljat utbildningsstöd för utbildning av redan anstiilld per
sonal. Det har varit fråga om nedHiggningshotade företag, som har övertagits av 

nya iigareoch i samband diirmcd har hall behov av att utbilda personalen för nya 
arbetsuppgifter. 

Ramen för sysselsiittningsstöd under femårsperioden 1973174-1977 /78 
har fastställts till 150 milj. kr. I likhet med AMS anser jag att ramen är 

tillräcklig. Jag bedömer medelsbehovet för del programmet Svsselsä1tni11gsstiid 

till oförändrat 30 milj. kr. for budgetåret 1976177. 
Under [1beropande av det anJ(jrda och med hiinvisning till sammanstiill

ningen i det J'iireg<kndc hemstiiller jag att regeringen frireslär riksdagen att 

12 Rikw/ag1·11 1975176. I sam/. Nr /(J(J. Hi/aga 13 
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I. medge att under budgctiircn 1973/7-1-1977 /78 lokali.-;crings
bidrag/avskrivningslån beviljas om sammanlagt 400 000 000 

kr. utöver vad riksdagen tidigare har medgivit 
2. till {frgio11a/poli1i.,k1 stiicl: Hiilrngwcrksumhet för budgctäret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 264 500 000 kr. 

E 2. Särskilda stiidåtgärder i glesb~gdcr 

1974/75 

1975176 
1976177 

l;tgift 

Anslag 
Förslag 

22 668 362 
25 000 000 

29100000 

Reservation 11 028 825 

Anslaget består av anslagsposterna llcmarbete m. m .. Stöd till företa
gareföreningar. Kommunala syssclsiittningsinsatscr och Åtgärder i Vindel

älvsområdet. Verksamheterna handhas av A\1S. statens industriverk. sta
tens viigverk. vissa foretagarcfön.:ningar OL'h kommuner. 

I lemarbcte m. m. 
Stöd till företagarcför
cningar 

Kommunala syssclsätt
ningsinsatser 

Atgiirdcr i Vindclälvs
områdct 

1975176 

5 000 000 

I 000 000 

<) 000 000 

10 000 000 

25 000 000 

Hcr:iknad :indring 
1976177 

A\15. statens Förc-
industri\·crk dragandcn 
resp. statens 
dg\'c:rk 

- I 500 000 

- I 000000 

+ 5 IOO 000 

+ 2 600 000 

- I 500 000 

+ 500000 

+ 5 100000 

+ 41000011 

Under budgetåret 1974175 uppgick kostnaderna för Hemarbete 
m. m. till 4,5 milj. kr. Stödet har inneburit att ca 2 400 personerbosatta i gles

bygden har kunnat beredas hel- clkr deltidssysselsiittning. 
Stöd till företagareföreningar avserallmiinnaåtgärderfrån 

föreningarna för att främja företagsamheten i glesbygderna. Under bud
getåret 1974175 uppgick kostnaderna till ca 200 000 kr. 

Under budgetåret 1974/75 har Kom mun a I a sys se Is lit t ni n g s -

i n satser i form av genomförande av sysselsättningsprojekt bedrivits 
i elva kommuner. Därutöver har en kommun förberett sådana insatser 
genom inventering av liimpliga arbeten. Under budgetåret har 8.4 milj. kr. 

utbetalats för iindamålct. 
Åtgiirder i Vindeliilvsområdet innebiir utbrggnad av viig 

363 och vissa andra vägar i Lycksele. Sorsele och Vindelns kommuner. 
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De tidigare påbörjade byggnadsarbetena fortsatte under budgetåret 1974175. 
Kostnaderna uppgick under budgetåret till I 0 milj. kr. 

S1a1e11.1 i11cl11srri\'erk 

Hemarbete m. m. Industriverket framhåller att det iir svårt att 
linna lämpliga objekt for stödet och diirmecl skapa ytterligare sysselsiittning 

för ortsbunden arbetskraft i glesbygden. Under budgetåret 1976/77 bedömer 
verket att utbetalningarna kommer att uppgå till 5 milj. kr. Med hiinvisning 

till förviintad reservation under anslagsposten föreslår verket ett anslag för 

budgetåret 1976177 om 3,5 milj. kr. 

Stöd till l'öretagareföreningar. Det ringa utnyttjandet av 

anslaget beror enligt industriverket på svårigheterna för företagareförening
arna att linna liimpliga projekt. Verket anser cliirför att det inte behövs 

några medel for iinclam<ilet under budgetåret 1976/77 utöver förviintad re

servation. 

AJIS 

Kom m u n a I a sys se Is ätt n i n g si n satser. Styrelsen anser 

verksamheten vara ett viirdefullt komplement till beredskapsarbetena. I av

vaktan på resultatet av sysselsättningsutreclningens utdrdering av verk

samheten föreslår styrelsen ett oförändrat anslag om 9 milj. kr. 

S1a1c11s 1·iigl'erk 

A t g ii r de r i V in cl e I ii I v som rå cl e t. Lnder år 1973 planerade 
vägverket i samråd med liinsstyrelsen i Viisterbottens hin vissa viigbygg

naclsarbeten i Vincleliilvsområdet. För att kunna fullfölja de planerade ob
jekten fordras att den tidigare heriiknade ramen om 40 milj. kr. utökas med 
5.1 milj. kr. Medelsbehovet för budgetåret 1976177 beräknas till 15.I milj. kr. 

f i"in ·1/rt1ga111h·11 

Gleshygdsstöd till hem<1rbctc administreras <IV förct<lgarcfiireningarna. I 
likhet med industri\'crket hcriiknar jag anslagshehovet for budget[iret 
1976177 till 3.5 milj. kr. Organisationskommitten för skyddat arbete har 

i sitt betiinkande lSOL 1975:82) Organisation for skyddat arbete berört fr[1gan 

om hemarhetc. Kommitten t\ircsltir att hu\'L1dmannaskapet för den skyddade 

verksamheten samlas hos regionala stiftelser. Vissa delar av hemarhctct 

bör enligt kommitten tillfriras stiftelserna. Kommittens forslag remisshc
handlas r. n. 

Frfo anslagsposten Stiid till foretagareföreningar tiicks kostnaderna f(_ir 
speciella projekt som friimjar företagsamhet i glesbygder. Regeringen har 
nyligen föreslagit (prop. 1975176:88) alt anslagsposten för innevarande bud-
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getår skall räknas upp med 1,5 milj. kr. i samband med all företagareför

eningarnas insatser intensifieras i skiirgårdsområdena. Med hänsyn till den 

beräknade reservationen under anslagsposten anser jag det vara tillriickligt 

att anvisa 1,5 milj. kr. för stöd till företagareföreningar för budgetåret 

1976177. 
Under innevarande budgetär påg{tr försiiksverksarnhet med intensilierad 

kommunal sysselsiittningsplanering i tolv kommuner. Sysselsiittningsutred

ningen har gjort en utviirdering av verksamheten. Enligt utredningen kan 

verksamheten ses som ett viktigt komplement till i.ivriga sysselsiillnings

skapande insatser i glesbygden. Utviirderingen visar dock pil en del brister 

och oklarheter i uppliiggningen och organisationen av verksamheten. Sys

selsiittningsutredningen avser alt i sin kommande utredningsetapp giira en 

mer noggrann genomgäng av verksamheten. I avvaktan p{1 denna genom

g{111g beriiknar jag ett oföriindral belopp om 9 milj. kr. liir kommunala sys

selsiittningsinsatser under budgetäret 1976/77. 
För utbyggnad av viig 363 och vissa andra viigar i Lycksele, Sorsele och 

Vindelns kommuner har beriiknats en totalram om 40 milj. kr. För vart 

och ett av budget<lren .I 973174. 1974175 och 1975176 har I 0 milj. kr. anvisats 

för iindamålct. Enligt viigverket erfordras l"ör budgetåret l 976177 15,l 

milj. kr. för att slutmra arbetena. Den ökade totalkostnaden beror bl. a. på 

allmiinna prisökningar. Jag anser all det iir av viisentlig betydelse att projektet 

slutförs enligt planerna. För budgetåret 1976177 bör diirför 15.1 milj. kr. 

anvisas för ändami'tlet. 

Under åberopande av det anförda och med hiinvisning till sammanstiill

ningen i del frireg;'tende hemstiiller jag alt regeringen föresl:'tr riksdagen 

all till Särskilda stiiddtgärdcr i glcsbrgdcr för budgetäret 1976177 an

visa ett reservationsanslag av 29 100 000 kr. 

E 3. Bidrag till förctagarcföreningar rn. tl.: Administrationskostnader 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

15 907 081 
18 200 000 
20 700 000 

Reservation 215 646 

Från anslaget utgår statsbidrag tiil täckande av administrationskostnader 

för förctagareforeningarna och vissa centrala organisationer på hantverkets, 

småindustrins och turistnUringens omräde. Bcstiimmelser rörande företa

gareförcningarnas kreditstödjande verksamhet återfinns i kungörelsen 

(1960:372) om statligt kreditstöd till hemslöjd, hantverk och smäindustri 

(omtryckt 1973:550; ändrad 1975: 123). 
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S1a1cns indusrrivcrk 

Företagareföreningarna har för budgetåret 1976177 anmält behov av stat
ligt bidrag till sina administrationskostnader med 22 367 000 kr. Vidare har 

Sveriges hantverks- och industriorganisation. Svensk industriförening rn:h 

Svenska turisthotcllens riksfOrbund hemst:illt om bidrag for organisationer

nas verksamhet under budget[iret 1976/77 med 75 000, 25 000 resp. 20 000 
kr. 

Enligt företagareföreningarnas driftbudgetar för kalenderåret 1975 beräk

nas administrationskostnaderna till 44 milj. kr.. varav löner inkl. sociala kost

nader 31,6 milj. kr. lntiikterna har för samma år beriiknats till 43.8 milj. kr., 

varav statliga administrationsbidrag 16,9 milj. kr .. landstingsmedel I 2,4 

milj. kr. och övriga inUikter 14,5 milj. kr. För kalenderåret 1976 har fö

reningarna beräknat administrationskostnaderna till 54,7 milj. kr., varav löner 

inkl. sociala kostnader 39.5 milj. h. Intäkterna harberiiknats till 54,4 milj. kr. 
Hehov av statligt administrationsbidrag om 20,3 milj. kr. har hHrvicl bedömts 

erforderligt. Hidrag av landstingsmedel har beräknats till 15.I milj. kr. och 

övriga int~ikter till 19 milj. kr. 

Den ökade satsningen p<'1 företagsservice m. m. medför ökad efterfrågan 

på såväl f"öreningarnas tjiinster som det statliga kreditstödet. Vidare fram

häller verket att de nya rutiner som har in forts för uppföljning och bevakning 

av de statliga stödinsatserna s@ler ökade krav på f"öreningarnas utrednings

resurser. Verket anser också att medel bör ber~iknas för vidareutbildning 

av de anställda vid företagareföreningarna. 

\1ot denna bakgrund föreslår verket för budgetåret 1976177 ett anslag 

om 22.5 milj. kr .. vilket inneb~ir en ökning med 4,3 milj. kr. /\v ökningen 

ber~iknas 2.5 milj. kr. motsvara automatiska kostnadsstegringar, 1,3 milj. kr. 

kostnader f"ör utökade personalresurser och 500 000 kr. kostnader för ut
bildning. 

Vidare l(iresl<lr verket att detta anslag och anslagsposten Fr:imjande av 
IOretagsservice under anslaget Företags- och hranschfriimjande åtgiirder på 

trettonde huvudtiteln slås samman till ett anslag, eftersom verket uppfattar 

<ltt de båda anslagen har likartat syfte. 

F"iin·,/ragr111,/c·11 

Företagarel<ireningarna har kommit alt spela en betydande roll inom n~i

rings- nch regionalpolitiken. Föreningarnas förtrogenhet med framllirallt de 

mindre nch medelstora fi.iretagens prohlem har gjort att staten har älagt 

li.ireningarna nya arbetsuppgifter. Förutom ökade uppgifter inom förctags

-;erviceomrfalct har foreningarna tillforts beslutander~ilt i :irenden om ga

rantil(1n t!ir arbetsmiljön och vissa uppgifter i anslutning till statsbidrags

givningen till energibesparande <1tg~irder inom n~iringslivet. Vidare fullgör 

l(ireningarna sina traditionella uppgifter som lörmecllare av hantverks- och 
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industrilån och industrigarantil[m. Inom regionalpolitiken biträder förening
arna med rådgivning i lokaliseringsfrågor sam\ beredning och uppföljning 

av \oka\iserings~irenclen. G\esbygdss\öde\ administreras av föreningarna. 

Ökningen av föreningarnas arhetsuppgilkr har motsvarats av en kraf'tig 

ökning av deras resurser. Det statliga aclministrationsbidraget till förening
arna har ökat fran 5 milj. kr. hudgetaret 1968/69 till 18.2 milj. kr. budgetäret 

1975176. Diirutöver Wmnas sedan budgetiiret 1973/74 statliga bidrag till 

föreningarna för insatser inom f'öretagsserviceområdet. 
Den snahba utveckling som företagareföreningarna har ge1llJmgått under 

de scnas\e åren samt de ökade och skiftande uppgifter som har alagts dem 
moti,·erar en översyn av verksamheten. Jag har därför erter regeringens 
bemyndigande tillkallat sakkunniga med uppgift att se över företagareföre

ningarnas ställning och roll inom samhiil\ets niirings- och regionalpolitiska 

organisation. De sakkunniga bör avge förslag före utgången av år 1976. 

1 avvaktan på de sakkunnigas f(:irslag bör anslaget riiknas upp med ett 

helopp som nllllsvarar allm~inna pris- och löneökningar. Jag föreslår sitlunda 
en höjning av det statliga bidraget till f(iretagarefrireningarna med 2-5 milj. 

kr. Av anslaget hör liksom hittills 100 000 kr. her~iknas for hidrag till Norr

bottens företagareförening för s~irskilt stöd ät foretagsamheten i T orneclalen. 
Vidare bör medel rn tas i anspr~1k för stöd till vissa organisationer p<l hant

verkets. småindustrins och turistnäringens område. Industriverkets fram
stiil\ning om att slå samman detta anslag med den under trettonde hu

vudtiteln upptagna anslagsposten Fr;imjande av företagsservice har över

lämna\s till de sakkunniga för prövning. 
Jag hemstiillcr att regeringen förcsl[ll" riksdagen 

att till Hidrag 1i//jiirel1J.!.!,llrc/iirc11i11gar 111 . .fl.: .·ld111i11i\lmlin11skns111a

t!cr för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 

20 700 000 kr. 

E 4. Täckande a,· förluster i anledning a,· statligt stöd till hanh·erks- och 

industriföretag 111. n. 

1974/75 
1975/76 
1976177 

Utgif't 7 176 014 
Anslag 15 000 000 
Förslag 15 000 000 

Statens !Orhindelser till följd av utfarclacle garantier för län till hantverks

och industriföretag och för l~m 1ill turistnjringcn infrias från de\\a anslag. 

då behov cliirav uppkommer. Förluster i företagareföreningarnas li\ngivning 

f'rån statens hantverks- och industrilånefond skall f'öreningarna i första hand 
t~icka med medel ur egna för\usttiickningsfonder. Regeringen kan emellertid 

el"ter siirskild prövning medge förening hidrag från detta anslag för att \~icka 

förluster. 
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S1are11s i11d111tril'crk 

Omfattningen av Kungl. Maj:ts resp. regeringens och verkets beslut under 
budget[iren 1971172-1974175 redovisas i följande tablå (milj. kr.). 

1971/72 1972/73 1973/74 1974/75 

Infriande av garantililn 14,l 10,l 14,2 8,7 
Bidrag till företagare-
föreningarna LI 3.5 5,0 

15.2 13,6 19.2 8,7 

I förlusttiickningsavgifter jämlikt 19 ~ andra stycket kungörelsen 
( 1960:372) om statligt kreditstöd till hemslöjd. hantverk och småindustri 
har under budgetåret 1974175 influtit ca I.I milj. kr. 

Industriverket beriiknar att förlusterna på garantilåneverksamheten kom
mer att uppg[1 till ca 15 milj. kr. under budgetåret 1976177. 

En sanering av fliretagareföreningarnas iildre lånefordringar genomfördes 
under budgetåret 1973174. då 5 milj. kr. särskilt anvisades för ändamålet. 
Fiiretagarefiireningarna har i skrivelser till verket angivit att konstaterade 
lånel<.irluster den 31 deL·ember 1974 uppgick till sammanlagt 3,9 milj. kr. 

och beriiknade förluster till sammanlagt 9.3 milj. kr. Enligt verkets upp
fattning bör diirför saneringen av l'öretagan::föreningarn~ts l[tnefordringar fon
siitta. 

För budgetåret 1976177 föreslår verket ett anslag på 20 milj. kr .. varav 
5 milj. kr. för fortsatt sanering av företagarel'öreningarnas iildre låneford
ringar. 

Fiirc1/mga 111/i ·11 

Verksamheten med uppföljning och bevakning av statens fordringar i 
företag som har fått statligt stöd har jag tidigare redovisat under avsnittet 
Regional utveckling Allmiinna synpunkter. 

Vid anmälan av 1975 års budgetproposition berörde jag frågan om reglerna 
för tiickning av förluster i företagareföreningarnas långivning liksom frågan 

om riintenivå på inclustrigarantilån samt hantverks- och industrilån. Som 
jag tidigare har anfört har en utredning tillkallats med uppgift att se över 
företagareföreningarnas stiillning och roll inom elen närings- och regional
politiska organisationen. Enligt direktiven skall utredningen också behandla 
vissa frågor beträffande de små och medelstora företagens tillgång och efter
frågan på krediter. Jag räknar med att frågan om företagareföreningarnas 
förlustHickningsavsättning kommer att prövas i utredningsarbetet. frågan 
om skiilig räntenivå på inclustrigarantilån behandlas r. n. vid förhandlingar 
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mellan företrädare för arbetsmarknadsdepartementet och bl. a. Svenska 

bankforeningen. Förhandlingarna torde komma att slutföras inom kort. 
Jag bedömer att 15 milj. kr. fordras under budgetåret 1976177 för att 

tikka förluster till följd av inrriade garantier för lån till hantverks- och in

dustriföretag och f()r län till turistniiringen. I beloppet bör rymmas iiven 

de forlusltiickningsbidrag som regeringen kan komma all bevilja företa
garel'öreningarna efter siirskild prövning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Täckande av/iir/11s1er i a11/ed11i11g ar sw1/ig1s1iid1i/l lw111vcrk\

och imlmlri/iirclag m . .fl. l<ir budgetåret 1976/77 anvisa ett f'ör

slagsanslag av 15 000 000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN E{/ie huvudtite/11 

IV. Statens utlåningsfonder 

IV: 10. Statens hantwrks- och industrihlnefond 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgirt 
Anslag 
Förslag 

45 000 000 
30 000 000 

35 000 000 

Behållning 40 000 000 

Från anslaget överförs medel till statens hantverks- och inclustrilånefond 
för utlåning till företagareföreningarna. vilka i sin tur lämnar hantvcrks

och industrilån till hemslöjds-. hantverks- och småindustriföretag. Lån
givningen regleras genom kungörelsen ()960:372) om statligt kreditstöd till 
hemslöjd. hantverk och småindustri (omtryckt 1973:550: ändrad 1975:123). 
vilken även innehåller bestiimmelser om statlig garanti för lån till hantverks

och industriföretag. Särskilda bestämmelser om statlig garnnti för lån till 
turisthotcll finns i brev den 30 juni 1965. 

För budgetåret 1975176 har till fonden anvisats 30 milj. kr. Ramen för 
statsgaranti till hantverks- och industriföretag m. m. har faststiillts till 100 
milj. kr. Ramen inrymmer iiven nyssnämnda garantier för lån till turisthotell 
och får vidare tas i anspråk för vissa lån till omstiillningsfrämjande inves
teringar inom textil- och konfektionsindustrierna. 

Srare11s i11t!11stril'<'rk 

Företagareforcningarna har beriiknat sina behov av nya lånemedel frir 
budgetåret 1976177 till 89.5 milj. kr. 

Kapitalbchällningen i fonden per den 30 juni 1975 uppgick enligt verket 
till ca 396 milj. kr. 

Föreningarnas utlåning av statsmedel uppgick åren 1970-1974 till följande 
belopp. 

Ar 

19 Il 

19 
19 2 
19 
19 4 

77 .5 
75.3 

135. I 
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Verket p<lpekar att ökningen av efterfnlgan på hantverks- och industrilån 
under åren 1972 och 1973 förstiirktes under år 1974. De ökade statliga in

satserna i form av företagsservice m. m. bedöms stimulera efterfrågan på 

krediter från fiiretagareföreningarna. Verket beriiknar diirför att efterfrågan 

pä hantverks- och industrilån kommer att ligga pi\ en fortsatt hög nivå 

men anser att ett oföriindrat tillskott till fonden på 30 milj. kr. iir tillriickligt. 

Retriiffonde det statliga kreditstödet i form av /d1h·gora111il'I' till hemslöjd, 

hantverk och småindustri samt till turisthotell anmiiler verket att garantier 

har beviljats under budgetåren 1970171-1974175 med följande belopp. 

197(1-'71 
1971!72 
197217 3 
I 973/74 
1974/75 

lkv1lpdc· g:1rantic'r 
( 111ilj. kr.) 

J~.] 

67.4 
62_4 
79.1 
n.11 

Den 30 juni 1975 hade industriverket inneliggande garantilåneansökningar 

på totalt 7 milj. kr. Under budgetåret 1974175 har verket mött en ökad 

efterfrågan på stora garantibelopp. Verket viintar att den utvecklingen skall 

fortsiitta iiven under budgetåret 1976177, särskilt eftersom en liittnad i kre

ditrestriktionerna sannolikt ökar efterfrågan på garantier. Mot denna bak

grund föreslår verket att garantiramen höjs från 100 till 125 milj. kr. 

Fiin '(/raga11(/c•11 

Statens hantverks- och industril{mefond har årligen under läng tid tillförts 

ytterligare medel. Samtidigt har företagarefrireningarna rått disponera in

flytande amorteringar för nyutlåning. 1 liirigenom har en ökning av förening

arnas kreditgivning kunnat komma till ständ. Efterfrägan på hantverks

och industrilån motiverar att utlåningskapaciteten ytterligare ökas. Jag fö
resfö alt fonden under budgct[irel 1976177 tillförs 5 milj. kr. utöver de 

30 milj. kr. som industriverket har föreslagit. 

lndustri\'erkct föreslår att ramen för statsgaranti för lån till hantverks

och industriföretag höjs med 25 milj. kr. Fr. o. m. budgetåret 1973/74 utö

kades ramen från 80 till 100 milj. kr. Limnade garantier har inte under 

nägot är överstigit 80 milj. kr. Jag bediimer all en ram om 100 milj. kr. 

kommer all vara tillriicklig iiven for budgetåret 1976177. 
Jag hemstiiller all regeringen föresl[ir riksdagen att 

I. medge att f(.\r budget[trel 1976/77 statlig kreditgaranti för l[1n 

till hantverks- och industriföretag 111. m. be\·iljas med sam

manlagt högst !00 000 000 kr. 

2. till Srn11·m ha1111·l'rks- och i11tlus1riltl111•fi111tl för budgetfaet 1976177 
under statens utläningsfonder anvisa ett invcsteringsanslag av 

35 000 000 kr. 
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V. Fonden för Jåneunderstöd 

V :9. Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringslån 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

489 960 426 
300000 000 
600 000 000 

Behållning 120 711 264 

Från anslaget bestrids utgifterna för det i programbudgeten för AMS under 
programmet Regionalpolitiska stödåtgärder upptagna delprogrammet Loka
liseringslån. Lokaliseringslån utliimnas enligt kungörelsen ( 1970: 180) om 
statligt regionalpolitiskt stöd (omtryckt 1973:552. ändrad senast 1975:352). 

Under budgetåret 1974/75 har beslut fattats om lokaliseringslån med 455 
milj. kr. Den för femårsperioden 1973/74-1977 /78 fastställda ramen för be
slut uppgår till I 550 milj. kr. Dessutom får outnyttjat utrymme av den 
beslutsram som faststiilldes förtreårsperioden 1970/71-1972/73 tas i anspråk. 

Ramen för statlig garanti för lån i lokaliseringssyfte för rörelsekapital har 

för innevarande budgetår fastställts till 25 milj. kr. Under 1974175 beviljades 
garantier till ett belopp av 13 milj. kr . 

.4AfS 

Under de två första åren av femårsperioden 1973/74-1977 /78 har niirmarc 
70 ";; av beslutsramen för femårsperioden förbrukats. För att undvika en 
drastisk nedskärning av verksamheten bedömer styrelsen det nödvändigt, 
att femårsramen höjs från I 550 till 2 100 milj. kr. 

För budgetåret 1976177 beräknas medelsbehovet till 350 milj. kr. Styrelsen 
föreslår oförändrad ram för statsgaranti för lån i lokaliseringssyfte till rö
relsekapital. 

Fiiredragani/1 •11 

Som jag tidigare har anfört har for lcm{irsperioden 1973/74-1977 /78 be
riiknats en ram för beslut om lokaliseringslån om I 550 milj. kr. Hiirtill 
kommer det belopp som vid ing:1ngen av perioden ime hade utnyttjats av 
ramen för budgetåren 1970/71-1972/73. Med hänvisning till vad jag har 
anfört under avsnittet Regionalpolitiskt stöd: Bidragsverksamhet (p. E I) fö
reslär jag att ramen för perioden 1973174-1977178 avseende beslut om lo
kaliseringslån utökas med I 100 milj. kr. 

För budgetåret 1976177 ber:iknar jag ett anslagsbehov om 600 milj. kr. 

Jag har hiirvid 1:1git hiinsyn dels till redan fot1:1dc beslut om lokaliseringsltln 
som leder till utbetalningar under budge1aret 1976/77 och del.~ till den ut
ökning av bcslutsramen som jag nyss förordade. Ramen for statlig garanti 
för lim i lokaliserin.[!ssyftc till rörelsekapital bör for budgctärc1 1976/77 fas1-
stiillas till oröriindr~ll 2~ mili. kr. 
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Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att 
I. medge att under budgetåren 1973174-1977178 lokaliseringslån 

beviljas om sammanlagt högst I I 00 000 000 kr. utöver vad 
riksdagen tidigare har medgivit. 

2. medge att för budgetäret 1976177 statlig kreditgaranti for lån 
i lokaliseringssyl'tc till rörelsekapital beviljas med sammanlagt 
högst 25 000 000 kr. 

3. till Regio11a/110/iris/..r sriid: L11ka/i.1Ni11gs/1/11 för budgetåret 
1976177 under fonden för läneunderstöd anvisa ett investc
ringsanslag av 600 000 000 kr. 
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Re~i~ter 

Sid. 

Översikt 

18 DRll·TBUDGETEN 

18 A. Arbcl\marknad,deparlt•mcnll'l m. 111. 

i 8 I. Arbetsmarknadsdepartementet 
18 2. Kommineer m. m. 
19 3. Extra utgifter 
19 4. Internationellt samarbete 

20 B. Arbetsmarknad m. m. 
20 Arbetsmarknaden under år 1975 
27 Arbetsmarknaden under år 1976 
JO Programindelning 
33 Arbctsmarknadsverkets förvaltningskostnader 
45 I. Arbetsmarknadsservice 
56 2. Bidrag till arbetsmarknadsutbildning 
65 J Syssclsiittningsskapandc åtgiirder 
77 4. Stöd till lageruppbyggnad 
84 5. Kontant stöd vid arbetslöshet 
86 6. Totalllirsvarsverksamhet 
89 7. Arbetsmarl.;nadsverket: Anskaffning utrustning 
93 8. Arbetsmarl.;nadsverket: förvaltning av utrustning 
CJ5 9. Arbetsdomstolen 
97 10. Statens forlikningsmannaexpedition 
98 11. Statens niimnd for arbetstagares uppfinningar 

99 C. Arhetmiljii 
99 Politikens riktlinjer 

I03 I. Arbetarskyddsstyrclscn 
108 2. Arhetarskyddsstyrelsen: Inredning och utrustning 
111 3. Yrkesinspcktionen 
113 4. Statens arbetsklinik 
115 5. Siirskilda åtgiirdcr for arbetsanpassning 

129 D. lnrnndring m. m. 
129 Allmiinna synpunkter 
131 I. Statens invandrarvcrk 
136 2. Atgiirder för flyktingar 
I 38 3. Atgiirder för invandrare 
160 4. Översiittningsscrvice 

Kr. 

14 559 000 
I I 697 000 

300 000 
5 300 000 

31 856 000 

597 927 000 
274 000 000 
254 000 000 
300 000 000 
870 400 000 

24 062 000 
7 000 000 

I 000 
2 156 000 

719 000 
30 000 

4 330 295 000 

57 325 000 
2 700 000 

54 180 000 
3 255 000 

1 083 000 000 
I 200 460 000 

28 815 000 
32 325 000 

7 575 000 
300 000 

69 015 000 
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Sid. 
162 E. Rt>giunal uh·cck lin!( 
162 Allmiinna synpunkter 
165 I. Regionalpolitiskt stöd: Bidragsvcrksamhet 
170 2. Siirskilda stödåtgiirder i glesbygder 
172 3. Bidrag till foretagarcfiireningar m. Il.: 

.-\dmi n istrationskostnader 
174 4. "Lickandc av förluster i anledning av statligt stöd till 

hantverks- och industriföretag rn. Il. 

Summa for driftbudgeten 

177 K:\l'ITALBUDGETE'.'J 

177 IV. Statens utlåningsfondt>r 
177 Statcns hantverks-och industrilånefond 

179 V. Fonden för låneundt>rstöd 
179 Regionalpolitiskt stöd: Lokaliseringsl[m 

Summa för kapitalbudgeten 

Totalt för arhetsrnarknadsdcpartcmcntct 

Kr. 

264 500 000 
29 100 000 

20 700 000 

15 000 000 
329 300 000 

5 960 926 000 

35 000 000 

600 000 000 
635 000 000 

6 595 926 000 
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Bilaga 14 till budgetpropositionen 1976 

Bostadsdepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 14 

Till bostadsdepartementet hör ärenden angående bostäder, fysisk riks
planering och bebyggelseplanering samt byggnads-, lantmäteri- och 

kartfrågor. Departementet är organiserat på tre sakenhcter, en för fy
sisk riksplanering, en för plan- och byggnadsärcnden samt en för bo
stadsbyggande m. m. Till den förstnämnda enheten hör bl. a. ärenden 
angående tillstånd till industrilokalisering enligt 136 a § byggnadslagen 
(1947: 385). Lantmäteri- och kartärenden samt vissa planverksärendcn 
bereds inom planerings- och budgctse.kretariatet. 

Bnstadsbyggande m. m. 

Riksdagen beslutade om väsentliga bostadspolitiska reformer under år 

1974. Dessa reformer har trätt i kraft under år 1975. Ett huvudmål vid 
1974 års förändringar av bostadsfinansieringen var att i görlig mån lik
ställa olika bcsittningsformer i fråga om kapitalkostnader. Detta syfte 
har tillgodosetts genom utformningen av de statliga räntesubventionerna. 

Likställdheten har ytterligare förbättrats genom riksdagens beslut ny- · 
Jigen (prop. 1975i76: 30, CU 1975176: 4, rskr 1975/76: 40) att slopa den 
särskilda begränsningen av låneunderlaget vid nybyggnad av småhus 
samt genom beslut av regeringen under år 1975 att de tillägg som vid 
nybyggnad av flerfamiljshus beräknas för markkostnader till följd av 
gott läge samt saneringskostnader får räknas in i låneunderlaget. Kapi
talkostnadsvillkoren för olika besittningsformer utjämnas också till följd 
av vidtagna och planerade förändringar beträffande finansieringen av 
byggnadskreditkostnader och skyddsrum. 

Boende- och bostadsfinansieringsutredningarna har överlämnat betän
kandena (SOU 1975: 12) Totalfinansiering och (SOU 1975: 51 och 52) 
Bostadsförsörjning och bostadsbidrag. Utredningarnas arbete är därmed 
slutfört. Remissbehandlingcn av det senare betänkandet pågår. På grund
val av förslag i SOU 1975: 51 avser regeringen att under våren 1976 
lägga fram en proposition med förslag i fråga om det s. k. ingångsvär
det vid statligt belånade ombyggnader av flerfamiljshus. Förslaget syftar 
bl. a. till att skapa ökad kostnadsncutralitet mellan ny- och ombygg
nadsverksamhet. Efter remissbchandlingcn av betänkandet kommer vi

dare frågan om bostadstillägg att behandlas i en proposition till riksda-

Riksdagen 1975176. 1 sam!. Nr 1. Bil. 14 
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gen under våren 1976. I avvaktan härpå har anslaget tagits upp med 
preliminärt belopp. 

Riksdagen har under år l 975 behandlat flera rcgeringsförslag på det 
energipolitiska området. I fråga om bostäder har riksdagens beslut haft 
till syfte att främja en förbättrad hushållning med energi både inom bo
stadsbcståndet och vid planering av ny bebyggelse. Tidsbegränsningen 
av det statliga stödet till energibesparande åtgärder inom bostadsbestån
dct har upphört. För budgetåret l 975/76 har sammanlagt 450 milj. kr. 
anvisats för dessa ändamål. Riksdagens beslut innebär vidare att statens 

råd för byggnadsforskning skall ansvara för programmet Energianvänd
ning för lokalkomfort (EFoU) samt i samråd med planverket och bo
stadsstyrelsen för planläggning och genomförande av en energiinriktad 
prototyp- och demonstrationsverksamhet (EPD). EFoU-programmet 

finansieras dels med en höjning av byggforskningsavgiften, dels med an
slagsmedel. Avgiften höjs den l januari 1976 från 0,6 till 0,7 % av av
giftsunderlaget vilket utgörs av lönesumman inom byggnads- och an- . 
läggningsindustrin. Vad gäller EPD-verksamheten har regeringen medgi
vit att byggforskningsrådet under innevarande budgetår använder 4.3 
milj. kr. till demonstration av trimning av värmeanläggningar. 

I den kommitte (B 1974: 05) som har i uppdrag att svara för de svens
ka förberedelserna inför den konferens om boende- och bebyggelsemiljö 
som FN arrangerar i Vancouver, Kanada·, år 1976 ingår··representantcr 
för samtliga riksdagspartier. 

Den av riksdagen vid 1975 års riksmöte fastställda bostadsbyggnads
planen för år 1975 gav förutsättningar för påbörjande av sammanlagt 
ca 80 000 lägenheter. Antalet lägenheter för vilka lånebeslut och beslut 
om byggnadstillstånd för byggande utan statliga lån har meddelats be
räknas till ca 61 500. Det faktiska påbörjandct har varit lägre och kan 
beräknas till drygt 50 000 lägenheter, vilket innebär en minskning med 
ca 30 000 lägenheter jämfört med år l 974. Nedgången i påbörjande! 
bör emellertid ses mot bakgrund av en ovanligt hög igångsättning i 

slutet av år 1974. En avsevärd del av de i slutet av år 1974 påbörjade 
byggena skulle normalt ha igångsatts under år 1975. Av det totala på
börjandet under år 1975 utgjorde ca 70 % småhus. Modcrniserings
verksamhctcn har varit omfattande under år 1975. 

Antalet outhyrda lägenheter har minskat. Enligt bostadsstyrelsens 
undersökning fanns det den 1 september 1975 ca 23 100 outhyrda lägen
heter i hus färdigställda år 1967 eller senare. Vid samma tid föregående 
år var motsvarande antal 26 600. Andelen outhyrda lägenheter har där
med minskat från 5,9 till 4,8 % på ett år. 

Delegationen för bostadsfinansicring träffade även år 1975 överens
kommelser med bankerna om byggnadskrediter till det statligt belånade 

bostadsbyggandet och om köp av bostadsobligationer i syfte att för
bättra avlyftssituationcn . .' 
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Nagra nämnvärda problem vid byggnadskreditgivningen har inte före
kommit under senare år. Avlyftssituationen förbättrades avsevärt under 
ar 1975. Till detta bidrog, förutom överenskommelsen om köp av bo
stadsobligationer, också den ändrade relationen mellan räntor på långa 
och korta krediter, vilken ökade möjligheterna att sälja bostadsobliga
tioner. Riksdagens nyligen fattade beslut om ändring av reglerna för 
beräkning av låneunderlag i fråga om bostadslån för nybyggnad av 
småhus kommer också att kunna bidra till en förbättring av avlyfts
situationen. Staten kommer nämligen att svara för en del av den ut

låning som tidigare låg på bottenlåneinstituten. 
För att eliminera vissa kvarstående nackdelar med nuvarande finan

sieringsordning har regeringen under år 1975 fattat beslut som syftar 
till bl. a. en förbättrad finansiering av byggnadskreditkostnader. Sålunda 
har regeringen ändrat bestämmelserna beträffande den tidpunkt från 
vilken de lägsta garanterade räntesatserna skall tillämpas. Enligt de nya 
bestämmelserna får dessa tillämpas från det att bostadslånet betalas ut. 
Därefter utgår räntebidrag för hela det upplånade kapitalet - inkl. 
byggnadskredit som kvarligger till dess avlyft sker. Vidare har möjlig
heterna att erhålla lån för byggnadskreditkostnader fram till utbetal
ningen av bostadslånet förbättrats för hyres- och bostadsrättshus. De 
nya reglerna innebär att byggnadskreditkostnader får beaktas till fullo 
vid låncunderlagsberäkningen. 

Byggnadskostnaden per k'{adratmeter lägenhetsyta beräknas under år 
1975 ha ökat med inemot 9 %. Låneunderlags- och pantvärdenivån har 
d~irför höjts i motsvarande utsträckning genom en uppräkning av tids
koefficienten med inemot 9 % fr. o. m. den 1 januari 1976. 

Hyrorna steg under år 1975, bl. a. till följd av ökade kostnader för 
drift, underhåll och bränsle. Hyresstegringarna har begränsats av det nya· 
räntebidragssystemet. De förut nämnda energipolitiska åtgärderna syftar 
till begränsning av uppvärmningskostnaderna på lång sikt. Vidare re
duceras hyresstegringama väsentligt för många hushåll med bostads
tillägg. 

Den av riksdagen vid 1975 års riksmöte antagna bostadsbyggnadspla
nen för år 1976 ger utrymme för beslut om bostadslån och byggnads
tillstånd för ca 80 000 lägenheter jämte lokaler som utgör bostads

komplement. Härtill kommer en projektreserv om 10 000 lägenheter 

jämte lokaler. 
Någon ändring i den preliminärt fastställda planen för år 1976 före

slas inte. Med hänsyn till att bostadsbyggnadsplanen bör ge utrymme 

för en produktion som kan bedömas vara nödvändig på längre sikt för
ordas att bostadsbyggnadsplanen för åren 1977 och 1978 får i huvudsak 
samma omfattning som för år 1976. 

Outnyttjade delar av nybyggnadsramen för år 1976 föreslås - i lik
het med vad som har gällt i fråga om föregående års ramar - få tas i 
ansprak för ombyggnads- och förbättringsverksamhet om så behövs. 
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Anslagen till Lånefonden för bostadsbyggandc och till Räntebidrag 
m. m. tas för nästa budgetår upp med 1 660 milj. kr. resp. 2 460 milj. kr. 
Vid anslagsberäkningen har hänsyn tagits till kostnaderna för de förut 
nämnda reformerna i fråga om låneunderlag och pantvärde för småhus 
samt belåning av byggnadskrcditkostnadcr. 

Chefen för försvarsdepartementet har tidigare denna dag föreslagit 
en tidigareläggning av det av riksdagen (prop. 1975: 21, FöU 1975: 17, 
rskr 1975: 174) godkända systemet för skyddsrumsbyggandets finansie
ring till den del det avser bostäder. Förslaget innebär bl. a. att skydds
rum som uppförs i samband med bostadsbyggandct finansieras med bi
drag från försvarsdepartementets huvudtitel. Den· nya ordningen ·avses 
gälla låneärenden där preliminärt beslut om bostadslån meddelas efter 
den 1 januari 1976. 

De nuvarande möjligheterna att bevilja lån till hyresförlustcr och 
möjligheterna till eftergift av sådana lån föreslås bli utsträckta att gäl
la förluster under år 1977. Beslutanderätten i fråga om eftergift av och 
räntebefrielse för hyresförlustlån föreslås i flertalet fall bli ·flyttad från 

regeringen till bostadsstyrelsen. 
Anslaget till Viss bostadsförbättringsverksamhet tas upp med 255 milj. 

kr., vilket innebär en höjning med 65 milj. kr. Samtidigt föreslås bl. a. att 
maximibeloppet för räntefria förbättringslån till pensionärer rn. fl. höjs 
från 15 000 kr. till 17 000 kr. 

För miljöförbättrande åtgärder i bostadsområden utgår under inne
varande budgetår statsbidrag med. 30 milj. kr. En särskild delegation, 
bocndemiljödelcgationen, har tillsatts inom bostadsstyrelsen för att pröva 
ansökningar om sådana bidrag. Verksamheten är ännu i ett uppbygg
nadsskede varför erfarenheterna är begränsade. Med hänsyn härtill 
föreslås inte någon ökning av anslaget för budgetåret 1976/77. Liksom 
under innevarande budgetår skall dock arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
kunna komma i fråga för detta ändamål. 

För att bereda frågor angående åtgärder i vissa bostadsområden med 
uthyrningssvårighctcr har regeringen tillsatt en särskild delegation, 

den s. k. bostadssociala delegationen. Den skall enligt sina direktiv 
bl. a. ta initiativ till försöksverksamhct. Syftet med verksamheten skall 
vara att studera olika möjligheter att förbättra boendeförhållandena och 
göra miljön mer attraktiv. Ett av de medel som därvid kan användas 
är bidragen till förbättring av boendemiljön. Delegationen skall också 
studera effekterna av dessa bidrag. 

I fråga om allmänna samlingslokaler har på tilläggsbudget I till stats
budgeten för innevarande budgetår anvisats 2 milj. kr. till upprustning 
m. m. av sådana lokaler. Det ökade medclsbehovet hänger samman med 

regeringens beslut under år 1975 att vidga ramen för upprustningsbidrag 
m. m. med 10 milj. kr. av syssclsättningsskäl. För budgetåret 1976/77 
föreslås ramen bli 5 milj. kr. 
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Ramen för beviljande av bidrag och lån till anordnande av allmänna 
samlingslokaler föreslås bli oförändrad, dvs. 30 milj. kr. 

Anslaget till Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbcståndet 
m. m. föreslås bli 326 milj. kr., dvs. samma belopp som ursprungligen 
fastställdes för budgetåret 1975/76. 

Anslaget till lån för kommunala markförvärv föreslås bli höjt med 
25 milj. kr. till 175 milj. kr. Tillsammans med inflytande amorteringar 
ger detta en utlåningskapacitct av ca 220 milj. kr. under budgetåret 

1976177. 

Fysisk rihpla11eri11g 

Regeringen har under våren 1975 tagit ställning till de program för 
fullföljande av år 1972 fastlagda riktlinjer för hushållning med mark 
och vatten som har utarbetats inom kommuner och länsstyrelser. Redo
visning till riksdagen av det samlade programmaterialet och regeringens 
ställningstaganden har skett i prop. 1975176: 1. Riksdagen har nyligen 
fattat beslut i anledning av denna redovisning (CU 1975176: 1, rskr 

1975/76: 45 och CU 1975/76: 8, rskr 1975/76: 123). Genom regeringens 
och riksdagens beslut har utgångspunkterna fastställts för planerings
skedet i den fysiska riksplaneringen. 

Anvisningar för länsstyrelserna och berörda centrala verk beträffande 
bl. a. redovisning av arbetet under planeringsskedet har utfärdats. I an
visningarna understryks att arbetet med den fysiska riksplaneringen så 

långt möjligt skall inordnas som en del av myndigheternas löpande 
arbete. Behovet av samlad redovisning kvarstår dock. Resultatet av ar
betet under planeringsskedet skall därför enligt anvisningarna ställas 
samman och redovisas under år 1977 genom medverkan av kommu
nerna, länsstyrelserna och berörda centrala verk., 

Särskilda insatser har gjorts för att sprida information om resultatet 
av arbetet under programskedet. Bl. a. har en informationsfolder med 
en sammanfattning i form av kartor och text av innehållet i prop. 
1975/76: 1 framställts i en upplaga av 50 000 ex. för spridning till myn
digheter, organisationer, politiska partier och studieförbund m. fl. Bo
stadsdepartementet har inlett överläggningar med representanter för 
kommuner, organisationer, studieförbund m. fl. beträffande olika for
mer för informationsaktiviteter under planeringsskedet. 

Naturvårdsverket och. planverket har i november 1975. efter utred
ning och samråd med berörda kommuner och länsstyrelser samt efter 
hörande av vissa myndigheter och organisationer lämnat förslag . till 
:iärmare avgränsning av .vissa områden i fjällvärlden som bör undantas 

från tyngre exploatering. 
Utredningen (B 1974: 01) rörande vattenkraftutbyggnader i no~ra .. 

Korrland, som behandlar vattendragen norr om Indalsälven, beräknas 

slutföra sitt arbete under våren 1976. 
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Regeringen har under år 1975 fått vidgade befogenheter att besluta 

om utbyggnad av industri som har betydelse för hushållningen med 
väsentliga naturresurser. Således har under året bestämmelserna i 

136 a § byggnadslagen (1947: 385) om särskild tillståndsprövning av viss 

industriell eller liknande verksamhet kompletteras vid två tillfä-llen. Från· 

den 1 juli 1975 är det möjligt för. regeringen att pröva själva tillkomsten· 

av viss verksamhet och inte endast.valet av plats för densamma. Vidare 

skall från samma tidpunkt prövning ske av verksamheter som' är. av 

väsentlig betydelse för hushållningen med energi (prop. 1975: 30 bil. 2, 

CU 1975: 28, rskr 1975: 203). Från den 1 januari 1976 skall prövning 

enligt 136 a § byggnadslagen ske av verksamheter som är av väsentlig 

betydelse för hushållningen med träfiberråvara (ptop. 1975176: 56, CU ' · 

1975176: 8, rskr 1975176: 123). : · · · 

Remissbehandlingen av betänkandet (SOU 1975: 44): Etablering· av" 

miljöstörande industri, som har avlämnats av utredningen (C 1972: 01) 
rörande miljöproblem m. m.' i vissa industriområden, har n·yligen avsiu-

tats. I betänkandet föreslås· bl. a. åtgärder·. i syfte att förbättra· besluts~· ' · · · 

underlaget vid prövning av industrietablering enligt· 136 å '§ byggnads-

lagen. Utredningens arbete fortsätter. 

Som riktpunkt för det fortsatta arbetet med att utveckla' den' fysiska 
riksplaneringen anges att en samlad rapport bör· kunna föreligga 'år· 

1978. Denna rapport bör· efter remiss kunna ligga till grund för eri · · · 

redovisning till riksdagen år 1979.' I' den samlade redovisningen'. bör: . 

ingå dels en sammanfattning och utvärdering av arbetet under plane" 
ringsskedet dels en redogörelse för resultat av kompletterande eller nya· 
inventeringar och utredningar. · , · · 

Anslaget Bidrag till översiktlig planering m. m> tas upp ni.ed 5 milj. 

kr., en ökning med 1 milj. kr. Anslaget används till övervägande dci för 
stöd till översiktlig fysisk planering j: regioner där kommunerna har be

gränsade planeringsresurser och' överväganden från rikssynpunkt för

anleder omfattande planeringsåtgärder. 

Plan- och byggnadsf rågor 

Arbetet med att utarbeta förslag 'till ny byggnadslagstiftnirig fort" 
sätter inom departementet. Vrider' år 1975 hat en sammänställning av'' 

remissyttrandena över bygglagutredningens principbetänkande· (SOU 

1974: 21) publicerats (SOU 1975: 17). Som ett led i arbetet·har tillkal

lats en särskild utredningsman med' uppgift att utreda· frågan oni. nytt 

avgiftssystem för gatubyggande m. m·. 

En departementspromemoria med förslag till ny iagstiftning på ·vä

sentliga områden avses föreligga hösten 1976 och bli föremål för en· · · 

omfattande remissbehandling varefter proposition bör kunna föreläggas 

riksdagen hösten 1977. ' 

.,, 
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En del begränsade reformer av den aktuella lagstiftningen har bedömts 
så angelägna att de inte bör anstå. Inom departementet har dlirför ut
arbetats promemorian (Ds B 1975: 3) Förslag .till'.lagstiftning om på-, 
följder vid olovligt byggande. Promemorian har. remissbehandlats_ och' .. 
fått ett positivt mottagande. Förslaget har efter viss överarbetning remit
terats till lagrådet. Propositio~ i ämnet kommer att föreläggas riksdagen 
under våren 1976. F. n. remissbehandlas en inom departementet upp
rättad promemoria (Ds B 1975: 4) Dispens från nybyggnadsfÖrbud. I 
promemorian föreslås att kommunerna skall få en utvidgad vetorätt i 

olika dispensärenden enligt byggnadslagen. Även i den delen är av~ 

sikten att lägga fram förslag till riksdagen under våren 1976. 

Regeringen har under år 1975 fastställt _en helt omarbetad version 
av publikationen Svensk byggnorm (SBN), -som innehåller föreskrifter, 

råd och anvisningar rörande tillämpningen av 5 kap. byggnadsstadgan. 
Den nya versionen av SBN innebär bl. a. att detaljregleringen ·av byg-· 
gandct har minskat avsevärt och att den tidigare dubbelprövningcn av 
bostadsbygg:ande med statliga lån har ersatts med prövning vid ett enda 

tillfälle. 
Arbetet med reformeringen av SBN fortsätter nu med vissa mate

riella förändringar av kraven. Nya tillämpningsföreskrifter för bl.' a. 
isolering. täthet och ventilation i byggnader kommer att fastställas un

der våren 1976 i enlighet med riksdagens beslut vid 1975 års riksmöte 
om krav på förbättrad energihushållning. I frågan sker även samråd 
med övriga nordiska länder i syfte att åstad~omma en harmonisering 
av byggbestämmelserna i Norden. Nordiska ministerrådet anordnar för 
detta ändamål ett möte under. våren 1976 vid _vilket chefen för .bostads-· 

departementet kommer att närvara. 
Frågan om att revidera byggnadsstadgan: samt att utarbeta· tillämp

ningsföreskrifter härtill i syfte att anpassii bo~tadslägenheter och .~Il~ 

männa lokaler till åldringars och olika handikappgruppers speciella be
hov övervägs f. n. 

Utredningen rörande miljöproblem m. m. i vissa industriområden'. 
påtalade i sitt delbetänkande Etablering av· miljöstörande industri om
fattande brister när det gäller anläggningsarbetarnas bostadsförhållan
den. Utredningsarbcte angående förslag till normering av byggandet av 
tillfälliga bostäder rn. m. pågår redan inom planverket. En promemoria 
i ämnet bör kunna remitteras före sommaren 1976. 

Råd och anvisningar för planering av bostadens grannskap har fast
ställts av regeringen under år 1975. De ger kommunerna samlad infor
mation om goda lösningar för planeringen av bostäders närmaste om
givning och utgör samtidigt vägledning för länsstyrelserna vid faststäl
lelseprövningen av stadsplaner och byggnadsplancr. 
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A11slage11 för b11dgetclret 1976177 

Anslagsyrkandena för nästa budgetår inom bostadsdepartementets 

verksamhetsområde uppgår till 6562,0 milj. kr. Anslagsförändringarna 
i förhållande till statsbudgeten för innevarande budgetår framgår av föl
jande sammanställning (milj. kr.). 

DRIFTBUDGETEN 

A. BostadsdepartemenLet 
m.m. 

B. Hostadsbyggande m.m. 
C. Planväsendet 
D. Lantmäteri- och kart

Anvisat 
1975/76 

10,7 
1.f 185,0 

19,8 

väsendet '7 5,2 

Summa för driftbudgeten 4 290,7 

KAPITALBUDGETEN 

I V Statens 111 få11i11gs/011der 
Lånefonden för bostads-
byggande .I 670,0 
Länefonden för kommu-
nala markförvärv . 150,0 
Övriga fonder •o,o 

V Fo11de11 för lå11ewzders1öd 
Tilläggslån till kultur-
historiskt värdefull 
bostadsbebyggelse 14,0 

Summa för kapital-
budgeten J 834,0 

Totalt för bostads-
departementet 6124,7 

Förslag 
1976/77 

14,2 
4 583,0 

25,2 

84,6 

4707,0 

l 660,0 

175,0 
0,0 

20,0 

1855,0 

6 562,0 

Förändring 

' 3,5 
+398,0 
+ 5,4 

+ '9,4 

-1·416,3 

10,0 

+ 25,0 

' 6,0 ' 
+ 21,0 

-:-437,3 

' Härutöver har på tilläggsbudget I för budgetåret 1975/76 anvisats dels 2 
milj. kr. för upprustningsbidrag m.m. till allmänna samlingslokaler, dels 150 
milj. kr. för vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m.m. 

•Härutöver har på tilläggsbudget I för budgetåret 1975/76 anvisats I milj. kr. 
på anslaget Lantmäteriverket: Utrustning. · 

•Övriga fonder är invcsteringsanslag uppförda med l 000. kr. 
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BOSTADSDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 

9 

vid regeringssammanträde 
1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Carlsson 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77, såvitt avser bostads

departementets verksamhetsområde 

DRlFTBUDGETEN Tolfte huvudtiteln 

A. BOSTADSDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Bostadsdepartementet 

1974/75 Utgift 
l 975176 Anslag 
l 976/77 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar 
Expenser 

6 955 392 
7 394 000 
9 667 000 

1975/76 

45 
27 

72 

6 859000 
135 000 
400000 

7394000 

Beräknad ändring 
1976/77 

+5 

+s .. 

·1·2118000 
+ 40000 
+ 115000 

-1·2 273 000 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 9 667 000 kr. Jag har härvid beräknat medel för ytterligare 
fem tjänster för handläggare. För löne- och prisomräkning m. m. har jag 

beräknat 1 623 000 kr. varav 186 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bostadsdepartcmentä för budgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 9 667 000 kr. 
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A 2. Kommitteer m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 705 585 

3 000 000 

4 000 000 

10 

!\{ed hänsyn till den beräknade omfattningen av ulredningsverksam

heten bör anslaget för nästa budgetår räknas upp med 1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommillt;er m .. m, för budgetåreU 976/77 anvisa: ett reser

vationsanslag av 4 000 000 kr. 

A 3. Extra utgifter 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

l 976177 Förslag 

61337 

175 000 

250 000 

' ' 

Jag beräknar behovet av medel för nästa budgetår tiil 250'000 k~~ 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra wgi[ ter för budgetåret 1976177 anvisa ett reserva;~ 
tionsanslag av 250 000 kr. 

A 4. Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

328 498 

150 000 

300 000 

Från anslaget bestrids kostnader för bl. a. Sveriges bidrag till vissa 
internationella organisationer och svenskt deltagande i det · internatio

nella samarbetet inom departementets verksamhetsområde. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till 1·issa internationella orga11isatio11er 111. m. för 

budgetåret 1976177 anvisa ett rescrvationsanslag av 300 000 kr. 
. . ,. . ~. 

; ) . 

~ . . ,: 

: ~ . . 
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B. BOSTADSBYGGANDE M.M. 

B 1. Bostadsstyrelsen 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
I 976/77 Förslag 

16 735 963 
15 428"000 
18 472 000 

._,. - ' 

Bostadsstyrelsen är central förvältningsmyndighet med uppgift att 
främja bostadsförsörjningen. Den är också chefsmyndighet för länsbo

stadsnämnderna. 
I styrelsens uppgifter ingår främst att· handha den statliga· låne·-· och 

bidragsverksamheten för att främja bostadsförsörjningen. Det åligger 
styrelsen vidare bl. a. att handlägga ärenden om statligt stöd till ·all~ 
männa samlingslokaler och studcntkårlokaler samt ärenden om statliga 
bidrag till förbättring av boendemiljöer. 

Bostadsstyrelsen leds ·av en styrelse. Chef för böstadsstyrelsen är eri. 
generaldirektör. Inom styrelsen finns fem byråer. Dessa är kanslibyrån, 
låne- och bidragsbyrån, planeringsbyrån, tekniska byrån och värderings
hyrån. Vidare finns en samlingslokaldelegation och en boendemiljödelc~ 
gation. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Bostads- Före-
styrelsen draganden ·: 

Personal 
Handläggande personal 86 
Övrig personal 67 

153 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 11765000 + 2 537 000 + 2 504000 
Sjukvård 35 000 + 0 (+ -) 
Rcseersättningar 207 000 ...L. 68 000 ' 49000 .. 

.I 

därav utrikes resor (12000) (+ I 000) (+ -), 
19i 000 Lokalkostnader 1 251 000 212000 + 

Expenser 1246000 + 213 000 116000 
Publikationstryck 220000 + 45 000 ..L 33 000 
Automatisk databehandling 914000 ' 236000 150000 

15 638 000 + 3311000 -!- 3 044000 

Uppbördsmede/ 210000 

Nettoutgifc 15 428000 + 3 311000 + 3 044 000 

Bostadsstyrelsen 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 3 129 000 kr., varav 313 000 kr. av
ser höjt Jönekostnadspålägg. 

.. 
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2. 0-alternativct och därmed följande personalinskränkningar skulle 
drabba bl. a. följande arbetsuppgifter: rationaliseringsverksamheten, 
framtagning och spridning av information om god bostadskvalitet i ny
och ombyggnadsprojckt genom mönsterplaner, utveckling av boende
service, metodutveckling, uppföljning av kostnadsutveckling samt ut
rednings-, kontakt- och informationsverksamhet. Styrelsen anser att al
ternativet inte är möjligt att genomföra och framhåller att under senare 
år nya arbetsuppgifter har tillförts styrelsen utan motsvarande perso
nalförstärkning. 

3. Styrelsen räknar med att kunna ta emot praktikanter motsvarande 
två årsarbetare ( + 127 000 kr.). 

4. Styrelsen anser att cirkulationstjänstgöring i utbildningssyfte bör 
ingå som ett led i den personaladministrativa planeringen. Revisions
kontorets förstärkning medför ökad rcseverksamhet. Anslagsposten rcse
crsättningar föreslås förstärkt med 35 000 kr. 

Föredraganden 

Under åren 1974 och 1975 har betydande uppgifter av delvis tillfäl
lig natur lagts på bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna. Jag avser 
uppgifter i fråga om tillämpningen av initialstöd, momskompensation 
och energisparstöd. Vidare har genomförandet av de bostadspolitiska 
reformer, som beslutades av 1974 års riksdag, medfört stora påfrest
ningar på den bostadspolitiska organisationen. Genom de betydelsefulla 
insatser som gjorts av bostadsstyrelsen och länsbostadsnämnderna har 
dessa uppgifter och de bostadspolitiska reformerna kunnat genomföras 
på ett tillfredssfällande sätt. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 
18 472 000 kr. Jag har därvid bl. a. beräknat 94 000 kr. för praktikan
ter (3) samt 25 000 kr. för cirkulationstjänstgöring i utbildningssyfte (4). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bostadsstyrelsen för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 18 472 000 kr. 

B 2. Länsbostadsnämndema 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

30 394 631 

30 572 000 
38 470 000 

I varje län, utom Gotlan.ds län, finns en länsbostadsnämnd. Nämnden 
är länsmyndighet för den statliga verksamheten för att främja bostads

försörjningen. Den fattar beslut om lån och bidrag m. m. samt förvaltar 
utestående lån. I Gotlands län fullgörs .de uppgifter, som ankommer på 
länsbostadsnämnd, av länsstyrelsen. 
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1975/76 

Personal 
Handläggande personal 151 
Ö\'rig personal 262 

413 
Anslag 
Lönekostnader 25 740 000 
Sjukvård 50000 
Reseersältningar 710000 
Lokalkostnader 2 822000 
Expenser I 250 000 

30 572 000 

B<JStadsstyrelsen 

Beräknad ändring 1976/77 

Bostads
styrelsen 

+ 2 
+IO 

+12 

+ 8 349 000 

-\- 100000 
+ 561 000 
' 200000 T 

' 9 210 000 -,-

Före
draganden 

' 7 230000 T 

+ 40000 
+ 561 000 
-1- 67 000 

7 898 000 

l. Pris- och löneomräkning m. m. 6 983 000 kr., varav 720 000 kr. av

ser höjt lönckostnadspålägg. 

2. Beträffande 0-altcrnativet redovisar styrelsen arbetsbelastniD.gen 

för länsbostadnämnderna under senare år och beräknar belastningen för 

de närmaste åren. Därvid kommer styrelsen fram till den bestämda upp

fattningen att alla förutsättningar saknas för minskning av personalen. 

Styrelsen erinrar samtidigt om de successiva ökningarna av lånestocken, 

det ständigt ökande pantvårdsarbetet samt att nya arbetsuppgifter, som 

är svåradministrerade inte minst i uppläggningsskedet, har tillförts ver- · 

ket. Styrelsen erinrar vidare om att i långtidsbudgetsammanhang för 

varje år redovisas att viss personalökning kan komma att bli erforder- . 

Jig. Att styrelsen likväl inte begärt någon ökning av den "ordinarie" 

kadern har sin orsak i att styrelsen genom rationaliseringsåtgärder hit

tills kunnat undvika annars nödv1indig personalökning, vilket dock inte 

11ingre är möjligt. 

3. Med hänsyn till den starkt ökande arbetsbördan på länsbostads

nämnderna föreslås en förstärkning av den administrativa personalen 

med tolv tjänster, två byråassistenter, två assistenter, sju kontorsbiträ

den samt en expeditionsvakt ( + 738 000 kr.). 

4. Styrelsen räknar med att länsbostadsnämnderna skall kunna ta 

emot praktikanter motsvarande en årsarbetare per nämnd ( + 1274000 

kr.). 

5. Styrelsen anser att cirkulationstjänstgöring i utbildningssyfte bör 

ingå som ett led i den personaladministrativa planeringen, varvid an

slagsposten reseersättnii1gar föreslås förstärkt med 100 000 kr. 

Fiiredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

38 4 70 000 kr. Jag har därvid beräknat 427 000 kr. för best ridande av 
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lönekostnader för viss personal (3) samt 466 000 kr. för praktikanter 
(4). Vidare har jag beräknat 40 000 kr. för cirkulationstjänstgöring 
utbildningssyfte (5). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Liinsbostadsnämnderna för budgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 38 470 000 kr. 

B 3. Bostadstillägg m. m. 

1974/75 Utgift 1 347 535 874 
l 975/76 Anslag 1 345 000 000 

1976/77 Förslag 1 345 000 000 

Jag avser att senare föreslå regeringen att för 1975176 års riksmöte 
lägga fram en särskild proposition om bostadstilläggen. I avvaktan på 
detta bör anslaget Bostadsti!Higg m; m. tas upp med preliminärt belopp 
i statsbudgeten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild· proposition i. ämnet, till Bostadstill

liigg m. m. för budgetåret 1976/77 beräkna ett förslagsanslag· 
av 1 345 000 000 kr. 

B 4. Räntebidrag m. m .. 

1974175 Utgift 5 164 136 

1975176 Anslag 2 150 000 000 
1976177 Förslag 2 460 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för räntebidrag enligt bostadsfinansie
ringsförordningen (1974: 946, ändrad senast 1975: 1144) och bostadslå
nekungörelsen (1967: 552, ändrad senast 1975: 487) samt eftergift av 
räntelån m. m. enligt räntelånekungörclsen (1967: 553, ändrad senast 
1974: 948). Från anslaget bestrids även utgifter för räntebidrag enligt · 
bestämmelserna i räntebidragskungörelsen (1962: 541, upphävd 1967: 

553) och utgifter för ersättning till kommun enligt 33 § bostadslånekun
görelsen (1962: 537, upphävd· 1967: 552). Vidare bestrids från anslaget 
utgifter för räntebidrag för vissa lån, som har beviljats för anordnande 
av studentbostäder, enligt bestämlnelser meddelade den 24 april 1975. 

Räntebidrag enligt bostadsfinansieringsförordningen utgår med be

lopp som motsvarar skillnaden mellan den verkliga: räntekostnaden för 
bottenlån och bostadslån inom låneunderlaget för bostäder och en ga
ranterad ränta beräknad på ursprungligt belopp av samma lånedelar. 
Den garanterade räntesatsen för det första .året av lånetiden är 6 % om 

lånet avser småhus som skall bebos av låntagaren och 3;9 % i övriga 
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fall. Den garanterade räntan skall höjas på visst sätt för varje följande 

år av lånetiden. 
Räntebidrag utgår även för hus med paritetslån eller nominellt lån 

enligt 1967 års bostadslånekungörelse. 
Vidare utgår räntebidrag för hus färdigställda år 1958 och senare med 

statligt lån enligt 1962, 1957 eller, i fråga om flerfamiljshus, 1948 års 
kungörelse, om låntagaren inte har räntelån~ 

Räntelån som avser tid efter utgången av år 1974 efterges med un
dantag av belopp som motsvarar amortering på det statliga bostadslånet. 

eller motsvarande lån. 
Räntebidrag enligt 1962 års räntebidragskungörelse utgår för att täcka 

skillnaden mellan basräntan och de verkliga räntekostnaderna för pri

mär- och sekundärlån t. o. m. utgången av år 1967. 
Enligt 33 § i 1962 års bostadslånekungörelse eller. motsvarande äldre 

bestämmelser har kommun rätt att under vissa förutsättningar av stats
medel få ersättning med fyra femtedelar av vad kommunen har erlagt 
för att täcka förlust som uppstått vid förvaltning av allmännyttigt före
tag tillhörigt hus, vilket har uppförts, ombyggts eller förvärvats med 

stöd av bostadslån. 
Räntebidrag för vissa lån som har beviljats för studentbostäder utgår 

med belopp som motsvarar skillnaden mellan fastställda annuiteter och 
den verkliga räntekostnaden. 

Bostadsstyrclsen 

Anslaget för budgetåret 1975/76' uppgår till 2 150 milj. kr. Bostads
styrelsen beräknar - med ledning av bl. a. utgifterna under första hälf
ten av budgetåret på 876 milj. kr. - utgifterna till 1 960 milj. kr. under 
innevarande budgetår. 

För budgetåret 1976177 beräknar bostadsstyrelsen ·utgifterna med för
delning på olika låneformer och hustyper på följande sätt (milj. kr.). 

Låneformer1 Småhus Flerfamiljshus Totalt 

Nya hus (l 974: 946) 100 155 255 
Hus med paritetslån 
( 1967: 552, 32 §) 210 950 1 160 
Hus med nominella ][In 
(1967: 552, 31 §) 55 55 
Hus med räntelån (1967: 553) 80 550 630 
Övriga hus (hus med lån enligt 
äldre kungörelser och för vilka 
lfmtagaren avstått från räntelån) 70 40 110 

Totalt 515 1 695 2 210 

1 Inom parentes anges aktuell författning m. m. 

Styrelsen, som vid sin beräkning av anslagsbehovet har bortsett från 

övriga utgifter under anslaget, föreslår att anslaget anvisas med 2 210 

milj. kr. 
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Föredraganden 

r enlighet med riksdagens bemyndigande (CU 1974: 36, rskr 1974: 
372) har regeringen under år 1975 vidgat räntebidragssystemet till att 
omfatta även hus för vilka man hade kunnat få räntelån men där fas
tighetsägaren har avstfttt från sådant. De nya reglerna berör ca 120 000 

småhus och 1 700 andra bostadshus ~om har färdigställts efter år 1957. 
Enligt beslut av regeringen under år 1975 utgår vidare räntebidrag för 

vissa lån till äldre studentbostäder. Det gäller tilläggslån och delar av 
bostadslån som är ränte- och amorteringsfria i 10 år och därefter sägs 
upp till betalning. Beslutet innebär att räntebidrag enligt den nya finan
sieringsordningen utgår också för dessa lån i den mån de har sagts upp 
till betalning. 

Vid beräkningen av anslagsbehovet bör - utöver vad som har angetts 
av bostadsstyrelsen - hänsyn tas till de ökade utbetalningar av räntebi
drag som följer av riksdagens beslut (prop. 1975/76: 30, CU 1975176: 4, 

rskr 1975/76: 40) att slopa den särskilda begränsningen av låneunderla
get vid nybyggnad av småhus samt regeringens beslut om ökning av lå

neunderlaget för byggnadskreditkostnader. En närmare redogörelse för 
dessa reformer lämnar jag under anslaget Lånefonden för bostadsbyg
gande (IV: 11). Vidare påverka5 anslagsberäkningen av höjningen av bo

stadslåneräntan till 9,25 % för år 1976. 
Vid anslagsberäkningen torde kunna bortses från övriga utgifter un

der anslaget vilka är obetydliga i förhållande till de beräknade utgifterna 
för räntesubventioner enligt de under åren 1974 och 1975 beslutade 

reglerna. 
Jag förordar att anslaget för budgetåret 1976/77 anvisas med 2 460 

milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Riintebidrag m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 2 460 000 000 kr. 

B 5. Eftergift av hyresförlustlån 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

75 000 000 
75 000 000 

Från anslaget, som uppförts fr. o. m. budgetåret 1975/76, utbetalas 

medel för eftergift av hyresförlustlån enligt kungörelsen (1972: 760) om 
lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter (ändrad senast 1975: 
222). Före budgetåret 1975/76 har eftergift av lån belastat fonden för 
oreglerade kapitalmedelsförluster. 

Ansökningar om eftergift prövas av regeringen. 
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Bostadsstyrelse11 

Under budgetåret 1974/75 beviljades ansökningar om eftergift av hy
resförlustlan till ett belopp av 59,7 milj. kr. Totalt har intill utgången av 
nämnda budgetår beviljats 65,7 milj. kr. i sådana eftergifter. 

I l 975 års budgetproposition (prop. 1975: l bil. 14, s. 22) bedömdes 
anslagsbehovet under budgetåret 1975176 med utgångspunkt i en beräk
nad långivning av ca 250 milj. kr. för hyresförluster under år l 974. Det 
finns f. n. ingen grund för ändring av denna beräkning. Långivningcn 

avseende hyresförluster under år 1975 torde - med hänsyn till att anta
let tomma lägenheter enligt tillgängliga uppgifter inte längre ökar -:-
bli av högst samma omfattning. Även för budgetåret l 976/77 bör därför 
anslagsbehovet kunna beräknas till 75 milj. kr. 

F iiredraganden 

Jag kommer att under anslaget Lånefonden för bostadsbyggande 
lämna en redogörelse för situationen på bostadsmarknaden och för ut
vecklingen av antalet tomma lägenheter. Av denna redogörelse framgår 

att antalet tomma lägenheter under år 1975 har minskat i viss omfatt
ning. Även om utvecklingen i detta avseende kan tyda på en förbättring 
i jämförelse med tidigare år kommer de tomma lägenheterna att inne.
bära ekonomiska bördor för bostadsföretagen även under de närmast 
kommande åren. Jag kommer därför att förorda att hyresförlustlångiv

ningen vidgas till att omfatta även hyresförluster som uppkommer under 
år 1977. 

Utbetalningarna av hyresförlustlån, som sker från anslaget Lånefon
den för bostadsbyggande, beräknas uppgå till 280 milj. kr. under inne
varande budgetår och till 250 milj. kr. under budgetåret 1976/77. 

Beträffande hyresförlustlån, som redan beviljats för förluster under 
åren 1971-1974, sammanlagt ca 470 milj. kr., har beslut om efter
gift enligt de regler som redovisades i 1975 års budgetproposition med
ddats för lån som uppgår till inemot 190 milj. kr. Härav har statens ef
tergift utgjort ca 85 milj.· kr. medan resten fallit på bostadsföretagens 
ägare - till större delen kommuner - i form av inlösen av hyrcsför
Iusllån. I samband med eftergift beviljas räntebefrielse fram till inlös
ningstillfällct. Räntebefrielse har därutöver, utan samband med eftergift, 
beviljats för hyresförlustlån som uppgår till drygt 75 milj. kr. I samband 
med beslut om räntebefrielse kan också en senareläggning av amor

teringen medges. Jag vill i sammanhanget tillägga att beslut om ränte
frihet och senareläggning av amortering meddelas för högst ett år i 
sänder och inte får avse längre tid än fem år efter halvårsskiftet när

mast efter den dag hyresförlustlånet betalades ut. 
Enligt de riktlinjer, som f. n. gäller i fråga om eftergift, räntefrihet 

och senarelagd amortering, är det regeringen som fattar beslut. fag an-

2 Riksdagen 1975176. l sam/. Nr 100. Bil. 14 
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ser att den praxis som har utbildats nu har nått sådan stadga och att så
dana erfarenheter nu har vunnits att beslutanderätten i nämnda frågor 

bör kunna föras över från regeringen till bostadsstyrelsen. Denna över

föring av beslutanderätten bör avse de normalfall jag angav i 1975 års 
budgetproposition. I de fall låntagaren gör anspråk på avvikelser från 

de regler som gäJler för normalfallen bör beslutanderätten fortfarande 

ligga hos regeringen. 

I fråga om anslagsbehovet ansluter jag mig till bostadsstyrelsens be

dömning och förordar således att anslaget förs upp med 75 milj. kr. för 

budgetåret 1976/77. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

l. godkänna vad jag har anfört i fråga om beslutanderätten i 
ärenden om eftergift av hyresförlustlån m. In., 

2. till Eftergift av hyresförlustlån för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett förslagsanslag av 75 000 000 kr. 

B 6. Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

113 930 660 

190 000 000 

255 000 000 

Från anslaget bestrids utgifter för förbättfingslån i den mån de är 

ränte- och amorteringsfria, bostadsanpassningsbidrag, vinterbidrag, före 

valtningsbidrag till förmedlare av bostadsegnahemslån samt bidrag till 
ombyggnad av bostadslägenhet, det" s. k. initialstödet. Anslaget. som är 
ett förslagsanslag, anvisas med det belopp som erfordras för utbetalning 

av lån och bidrag. 
Bestämmelserna om förbiittri11gslån finns i kungöi·elsen (1962: 538) 

om förbättringslån (omtryckt 1973: 535, ändrad senast 1975: 486). Lån 

utgår för förbättring och i vissa fall för uppförande av bOstad för ålcl
ringar, handikappade m. fl. samt under vissa förutsättningar för för

bättring av annan bostad. Lånet får vara räntefritt och stående intill ett 

belopp av 15 000 kr. per lägenhet, när det avser personer över 60 år, 
handikappade m. fl. i en- eller tvåfamiljshus, som bebos av låntagaren, 

och intill ett belopp av 12 000 kr. i övriga fall.. 

Bostadsanpassningsbidrag utgår enligt bestämmelserna i kungörelsen 
(1973: 327) om bostadsanpassningsbidrag. Bostadsanpassningsbidraget 

utgår för åtgärder inom och i anslutning till bostadslägenhet som behövs 

för att handikappad skall kunna utnyttja lägenheten på ändamålsenligt 

sätt. Bidrag utgår med högst 15 000 kr., men kan beviljas nied högre be

lopp om det föreligger särskilda skäl. 
Bestämmelserna om vinterbidrag, som utgår enligt bestämmelserna i 

bostadsfinansieringsförordningen (1974: 946, ändrad senast 1975: 1144), 
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innebär i korthet att bidrag utgår i samband med bostadslån för den sär

skilda kostnad som beräknas ha uppstått genom att byggnadsföretaget 

har utförts vintertid. 

1 nitialstöd utgår enligt bestämmelserna i kungörelsen (1973: 538) 

om bidrag i vissa fall till ombyggnad av bostadslägenhet (ändrad se

nast 1975: 484). Bidrag utgår för ombyggnad av hus med mer än två 

tägenheter under förutsättning bl. a. att· ombyggnaden sker med stöd 

av bostadslån enligt bostadslånekungörelsen eller enligt bostadsfinan

sieringsförordningen och att lägenheterna före ombyggnaden inte fyl

ier kraven på lägsta godtagbara standard. Bidrag utgår för ombygg

nad som påbörjas under tiden den 1 juli 1973-den 31december1975, 

under förutsättning att ansökan kommit in till förmedlingsorganet se

nast den 30 juni 1975. Bidragets belopp utgör 20 % av d_en godkända 

om byggnadskostnaden, dock högst 6 000 kr. för varje lägenhet. 

För beslut om ränte/ ria förbättrings/ån fastställer riksdagen årligen en 

medelsram för det löpande kalenderåret och en prdiminär ram för det 

närmast följande. Riksdagen har medgivit att sådana lån får beviljas 

med högst 130 milj. kr. under vart och ett av åren 1975 och 1976 (prop. 

1975: 1bil.14, CU 1975: 7, rskr 1975: 61). 

B ostadssty relsen 

Bostadsstyrelsen föreslår att maximibeloppet för rlintcfria förbätt

ringslån höjs från 15 000 kr. till 20 000 kr. Inkomstgränserna föreslås 

bli höjda med 3 000 kr., nämligen till 20 000 kr. för ogifta och till 

25 000 kr. för makar. Bostadsstyrelsen föreslår vidare att ramen för be

slut om räntefria förbättringslån fastställs slutligt till 130 milj. kr. för år 

1976 och preliminärt för år 1977 till 110 milj. kr., samt att anslaget för 

budgetåret 1976/77 förs upp med 265 milj. kr. ( + 75 milj. kr.). Av detta 
anslag föreslås högst l,2 milj. kr. få tas i anspråk för information. 

Låne- oclz bidragsgivningens om/ attning belyses av följande uppgifter. 

Under budgetåret 1974/75 meddelades 5 640 beslut om lån avseende 

6 723 fägcnheter, jämfört med 6 777 resp. 7 621 under närmast före

gaendc budgetår. Av besluten under budgetåret 1974/75 avsåg 60 flerfa

miljshus med sammanlagt 692 lägenheter. 

Under budgetåret 1974/75 beviljades förbilttringslån med 115,5 milj. 

kr., varav 64,5 milj. kr. utgjorde räntefria lån eller lånedelar. Motsva

rande belopp under budgetåret 1973/74 var 117,8 milj. kr. resp. 65,7 

milj. kr. 

Det genomsnittliga lånebeloppet per lägenhet uppgick under bud

getaret 1974/75 till 16 750 kr. varav 9 469 kr. utgjorde räntefritt belopp. 

Under budgetåret 1974/75 beviljades bidrag för ombyggnad - ini

tiabtöd - för 14 175 lägenheter med ett belopp av 72,0 milj. kr. Under 

;;amma budgetår beviljades bostadsanpassningsbidrag för 4 430 lägenhe

ter med ett belopp av 32,0 milj. kr. Vinterbidrag beviljades under bud-
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getåret 1974/75 med 39,9 milj. kr., varav 1,8 milj. kr. avsåg flerfamiljs
hus. 

Beträffande 111aximibeloppc11 i fråga om förbättringslån anför styrel
sen följande. 

Maximibeloppet höjdes den 1juli1974 från 12 000 kr. till 15 000 kr. 
eller med 25 l]( .• Byggnadskostnadsutvecklingcn enligt faktorprisindex 
visade en ökning på 54 % under perioden från närmast tidigare höj
ning. Bostadsstyrclscns värdcringskoefficient, som tar hänsyn till ratio
naliseringar i byggandet, steg under samma tid med 38 %. Möjlighe

terna att göra rationaliseringsvinstcr vid förbättring av småhus på lands
bygden, som utgör majoriteten av de hus som rustas upp med stöd av 
förbättringslån, är dock mycket begränsade. 

Om realvärdet av maximibeloppet 15 000 kr. skall bli detsamma som i 
mitten av år 1970 bör under förutsättning att höjningen sker den 1 

juli 1976 beloppet höjas till 22 000 kr. eller 18 000 kr. beroende på 
vilket av nyssnämnda index för kostnadsutvccklingcn som används vid 
beräkningarna. Styrelsen föreslår att' maximibeloppet för personer över 
60 år, handikappade· m. fl., vilkå bor i en- eller tvåfamiljshus, fast

ställs till 20 000 kr. den l juli 1976. Samtidigt föreslås att det särskilda 
maximibeloppet för samer i de fyra nordligaste länen höjs till 22 000 kr. 
och alt maximibeloppet för samer i Karesuando församling höjs till 

26 000 kr. 
Enligt styrelsen kan behovet av räntefria förbättringslån för flerfa

miljshus anses ha minskat. En beräkning, som styrelsen gjort, visar att 
bostadslån för ombyggnad till följd av de räntebidrag som infördes 
vid årsskiftet 1974-1975 från kapitalkostnadssynpunkt är lika fördel
aktiga under de första åren som förbättririgslån. Med hänsyn härtill och 
till att några önskemål om höjning inte framförts föreslår styrelsen 
ingen ändring av det nu gällande maximibeloppet 12 000 kr. för ränte
fritt förbättringslån till andra än nyss nämnda låntagare. 

Beträffande inkomstgränserna anför styrelsen att de den l januari 
1973 fastställdes till 15 000 kr. för ogifta och till 20 000 kr. för makar. 
Den 1 juli 1975 höjdes beloppen till 17 000 kr. resp. 22 000 kr. Från ja
nuari 1973 till juli 1975 har konsumentprisindex ökat med inemot 25 %. 
Fram till juli 1976 kan ökningen beräknas till ca 35. %. Beloppen skulle 
enligt styrelsen behöva höjas till 20 000 kr. för ogifta och till 27 000 kr. 
för makar. Styrelsen föreslår att inkomstgränserna höjs till 20 000 kr. 

för ogifta och till 25 000 kr. för makar. 
I fråga om information anför styrelsen följande. 
Under budgetåret 1975/76 får från anslaget viss bostadsförbättrings

verksamhet m. m. bestridas kostnader för information till allmänheten 
rörande lån- och bidragsgivningen intill ett belopp av högst 500 000 kr. 

Utformningen av informationen skall ske efter samråd med nämnden 

för samhällsinformation. 
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Styrelsen anser att en löpande informationsverksamhet riktad till all
mänheten är synnerligen angelägen. Informationen om det bostadspoli
tiska stödet bör förbättras och nya vägar bör prövas för att nå ut med 
information till dem som berörs. 

Informationen bör avse förbättringslån, bostadsanpassningsbidrag, 
vinterbidrag, energisparstöd och miljöförbättringsbidrag. Från ifrågava
rande anslag bör medel även kunna disponeras för information om bo

stadslån. De informationsaktiviteter som kan komma i fråga är annonse
ring, inslag i radio och TV, utställningar, filmer, broschyrer och foldrar 
m.m. 

Styrelsen hemställer att av anslaget får disponeras högst 1 200 000 kr. 
för information om lån- och bidragsgivningen. Av ökningen med sam

manlagt 700 000 kr. beror 350 000 kr. på löne- och prisökningar under 
budgetåren 1975/76 och 1976/77. Återstoden 350 000 kr. motiverar sty
relsen med dels att det antalet stödformer som informationen skall avse 
har utökats, dels att styrelsen planerar att öka informationsaktiviteterna. 

Beträffande låneramarna för räntefria förbättringslån anför styrelsen 
att det enligt länsbostadsnämndernas beräkningar erfordras 90 milj. kr. 

för år 1975 och 92 milj. kr. för år 1976. De för vart och ett av åren 1975 
och 1976 fastställda ramarna på 130 milj. kr. är sålunda tillfyllest. För 
ar 1977 torde ramen preliminärt- kunna fast~tällas till ett något lägre be
lopp, förslagsvis 110 milj. kr. 

I den här beräknade långivningen ingår inte de särskilda förbättrings
limen för energibesparande åtgärder. 

Utbetalningen av räntefria lån beräknas till ca 90 milj. kr. under bud
getåret 1976/77. För samma budgetår beräknas utbetalningarna av bo
stadsanpassningsbidrag till 40 milj. kr., av s. k. initialstöd till c_a 70 milj. 
kr. och av vinterbidrag till 64 milj. kr. 

Det totala anslagsbehovet kan således beräknas till (90 +40 + 70-1-
fi-i =)ca 264 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Föredraganden 

Maximibeloppet för räntefritt förbättrings/ån till personer· över 60 år, 
handikappade m. fl., vilka bor i en- eller tvåfamiljshus, har hittill~ under 

1970-talet höjts två gånger. Båda gångerna har anledningen varit sti- . 
gandc byggnadskostnader. Den senaste höjningen från 12 000 .kr. till 
15 000 kr. genomfördes den 1 juli 1974. Tillgänglig statistik visar att 
byggnadskostnaderna därefter har fortsatt att stiga. 

Vid min anmälan till 1974 års statsverksproposition (prop. 1974: 1 

bil. 14, s. 22) framhöll jag bl. a. att en anpassning av maximibeloppet 

till kostnadsutvecklingen är an~elägen för den grupp ay låntagare som 
denna Umeform i första .hand. är avsedd för, dxs. i ·hu_vudsak p~rson~r 
som har fyllt 60 år, förtidspensionärer och handikappade, som bor i en-
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eller tvåfamiljshus. ~fod hänsyn härtill och till den pågående kostnads

utvccklingen anser jag i likhet med bostadssty'relscn att maximibeloppet 

för nämnda låntagarkategorier bör höjas, dock inte i den utsträckning 

som styrelsen har föreslagit. Den av styrelsen föreslagna höjningen 

grundar sig nämligen på kostnadsförändringar alltsedan år 1970. Jag 
förordar med utgångspunkt i kostnadsförändringar· efter den senast ge

nomförda höjningen att maximibeloppet för räntefria förbätfringslån till 

personer över 60 år, handikappade m. fl. höjs med 2 000 kr., alltså'fran 

15 000 kr. till l7 000 kr. 

I konsekvens härmed bör det särskilda maximibeloppet för samer i de 

fyra nordligaste länen höjas från 17 000 kr. till 19 000 kr. Maximibelop

pet för samer i Karesuando församling bör höjas från 20 000 kr. till 

22 000 kr. 
Räntefritt förbättringslån till annan låntagare, dvs. kommun, allmän• 

nyttigt företag m. fl., är f. n. maximerat till 12 000 kr. per lägenhet. I 

likhet med bostadsstyrclsen anser jag att det inte finns skäl för höjning 

av ifrågavarande maximibelopp. 

Inkomstgränserna för f örbättringslåiz, som anges 1 taxerad inkomst, 

är för ensamstående 17 000' kr. och för makar 22 000 kr. Bostadsstyrel
sen föreslår att gränserna höjs till 20 000 kr. resp. 25 000 kr. · 

På grundval av bl. a. erfarenheterna på senare tid från tillämpningen 

av ifrågavarande inkomstgränser anser jag inte det finns skäl att nu höja 

inkomstgränsen för ensamstående. Däremot bör motsvarande gräns för 

makar höjas. Jag förordar därför en höjning av inkomstgränsen för 
makar med 2 000 kr. till 24 000 kr. 

De av mig nu förordade ändringarna av maximibeloppen och in
komstgränserna bör tillämpas fr. o. m. den 1 juli 1976. 

Jag vill i detta sammanhang ta upp även en fråga som gäller· tidpunk
ten från vilken avskrivningstiden för räntefria f örhättringslån skall räk

nas. 
Enligt gällande bestämmelser skall i samband med beslut om överta

gande eller uppsägning av förbättringslån, om inte särskilda skäl är där

emot, en tiondel av lånet i vad det är räntefritt och stående avskrivas för 

varje helt år som förflutit sedan lånet utbetalats. Vidare skall räntefritt 

stående lån eller räntefri stående del av sådant lån,' om lånet inte dess

förinnan uppsagts till inbetalning eller överförts till räntebärande amor

teringslån, i sin helhet avskrivas efter tio år från utlämnandet. 

Beslut om utbetalning av förbättringslån förutsätter att låntagaren· ger 

in en ansökning därom, vilket normalt kan ske sedan förbättringsarbe

tena utförts och slutbcsiktigats. Dröjsmål med ansökan leder tili" förse

ning av utbctalningsbeslutet och motsvarande framflyttning av tiden för 

lånets avskrivning. I praxis har situationer av detta slag uppkommit 

bl. a. i samband med att lånet har utbetalats som förskott, vilket av lån

tagaren har uppfattats sorri slutlig utbetalning i och med att arbetena 
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slutbcsiktigats av förmedlingsorganel. Även förmedlingsorganet kan ha 

medverkat till förseningen genom att inte vidta åtgärder för att få för
skottet ersatt med slutlig utbetalning. Har ett utbetalningsbeslut således 
på grund härav eller på grund av liknande omständigheter fördröjts sy

nes det rimligt att tiden för avskrivning av lånet i fråga räknas från en 

tidigare dag än dagen för lånets formella utbetalning. Det bör dock en

dast få ske om dröjsmålet ~ir betydande. Dagen från vilken tiden för avc 

skrivningen i dessa fall skall räknas bör bestämmas med ledning av en 

bedömning när utbetalning skulle kunnat ske om ansökningen givits in i 

normal tid. 
I enlighet med det nu anförda förordar jag sådan ändring av grun

derna för a\·skrivning av räntefritt stående förbättringslån att avskriv

ningen får om särskilda skäl föreligger räknas från tidigare tidpunkt ~in 

dagen för utbetalningen av lånet.. 

Den för år 1976 preliminärt fastställda ramen fiir rii111cfria förbä1t

ri11gslå11 utgör 130 milj. kr. 

Enligt länsbostadsnämndernas beräkningar behövs 92 milj. kr. för be

slut om räntefria förbättringslån. De av mig förordade ändringarna i 

fråga om maximibelopp och inkomstgränser kan beräknas belasta ramen 

med ca 5 milj. kr. per år. !vlcd hänsyn till osäkerheten i bei·äkningarna 

bör dock den för år 1976 prdiminärt fastställda ramen fastställas slut

ligt. Ramen för år 1977 bör preliminärt bestämmas till 110 milj. kr. Lik

som tidigare bör regeringen utverka riksdagens bemyndigande att vidga 

ramen för det första av de två åren om det behövs av sysselsättnings

skäl. 
Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 255 milj. kr. Jag 

har därvid även beräknat medel för information. Det bör ankomma på 
regeringen att meddela bestämmelser om dispositionen av medel för 
dt!lta ändarna!. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att· 

1. godkänna de ändringar i grunderna för förbättringslån, som 
jag har förordat, 

2. medge att räntefria förbättringslån beviljas med högst 
130 000 000 kr. under år 1976 och med 110 000 000 kr. under 

år 1977, 

3. bemyndiga regeringen att besluta om ökning av den under 2 

upptagna ramen för långivning under år 1976 om det behövs 

av sysselsättningsskäl, 

4. till Viss bostadsförbättringsverksamhet 111. m. för budgetåret 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 255 000 000 kr. 
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B 7. Bidrag till förbättring av boendemiljön 

l 975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

30 000 000 
30 000 000 

24 

Från anslaget bestrids utgifter för bidrag enligt förordningen ( 197 5: 
129) om bidrag av statsmedel till förbättring av boendemiljöer. Bidrag 
kan utgå för olika åtgärder som förbättrar boendemiljön i första hand 
i flerfamiljshusområden men, om särskilda skäl finns, även i småhus
områden. Husen skall ha färdigställts före år 1975 och prioritet skall 
ges åt områden med uthyrningssvårigheter. Bidrag utgår med högst 
50 % av kostnaden, dock i regel med högst 1 000 kr. per lägenhet. Bi
drag kan utgå i kombination med bostadslån. Låneunderlaget minskas 

härvid med ett belopp motsvarande två gånger det utgående bidraget. 
Arcnden om bidrag till förbättring av boendemiljön handläggs inom 

bostadsstyrelsen av en särskild delegation, boendemiljödclegationen. 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen påpekar att de regler som gäller för reducering av 
låneunderlaget, när bidrag till förbättring av boendemiljön utgår i kom
bination med bostadslån, på ett markant sätt avviker från vad som gäller 
när andra bidragsformer kombineras med bostadslån. Enligt styrelsens 
mening försvårar regeln helt omotiverat finansieringen av de kostnader 
som inte täcks av bidrag. Attraktiviteten i den nya bidragsformen riske
rar härigenom att minska eller utebli. Styrelsen föreslår därför att be
stämmelsen ändras så, att. endast bidraget skall dras från låneunder

laget. 
Beträffande anspråk ·på. bidragsmedel säger sig styrelsen sakna erfa

renheter men förutskickar att anslaget för innevarande budgetår kan 
komma att bli otillräckligt. Styrelsen anser sig dock inte ha grund för 
annat förslag beträffande budgetåret l 976/7.7 än att anslaget uppförs. 
med oförändrat belopp, dvs. 30 milj. kr. 

F iiredraganden 

Statsbidrag till miljöförbättrande åtgärder i bostadsområden infördes 
den 1 juli 1975. Bidraget kan utgå i kombination med bostadslån till 
ombyggnad. När så är fallet, skall från låneunderlaget dras ett belopp 

motsvarande två gånger det utgående bidraget. , . 
Under det halvår som denna bidragsmöjlighet har funnits har ansök

ningar kommit in till bostadsstyrelsen till ett sammanlagt belbpp av 

6 milj. kr. 
Statsbidraget till miljöförbättrande åtgärder i bostadsområden fyller 

enligt min mening ett angeläget behov. Jag har i prop. 1974: 150 redo
gjort för olika utvecklingstendenser i samhället som leder till delvis nya 
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krav på boendet i vid mening. Bl. a. pekade jag på familjemönstrets 
utveckling, befolkningens ålderssammansättning och ändrade levnads
vanor. Allt detta medverk!lr till att många bostadsområden behöver för
ändras för att bättre passa dagens förutsättningar och värderingar. Ock
så i en del bostadsområden som har färdigställts så sent som under den 
första hälften av 1970-talet finns brister, som det är angeläget att 

rätta till. 
Den begränsade efterfrågan hittills på medel torde därför till stor del 

kunna förklaras av trögheter i initialskedet. Information om bidrags
möjligheten har sålunda ännu inte nått ut i tillräcklig omfattning. En
ligt vad jag har erfarit arbetar emellertid boendemiljödelegationen med 
att ta fram informationsmaterial som riktar sig till olika målgrupper. 

Också bostadssociala delegationen, vars uppgift är att bereda frågor an
gående åtgärder i vissa bostadsområden med uthyrningssvårigheter, 
medverkar genom sitt arbete till att göra miljöförbättringsbidraget känt. 
Det är vidare känt att ansökningar om bidrag förbereds på flera håll 
i landet, men att ansökningsförfarandet i viss mån har fördröjts på 
grund av bl. a. bristande kunskap om de administrativa rutinerna. 

Bostadsstyrelsen har i sin anslagsframställning anfört att reglerna för 
reducering av låneunderlaget i de fall bidrag utgår i kombination med 
bostadslån kan medföra att bidragsformens attraktivitet minskar eller 
uteblir. Styrelsen har därför föreslagit att bestämmelserna om reduce
ring av låneunderlaget ändras så att endast bidragsbeloppet skall dras· av 
från låneunderlaget i de fall bidrag kombineras med bostadslån. 

För egen del anser jag att ytterligare erfarenheter av bidragsgivningen 
bör avvaktas innan några ändringar av bidragsreglerna övervägs. Som 

jag redan har nämnt torde nämligen den ringa efterfrågan på bidrag till 

en del kunna tillskrivas vissa initialsvårigheter som har samband med 
bristande kunskap om bidragsformen. Vidare bör de båda nämnda de
legationernas verksamhet kunna bidra till att erfarenheter förhållande
vis snabbt kommer fram som ger underlag för vidare överväganden i 
sammanhanget. 

I avsaknad av närmare ·erfarenheter av behovet av medel har jag fun
nit att anslaget bör föras upp med oförändrat belopp, 30 milj. kr. Från 
anslaget bör, som under innevarande budgetår, bestridas kostnader för · · 

administration m. m. av bidragsverksamheten. Det bör ankomma på 
regeringen att meddela föreskrifter om· dispositi~n av medel för "c.ietta 

ändamål. 
Inom ramen för de insatse~ s.orri regeringen vidtog hösten 1975 med 

stöd av riksdagens bemyndigande för att" hävda sysselsättningen har. 
prioritet getts åt åtgärder bl. a. inom boendemiljön. Atgärderna kan· · 

gälla exempelvis gårdssanering, gång~ od1 cykelvägar, lekplatser. och 
skolgårdar, men även arbeten inom tjänstesektorn såsom datainsamling 
för behovsinventeringar, miljöstudier,. utredningar om olika bosta.ds-
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sociala frågor och liknande. Några erfarenheter av hur dessa möjlig

heter har utnyttjats finns ännu inte. 

Arbetsmarknadspolitiska åtgärder bör liksom under innevarande år 

kunna komma i fråga om det behövs av sysselsättningspolitiska skäl. 

För att eventuella sysselsättningsstimtilerande åtgärder av detta slag 

~kall få god effekt, är det givetvis angeläget att färdiga projekt finns att 

tillgå. Det är en uppgift för kommuner och fastighetsförvaltare att i 
samråd med de boende åstadkomma en god planeringsberedskap på 

detta område. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till f örbattring ai' boendemiljön för budgetåret 

1976177 anvisa ett reservationsanslag av 30 000 000 kr. 

B 8. Byggnadsforskning 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

9 000000 

11000000 
11000 000. 

Forsknings- och rationaliseringsverksamheten inom byggnads- och 

anläggningsområdct stöds finansiellt genom en särskild byggnadsforsk
ningsavgift, beräknad på viss del av lönesumman inom byggnadsin

dustrin. Därjämte anvisas årligen ett obetecknat ·anslag under före

stående rubrik. Avgifterna och anslaget tillförs ·fonden för 'byggnads-· 
forskning. 

Enligt beslut av riksdagen (prop.: 1975: 30, CU 1975: 28, rskr 1975: 
203) höjs byggnadsforskningsavgiften den 1 januari 1976 från 0,6 till 

0,7 % av avgiftsunderlaget. 

S1ate11.1· råd för bygg11adsforsk11i11g 

Rådet har att fördela i fonden för byggnadsforskning tillgängliga 

medel dels till verksamheten vid statens institut för byggnadsforskning, 

dels till övriga forskningsinstitutioner, företag och enskilda forskare. 

Dessutom skall rådets kanslikostnader och programverksamhet bestri~ 

das med dessa medel. 
Rådet har delat upp sin verksamhet på tre program. Uppdelningen 

ansluter till målen för rådets verksamhet, som de definieras i instruk

tionen för rådet. En redogörelse för programmen och målen för verk

samheten återfinns i 1974 års statsverkspropositiOn, bil. 14. Program

indelningen är följande. 

Program 1: Planering, behovsutredning och uppföljning. 

Program 2: Information. 

Program 3: Stöd till FoU (forskning och utveckling/rationalisering). 
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Programmen indelas i tre olika ämnesområden. Dessa är Planering 
och brukande av byggd miljö (A), Konstruktion och drift av tekniska 

system (B) och Byggnadsproduktion - administration, tillverkning, un
derhåll (C). 

Huvuddelen av forskningsverksamheten inom område A har hittills 
gällt forskning som skal! ge kunskap om hur bebyggelsen, särskilt bo

stadsområdenas yttre miljö, fungerar för brukarna. Rådets· målsättning· 
~ir dock att forskningen om de processer· som besfämmer hur bebyg

gelsen bör utformas och förvaltas skall öka. 
Forskningen om arbetsområdenas miljö är i jämförelse· med boende

miljöforskningen fortfarande liten men rådet stöder FoU om plane
ring av industri och utformning av arbetsplatser. 

Inom område B har verksamheten inriktats på att utveckla tekniska 
lösningar och metoder som befrämjar rationell tillverkning och som i 
fr[1ga om drift och underhåll ger god ekonomi på !årig sikt. Under den· 
närmaste femårsperioden kommer tyngdpunkten att läggas på ekonomi 

och driftfrågor samt hushållningen med naturresurser, bl. a. energi och 
byggmaterial. 

Ämnesområde C behandlar FoU-frågor som syftar till att utveckla en 
resurssnål tillverkning och förvaltning av hus cich anläggningar. 

Inkomster för FoU-verksamheten erhålls främst genom byggnads
forskningsavgiften. Denna beräknas för budgetåret 1974/75 ha uppg.ått 
till 48,4 milj. kr. Till detta kommer statsanslaget som för budgetåret 
1974/75 var 9 milj. kr. övriga inkomster - bl. a. rtlnteintäkter - ut
gjorde ca 2,7 milj. kr. För budgetåret 1974/75 fanns således ca 60; l 

milj. kr. disponibla för' rådets verksamhet, vilket var ca 7 milj. kr. 

mer än rådet budgeterat. För innevarande budgetår räknar rådet med 
att sammanlagt 80 milj. kr. finns disponibla, varav 11 milj. kr. utgörs 
av statsanslag. 

Rådet aktualiserar i sin anslagsframställning inte någon förändring 
av uttagsprocenten för byggnadsforskningsavgifteil. 

Den vägledande principen vid beräkning av statsanslaget skall· enligt 
rådet vara att detta minst skall motsvara den andel som statens byg
gande i egen regi utgör av byggnadsverksamheten under ett år. Detta 
ger enligt rådet ett ordinarie statsanslag för budgetåret 1976177 om l3 · · 

milj. kr. Automatik för uppräkning av statsanslaget i takt med pris-' 
utvecklingen saknas. Därför anser rådet att en uppräkning med ca 2 
milj. kr. motsvarande - prislägesförändringarna bör ske för att hålla 
anslaget i den avsedda relationen till avgiftsinkomstema. Mot bakgrund 

härav föreslår rådet att statsanslaget räknas upp· med 4 milj. kr. till 
15 milj. kr. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1975: 30, bil. 1, NU 1975: 30, 
rskr 1975:202 och bil. 2, CU 1975:28, rskr 1975:203) skall rådetun
der treårsperioden 1975/76-1977/78 ansvara för programmet Energi· 
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användning för lokalkomfort (EFoU) inom huvudprogrammet Energi

forskning. Därutöver skall rådet under samma tid i samråd med sta

tens planverk och bostadsstyrelsen svara för planläggning och genom

förande av en energiinriktad prototyp- och demonstrationsverksamhct 

(EPD) med inriktning på trimning av värmeanläggningar samt kommu

nal energiplanering. Delegationen för energiforskning har yttrat sig över 

rådets anslagsframställning rörande energifrågor. 

Programmet för EFoU finansieras dels genom en höjning den 1 ja

nuari 1976 av avgiften till fonden för byggnadsforskning från 0,6 till 

0,7 % , dels genom statsanslag från trettonde huvudtitelns anslag Energi

forskning, dels genom omfördelning av rådets nuvarande resurser. För 

innevarande budgetår disponerar rådet 16 milj. kr .. för EFoU. 

För att täcka kostnaderna för EPD disponerar rådet för budget

året 1975/76 6 milj. kr. Medlen har anvisats unde.r tolfte huvudtitelns 

anslag Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet- m. m. 

Rådet ser det som väsentligt. att villkoren för FoU-verksamma insti

tutioner ger möjlighet till effektiv och målmedveten verksamhet. I sitt 

arbete har rådet stora gränsytor mot andra forskningsråd främst styrel

sen för teknisk utveckling (STU). Det är rådets uppfattning att den om

ständigheten att avgränsningsfrågor gentemot andra forskningsinstitut 

kan vara oklara inte får hindra att rådet tar initiativ till att formulera 

problem som behöver lösas och att detta sedan sker i· samarbete eller 

samförstånd med berörda forskningsorgan. 

Universitet och högskolor bedriver utbildning och forskning i samma 

organisation. Rådet anser att resurser för att hantera större disciplin

eller problemorienterade FoU-projckt är starkt begränsade. Rådet ser 

det som önskvärt att en kontinuerlig sysselsättning skapas för en fast 

stab av yrkesskickliga FoU-arbetare inom högskoleorganisationen och 

rådet stöder och främjar en sådan utveckling genom anslag till pro

gramarbete och projektorganisation. I lä1_1gden. måste dock enligt rådet 

högskolorna själva bygga upp och finansiera dessa verksamhet.er. F. n. 

finner rådet det nödvändigt att finansiera ett begränsat antal forskar

tjänster inom angelägna behovsområden, bl. a. installat\onsområdet. 

Statens institut för byggnadsforskning är den största institutione1_1 

inom byggnadsforskningsområdet i landet och verksamheten· finansie

ras genom anslag från- rådet. Institutet skall enligt . riksdagens beslut 

omlokaliseras till Gävle sommaren 1976. 

Beträffande fördelningen av resurser anser rådet, att ökade insatser 

behövs inom program 2 Information. Resursei:pa till program 1 .Plane- • 

ring, behovsutredning: och upptöljning bör bi.behållas. Detta leder till 

relativt sett något minskade resurser för stöd till forsknings- och utveck

lingsverksamhet. Absolut :Sett ökar-· emellertid de· beräknade resur.sema 

för FoU-verksamhet under _budgetåret 1.976177. 

I enlighet med de önskemål som uttalades i 1974 års statsverkspro-
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pos1t10n angående behovet av en översikt över den byggnadsekono
miska forskningen har rådet utarbetat ett program för detta ändamål. 
Programmet utgör underlag för fortsatt och fördjupat programarbete 
inom ämnesområdena A-C, men också för planering av FoU-insatser 

inom FoU-utförande organ. 
Statsmakternas beslut om energiinriktad forsknings- och utvecklings

verksamhet påverkar fördelningen av de totala forskningsresurserna 

mellan de olika ämnesområdena och har på ett markant sätt medfört 
att angelägna satsningar på EFoU nu kommer att genomföras. I allt 
väsentligt kan dock den tidigare planerade utvecklingen för ämnesom
rådet Planering och brukande av byggd miljö fullföljas eftersom rådets 
totala resurser ökat snabbare än som förutsetts. 

Föredraganden 

Som grund för sin anslagsfråmställning för budgetåret 1974/75 redo

gjorde byggforskningsrådet för verksamhet och planer beträffande 
forskningens inriktning och omfattning under perioden 1972/73-
1978/79. Statsmakterna anslöt sig i huvudsak till forskningsprogram

men (prop. 1974: l, CU 1974: 14, rskr .1974: 87). Med hänsyn till att 
de uppgjorda programmen enligt rådet i stort sett kan fullfÖljas finner 
jag inte skäl att nu gå närmare in på byggforskningsrådets verksamhet 

och principerna för finansiei-ing. 
Jag vill emellertid understryka att forskningsproblemen delvis håller 

på att ändra karaktär som följd av att den kvantitativa bostadsbristen· 
i landet i stort sett avvecklats och att ökad uppmärksamhet nu behöver 

ägnas dels frågor rörande bostädernas drift- och underhållskostnader, 

dels de kvalitativa aspekterna på boendet. Härtill kommer ett växande 
intresse för medinflytandefrågor i planläggning, byggande och förvalt
ning av bostäder och anläggningar. Väsentliga uppgifter för samhälls
planering och byggande blfr i ökande utsträckning att komplettera och 
förnya befintlig bebyggelse. Förvaltningen av bebyggelsen behöver ut
vecklas såväl beträffande underhåll och drift som när det gäller service 
och upplåtandcfrågor. 

Som framgår av rådets vcrksamhetsplan för perioden 1975/76-
1980/81 ämnar rådet ägna ökad uppmärksamhet åt dessa frågor i sitt 

fortsatta programarbete. Det ankommer· på rådet att i framtida verk
samhetsplaner redovisa hur resultatet av· detta programarbete påverkar 

inriktningen i stort av byggforskningsrådets verksamhet. 
Det programarbete angående den byggnadsekonomiska forskningen 

som bedömdes väsentligt i 1974 års statsverksproposition har inletts och 

avsatt vissa resultat. Det är angeläget att programarbetet angående den 
byggnadsekonomiska forskningen fortsätter och fördjupas på det sätt 
som anges i rådets verksamhetsplan. Bl. a. bör drift- och underhålls
frågorna ägnas ökad uppmärksamhet. 
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Rådet stöder - liksom övriga forskningsråd - forskning vid univer
sitet och högskolor. Enligt vad jag har erfarit kommer chefen för ut
bildningsdepartementct att redovisa vissa synpunkter på ansvarsfördel
ningen mellan forskningsråqen och högskoleorganisationen när det giil

ler finansiering av sektorinriktad forskning i samband med att ställning 
tas under våren 1976 till forskningsrådsutredningens betänkande (SOU 

1975: 26) Forskningsråd. . 
I anslutning till budgetbehandlingen av byggforskningsrådets anslags

yrkanden har också behandlats rådets förslag till anslag för energiin
riktad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Rådet framhåller att man 
efter att ha studerat tillgången på materiella och personella resurser an
ser det möjligt att öka denna forskning. Dessa frågor kommer senare 
denna dag att anmälas av chefen för industridepartementet i anslutning 

till anslaget Energiforskning under trettonde huvudtiteln. Jag vill i detta 
sammanhang framhålla att de resurser som enligt rådet finns tillgängliga 
bör kunna utnyttjas för forskning av betydelse fi:ån energisynpunkt, som 
inte faller inom programmet Energianvändning för lokalkomfort. 

Till frågan om medel för energiinriktad prototyp- och demonstra

tionsverksamhet inom bostadssektorn återkommer jag under anslaget 
Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 

Genom statsmakternas b_eslut, att rådet skall ansvara för forskning 
inom delprogrammet Energianvändning för lokalkomfort samt ·i sam
råd med planverket och bostadsstyrelsen planlägga och genomföra en 
energiinriktad prototyp- och demonstrationsverksamhet under treårs
perioden 1975/76 t. o. m. 1977/78, kommer byggforskningsrådets totala 
FoU-verksamhct att utvidgas. Den satsning som nu görs på energiforsk
ningsområdet påverkar direkt eller indirekt en stor del av rådets verk
samhet och ställer stora krav på rådets planeringsarbete. 

Rådets ekonomiska resurser kan under de närmaste budgetåren be
räknas öka väsentligt som en följd av höjningarna den 1 januari 1975 
och den 1 januari 1976 av uttagsprocenten för byggforskningsavgiften .. 

Rådet framhåller att statsanslaget i varje läge· skall minst motsvara 
den andel som statens byggande i egen regi utgör av byggnadsverksam

heten under ett år. Enligt min mening är detta ett alltför snävt synsätt. 
Vid bedömning av statsanslagets storlek bör förutom hänsyn till sta
tens byggande i egen regi hänsyn tas till de beräknad_e intäkternas stor

lek samt den önskvärda omfattningen och inriktningen av forsknings
och utvecklingsverksamheten. Anslagets storlek kan därigenom bli före
mål för en resursprövning som leder till en balanserad utveckling av 
rådets resurser. Med hänsyn till att rådets ekonomiska resurser f. n. kan 
anses tillfredsställande är jag inte nu beredd att förorda någon höjning 
av det statliga bidraget till byggnadsforskning. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bygg11adsforsk11i11g för budgetåret 1976/77 anvisa ett an

slag av 11 000 000 kr; 

B 9. Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

l 976/77 Förslag 

742 800 

8 000 000 

15 000 000 

Reservation 8 542 300 

Från anslaget utbetalas dels anordnings- och inventariebidrag till all

männa samlingslokaler enligt bestämmelserna i kungörelsen (1973: 400) 

om statligt stöd till allmänna samlingslokaler (ändrad senast 1975: 485), 

dels ock bidrag till riksorganisationerna för samlingslokaler. Bidraget 

uppgår under budgetåret 1975/76 till 800 000 kr. För anordnande av 

allmänna samlingslokaler utbetalas även lån från Lånefonden för all-. 

männa samlingslokaler. 

Bestämmelserna om anordningsbidrag och lån för anordnande av all

männa samlingslokaler innebär i km:thet att bidrag och lån beviljas 

kommun, aktiebolag, förening eller stiftelse för nybyggnad, ombyggnad 

eller köp av byggnad i syfte att tillgodose behovet av allmänna samlings

lokaler. Anordningsbidrag utgår med högst 30 % eller, när särskilda 

skäl föreligger, med högst 35 % av låneunderlaget. Lån utgår med högst 

det belopp som tillsammans med anordningsbidraget motsvarar 50 !Jh av 

låneunderlaget. 

Bestämmelserna om inventariebidrag innebär att sådant bidrag bevil

jas för anskaffande av inventarier till allmänna samlingslokaler. Inven

tariebidrag utgår med högst 10 % av låneunderlaget till den del detta 

inte överstiger 500 000 kr. och 5 % av överskjutande belopp. Bidrag får 
dock inte överstiga 300 000 kr. 

För beslut om bidrag och lån fastställs av riksdagen för varje bud

getår en gemensam ram, av vilken en viss angiven del får tas i anspråk 

för bidrag. För budgetåret 1975/76 har ramen för lån- och bidragsgiv

ningen fastställts till 30 milj. kr., varav högst 18 milj. kr. för bidrag 
(prop. 1975: 1bil.14, CU 1975: 7, rskr 1975: 61). 

Ärenden om bidrag och lån handläggs inom bostadsstyrelsen av en 

samlingslokaldelegation. 

Bostadsstyrelsen 

Samlingslokaldelegationen har avgivit yttrande till bostadsstyrelsen 

över frågor om anslag och ramar avseende stödet till allmänna samling~

lokaler. 

Beträffande den gemensamma ramen för beslut om bidrag och lån 

anför styrelsen följande. 
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För budgetåret 1974/75 har gällt en ram för lån- och ·bidragsgiv
ningen på 25 milj. kr., varav högst 15 milj. kr. för bidrag. Mot ramen 

har avräknats dels vissa lån enligt kungörelsen (1957: 367) om statslån 

för anordnande av allmänna samlingslokaler m. m. (upphävd 1973: 400) 

uppgående till ca 0,4 milj. kr., vilka har avräknats mot ramens bidrags
del, dels lån och bidrag enligt kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd 

till allmänna samlingslokaler med 16,7 milj. kr., varav 11,5 milj. kr. ut

gjorde bidrag. 

Bostadsstyrelsen framhåller att det inte har varit möjligt för delegatio

nen att närmare precisera de projekt som kan bli aktuella för statligt 

stöd under budgetåret 1976/77. Delegationen har emellertid förhands

granskat och lämnat positivt besked beträffande projekt för vilka lån 
och bidrag har sökts med resp. 9,4 och 16,7 milj. kr. och bedömer mot 

bakgrund härav att ramen för innevarande budgetår - 30 milj. kr. -

kommer att till fullo tas i anspråk. Med utgångspunkt häri och det högre 

planeringsläge som numera föreligger inom såväl de samlingslokal

ägande riksorganisationerna som kommunerna samt med beaktande av 

kostnadsstegringen föreslår styrelsen att ramen för budgetåret 1976/77 
fastställs till 40 milj. kr., varav för bidrag högst '27 milj: kr. Den relativa 

ökning av bidragsdelen som föreslås motiveras av de ·erfarenheter de

legationen har fått sedan bestämmelserna trädde i-kraft den 1 juli 1973~ 
Bland annat utnyttjas ej lånemöjligheten i alla ärenden. 

Beträffande anslagsbehovet anför styrelsen· att det under budgetåret 

1973/74 beviljades räntefria stående lån enligt 1957 års kungörelse samt 
bidrag enligt 1973 års kungörelse med sammanlagt 14,8 milj. kr. 

Bidrag beviljade under ett budgetår kan till en tredjedel beräknas bli 
utbetalda under följande budgetår och återstoden budgetåret därefter. I 
enlighet härmed skulle under budgetåret 1915176 utbetalas bidrag till ett 
belopp av ca (2/3 X 14,8 + 1/3 >< 11,9 =) 13~8 milj. kr., vårtill kom
mer bidraget till riksorganisationerna på 800 000 kr., eller sammanlagt 

ca 15 milj. kr. 
för budgetåret 1976/77 kan utbetalningarna av bidrag beräknas till 

(2/3>.:ll,9+1/3Xl8 =) 13,9 milj. kr. Styrelsen föreslår i enlighet med 

förslag från samlingslokaldelegationen att bidraget till riksorganisatio

nerna räknas upp till 900 000 kr. Utbetalningarna skulle därvid kunna 

beräknas till ca 15 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Vid ingången av budgetåret 1975/76 fanns en behållning på anslaget 

på drygt 8,5 milj. kr. Med beaktande av anslaget för innevarande bud

getår på 8 milj. kr. samt de för innevarande och nästkommande budget

~ll" beräknade utgifterna blir behovet av anslag för budgetåret 1976177 

( 15 + 15-8,5-8 =) 13,5 milj. kr. Med hänsyn till osäkerheten i be

r~1kningarna anser styrelsen att anslaget bör föras upp med 15 milj. kr. 
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Föredraganden 

Innan jag går in på ram- och anslagsfrågorna vill jag ta upp frågan 

om samlingslokalstöd till folkparkernas lokaler och anläggningar med 
anledning av en skrivelse från Folkparkernas Centralorganisation. 

Enligt gällande bestämmelser utgår samlingslokalstöd för sådana lo

kaler som behövs för det offentliga livet och de kulturella strävandena 

inom orten. i första hand sådana lokaler som tillgodoser föreningslivets 

behov av utrymmen för möten, studicverksamhet, kulturell verksamhet, 

förströelse, fritidssyssclsättning eller liknande verksamhet. r skrivelsen 
från f'olkparkernas Centralorganisation anförs att nlimnda bestämmel

ser inte medger stöd till folkparkerna i den utsträckning som borde vara 

fallet med hänsyn till den allt viktigare roll som folkparkerna i dag spe

lar inom kultur- och fritidssektorn. Enligt organisationen bör förutsätt

ningarna for samlingslokalstödct ändras s[i att stöd kan utgå till såväl 

folkparkernas lokaler som yttre miljöer. 

Huvudsyftet med samlingslokalstödet är alt främja tillkomsten av 

fullsfandigt utrustade lokaler för föreningslivet. Efter vad jag har erfarit 
beviljas samlingslokalstöd för folkparksanläggningar i samma utsträck

ning som för andra anläggningar som ligger i linje med nämnda syfte. 

Däremot beviljas inte stöd för folkparkslokaler som inte utformas p[1 

ett siitt som primärt kan anses tillgodose föreningslivets behov. 

För egen del kan jag ansluta mig till synpunkten att folkparkerna 

fyller en viktig funktion inom kultur- och fritidslivet. De frågor som 

folk_parksorganisationcn har aktualiserat i sin skrivelse och som ligger 

vid sidan av tillämpningsområdet för samlingslokalstödet får emellertid 

enligt min mening studeras i annat sammanhang. Mot denna Lakgrund 

är jag inte beredd att förorda sådana ändringar i grunderna ~ör stödet 
som Folkparkernas Centralorganisation åsyftar med sin· skrivelse. 

Jag övergår nu till ram- och anslagsfrågorna. 
Bostadsstyrelsen har föreslagit att den gemensamma ramen för bidrag 

och lån för anordnande av allmänna samlingslokaler m. m. vidgas från 
30 till 40 milj. kr. Med hänsyn till att ramen så sent som för inneva
rande budgetår höjdes till 30 milj. kr. kan jag inte biträda styrelsens för

slag och förordar alltså att ramen bestäms till oförändrat 30 milj. kr., 

varav hiigst 18 milj. kr. i bidrag. Liksom tidigare bör regeringen utverka 

riksdagens bemyndigande att vidga ramen om det behövs av syssc\sätt

ningsskäl. 
Medelsbehovct för nästa budgetår beräknar jag till 15 milj. kr. Jag 

har därvid även beräknat medel för bidrag med ett sammanlagt belopp 

av 800 000 kr. till riksorganisationerna för samlingslokaler. Det innebär 
att 1()0 000 kr. avsätts även under budgetåret 1976/77 för tekniskt/eko

nomiskt utrednings- och projekteringsarbetc som utförs av riksorganisa

tioncrna. 

3 Hiksdagen 1975!76. I saml. Nr 100. Bil. 14 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. medge att beslut om anordnings- och inventariebidrag samt 

lån för allmänna samlingslokaler under budgetåret 1976/77 
meddelas inom en ram av 30 000 000 kr., varav högst 
18 000 000 kr. får tas i anspråk för bidrag, 

2. medge att den under 1 angivna ramen får överskridas om det 

behövs av sysselsättningsskäl, 
3. till Anordningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler för 

budgetåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 15 000 000 
kr. 

B 10. Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 367 935 
14 000 000 
9 000 000 

Reservation 5 820 209 

' Härutöver har på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 
anvisats ett reservationsanslag av 2 milj. kr. 

Från anslaget utbetalas upprustningsbidrag enligt bestämmelserna i 
kungörelsen (l 973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler 
(ändrad senast 1975: 485). Bestämmelserna innebär i korthet att bidrag 
kan utgå med högst 50 % av kostnaderna för upprustning av allmän 
samlingslokal och betalning av skulder. Enligt kungörelsen kan vidare 
Irm enligt äldre bestämmelser under vissa förutsättningar efterges, s. k. 
särskild eftergift. 

För varje budgetår fastställer riksdagen en ram för beslut om bidrag 
och eftergifter. Denna ram har för budgetåret 1975/76 fastställts till 5 
milj. kr. (prop. 1975: 1, bil. 14, CU 1975: 7, rskr 1975: 61). 

R ostadssty relsen 

Under budgetåret 1974/75 har beslut meddelats i 31 ärenden an
gående upprustningsbidrag och särskild eftergift med ett belopp av 5 

milj. kr. 
Samlingslokaldelegationcn hade den 15 augusti 1975 inneliggande 

ärenden för vilka bidrag har sökts med 7,5 milj. kr. Detta förhållande lik

som aviserade ansökningar från de samlingslokalägande riksorganisatio
nerna, kommunernas förbättrade planeringsläge i fråga om lokalbeho
ven samt ökat intresse från fristående samlingslokalägare gör att sam
lingslokaldclcgationcn förutser starkt ökande anspråk på främst upp
rustningsbidrag. Mot bakgrund härav och då ramen för 1975/76 inte 
kan förväntas täcka behoven under detta budgetår bör ramen för 

1976/77 ökas till 20 milj. kr. 
För beräkningen av behovet av anslag antas att bidrag och eftergift 
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som beviljas under ett budgetår kommer att utbetalas till två tredjede
lar under samma budgetår och till en tredjedel under närmast följande 
budgetår. 

Med beaktande av besluten och utbetalningarna under budgetåret 
1974/75 samt de ovan angivna ramarna för budgetåren 1975/76 och 
1976/77 beräknas utgifterna under nämnda budgetår till 5 milj. kr. resp. 
15 milj. kr. 

Vid utgången av budgetåret 1975176 skulle enligt denna beräkning 
finnas en behållning på anslaget på 4,8 milj. kr. Med hänsyn härtill be
höver anslaget anvisas med 10 milj. kr. 

Föredraganden 

Bostadsstyrelsen har föreslagit att ramen för beviljande av upprust

ningsbidrag och särskilda eftergifter av äldre lån vidgas från 5 till 20 
milj. kr. 

Genom beslut den 23 oktober 1975 har regeringen, som framgick av 
min anm~ilan till tilläggsbudgct I till statsbudgeten för budgetåret 
1975/76 såvitt avser bostadsdepartementets verksamhetsområde (prop. 
1975/76: 25 s. 60), medgivit att ramen för innevarande budgetår får 
överskridas genom beslut om upprustningsbidrag med högst 10 milj. kr. 
avseende projekt som medför ökad sysselsättning. Ramen för inneva
rande budgetår uppgår därmed till totalt 15 milj. kr. Den sålunda vid
gade ramen torde samtidigt som den avser att förbättra syssclsättnings
läget, även medföra betydande positiva effekter i fråga om upprustning 
av det tildre samlingslokalbeståndet. övervägande antalet upprustnings
projekt som är planerade för de närmaste åren avser, efter vad jag erfa
rit, upprustningar av faktisk art, framför allt renoveringar. Jag bedömer 

det vara lämpligt att, om det behövs av sysselsättningsskäl, regeringen 
bemyndigas tillämpa motsvarande ordning även under budgetåret 1976/ 
77. Genom den kraftiga vidgningen av ramen har betydande resurser 
avsatts redan hösten 1975 för att täcka den efterfrågan på upprust
ningsbidrag, som bostadsstyrelsen har utgått från i sitt förslag till ram
vidgning. Mot denna bakgrund förordar jag att ramen för beslut om 
upprustningsbidrag och särskilda eftergifter under budgetåret 1976/77 
fastställs till oförändrat 5 milj. kr. Anslagsbehovet för nästa budgetår 
beräknar jag till 9 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att beslut om upprustningsbidrag och särskilda eftergif

ter av äldre lån meddelas inom en ram av 5 000 000 kr. under 
budgetåret 1976177, 

2. medge att den under 1 angivna ramen får överskridas om det 
behövs av sysselsättningsskäl, 

3. till Upprustningsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler för 
budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 9 000 000 

kr. 
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B 11. Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 

1974.05 Utgift 192 607 604 

1975/76 Anslag ~326 000 000 

1976/77 Förslag 326 000 000 

Reservation 

' Anslaget Vissa energibesparande åtgärder. 

1325 392 396 

' Anslaget tillfördes därutöver vid utgången av budgetiiret 1974/75 kvar
stående medel på anslaget Vissa energibesparande åtgärder, som inte avsåg 
bidrag för energibesparande iitgärder i näringslivets och trädgärdsnäringens 
byggnader. Till anslaget har vidare på tilläggsbudget I till statsbudgeten för 
innevarande budgetår anvisats 150 000 000 kr. 

Från anslaget, som anvisades första gången för budgetåret 1975/76, 

bestrids utgifter för ekonomiskt stöd till energibesparande åtgärder i ci

vila statliga byggnader, bostadshus, allm.änna samlingslokaler samt kom

munala och landstingskommunala byggnader. Vidare bestrids från an

slaget utgifter för bidrag till prototyp- och demonstrationsverksamhet 

inom bostadssektorn. 

Byggnadsstyrelsen handhar bidragsgivningen till energibesparande åt

g1irder i ci1>i/a statliga byggnader. 

I fråga om stöd till energibesparande åtgärder i bostadslms och al/-

111ii1111a samlingslokaler disponerar bostadsstyrelsen anslaget för dels lån 

och bidrag enligt kungörelsen (1974: 252) om statligt stöd till energibe

sparande åtg~irder i bostadshus (ändrad senast 1975: 1319), bostadslån 

enligt 9 § bostadsfinansieringsförordningen (1974: 946, 1indrad senast 

1975: 1144) och förbättringslån enligt 2 a ~ kungörelsen (1962: 538) om 

förbättringslån (ändrad senast 1975: 486), dels bidrag enligt 38 a ~ kun

görelsen (1973: 400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler (~ind

rad senast 197.5: 485). 

Stödet till energibesparande åtglirder i bostadshus utgår som lån 

och/eller bidrag för förbättring av värme- och ventilationssystem, dock 
inte utbyte av värmepanna eller oljebrännare, för anordning för indivi

duell mätning av varmvatten, cl och gas samt för nattackumulcring av 

varmvatten, för anslutning till fjärrvärmeanläggning och för förbättring 

av värmeisolcring i väggar, fönster och bjälklag. Bidrag utgår med 35 <;iJ 

av den godkända kostnaden, dock högst med 2 000 kr. per Higcnhet. Om 

lån beviljas enligt energisparkungörelsen utgår lånet med 65 s;, av den 

godkända kostnaden, dock högst med 4 000 kr. per lägenhet. Om kost

naderna för åtgärderna är högre, kan i stället bostadslån beviljas enligt 

9 § bostadsfinansieringsförordningen och förenas med bidrag enligt 

energisparkungörelscn. Personer över 60 år och vissa andra grupper kan 

beviljas räntefritt stående lån med högst 6 000 kr. per liigenhet för 

energibesparande åtgärder enligt 2 a § förblittringslånekungörclsen. 

Beträffande allmänna samlingslokaler utgår stödet i form av bidrag 

med 50 I/i. av den godkända kostnaden, dock högst med 150 000 kr. för 
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varje projekt. Bidrag beviljas företrädesvis för åtgärder som avser för
bättring av värmeisolering i befintliga byggnader. 

Bidrag för energibesparande åtgärder i kommunala och landsti11gs

ko11111111111ila byggnader utgår enligt förordningen (1975: 550) om stats

bidrag till energibesparande åtgärder i kommunala och landstingskom
munala byggnader m. m. 

Stödet utgår i form av bidrag med 35 % av den godkända kostnaden, 
dock högst med 150 000 kr. för varje projekt. Bidragsärendena prövas 
av regeringen efter beredning i kommundepartementet. 

Statens rtid för byggnadsforskning handhar bidragsgivningen till /Jr0-

101yp- och de111011stratio11.n·erksamhC1 inom bostadssektorn. 

Särskilda bestämmelser om dispositionen av medel till bidrag för 
energibesparande åtgärder i civila statliga byggnader och för prototyp
och dcmonstrationsverksamhet har utfärdats av regeringen. 

För dispositionen av anslaget för olika ändamål gäller följande av 
riksdagen fastställda ramar för beslut om lån och bidrag under budget
året 1975/76. 

1 Lån och bidrag för energibesparande iitgärdcr inom 
bostadsbcsiåndct, m. m. 

2 Bidrag för energibesparande iitgärder i allmänna 
samlingslokaler 

3 Bidrag för energibesparande ätgärder i civila statliga 
byggnaucr 

4 Bidrag till prototyp- och dcmonstrationsvcrksamhct 

Ram för beslut 

450 milj. kr. 

5 milj. kr. 

15 milj. kr. 
6 milj. kr. 

Bidrag för energibesparande åtgärder i kommunala och landstings
kommunala byggnader får under budgetåret 1975/76 beviljas inom den 
för åren J 974 och 1975 ursprungligen fastställda ramen om 50 milj. kr. 

A 11slagsf ra111stiil/11ingar 111. m. 

Byggnadsstyrelsen erinrar om att medel för beslut om bidrag till ener
gibesparande åtgärder i civila statliga byggnader har ställts till förfo
gande inom en ram av totalt 35 milj. kr. Styrelsen har sedan våren 1974 
inventerat fastighetsbeståndct med avseende på önskvärda energibespa
rande åtgärder. Sammanlagt har i byggnadsförvaltningarnas hittills ge
nomförda inventeringar framkommit behov av åtgärder för ca 40 milj. 

kr. Den bedömda kostnaden för vid budgetårets början behandlade åt
gärder, dvs. åtgärder under utredning eller redan genomförda åtgiirder, 
uppgår till ca 25 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen lämnar en redogörelse för stödverksamheten av
seende energibesparande åtgärder i bostadshus under budgetåret 
1974/75. Stöd har lämnats för 53 000 projekt, varav 49 000 småhus. 
Projekten omfattade tillhopa 140 000 lägenheter, varav 55 000 i småhus 
och 85 000 i flerfamiljshus. Besluten har avsett ett belopp av 300 milj. 
kr., varav 128 milj. kr. i form av bidrag (inkl. räntefria förbättringslån) 
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och 172 milj. kr. i form av lån. Vissa länsbostadsnämnder hade vid bud

getårets utgång av arbetstekniska skäl inte kunnat helt förbruka sin 
mcdelsram. Sålunda var av totala ramen ca 9 milj. kr. outnyttjade. 

Huvuddelen av stödet har avsett utbyte eller förbättring av värme
och ventilationssystem, framför allt i form av pannbyten i småhus. För 
flerfamiljshus har stödet främst gällt anslutning till fjärrvärme. 

Det har inte varit möjligt för länsbostadsnämnderna att utan perso
nalförstärkning klara av denna nya arbetsuppgift. Av de anvisade med
len för stödverksamheten har 1,8 milj. kr. ställts till förfogande för så
dan förstärkning. 

Även för bostadsstyrelsen har verksamheten inneburit ökade arbets
uppgifter i första hand i form av besvärshandläggning men även vad 
gäller ramfördelningar mellan länen samt statistik och utredningar. 

Stödet till energisparfrämjande åtgärder i bostadshus har mötts av ett 
stort intresse från allmänheten. Med de medel som ställdes till förfo
gande under budgetåret 1974/75 kunde inte efterfrågan tillgodoses. 

Behovet av medel efter den tidpunkt när stöd till pannbyten och brän
nare inte längre kan utgå är svårt att bedöma. A ena sidan bortfaller 
stödet till pannbyten, som hittills tagit ungefär hälften av medlen i an
språk. A andra sidan kvarstår åtgärder, t. ex. isolering och anslutning 
till fjärrvärme, som på grund av den allmänna kostnadsstcgringen blir 
dyrare. Bostadsstyrelsen anser därför att även under budgetåret 1976/77 
ett belopp i storleksordningen 300 milj. kr. bör stå till förfogande för 
stöd till energibesparande åtgärder. 

Det belopp som får tas i anspråk för administration av låne- och bi
dragsverksamheten för budgetåret 1975176 - 1 800 000 kr. - bedömer 
bostadsstyrclsen i sin helhet erfordras för länsbostadsnämnderna för be
fintlig personal, som redan vunnit anställningstrygghet. Denna personal 
erfordras även för budgetåret 1976/77 och kostnaderna för den beräk
nar styrelsen till 2 190 000 kr. 

Bostadsstyrelsen, som funnit det nödvändigt ·att även styrelsen för
stärks med personal för dessa nya arbetsuppgifter, har i särskild fram
ställning begärt avlöningsmedel om 246 000 kr. för tre handläggare och 

ett kontorsbiträde avseende viss del av budgetåret 1975176. Denna per
sonal behövs även i fortsättningen, varför medel om 368 000 kr. för 

ändamålet bör beräknas under anslaget. 
För bidrag till energibesparande åtgärder i allmänna samlingslokaler 

räknar bostadsstyrclsen i brist på erfarenheter med ett oförändrat be
lopp av 5 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

I fråga om bidrag till energibesparande åtgärder i kommunala 

och la11dstingskommu11ala byggnader har antalet inkomna ansökningar 
ökat kraftigt under våren 1975 och antalet ansökningar under somma

ren tyder på en fortsatt ökning. 
Kommundepartementet planerar, tillsammans med de båda kommun-
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förbunden, att öka informationen om bidragsgivningen. Bland annat 
planeras länsvisa konferenser med kommuner och landstingskommuner 

i första hand i län där antalet ansökningar är lågt. 
Statens råd för byggnadsforsk11ing framhåller att bidrag till prototyp

och demonstrationsverksamhet kan omfatta många projekt, t. ex. att 
kartlägga energiförbrukningen i en kommun, utforma information till 
fastighetsägare, lokalisera s. k. värmesänkor eller tillvarata värmeöver

skott från industrin. 
De 6 milj. kr. som anslagits för verksamheten under budgetåret 

1975i76 bör enligt rådets bedömning användas för dels trimning av små 
och medelstora värmeanläggningar, dels projekt inom ramen för en 

kommunal energiplanering. Rådet anser att en fortsatt verksamhet är 
nödvlindig för att praktiskt användbara resultat skall kunna erhållas och 

föreslår att 7 milj. kr. anvisas för verksamheten under budgetåret 

1976/77. 

F öredraga11den 

Ungefär hälften av den totala energiförbrukningen i Sverige faller på 
uppvärmning av byggnader. Det är därför viktigt att medel ställs till för
fogande för att stimulera investeringar som syftar till bättre hushållning 
med energi i befintliga byggnader. Under anslaget Vissa energibespa

rande åtgärder har för budgetåren 1973/74 och 1974/75 anvisats totalt 
418 milj. kr. Av detta belopp avsåg 37 milj. kr. energibesparande åtgär
der i näringslivets och tdidgårdsnäringcns byggnader. 

Till det budgetåret 1975/76 inrättade anslaget Vissa energibesparande 
åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. har för nämnda budgetår an
visats totalt 476 milj. kr. varav 150 milj. kr. anvisades på tilläggsbud
get I till statsbudgeten för budgetåret 1975/76. Medel för energibespa
rande åtgärder i näringslivets och trädgårdsnäringens byggnader har 
för budgetåret I 975176 anvisats under ett särskilt anslag under trettonde 

huvudtiteln. 
Totalt har därmed 857 milj. kr. anvisats t. o. m. innevarande bud

getår för energibesparande åtgärder för de ändamål som stöd utgår för 
inom ramen för anslaget Vissa energibesparande åtgärder inom bostads
beståndet m. m. 

I detta sammanhang vill jag erinra om vad jag har anfört i prop. 

1975/76: 25 bil. 10 om åtgärder för att tillgodose behovet av medel för 
energistöd till pannbyten och byten av brännare avseende ansökningar 
som inkommit till förmedlingsorganen senast den 30 maj 1975. 

Jnnan jag går närmare in på behovet av anslag och ramar för nästa 
budgetår, vill jag anmäla en av regeringen redan vidtagen regeländring 

beträffande energisparstödets tillämpningsområde. 
I samband med att riksdagen vid 1975 års riksmöte (prop. 1975: 30, 

CU 1975: 28, rskr 1975: 203) beslöt om energisparstöd för anordningar 
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för individuell varmvattcnmätning uttalade riksdagen att det borde övcr

viigas om även kostnader för individuell clmätning borde beaktas inom 

cnergisparstödcts ram. Sedan bostadsstyrclsen har redovisat vissa syn

punkter i frågan, har regeringen utfärdat föreskrifter om vidgning av 

cncrgisparstödct till att omfatta ai1ordningar för individuell m~itning av 

cl och gas. Härigenom har åstadkommits överenst~immelse mellan stat

ligt stöd i denna form och de för bostadslångivningen gällande kraven 

på anordningar .för individuell mätning av energileveranser. 

Jag övcrg{1r nu till frågan om ramar och anslag till Vissa energibespa

rande fög[irdcr inom bostads beståndet m. m. för budget aret 1976/77. 

I fråga om medel för energibesparande åtgärder i cii·i/a statliga bygg-

1wdcr förordar jag efter samråd med chefen för finansdepartementet att 

medel ställs till byggnadsstyrclsens förfogande inom en ram av 15 milj. 

kr. under budgetåret 1976177. Sammanlagt har därmed, vid bifall till 

förslaget, 50 milj. kr. ställts till byggnadsstyrelscns förfogande för ifråga

varande [1tgärder. 

I fråga om ramar och anslag för lån och bidrag till energibesparande 

t1tg~irder inom bostadsbeständet för budgetåret 1976177 förordar jag att 

lån- och bidragsgivningen, avseende särskilda lån, bostadslån, särskilda 

bidrag och förbättringslån för energibesparande åtgärder inom bostads

beståndet får ske inom en ram av 300 milj. kr. under budgetåret 

1976177. Kostnader för administration bör bestridas av medel inom den

na ram. Med hänsyn till bl. a. sysselsättningseffekterna av cncrgispar

stödct bör 1~111- och bidragsgivningcn fördelas jämnt under budgetåret. 
Det bör ankomma på regeringen att utfärda närmare föreskrifter härom. 

Vid bifall till mitt förslag har därmed anvisats sammanlagt l 060 milj. 
kr. för energibesparande åtgärder inom bostadsbcståndet t. o. m. budget

året 1976/77. 
Beträffande cncrgisparstöd till allmiinna samlingslokaler förordar jag 

att medel ställs till bostadsstyrclsens förfogande inom en ram av 5 milj. 

kr. ockst1 under budgetåret 1976/77. 

I fråga om medel för energibesparande åtgärder i kommunala och 

la11dstillgskom111111wla byggnader nz. m. har jag efter samråd med chefen 

för kommundepartementet funnit att redan anvisade medel, 50 milj. kr., 

torde vara tillräckliga också för bidragsgivningcn under budgetåret 

1976/77. 
Statens råd för byggnadsforskning (BFR) har i samråd med statens 

planverk och bostadsstyrelsen påbörjat en prototyp- och demomtra

tionn·crksamhet inom en ram av 6 milj. kr. för budgetåret 1975/76. 

Verksamheten har inriktats mot att demonstrera effektiv drift av smr1 

och medelstora värmcanläggningar - vilka svarar för uppvärmning av 

67 <;·~ av lägenheterna i flerfamiljshus och 85 q.;, av småhusen ~ och 

mot att samordna energiplaneringen med samhällsplaneringen i kom

munerna. BFR genomför f. n. en landsomfattande demonstrations-
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verksamhet i fråga om trimning av värmcanläggningar. En fortsatt pro

totyp- od1 demonstrationsverksamhet ~ir nödvändig och jag beräknar be

hovet av medel härför till 6 milj. kr. också under budgetåret 1976177. 

R~intor och amorteringar avseende här aktuella lån bör tillföras in

komsttiteln Diverse inkomster. 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att bidrag för energibesparande åtgärder i civila statli

ga byggnader får beviljas intill ett belopp av 15 000 000 kr. 

under budgetåret 1976/77, 

2. medge att bidrag och lån för energibesparande åtgärder inom 

bostadsbeståndet får beviljas intill ett belopp av 300 000 000 

kr. under budgetåret 1976/77, 

3. medge att bidrag för energibesparande åtgärder i allmänna 

samlingslokaler får beviljas intill ett belopp av 5 000 000 kr. 

under budgetåret 1976/77, 

4. medge att bidrag till prototyp- och dcmonstrationsverksamhet 

får beviljas intill ett belopp av 6 000 000 kr. under budgetåret 

1976/77, 

5. till Vissa energibesparande åtgiirder inom bostadsbeståndet 

m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 

326 000 000 kr. 
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C. PLANV.:\SENDET 

C 1. Statens planverk 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
l 976/77 Förslag 

16 079 354 
15 762 000 
20 230 000 

Statens planverk är central förvaltningsmyndighet för ärenden om 
planläggning av bebyggelse och om byggnadsväsendct. Det åligger ver
ket att i anslutning till den allmänna uppsikten över planläggningen och 
byggnadsväscndet ge råd och vägledning för planläggningen samt med
dela föreskrifter, råd och anvisningar för byggnadsväsendet ävensom 
att verka för samordning mellan planverkets och andra myndigheters 
insatser på dessa områden. 

Planverket leds av en styrelse. Chef för planverket är en general
direktör. Inom verket finns fem byråer: administrativa byrån, bygg
nadsbyrån, planbyrån, regionbyrån och stadsbyrån. 

1975/76 

Personal 
Handläggande personal 97 
övrig personal 44 

141 

Anslag 
Lönekostnader 12 492 000 
Sjukvård 19 000 
Rcseersättningar 363 000 

därav för utomnordiska 
resor högst ( 46 000) 

Lokalkostnader 1 606000 
Expenser 1282000 
Extern information 

15 762 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Planverket 

-i- 9 
+ 3 

+12 

-'-4 363 000 
1 000 

+ 202000 

(+ 14 000) 
+ 47000 
+ 514 000 
+ 1 220000 

+6347000 

Föredra
ganden 

-i-3237000 
+ 1 000 
+ 48000 

(+ 4000) 
+ 47000 
+ 135 000 
+l 000000 

+4468 000 

Inkomster vid planverket, som redovisas på driftbudgetens inkomst
sida under uppbörd i statens verksamhet, beräknas för budgetåret 
1976/77 till l 500 000 kr., varav 600 000 kr. från försäljning av publi
kationer. 

Planverket 

1. Pris- och löneomräkning 3 768 840 kr., varav 334 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. En anslagstilldelning enligt alternativ 0 skulle allvarligt försämra 
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verkets möjligheter att tillfredsställande fullgöra sina åligganden och 
innebära en minskning av anslaget med 900 000 kr., varav 800 000 kr. 
beräknas falla på lönekostnader och därigenom framtvinga en personal

minskning. 
3. För att kunna fullgöra de arbetsuppgifter som genom statsmakter

nas beslut om åtgärder för energihushållning ålagts planverket behövs 
en tjänst för avdelningsdirektör och tre tjänster för byrådirektörer, 
varav en med placering vid planbyrån, samt en tjänst för kvalificerat bi
träde ( -i-490 128 kr.). 

4. För att kunna fullfölja den fysiska riksplaneringen i enlighet med 
regeringens beslut våren 1975 behövs tre tjänster för amanuenser och 
en tjänst för kanslist ( +283 483 kr.). 

5. För att kunna delta i bestämmelsearbetet inom arbetsmiljöområdet 
och utarbeta bestämmelser för utformningen av livsmedelslokaler be
hövs en tjänst för byrådirektör ( + 101 649 kr.). 

6. För att kunna utnyttja experter i den omfattning som under en 
lång följd av år visat sig erforderligt för att rationellt bedriva arbetet 
med att utge föreskrifter, råd och anvisningar till plan- och byggnads
lagstiftningcn erfordras att verkets expertmedel ökas ( +330 000 kr.). 

7. För att effektivt kunna delta i det internationella samarbetet, främst 
inom NKB och ECE, behövs en tjänst för avdelningsdirektör ( + 122 857 
kr.). 

8. För att kunna genomföra angelägna externa och interna informa
tionsuppgifter behövs en tjänst för assistent ( +66 027 kr.). 

9. Under anslagsposten Expenser beräknas ökade medel för publika
tionstryck och för bidrag till statens betong- och stålbyggnadskommittcer. 
Vidare begärs ökade medel till resor både inom och utom landet 
( +250 000 kr.). 

10. Planverket har i anslagsframställningen anmält sin avsikt att i 
likhet med tidigare år ge in framställning till nämnden för samhällsin
formation (NSI) om medel för särskilda informationsinsatser. I skrivelse 
till bostadsdepartementet har NSI, med överlämnande av ifrågavarande 
framställning, framhållit att den av planverket planerade informationen 
bör vara en integrerad del i myndighetens ordinarie verksamhet och 
att verket därför bör äska medel för ändamålet i samband med den år
liga anslagsframställningen. 

Planverket begär medel för information om påföljder vid olovligt 
byggande ( + 300 000 kr.) och om byggbestämmelser för arbets~ och livs
medelslokaler ( + 400 000 kr.) samt för ajourhållning av broschyrer 
( +-70 000 kr.) och för diverse utställningar m. m. ( +450 000 kr.). 

Remissyttrande 
NSI har yttrat sig över planverkets framställning om medel för sam· 

hällsinformation. 
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Nämnden anser det nödvändigt att tillräcklig information delges all
mänheten vad gäller projekten påföljder vid olovligt byggande och bygg

best~immelser för arbets- och livsmedelslokalcr och föreslår att de av 
planverket beräknade beloppen för dessa ändamål, 300 000 kr. resp. 

400 000 kr., räknas upp till 600 000 kr. för vardera ändamålet. 
NSI föreslår mot den bakgrunden att den av planverket begärda me

delsramen för informationsinsatscr räknas upp med 500 000 kr. till 
1 720 000 kr. 

Fiiredraganden 

Statens planverks framtida uppgifter och organisation. är f. n. före
mål för utredning. Mot denna bakgrund ter det sig naturligt att behovet 
av resurser för de nya uppgifter som verket ålagts till följd av stats
makternas beslut om ändrade bestämmelser i lagstiftningen rörande en 
förbättrad energihushållning i samband med planläggning och byggan
de tillgodoses genom medel för tillfällig förstärkning. Jag har för dessa 
ändamål räknat upp anslaget med 3~0 000 kr. (31. För ett ökat behov 
av experter m. m. har jag beräknat ytterligare 115 000 kr. (6l. Planver
kets anslag har slutligen även tillförts 1 milj. kr. för särskilda informa
tionsinsatser (10). 

Med hänvisning till sammanställningen i övrigt hemställer jag att 
regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens planverk för budgetåret 1976/77 anvisa ett för
slagsanslag av 20 230 000 kr. 

C 2. Bidrag till översiktlig planering m. m. 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

13 064 869 
4 000 000 
5 000 000 

·Reservation 4 555 931 

Från anslaget bestrids enligt föreskrifterna i kungörelsen (1958: 163) 

angående statsbidrag till vissa plankostnader och i prop. 1947: 245 an

givna grunder dels övergångsvis kostnader för upprättande av region
plan i enlighet med byggnadslagstiftningens föreskrifter genom avlös

ning av utestående förskott, dels vissa vägförcningskostnader för ge
nomförande av byggnadsplan. För innevarande budgetår har regeringen 

föreskrivit att högst 4 milj. kr. får disponeras till från allmän synpunkt 
angelägna plancringsföretag i andra former än sådana som byggnads
lagen anvisar, huvudsakligen· till sådan översiktlig planering som h~inger 

samman med den fortsatta fysiska riksplaneringen. 
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Planverket 

Regionplanering enligt byggnadslagen pågår f. n. endast inom Södra 

Kalmar läns regionplaneområdc. Det statliga stödet i form av bidrag 

till regionplanering har avvecklats. Planverket räknar med att samtliga 

utestående bidragsförskott skall avlösas under innevarande budgetår. 

Medel härför har tidigare tillförts anslaget. 

Under anslaget skall beräknas medel för stöd även till annan kom

munal planering än den som bedrivs i regionplancförbundcns regi, 

huvudsakligen sådan planering som hänger samman med den fortsatta 

fysiska riksplaneringen men också andra typer av planering av allmlint 

intresse. Chefen för dåvarande civildepartementet har redovisat de när

mare motiven och formerna för denna bidragsgivning vid sin föredrag

ning i anslutning till prop. 1972: 111. Stöd avses i första hand kunna 

komma ifråga till planering i regioner där kommunerna har begränsade 

planeringsresurser men där överväganden från rikssynpunkt föranleder 

omfattande planeringsinsatser. Prövningen om och i vilken utsträck

ning bidrag skall lämnas åvilar regeringen och sker efter förslag av plan

verket med hänsyn till omständigheterna i varje särskilt fall. 

Under budgetåret 1974175 inkom till planverket 130 ansökningar om 

statsbidrag. Nio av dessa har ingetts av interkommunala plancrings

kommitteer. Till övervägande del har planeringsarbetet avsett fullföl

jande av statsmakternas riktlinjer för den fysiska riksplaneringcn. I 

ett fötal fall har ansökningarna avsett angelägna plancringsförctag av 

utvecklingskaraktär där riksintressen inte är berörda. Totalt uppgick 

de i ansökningarna redovisade kostnaderna till drygt 24 milj. kr. Det 

tillg~ingliga anslagets storlek i förh[tllande till summan av de 1cdovisadc 

planeringskostnaderna har krävt en stark prioritering från planverkets 
sida av bidragsansökningarna samtidigt som kraftiga nedskärningar i de 

sökta biclragsbcloppcn måst göras. Regeringen har efter framställning 

fdtn planverket fattat beslut om bidrag till kommunernas riksplanc

arb.:k med drygt 3 milj. kr. för budgetåret J 974/75. 

Enligt planverket torde kulmen i det kommunala planeringsarbetet 

i det nu aktuella skedet nås under budgetåret 1976/77. 

1 prop. 1975: 46 föreslås vissa riktlinjer för planering och samordning 

av samhällets insatser för turism och rekreation. Bl. a. anges där att 

rubricerade anslag skall kunna utnyttjas för statsbidrag till översiktlig 

kommunal planering inom primära rekreationsområden. Med hänsyn 

h;irtill samt till att en stor del av landets kommuner är i uppenbart 

behov av statsbidrag för att kunna fullfölja sina riksplaneprogram an

ser planverket en kraftig höjning av anslaget erforderlig. 

Planverket begär att 7 milj. kr. får tas i anspråk för bidrag till över

siktlig kommunal planering under budgetåret 1976177. 
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Föredraganden 

Vidareutvecklingen av den 

ringen 

fysiska riksplane-

Regeringen har under våren 1975 tagit ställning till de program för 
fullföljande av år 1972 fastlagda riktlinjer för hushållning rried mark 
och vatten som bar utarbetats inom kommuner och länsstyrelser. Redo
visning till riksdagen av det samlade programmaterialet och regeringens 
ställningstaganden har skett i prop. 1975/76: 1. Riksdagen har nyligen 
fattat beslut i anledning av denna redovisning (CU 1975/76: 1, rskr 
1975/76: 45 och CU 1975/76: 8, rskr 1975/76: 123). Genom regeringens 

och riksdagens beslut har utgångspunkterna fastställts för planerings-
skedet i den fysiska riksplaneringen. 

Anvisningar för arbetet under planeringsskedet har utfärdats. Enligt 
dessa bör kommunerna utarbeta s. k. kommunöversikter i vilka riksplanc
frågorna behandlas. Vidare bör översiktliga planer för markanvänd

ningen utarbetas inom huvuddelen av de områden som berörs av de 
geografiska riktlinjerna för den fysiska riksplaneringen. Det huvudsak
liga planeringsarbetet bör vara genomfört i kommunerna sommaren 
1976. Därefter har avsatts tid för informationsverksamhet, formell be
handling m. m. Kommunerna skall redovisa resultatet av planerings

arbetet till länsstyrelserna senast den 31 mars 1977. Länsstyrelserna skall 
utvärdera och sammanfatta kommunernas arbete och tillsammans med 

egna yttranden göra redovisningar till berörda centrala verk och till 
regeringen. Verken skall därefter yttra sig till länsstyrelser och rege
ringen beträffande sina resp. ansvarsområden. 

Under planeringsskedet bör informationsfrågorna beaktas. En infor
mationsfolder med en sammanfattning i form av kartor och text av 
innehållet i prop. 1975/76: 1 har framsHillts i en upplaga av 50 000 
exemplar för spridning till myndigheter och organisationer, politiska 
partier. studieförbund m. fl. Bostadsdepartementet har inlett överlägg
ningar med representanter för kommuner, organisationer, studieförbund 
m. fl. beträffande olika former för informationsaktiviteter under plane

ringsskedet. 
I fråga om innehållet i det mycket omfattande programmaterialet 

och i de ställningstaganden som det har föranlett hänvisar jag till de 
dokument som nu har nämnts. I anslutning härtill har jag bedömt det 
angeläget att dels redovisa tidsplaneringen för vissa arbetsmoment i den 
fysiska riksplaneringen som löper parallellt med planeringsskedet, dels 
översiktligt belysa hur jag ser på vidareutvecklingen på längre sikt av 
den fysiska riksplaneringen. 

Naturvårdsverket och planverket har i november 1975 efter utredning 
och efter samråd med berörda kommuner och länsstyrelser lämnat för-
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slag till närmare avgränsning av vissa bevarandeområden i fjällvärlden. 
Förslaget innebär en utvidgning i förhållande till den schematiska 
avgränsning av sådana områden som riksdagen år 1972 beslutade skulle 
ligga till grund för utredningsarbetet. Materialet bereds f. n. inom bo
stadsdepartementet och övriga berörda departement och avses därefter 
remissbehandlas med sikte på en redovisning till riksdagen under 
1976/77 års riksmöte. 

Genom riksdagens beslut med anledning av 1975 års energiproposi
tion (prop. 1975: 30, CU 1975: 28, rskr 1975: 203) har kompletterande 
riktlinjer för handläggningen av vattcnkraftfrågorna lagts fast för i 
första hand de närmaste åren. Utredningen (B 1974: 01) rörande vat
tenkraftutbyggnadcr i norra Norrland, som behandlar vattendragen 
norr om Indalsälven, beräknas slutföra sitt arbete under våren 1976. 

Regeringen har under år 1975 fått vidgade befogenheter att besluta 
om utbyggnad av industri som har betydelse för hushållningen med vä
sentliga naturresurser. Således har under året bestämmelserna i 136 a § 

byggnadslagen (1947: 385) om särskild tillståndsprövning av viss indu
striell eller liknande verksamhet kompletterats vid två tillfällen. Från den 
1 juli 1975 är det möjligt för regeringen att pröva själva tillkomsten av 
viss verksamhet och inte endast valet av plats för densamma. Vidare 
skall från samma tidpunkt prövning ske av verksamheter som är av vä
sentlig betydelse för hushållningen med energi (prop. 1975: 30, bil. 2, CU 
1975: 28, rskr 1975: 203). Från den 1januari1976 skall prövning enligt 
136 a § byggnadslagen ske av verksamheter som är av väsentlig bety
delse för hushållningen med träfiberråvara (prop. 1975/76: 56, CU 
1975/76: 8, rskr 1975/76: 123). 

Remissbchandlingen av betänkandet (SOV 1975: 44) Etablering av 
miljöstörande industri, som lämnats av utredningen (C 1972: 01) röran
de miljöproblem m. m. i vissa industriområden (UMI), har nyligen av
slutats. Ärendet bereds f. n. inom departementet. UMI:s arbete fort
sätter. 

Promemorian (Ds B 1974: 2) Förslag till principprogram för under
sökningar av naturförhållanden vid vissa industrilägen har rcmissbc
handlats. Flertalet remissinstanscr understryker behovet av vidgad kun
skap som underlag vid beslut i ärenden om miljöstörandc och natur
resurskrävande industri och tillstyrker helt eller delvis utredningens för
slag. Den kritik som riktas mot förslaget rör framför allt omfattningen 

av föreslagna undersökningar och den tid dessa kan ta. Många rcmiss
instanser anser att finansieringsfrågorna måste utredas ytterligare. Arbete 
härmed pågår inom departementet. I avvaktan på att detta arbete slut
förs har i samarbete med bl. a. berörda länsstyrelser och centrala verk 
inletts åtgärder för sammanställning och utvärdering av befintliga na
turundersökningar inom de industrilägen som pekats ut i propositionen 
om hushållning med mark och vatten (prop. 1972: 111, bil. 2). För fler-
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talet av dessa orter finns redan nu ett omfattande material beträffande 

sådana naturförhållanden som är av betydelse bl. a. i samband med 

prövning enligt 136 a § byggnadslagen. Arbetet avses resultera i under

lag för bedömningar av lämpligheten av ytterligare industrialisering 

inom respektive område. Vidare avses behovet av kompletterande na

turundersökningar bedömas. Studier avseende tänkbara alternativa lägen 

för miljöstörande industri har också inletts beträffande Norrlandskusten 

och förbereds för vissa inlandsområden. 

Vad gäller den fysiska riksplaneringens maa långsiktiga utveckling 

vill jag först hänvisa till den departementspromemoria (Ds B 197-l: 6) 

Fortsatt fysisk riksplanering som jag nämnde i 1975 års budgetpro

po~ition och som jag också tog upp i propositionen 1975/76: 1. I pro

memorian redovisas den fysiska riksplancringens roll i samhällsplane

ringen som helhet. Bl. a. betonas att planeringsfrågor med nära anknyt

ning till andra planeringsformer, som t. ex. regional utvecklingsplanering 

och regional trafikplanering, bör angripas gemensamt. I promemorian 

görs vidare en genomgäng av behovet av inventeringar, utredningar 

m. rn. inom de ämnesområden som är av särskilt intresse för den fysiska 

riksplaneringen. Det gliller främst naturresurserna och naturmiljön, olika 

bevarandeintressen, de areella näringarna, särskilt resurskrävande indu

stri och vissa andra resursanspråk från t. ex. försvaret, transportväsendet, 

(riricbbebyggclsen samt vissa vetenskapliga och tekniska verksamheter. 

Berörda myndigheter och organisationer samt kommunerna har getts 

mi..ijlighct att inkomma med synpunkter på vad som anförs i promemo

rian. En sammanställning av inkomna synpunkter med anledning av 

prt>rnemorian har uppräliats inom bostadsdepartementet. Frågan har 

vidare tagits upp av riksdagen vid behandlingen av prop. 1975/76: l 

(CU 1975i76: l; rskr 1975/76: 45). 

Utan att nu gå in på några detaljer anser jag att det föreliggande ma

terialet ger grund för att ange ett översiktligt tidsschema för de när

maste årens arbete. En riktpunkt för arbetet bör enligt min mening vara 

att redovisningen och utvärderingen av kompletterande eller nya inven

teringar och utredningar så långt möjligt bör ske med anknytning till 

avslutningen och utvärderingen av planeringsskedet i den fysiska riks

pl:ineringcn. Härigenom skulle en samlad redovisning av hela den fy

siska riksplancringen ske. 

Med utgfangspunkt i den tidplan för planeringsskedet som jag nyss 

översiktligt har angett, bör som riktpunkt gälla att en sådan redovisning 

kan ske under senare delen av år 1978. Fram till denna tidpunkt bör 

redan inledua inventeringar och utredningar - t. ex. den pågående 

karmiggningcn av landets vattentillgångar och uppdatering av industri

branschstudierna - samt vissa ytterligare studier hinna genomföras, 

publiceras och bli föremål för debatt innan de arbetas in i den samlade 

redovisningen. 
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Den samlade redovisningen bör så vitt nu kan bedömas ha formen 

av en departementspromemoria, som i sin tur remitteras med sikte på 

en redovisning till riksdagen under år 1979. Den nu skisserade arbets

gången utesluter självfallet inte att konkreta beslut inom ramen för den 
fysiska riksplaneringen, som t. ex. beträffande vattenkraftfrågorna och 

avgränsningen av vissa bevarandeområden i fjällen, aktualiseras under 

tiden. 

Bidrag till översiktlig planering 

Anslaget som i huvudsak används till stöd för sådan kommunal över
siktlig planering som hänger samman med den fysiska riksplaneringen 

har ökat under senare år. För budgetåret 1973174 fanns sålunda ca l 

milj. kr. tillgängliga för detta ändamål och för innevarande budgetår 

disponeras 4 milj. kr. Riksdagen har vid behandlingen av prop. 

1975/76: 1 med redovisning av programskedet i den fysiska riksplane
ringen (CU 1975/76: l, rskr 1975176: 45) uttalat att krav ställs på över

siktliga planöverväganden av en art som den kommunala planadmi

nistrationen inte kan möta utan relativt omfattande ekonomiska insatser 

och att därför staten bör öka sin insats för att stödja dessa tillkom

mande och i väsentliga delar tidsbegränsade aktiviteter. 
Riksdagen har vidare vid sin behandling av frågan om planering 

och samordning av samhällets insatser för rekreation och turism (prop. 

1975: 46, CU 1975/76: 2, rskr 1975176: 46) förutsatt att medel från 
anslaget skall kunna användas även till stöd för planering av primära 

rekrcationsområden. Riksdagens beslut torde medföra att betydande 

planeringsinsatscr blir aktuella i berörda kommuner. 

Det finns anledning att räkna med att en betydande del av de grund

lliggandc krav på kommunal planering som har angetts i den fysiska 
riksplaneringcn kommer att kunna tillgodoses under planeringsskedet. 
Jag har tidigare i proposition 1975176: l angett att det egentliga plane
ringsarbetet i huvudsak torde kunna vara klart under sommaren 1976. 
Jag har härvid emellertid gjort den bedömningen att det inte är realis
tiskt att räkna med att alla de åtgärder som har föreslagits under pro

gramarbetet skall kunna genomföras under planeringsskedet. Särskilt 
inom de områden där mera komplicerade planeringsproblem föreligger 

får man räkna med ett behov av planering även efter sommaren 1976. 

Vid beräkningen av anslagets storlek bör hänsyn tas dels till att över
siktlig planering är en viktig kommunal angelägenhet, dels till de spe

ciella anspråk som statliga direktiv och riktlinjer, främst inom ramen 
för den fysiska riksplaneringen, ställer på kommunernas planering. 

Statsbidrag bör lämnas bara i de fall där statsmakternas beslut påver

kar den erforderliga kommunala planeringsinsatsen i sådan omfattning 

att betydande resursproblem uppstår. Mot denna bakgrund förordar jag 
att anslaget för nästa budgetår höjs med 1 milj. kr. till 5 milj. kr. 

4 Riksdagen 1975176. I sam!. Nr 100. Bil. 14 
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Under plancringsskcdet i den fysiska riksplaneringcn har regeringen 

bedömt att anslagsmedlen bör ges en relativt bred fördelning. I första 

hand Jämnas bidrag till kommuner inom områden som berörs av de av 

riksdagen inom ramen för den fysiska riksplancringen fastlagda geo

grafiska riktlinjerna. Den hittillsvarande bidragsgivningen har hlirigenom 

i betydande grad koncentrerats till resurssvaga områden som direkt be

rörs av den fysiska riksplaneringen. Planverkets förslag till fördelning av 

medel under innevarande budgetår grundas i stort på samma fördel

ningsprincip. Jag finner det emellertid naturligt att statsmedlen fr. o. m. 

budgetåret .1976177 i ännu större utsträckning lin hittills anv~inds för 

koncentrerade och därmed kraftfulla insatser inom områden med s1irskilt 

pföagliga och omfattande planeringsproblcm inom ramen för den fy

siska riksplaneringen. 

Jag hemsfäller alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till översiktlig plal!ering 111. 111. för budgetåret 

l 976/77 anvisa ett rcservationsanslag av 5 000 000 kr. 
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D. LA'.\iTMÄTERI- OCH,KARTVÄSENDET 

Organisation, uppgifter m. m. 

Det statliga lantmäteri- och kartväsendet är organiserat på tre nivåer: 
ett centralorgan (statens lantmäteriverk), i varje län en överlantmätar

myndighct samt lokalt fastighetsbildningsmyndigheter. Centralorganet 
iir sedan sommaren 1975 omlokaliserat till Gävle. 

St a tens I an t mäter i ve r k (LMV) är central f~rvaltnings

myn<lighet tör frågor om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, fastig

hetsvärdering, fastighetssamvcrkan och fastighetsregistrering samt mät

ningsverksamhet och allmän kartläggning. I den sistnämnda uppgiften 

[!ligger det LMV särskilt att varje år upprätta förslag till plan för de all

männa kartarbetena samt utföra grundläggande kartfaggning och utge 

kartor i skalor, serier och versioner anpassade till samhällets grundläg
gande och kontinuerliga behov. 

Ll\lV kds av en styrelse med en generaldirektör som ordförande och 
högst sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt. Genernldirek

ti_-iren ~ir chel: för verket. Inom vcket finns fyra avdelningar, administra

tiva avdelningen, fastighetsavdelningcn, kartavdelningcn och produk

tionsavcklningen. Dessutom finns ett revisionskontor. 

För samråd i mera betydelsefulla frågor om riktlinjer för de allmänna 

kartarbetena har till LMV knutits ett kart råd, bestående av företrä

dare för vissa myndigheter och Svenska kommunförbundet och med 
generaldirektön:n i verket som ordförande .. 

ö v e r I an t m ä t a r m y n d i g h e t har länet som verksamhets
område. Chef för myndigheten är överlantmiitarcn, som dessutom är 

tjiinsteman hos länsstyrelsen. överlantmätarmyndigheten skall inom lä
net främst leda och utöva tillsyn över verksamheten vid de statliga fas
tighetsbildningsmyndigheterna, utöva tillsyn över mätningsverksamheten 
samt verka för samordning av grundläggande mätnings- och kartlägg

ningsverksamhet. 

Fastighets b il d ni n g s m y n dig het handhar lantmätcri

och kartverksamheterna på den lokala nivån. För dessa verksamheter är 

landet indelat i 87 lantmäteridistrikt. Varje lantmäteridistrikt utgör 

verksamhetsområde för en fastighctsbildningsmyndighet. För särskilda 

fastighetsbildningsuppgifter finns f. n. ytterligare 27 statliga fastighets

bildningsmyndighcter, s. k. specialenheter. Av dessa har 26 fastighets

bildningsuppgifter som sammanhänger med jordbrukets och skogsbru

kets rationalisering samt en uppgifter söm rör utvecklingen av tätbebyg

gelse. Chef för fastighetsbildningsmyndighet med lantmäteridistrikt som 
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verksamhetsområde är en distriktslantmätare och för annan statlig fas
tighctsbildningsmyndighet en länslantmätare. 

Det statliga lantmäteri- och kartväsendet sysselsatte den 1 juli 1975 
drygt '.! 400 personer varav ca 700 vid statens lantmäteriverk. 

Utanför den nu beskrivna statliga organisationen men underordnad 
denna i tillsynshänseende finns dels 42 kommunala fastighetsbildnings
myndigheter för utveckling av tätbebyggelse, dels 24 statliga och 34 
kommunala fastighetsregistermyndigheter. Statlig fastighetsregistermyn
dighet är länsstyrelsen, där ärenden om fastighetsregistrering handläggs 

inom lantmäterienheten. 
Lantmäteriet deltar i utrednings- och försöksverksamheten med pro

grambudgetering inom statsförvaltningen. Följande programindelning 
gäller t.v. 

1. Vissa allmänna myndighetsuppgifter 
2. Förrättnings- och uppdragsverksamhet 
3. Mätning och kartläggning 
4. Försvarsberedskap 
Medel tas upp under följande sex anslag. 
I. Lantmäteriet: Vissa allmänna myndighctsuppgifter 
2. Lantmäteriet: Förrättnings- och uppdragsverksamhet 

3. Lantmäteriet: Mätning och kartläggning 
4. Lantmäteriet: Försvarsberedskap 
5. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksam

het 
6. Lantmäteriet: Utrustning. 
Anslagen har hittills tagits upp under huvudbeteckningen "Lantmäte

riverket", som nu av praktiska skäl ändrats till "Lantmäteriet". 
Anslag nr 1 är ett förslagsanslag som skall finansiera verksamheten 

inom program 1. 
Anslag nr 2 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 

på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för pro
gram 2. Som intäkter under anslaget redovisas dels fakturerade avgifter, 

dels ianspråktagna medel från bidragsanslaget (nr 5), ·dels värdet av ut
förda men ännu ej fakturerade prestationer. 

Anslag nr 3 är ett rescrvationsanslag som skall finansiera verksamhe

ten inom program 3. 
Anslag nr 4 är ett reservationsanslag som skall finansiera verksamhe

ten inom program 4. 
Anslag nr 5 är ett förslagsanslag med två delposter avseende 
a. kostnader beroende på att nedsatt lantmäteritaxa tillämpas på 

vissa ärenden m. m. 
b. statsbidrag till kostnader för fastighetsbildningsförrättnii:l.gar m. m. 
Anslag nr 6 är ett reservationsanslag som skall finansiera lantmäte

riets investeringar i utrustning m. m. 
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D 1. Lantmäteriet: Vissa allmänna myndighetsuppgifter 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

26 530 459 
27 842 000 
29 698 000 

53 

Under anslaget redovisas kostnader för programmet Vissa allmänna 
myndighetsuppgifter. 

Programmet Vi.ua allmänna myndig/zetsuppgifter 

Programmet omfattar i huvudsak följande uppgifter av myndighets-
karaktär: 

föreskrifter, råd och anvisningar för lantmäteri- och kartverksamhc
terna 
frågor om fastighetsregistrering 
biträde åt domstolar 
service-, rådgivnings- och upplysningsverksamhet åt andra statliga 

organ samt åt kommunala organ i fastighetstekniska, fastighetsrätts
liga och fastighetsekonomiska frågor 
geodetisk, fotogrammetrisk och kartografisk service och rådgivning 
åt kommuner 
ornlokaliseringsfrågor (övergångsvis). 

Statens lantmäteriverk 

Verksamheten inom programmet bör under planeringsperioden spe
ciellt inriktas på metodutveckling, anvisningar och kursverksamhet i 
fråga om tillämpningen av fastighetsbildningslagen (1970: 988), anlägg
ningslagen (1973: 1149) och ledningsrättslagen (1973: 1144) m. m. i syf
te att ytterligare rationalisera förrättningshandläggningen, samt på me
todutveckling och kursverksamhet beträffande mätnings- och kartfram
ställningsteknik. Vidare bör arbetet syfta till att vidmakthålla och inten
sifiera samarbetet med såväl andra statliga organ som kommuner. Bl. a. 
bör fråga tas upp om samverkan mellan kommuner och lantmäteriet an
gående mätningsteknisk service och kartläggningsarbeten. 

Pris- och löneomräkningen har beräknats till 2 906 000 kr. varav 
531 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. Hänsyn har hiirvid tagits till· 

minskat behov av medel för omlokaliseringskostnader. 
0-alternativet innebär en nedskärning av anslaget motsvarande ar

betsinsatsen från 18 personer. LMV anser det oundgängligcn nödvändigt 
att tillräckliga resurser ställs till förfogande så att uppnådd ambitions
nivå kan vidmakthållas. Detta gäller i synnerhet delprogrammet övriga 

myndighetsuppgifter (service-, rådgivnings- och upplysningsverksam
het), som omfattar den helt övervägande delen av verksamheten inom 
programmet. En nedskärning av resurserna. för detta ändamål skulle 
medföra att lantmäteriet inte inom rimlig tid ges möjlighet att förverk-
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liga den nivå på mätnings- och karttcknisk serviceverksamhet som ut
gjorde en grundläggande förutsättning för den nya organisationen. Om 
lantm1iteriet tvingades till en lägre servicegrad gentemot kommunerna 
skulle detta även inverka menligt på lantmäteriets möjligheter att, upp
fylla malen för övriga verksamheter. Mot angivna bakgrund skulle en 
femprocentig nedskärning av resurserna inom ifrågavarande delprogram 
få synnerligen menliga konsekvenser. En sådan nedskärning nu, kort tid 
efter sammanläggningen av lantmäteriet och kartverket, skulle kunna 
rubba kommunernas förtroende för den nya Organisationen. LMV mot
siitter sig därför bestämt en minskning av denna del av anslaget. 

Minskade resurser enligt alternativ 0 medför vidare att de rcgionaia 
och lokala organens behov av centrala föreskrifter och anvisningar inte 
kan tillgodoses. Dessutom skulle uppstå störningar och förseningar i 
verksamheten med utveckling av lämpliga arbetsmetoder. 

Inom alternativ 2 prioriterar LMV ökade medel till service-, rådgiv
nings- och upplysningsverksamhet. Denna verksamhet bedöms vara ut
omordentligt värdefull särskilt för kommm1erna och är enligt verket 
nödvändig för en från allmän synpunkt riktig inpassning av fastighets
bildningsorganens insatser i samhällsbyggnadsprocessen. LMV begär 
mot bakgrund av att kraven på lantmäteriets insatser fortlöpande har 

ökat en ökning av resurserna, bl. a. för att inrätta fyra tjänster som 
länslantmlitare ( + 3 500 000 kr.). 

För att kunna fullfölja arbetet inom ramen för fastighctsrcgister
projcktet krävs ökade medel. Dessa avses anv~indas till en utvidgning 
av överförings kapaciteten och viss kursverksamhet ( + 200 000 kr.). 

En försöksverksamhet som belyser frågan om möjligheterna att med 
nu tillg~ingliga rättsliga medel förbättra fastighetsstrukturen i skogs
marksomd1den med stark ägosplittring är nödvändig. För ah få till 
stånd en sådan försöksverksamhet och metodikutveckling behövs medel 
för inledande eller förberedande insatser, främst information ( + 300 000 
kr.). 

Utv.:cklingen inom fjärranalysområdet bör följas och försöksregistre

ringar med flygburen apparatur förutses kunna genomföras i sådant 

syfte ( + 300 000 kr.). 
Nuvarande resurser för programutveckling av numeriskt styrd kart

framställning föreslås ökas ( +400 000 kr.). 
Utvecklingsarbetet för den tekniska produktionen av registerkartor i 

ett med ekonomisk kartläggning samordnat system behöver påskyndas 

(+mo ooo kr.). 

Föredmgmulen 

Jag delar LMV:s uppfattning att verksamheten inom programmet 
speciellt bör inriktas bl. a. på åtgärder i syfte att ytterligare rationalisera 

förrättningshandläggningen. Sådana åtgärder får anses angelägna inte 
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minst med hänsyn till intn:ssct av att motverka behovet av taxehöjningar 

i förr~ittningsvcrksamheten. 

Ll\1V yrkar ytterligare medel främst för förstlirkning av.service-; råd

givnings- och upplysningsverksamhctcn (delprogram I c), dvs. insatser 

som utgör stöd bl. a. för fastighetsbildningsverksamheten i stort och för 

den mätnings- och karttekniska verksamhet som kommunerna sj~ilva 

eller med hj~ilp av lantmäteriets insatser inom uppdragssektorn svarar 

för. Själviallct är det angeläget att väl definiera ifrågavarande scrvice

uppgifter för att uppnå en så långt möjligt klar och enhetlig gr~insdrag

ning mellan de anslags- och inUiktsfinansierade verksamheterna inom 

lantm~iteriet. Jag har med tillfredsställelse kunnat konstatera att lant

mäteriverket h;ir inlett undersökningar i sådant syfte. 

I anslaget inryms under särskilt delprogram (I b) medel för lantmä

teriets medverkan i fastighetsdataprojektet avseende utveckling av fastig

hets- llch inskrivningsregister, baserade pt1 automatisk databehandling. 

Huvudinsatser i projektet görs av .centralnämnden för fastighetsdata. 

Regeringen har nyligen meddelat föreskrifter som innebär att projekt

arbetet tills vidare skall begränsas till verksamhet inom Uppsala län i 

avvaktan på resultatet av pågående utredning inom fostighctsdatakom

milten (Ju 1974: 06), som bl. a. har att pröva frftgan om ett nytt system 

för fastighetsregistrcring. Detta innebär även att en motsvarande be

gränsning av l::rntmföericts insatser i projektet måste göras. På grund 

h~irav har jag inte beräknat medel för löne- och prisomräkning på elen 

del av anslaget som avser ifr[igavarande faslighetsregistcrverksamhct. 

Jag har, med <len begränsning som nyss niimnts, beräknat medel un

der anslaget enligt budgetalternativ 1. 

Jag hcmstlillcr att regeringen förcslftr riksd~igcn 

att till La11t111iiterict: Vissa allmiinna 111yndig/ut.rnppgifter för 

budgd{trcl J 976/77 anYisa ett förslagsanslag av 29 698 000 kr. 

D 2. Lantmäteriet: Fiirrättnings- och uppdragsverksamhet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 000 
1000 

l 000 

Programmet F örriittnings- och uppdragsvcrksamlzct 

Programmet iir indelat i tre delprogram: 

2 a Förrlittningsvcrksamhet 

2 b Särskilda skiftcsvcrksamheten i Kopparbergs län 

2 c Uppdragsverksamhet 

För förrättningsverksamhetcn utgår ersättning enligt lantmäteritaxan 

(1971: 1101, ändrad senast 1975: 609) som i princip avses täcka själv-
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kostnaderna. Till viss del av förrättningsverksamheten utgår statsbidrag. 

Den särskilda skiftesverksamheten finansieras helt med sådant bidrag. 
Uppdragsverksamheten bedrivs i affärsmässig form. 

Rörelsen 1974/75-1976/77 framgår av följande tabell (l 000-tal kr.). 

Intäkter• 
Kostnader 
Resultat 
Driftbidrag 

1974/75 
Utfall 

114 118 
122 770 
-8 652 

5 591 

1 Inkl. driftbidrag. 

1975/76 
Beräknat 

I 35 382 
134 065 

1 317 
6000 

1976/77 

Statens lant- Föredra-
mäteriverk ganden 

147 860 
146 860 

I 000 
7 382 

146 778 
146 778 

0 
6 300 

Utvecklingen och sammansättningen av det till verksamhet inom pro

grammet utgående bidraget från anslaget D 5. Lantmäteriet: Bidrag till 
förrättnings- och uppdragsverksamhct beräknas bli följande. 

Ans lagspost 1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Anvisat 

Statens lant- Föredra-
mäteriverk ganden 

Kostnader beroende 
på att nedsatt lant-
mäteritaxa tillämpas 
på vissa ärenden, m. m. 5 591 6 000 7 382 6 300 
Bidrag till kostnader 
för fastighetsbild-
ningsförrättningar 
(statsbidrag), m. m. 634 I 000 1 000 700 
Därav som utbetalas 
av länsstyrelserna (266) (400) (400) (300) 

Summa 6225 7 000 8 382 7 000 

Därav statsbidrag 
till sakägare 634 1 000 1 000 700 

Driftbidrag 5 591 6000 7 382 6 300 

Statens lantmäteriverk 

Allmänt 

Konkurrensen ifråga om mark för olika samhällsaktiviteter har un

der senare år skärpts kraftigt. Markpolitik och markutnyttjandefrågor 

ställs i centrum för samhällets intresse på ett helt annat sätt än tidigare. 

Lantmäteriets huvuduppgift vid sidan av mätning och kartläggning är 

fastighctsbildning och fastighetsredovisning. Lantmäteriet svarar så

lunda för huvuddelen av fastighetsbildningen i landet och har ett till

synsansvar för fastighetsregistreringen. 
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Fastighetsindelningen utgör tillsammans med inskrivningssystemet 
underlag för bl. a. fastighetsomsättning och fastighctskredit samt be
skattning av fastighetsomsättningen, upplåtelse av tomträtt, fastighets
taxering och fastighetsbeskattning, redovisning av fastighetsdata, folk
bokföring samt för statistik. 

Fastighetsbildningsverksamhcten är alltså ett viktigt medel för sam
hällsplaneringen. Eftersom alla ändringar i fastighetsindelningen föregås 
av offentlig prövning från markanvändningssynpunkt och med hänsyn 
till andra allmänna intressen utgör verksamheten vidare ett markpoli
tiskt styrmedel. Fastighetsbildningen betjänar olika samhällssektorer 
som samhällsbyggande, jordbruk och skogsbruk. 

Lantmäteriet verkar på olika sätt för att behövliga fastighetsåtgärder 

kommer till stånd och sektoriella planeringsinsatser blir väl anpassade 
till de genomförandemöjligheter som fastighetsbildningen erbjuder. Med 
fastighetsbildningen sammanhänger uppgifterna att med tillämpning av 
vissa lagar klara upp oklarheter i fastighetsindelningen och äganderätts
förhållandena. Dessa åtgärder har i många fall nytta inte bara för sak
ägarna utan också från allmän synpunkt. 

Ett annat viktigt led i lantmäteriets verksamhet är fastighetsvärdering. 
Sålunda har lantmäteriet vid både 1970 och 1975 års fastighetstaxe
ringar lämnat service till skattemyndigheterna. I viss utsträckning läm
nar lantmäteriet också värderingsservice till länsstyrelser och andra stat
liga organ. 

Lantmäteriets medverkan i samhällsplaneringen bör syfta till en an
passning mellan olika planers innehåll och de genomförandeinstrument 
som lantmäteriet förfogar över. Lantmäteriet bör vidare i planeringen 
föra in sina speciella informationer och kunskaper. När det gäller un
derlag för planläggningen har terränginformation och fastighetsdata 
samt fastighetsekonomisk rådgivning särskilt intresse. 

Lantmäteriet bedriver även viss informationsverksamhet om rättsliga 
medel för plangenomförande, riktad främst till kommunala organ. 

Till grund för den avgiftsfinansierade verksamheten inom program
met finns dels en av regeringen fastställd lantmäteritaxa (1971: 1101, 
ändrad senast 1975: 609), dels en av LMV fastställd uppdragstaxa. Både 
förrättnings- och uppdragsverksamheten planeras ha full kostnadstäek
ning. 

För budgetåret 1974175 redovisar LMV ett underskott i förrättnings
och uppdragsverksamheten på ca 8,7 milj. kr. Det balanserade under
skottet uppgår till ca. 6,5 milj. kr. I yttrande över promemorian (Ds 

B l 975: 2) 1974 års utredning angående översyn av lantmäteritaxan 
har verket begärt att få förlusten avskriven. 
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Fördittningsverksamhet (delprogram 2a) 

Den dominerande delen av lantmäteriets förrättningsverksamhet ut

görs av nybildning av fastigheter, särskilt i samband med exploatering 

av mark för olika ändamål. Andra åtgärclstyper 1ir fastighetsreglering, 

fastighetsbestä:nning, legalisering och ägandcrättsutreclningar. Ofta ut

förs dessa åtgtirder som ett led i bildandet av fastigheter. Den taxe

finansierade fördttningsverksamheten bedrivs huvudsakligen vid fastig

hetsbildningsmyndigheterna men viss intern service Jämnas av överlant

m1itarmyndighetcrna och Ll\1V. 

Som mål för verksamheten inom delprogrammet g~iller att utan vänte

tider effektuera fastighetsbildning avseende permanent bostadsändamål, 

industriändamål och jord- och skogsbrukets rntionalisering samt andra 

iirenden som iir angelägna fran allmän synpunkt. Fastighetsbildningsför

riittningar vilka ingår som ett led i genomförandet av bostadsbyggnads

program ges förtur och ägnas stor uppmiirksamhet för en riktig inpass

ning tidsmlissigt i bostadsbyggnadsprocessen. 

Antalet begärda förrättningsåtgärder har minskat nftgot under senare 

[ir medan antalet nybildade fastigheter har legat på i stort oförändrad 

niv~1. 

Efterfd1gan på lantmäteriets tjänster styrs i hög grad av faktorer i den 

externa miljö inom vilken lantmäteriet har att verka. Dessa faktorer, 

som i ringa mf;n kan påverkas av lantmäteriet, kan avse t. ex. variatio

ner i konjunkturcrna, nya regelsystcm .för fastighetsbildning och angrän

sande verksamhet, .vidgad eller ändrad inriktning för planeringsaktivitc

tcrna i samhället, fastställda bostadsbyggnadsprogram m. m. Med en 

ökad kontaktverksamhet från lantmäteriets sida inom även delprogram 

l c (service-. rädgivnings- och upplysningsvcrksamhet) stimuleras ytter

ligare efterfragan på tjänster inom program 2. 

Den 1juli1974 trädde på förrättningssidan ny anläggningslag, Jag om 

förvaltning av samfälligheter och Icdningsrättslag i kraft. Samtliga dessa 

lagar har fött och kommer att få betydelse för lantmäteriverksamheten. 

En viss matt!ig ökning av efterfrågan på lantmäteriets tjänster på det be

rörda omr5dct bedöms komma till stånd. I och med ledningsrättslagens 

tillkomst har ett nytt rättsinstitut, ledningsrätt, tillskapats inom ramen 

för ett förrällningsförfarande som ombesörjs av fastighetsbildningsmyn

dighet. 

Plangenomförandefrågor som bedöms få ökad aktualitet under de 

närmaste t1ren är sådana som avser förnyelse och omdaning i tätorter. 

H~ir st~ills betydande krav på rättsliga genomförandeinsatser i form av 

tomtindelning, fastighetsreglcring, gemensamhetsanläggningar m. m. 

Också genomförandefrågor i anslutning till den fysiska riksplaneringens 

fullföljande ställer vissa krav på insatser från lantmäteriet. 

För innevarande budgetår beräknas ca 57 000 fastigheter att nybildas 
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genom ca 21 000 avslutade fastighetsbildningsåtgärder. För budgetåret 
l 976177 och den därpå följande fyraårsperioden planeras ett något 
mindre antal eller ca 55 000 fastigheter att nybildas per budgetår. Anta
let avslutade förrättningsåtgärder av sådant slag som inte leder till ny
bildning av fastighet beräknas till ca 14 000 per år under den närmaste 

fem[irsperioden. 
Omfattningen av den del av lantmäteriverksamheten som berör b o

s t a d s b y g g n a d s s e k t o r n är beroende av statsmakternas bo

stadspolitik. Med hänsyn till det för år 1975 fastställda bostadsbygg
nadsprogrammet bedöms efterfrågan pti fastighetsbildningsåtgärder, 

nödvändiga för de egentliga tätorternas utveckling, komma att öka nå

got. 
Fastighetsbildningsfrågor i samband med f r i t i d s b e b y g g e I

s c n s utveckling har stor omfattning. En viss avmattning i efterfrågan 
på fritidsfastigheter har dock under senare tid kunnat iakttas. Nu före
liggande planer pekar på att ca 12 000 fastigheter kommer att bildas för 
detta ändamål under innevarande budgetår. 

Under en följd av år har ca 25 ~{ av lantmäteriets kapacitet syssel

salts inom jord- och skogsbrukssektorn. Omfattningen av lantmäteriets 
insatser inom jordbrukssektorn är beroende på takten i strukturrationa
liseringarna. Inom skogs b r u k s s c k torn är behovet av arron
·clcringsförbättring påtagligt i vissa delar av landet. Det kan i dessa om
.rttdcn väntas öka genom den starka mekanisering av· skogsbruket som 

p.'igår. Behovet av fastighetsbildningsinsatser pftverkas emellertid också 
av driftssamverkan mellan skogsägarna. Sådan samverkan kan eliminera 
·en stor del av nackdelarna med en splittrad ägostruktur. Det har dock 
visat sig att strukturproblemen bara delvis kan lösas med driftssamver
kan. Därför bör ävenledes ske åtg[irder som rörbfötrar fastighetsstruk
turcn, frfönst storleksrationalisering och bildande av gemensamhetsskog. 

Verksamheten för att tillrättalägga oklarheter riirancle fastighetsbc
ståndet inom jord- och skogsbrukssektorn genom att avgöra frågor om 
fastighetsindelningens beskaffenhet har under senare år varit tämligen 
konstant. 

Verksamheten med äganderätts ut r cdn inga r är särskilt 
betydelsefull för att skapa redigare fastighetsförhållanden främst i Kop
parbergs län. Utredningarna är synnerligen angcUigna inte enbart för 
jord- och skogsbmkets rationalisering utan i minst lika hög grad för ut

vecklingen från bebyggelsesynpunkt. En arbetsgrupp tillsattes 1974 med 
uppgift att närmare utreda omfattningen av den återstående ägande
rättsutredningsverksamheten i Kopparbergs län. Utredningen, som är en 

fortsättning på den under budgetåret 1972/73 bedrivna utredningen an
gående lagaskiftesverksamheten, avslutade sitt arbete våren 1975. Utred
ningen har föreslagit vissa åtgärder för att underlätta lösandet av bl. a. 
de sysselsättningsproblem som . kan komma att uppstå i samband med 
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det successiva slutförandet av laga skiftes- och äganderättsutrednings
verksamheten. På grundval av utredningsförslaget har LMV beslutat att 
fr. o. m. den 1 juli 1975 dra in tre specialenheter som handlagt ·laga 
skiften och äganderättsutredningar. 

Lagen om äganderättsutredning och legalisering (ÄULL) inrymmer 

även ett s. k. legaliseringsinstitut, som gör det möjligt att under vissa 

förutsättningar ge privat jorddelning fastighetsindelningsrättslig inne- -
börd. Tillämpningen av ifrågavarande lagstiftning är en i huvudsak 
rättslig procedur som åvilar lantmäteriet. Den nya jordabalken, som 
trlidde i kraft samtidigt med den nya fastighctsbildningslagen, innehåller 
förbud mot inteckning i andel i fastighet. Det är därför inte möjligt att 
utnyttja sämjelott av fastighet som kreditobjekt. Detta får i många fall 

till följd att krav reses på snabba insatser från fastighctsbildningsmyn
dighetcrnas sida. 

Legaliseringsverksamheten har nått en förhållandevis stor omfattning 
inom lantmäteriet. Sedan den 1 januari 1974 har sakersättningsdebite
ring införts för vissa legaliseringsåtgärder. 

Särskilda skiftesverksamh.eten i Kopparbergs län 
(delprogram 2 b) 

Som riktlinje för verksamheten inom delprogram 2 b gäller att snarast 
möjligt slutföra de på statsverkets bekostnad bedrivna laga skiftena i 
Kopparbergs län. Verksamheten är helt anslagsfinansicrad genom medel 
från bidragsanslaget. Skiftcsverksamhcten håller successivt på att slutfö
ras. Enligt föreliggande planer skall verksamheten vara avslutad 1981. 
Under budgetåret 1976/77 beräknas två skifteslag att avslutas. 

U p p d r a g s v e r k s a m h e t (d e I p r o g r a m 2 c) 

Delprogrammet omfattar den via uppdragstaxan finansierade upp
dragsverksamhct som bedrivs inom LMV och till sin större del vid de 
regionala och lokala organen. Uppdragsverksamheten bedrivs affärs
mässigt och i en konkurrenssituation. 

Den tekniska uppdragsverksamheten inom delprogrammet består 
främst i mätningsteknisk service, flygfotografering och kartläggningsser
vice innefattande bl. a. laboratorieverksamhet, ortoprojektion, ritma- · 

skinarbeten m. m. 
Målet för verksamheten är att med beaktande av kravet på full kost

nadstäckning tillgodose uppdragsgivarnas krav på kvalitet och snabbhet 

i handläggningen. 
Kommunerna är den störste avnämaren av de regionala och lokala 

lantmäteriorganens tjänster inom uppdragsverksamheten. Samarbetet 
med kommunerna har därför ofta getts fasta former genom speciella 
service- och samarbetsavtal med utgångspunkt i standardiserade normal-· 
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avtal. Avtalsnormcrna har tagits fram gemensamt av lantmäteriet och 

Svenska kommunförbundet. 

Under planeringsperioden fram t. o. m. budgetåret 1980/81 planeras 

en ökning av uppdragsverksamheten. Under nästkommande budgetår 

beräknas ca 33 000 uppdrag att slutföras vid de regionala och lokala 

organen. Härav är ca 30 000 s. k. småuppdrag. Verksamheten beräknas 

komma att omsluta drygt 40 milj. kr., varav ca 27 milj. kr. från verk

samhet vid sistnämnda myndigheter. (Härvid har inte tagits hänsyn till 

taxehöjningen hösten 1975.) 

J,antmäteritaxan 

Giillandc grnnder 

Grunderna för taxesättningen i Iantmäteriverksamheten fastställdes 

genom beslut av 1971 års riksdag (prop. 1971: 170, CU 1971: 32, rskr 

J 971: 322). Beslutet innebär att förrättnings- och uppdragsverksamheten 

i sin helhet skall täckas av avgifter och att avgifterna för förrättningar 

skall anpassas till den nytta varje förrättning medför för fastigheten. 

Samtidigt skall undvikas kostnadsöverföring mellan olika sektorer. I 

sammanhanget uttalades vidare att statlig subventionering genom ned

sättning av avgift kan vara motiverad i fall där det finns ett starkt all

mänt intresse av att förrättning kommer till stånd och att frågan härom 

bör prövas i samband med den årliga budgetbehandlingen. 

Anpassningen till de angivna principerna skall enligt riksdagsbeslutct 

av praktiska skäl ske etappvis och genom övergång från tidersättningar 

(timcrsättning efter tidsåtgång) till sakersättningar (enhetliga ersätt

ningar). övergången till den senare formen för ersättning bedömdes på 

sikt minska behovet av särskilda subventioner. 
Sakersättningsdebitering infördes för vissa typer av förrättningar (av

styckningar och klyvningar) i lantmäteritaxan (1971: 1101) den 1 janu

ari 1972 och vidgades till att omfatta ytterligare förrättningstyper, bl. a. 

fastighctsreglcringar och vissa fastighetsbestämningar, fr. o. m. den 1 ja

nuari 1974. 

Nu gällande bestämmelser i lantmäteritaxan om nedsättning innebär 

att nedsättning kan medges 

1. om ersättningen står i missförhållande till den nytta som förrätt

ningen medför för fastigheten och förrättningen är av betydelse från all

män synpunkt, 

2. om förrättningen har inställts eller fastighetsbildningsmyndighctens 

beslut har undanröjts eller 

3. om andra särskilda skäl för nedsättning föreligger. 

Nedsättning får ske med belopp som är skäligt med hänsyn särskilt 

till den nytta som förrättningen medför för fastigheten. Nedsättning en

ligt l får inte ske i fråga om sakersättning. Nedsättning får inte heller 

ske med större del av crsättningsbeloppet än 50 % . 
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1974 års utredning angående översyn av lantmäteritaxan 

En särskilt tillkallad sakkunnig (B 1974: 03) har haft uppdrag att 

göra en översyn av lantmäteritaxan och dlirvid dels undersöka i vad 

mån det finns möjligheter att i än större utsträckning gå över till saker

sättning, dels se över taxans subventioneringsregler. I den mån skäl för 

en fortsatt subventionering anses förciigga, bör enligt direktiven riktlin

jerna för en sådan subventionering anges. 

Den sakkunnige har redovisat sitt uppdrag i betänkandet (Ds B 

1975: 2) J 974 års utredning angående översyn av Iantmiiteritaxan. Be

tänkandet innehåller förslag om utvidgning av sakersättningen i sådan 
omfattning att, när verkan av vissa övergångsbestämmelser upphört, 

drygt 90 lJ'o av alla förrättningsåtgärder beräknas komma att sakersätt

ningsdebiteras. l frågan om subventionering hävdas att de nuvarande reg- · 

Jerna i lantmäteritaxan om nedsättning av ersättningsbelopp ger upphov 

till en osäker och ojämn praxis och att de dlirför bör tas bort. I stället 

föreslås en generell bestämmelse orn fördelning av kostnaderna mellan 
staten och sakägarna för vissa förrättningar. Sålunda bör i fråga om 

liganderättsutredningar varom förordnande meddelas av länsstyrelse 

enligt lagen om ägandcrättsutredning och legalisering staten bidraga 

med hälften av kostnaderna för förrättningci1. Detta anses rimligt med 

h~i.nsyn till bakgrunden lill lagstiftningen och tillkomsten av förrättning

arna och överensstämmer för övrigt med· den praxis som har utbildats 

inom nuvarande regelsystem. Betdiffandc förrättningar i övrigt bör enligt 
förslaget statens insatser begränsas till sådana fall av fastighetsregle
ringar eller sammanläggningar där sakägarens nytta av förrättningen 
uppenbarligen inte svarar mot kostnaderna och cfar statsverkets be
sparing inom andra områden blir påtaglig om förrättningen kommer till 

stånd. Besparingen begrlinsas härvid till den vinst statsverket beräknas 
göra fdm registrerings-, inskrivnings- och fastighetstaxeringssynpunkt av 
att fastighet, skifte, servitut eller samfällighet av mindre omfattning eller 

betydelse kan avföras ur befintliga register. Förslaget innebär att staten 

skall bidra med ett belopp av 300 kr. för varje sådan avförning i de 

fall avgiften för förrättningen står i uppenbart missförhi'tllande till den 

nytta som förrättningen medför för sakägare. Bidraget får dock inte 

uppgå till mer än 50 % av den sammanlagda avgiften på förriittningen. 

Eftersom det föreslagna fördelningssystemct väntas föra med sig för

rättningar som inte kommit till stånd med nuvarande regler har utred

ningen ansett sig inte kunna göra några beriikningar av hur stort anslag 

som behövs för statens insatser. l avvaktan på viss erfarenhet bör man 

enligt utredningen räkna med samma belopp som utg[1r till nedsätt

ningar enligt nu gällande regler. 

Betänkandet har rcmissbehandlats. Remissinstanscrna har, bortsett 
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från Kommunförbundet som förordat en mer genomgripande översyn, 

överlag tillstyrkt utökad sakersättningsdebltering i enlighet med försla

get och har även ställt sig positiva till det föreslagna systemet för fördel

ning av kostnaderna i vissa fall mellan samhället och sakägarna. Några 

myndigheter - däribland riksskattcrerket, domstolsvcrkcr och i viss 

mån statskontoret - förordar en mer långtgående subventionering. 

Statens la111miiteriverk (LMV) har i viktiga avseenden ställt sig bakom 

utredningens förslag men redovisar i vissa avseenden mer långtgående 

förslag och anmäler på några punkter avvikande uppfattning i förhål

lande till utredningen. LMV menar att man uppnar en rimlig fördelning 

av kostnaderna för fastighetsbildningsväsendet om man lägger kostnads

ansvaret för förrättningarna helt på sakägarna som kollektiv. fördel

ningen av kostnaderna inom kollektivet bör göras med en vidgad ti\1-

lämpning av nyttoprincipen och innebär bl. a. att viss del av kostnader

na inom åtgärdstyperna fastighetsbestämning och fastighetsreglcring förs 

över till åtgärdstyperna avstyckning och klyvning. LMY anser vidare 

att syftet att stimulera vissa förrättningar av allmänt intresse, s. k. städ

ningsförrättningar, vilka f. n. kan antas inte komnia till stånd på grund 

av för höga taxeavgifter, inte bör främjas på det sätt utredningen före

slagit - genom att staten bidrar till kostnaderna - utan genom necl

s~ittning av taxeavgifterna i enskilda fall i enlighet med av LMV ut

färdade anvisningar och med ianspråktagande av intäkter från förrlitt

ningar avseende avstyckningar och klyvningar. Förslaget innebär att be

hovet av särskilt statsanslag för subventioner bortfaller. LMV föreslår 

slutligen i motsats till utredningen att fakturering av sakersättningsför

r;ittningar sker enligt den taxa som gäller då förrättningen avslutas. 

Även denna del i förslaget motiveras av en vidgning av nyttoprincipen. 

Fiiredraga11de11 

Verksamheterna inom delprogrammen 2 a och 2 e finansieras till helt 

överv1igande del genom att avgifter tas ut av sak:igare resp. uppdrags

givare. Den särskilda skiftesverksamheten inom delprogram 2 b bekostas 

däremot helt av statsmedel. 
Under budgetåret 1974175 har uppstått ett underskott i verksamheten. 

Detta har enligt LMV si1i grund i bl. a. ökade lönekostnader till följd av 

1975 års löncavtal. En betydande del av underskottet beräknas emeller

tid inte ha något samband med verksamheten som sådan utan antas 

vara en följd av ofullkomligheter i nuvarande system för intäktsredo

visning. 

Kostnaderna för verks~.mheten bör, bortsett från det särskilda drift

bidraget över bidragsanslaget, i princip kunna täckas helt med avgifter 

från sakägare och uppdragsgivare. Jag är därför inte beredd att för

orda att någon del av det redovisade underskottet täcks med anslags

medel. I likhet med LMV finner jag det motiverat att verket närmare 
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utreder frågan om lämpliga förändringar i nuvarande system för intäkts
redovisning och den därmed sammanhängande förlagsvärderingcn. 

Riksdagen har genom beslut år 1971 fastställt grunder för taxcsätt

ningen i Iantmäterivcrksamheten (prop. 1971: 170, CU 1971: 32, rskr 
1971: 322). Beslutet innebär att förrättnings- och uppdragsverksamheten 
i sin helhet skall täckas av avgifter och att avgifterna för förrättningar 

skall anpassas till den nytta varje förrättning medför för fastigheten. 
Samtidigt skall undvikas kostnadsöverföring mellan olika sektorer. I sam
manhanget uttalades vidare att statlig subventionering genom nedsätt

ning av avgift kan vara motiverad i fall där det finns ett starkt allmänt 

intresse av att förrättning kommer till stånd och att frågan härom bör 
prövas i samband med den årliga budgetbehandlingen. 

Anpassningen till de angivna principerna skall enligt riksdagsbcslutet 
av praktiska skäl ske etappvis och genom övergång från tidersättningar 
(timersättning efter tidsåtgång) till sakersättningar (enhetliga ersätt

ningar). Övergången till den senare formen för ersättning bedömdes på 
sikt minska behovet av särskilda subventioner. 

Sakcrsättningsdcbitcring infördes för vissa typer av förrättningar i 
lantmäteritaxan (1971: 1101) den 1 januari 1972 och har vidgats till att 
omfatta ytterligare förrättningstyper fr. o. m. den 1 januari 1974. 

En särskilt tillkallad sakkunnig (B 1974: 03) har haft uppdrag att göra 
en översyn av lantmäteritaxan och därvid dels undersöka i vad mån det 
finns möjligheter att i än större utsträckning gå över till sakersättning, 

dels se över taxans subvcntioneringsregler. I den mån skäl för en fortsatt 
subventionering anses föreligga, bör enligt direktiven riktlinjerna för en 
sådan subventionering anges. 

Den sakkunnige har redovisat sitt uppdrag i promemorian (Ds B 
1975: 2) 1974 års utredning angående översyn av lantmäteritaxan. Pro
memorian innehåller förslag om utvidgning av sakersättningcn i sådan 
omfattning att, när verkan av vissa övergångsbestämmelser upphört, 
drygt 90 % av alla förrättningsåtgärder beräknas komma att sakcrsätt
ningsdebiteras. I frågan om subventionering föreslås att de nuvarande 

reglerna i lantmäteritaxan om nedsättning, vilka givit upphov till en 
osäker och ojämn praxis, ersätts av generella bestämmelser om fördel
ning av kostnaderna mellan staten och sakägarna för vissa förrättningar 

av intresse för det allmänna. Utredningens förslag överensstämmer väl 
med de av riksdagen beslutade grunderna för taxesättningen i lantmäteri

verksamheten och har fått ett positivt mottagande av det övervägande 
antalet remissinstanser. Ärendet bereds f. n. inom bostadsdepartemcntet 
och jag räknar med att inom den närmaste tiden kunna föreslå rege
ringen ändringar i lantmäteritaxan som innebär en ytterligare anpass
ning till gällande grunder. 

För budgetåret 1976177 räknar jag med ett mcdelsbehov av 7 milj. kr. 
för statens kostnader för bidragtill vissa förrättningar, inkl. kostnaderna 
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för den särskilda skiftesverksamheten. Av beloppet avses 400 000 kr. för 
statsbidrag enligt kungörelsen (1971: 1105) om statsbidrag till kostnader 
för fastighetsbildningsförrättningar m. m. och 300 000 kr. för bidrag till 
vissa vägförrättningar .m. m. genom länsstyrelsernas försorg. Hemställan 
angående anslag för angivna ändamål görs i det följande under anslaget 
D 5. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet. 
Förevarande anslag bör tas upp endast med ett formellt belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantmäteriet: Förrättnings- och uppdragsverksamhet för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

D 3. Lantmäteriet: Mätning och kartläggning 

197 4/7 5 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

139 538 306 

37 750 000 
43 641000 

' Härav utgör 4 045 000 kr. medel från sjunde huvudtitelns anslag Täckning 
av merkostnader för löner och pensioner m. m. 

Under anslaget redovisas kostnader för programmet Mätning och 
kartläggning. 

Programmet Mätning och kartläggning 

Programmet är indelat i fyra delprogram: 

3 a Geodetisk verksamhet 
3 b Kartläggning i skalor större än 1 : 25 000 

3 e Kartläggning i skalorna 1 : 25 000-1 : 100 000 
3 d Kartläggning i skalor mindre än 1 : 100 000 
Programmet omfattar mätning och kartläggning av grundläggande 

natur, främst framställning av de allmänna kartorna. Verksamheten 
omspänner hela kartläggningsproceduren, dvs. geodetiska, fotogramme
triska och kartografiska arbeten fram till reproducerbara tryckoriginal. I 
verksamheten ingår vidare flygfotografering och bildframställning för 
den allmänna kartläggningens behov samt geodetiska riksnätsarbeten 
och geodetiska projekt, delvis internationella sådana. 

1974/75 1975/76 1976/77 

Utfall Anvisat Statens lant- Före-
mäteriverk draganden 

Kostnader 39 538 306 39 350 000 49 791 000 45 241 000 
Avgår intäkter 1 600000 1 600000 1600000 

under anslaget 

Utfall/ Anslag 39538 306 37 750 000 48191 000 43 641000 

5 Riksdagen 1975/76. I sam/. Nr 100. Bil. 14 
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Statens lantmäteriverk 

Allmänt 

Mätning och kartläggning är en av lantmäteriets huvuduppgifter. 
Lantmäteriet har, när det ·gäller den geodetiska mätningen, att som en 
myndighetsuppgift samordna mätningarna och tillse att de görs på ett 
rationellt sätt. Det sker genom att lantmäteriet upprättar de landsomfat
tande geodetiska näten och handhar vissa utvecklings- och tillsynsfunk
tioner vilka regleras bl. a. i mätningskungörelsen (1974: 339). 

Sålunda åligger det LMV bl. a. att följa och delta i utvecklingen av 
metoder och instrument inom det mätningstekniska området, att för 
mätningsarbeten för olika ändamål lägga fast noggrannhetsnormer som 
svarar mot aktuellt behov men också möjliggör långsiktig användning av 
mätningsresultaten för ändamål som normalt kan förutses inom ifråga
varande typ av mätningsområde, att söka trygga den framtida använd
ningen av utförda arbeten samt att främja en systematisk uppbyggnad 
och samordning av mätningsverksamheten inom landet. 

De landsomfattande geodetiska näten - som består av rikstriangule
ring, riksavvägning och rikets tyngdkraftsnät - är nödvändiga såväl 
för nämnda samordning av mätningsvcrksamheten som för den lands
omfattande grundläggande kartläggningen av landet. Näten har dess

utom betydelse som bidrag till det internationella samarbetet inom geo

desin. 
Lantmäteriets befattning med den geodetiska mätningen bör ske med 

måls:ittningen att de samlade mätningstekniska insatserna inom landet 
görs med sådana metoder och sådan noggrannhet samt på ett så sam
ordnat sätt att rationaliseringsvinster så långt möjligt uppnås och så att 
också i övrigt verksamheten och kostnaderna för denna blir väl avvägda 
i förhållande till föreliggande behov. 

De geodetiska näten ger en gles stomme över hela landet, som för att 
kunna användas för bl. a. kartläggningsbchov måste förfälas med detalj
innehåll. Förtätningen kan ske direkt med mätningar på marken eller 

med fotogrammetriska metoder, dvs. mätning i bilder i allmänhet foto

graferade från flygplan. 
Den förnyade rikstriangulcringen genomförs f. n. i enlighet med stats

makternas beslut år 1968 och 1969. En betydande ökning av den kom
munala mätningsaktiviteten har medfört ett starkt behov att utvidga det 
nuvarande området. De resurser som erhållits genom rationalisering av 
mättekniken har visat sig ge utrymme för att åstadkomma de nödvändi

gaste förtätningarna av nätet. 
Stort intresse finns för riksavvägningen och tyngdkraftsmätningen. I 

det internationella arbetet utförs satellitobservationer som skall ge un
derlag för bättre samordning av de olika ländernas och världsdelarnas 

geodetiska nät. 
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Som grund för de fotogrammetriska arbetena utförs flygfotografering. 
En systematisk fotografering utförs av hela landet enligt en omdrevs

plan, som tillför lantmäteriets bildarkiv aktuella bilder tillräckliga för 
kartläggning i skalor 1 : 5 000 och mindre. För kartläggningsuppgifter 
i större skalor utförs speciella fotograferingar, planerade för varje upp
gift. 

Fotografering enligt omdrevsplanen utgör grund för framställningen 
av de allmänna kartorna, dvs. den grundläggande kartläggning som f. n. 
sker i skala 1: 10 000 och mindre skalor och som direkt ingår i lantmäte
riets myndighetsuppgifter och bekostas över statsbudgeten. 

En mängd faktorer påverkar utformningen av de allmänna kartorna. 
Eftersom grundtyperna av kostnadsskäl måste begränsas i antal har 
olika behov fått tillgodoses i huvudsak inom ramen för två stora kartse
rier, den ekonomiska kartan och den topografiska kartan. Därjämte ut
ges översiktskartor i skalor 1 : 250 000-1 : 2 000 000. Det ligger ett 
stort värde i långsiktig planering och kontinuitet inom framställningen 
av de allmänna kartorna. Det åligger emellertid lantmiiterict att konti
nuerligt följa kartanvändarnas behov. Detta kan i stor utsträckning till
godoses genom flexibilitet i fråga om skala, bladindelning och versioner 
inom ramen för kartornas grundtyp. Lantmäteriet har vidare som mål 
att ständigt aktualisera den samlade informationen genom ajourhållning 
av kartorna och utgivning av reviderade kartor. Ambitionsnivån i fråga 
om flexibilitet och aktualitet styrs av förhållandet mellan samhällsnyttan 
av insatserna och kostnaderna för dessa. 

Mångsidigheten i kartbehoven och svårigheten att entydigt hänföra ett 
visst kartbehov till en viss avnämare har gjort att de allmänna kartorna 
i allt viisentligt bekostas över statsbudgeten. Möjligheten att optimera 
produktion och anvlindning av kartor över huvud taget skulle främjas 
om utbudet av allmänna kartor kunde bättre anpassas till aktuella be
hov. Detta skulle underlättas om kostnaderna för den allmänna kart
läggningen i högre grad än f. n. belastade kartanvändarna. Lantmäteriet 
bör arbeta med en optimal behovsanpassning som målsättning, vilket 
bör ske bl. a. genom att åstadkomma en sådan, åtminstone t.v., försiktig 
förskjutning av kostnadsansvaret. 

Kartläggning i större skalor är en kommunal angelägenhet. Den sker 
emellertid i stor utsträckning inom lantmäteriets organisation som be
ställningsuppdrag. 

Genom att sprida information och kunskap om användandet av kar
tor och andra informationsbärare vill LMV uppnå en ökad användning 

av sådana hjälpmedel och därigenom skapa förutsättning för kostnads
bcsparingar och biittre resultat i de sammanhang där de kommer till an
vändning. 

Den allmänna kartläggningsverksamheten kommer under den när
maste femårsperioden att förändras i flera avseenden. Dels kommer un-
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der denna period förstagångsframställningen av såväl den ekonomiska 
som den topografiska kartan att avslutas och ersättas med framställning 
av reviderade kartor, dels måste anpassning ske till ett ökat behov, 
framför allt på grund av den intensifierade planeringsverksamheten. 

LMV har i kontakt med kartrådet studerat ifrågavarande problem för 
att kunna föreslå riktlinjer för en anpassad kartpolitik. Det har ännu 
inte varit möjligt att utarbeta en detaljerad kartplan bl. a. därför att den 
är beroende av pågående utredning om gränsdragning mellan de uppgif
ter med avseende på de allmänna kartorna som skall ankomma på LMV 
och Liber Grafiska AB. Under det att redovisningen av resursbehov 
över hela den redovisade femårsperioden delvis är preliminär motsvarar 
äskandet för 1976/77 en insats som bör genomföras oberoende av detal
jerna i det fortsatta planeringsarbetet. 

Det förutsätts att i fortsättningen ett något ökat bidrag till kostna
derna för den allmänna kartläggningen tas ut av nyttjarna av kartmate
rialet genom prissättningen på tryckta kartor och andra produkter samt 
genom höjda avgifter för följdproduktframställning. Dessa bidrag bör i 
motsats till tidigare tillämpning i sin helhet kunna disponeras av LMV 

utöver tilldelade anslag. 
En aktiverad marknadsföring bör tillsammans med en på detta sätt 

justerad prispolitik medföra en merinkomst för LMV. Storleken härav 
kan dock för dagen inte beräknas närmare. 

Förslag 

Pris- och löncomräkning har beräknats till 7 569 000 kr., varav 
628 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. 

0-alternativet innebär att den planerade utgivningen av kartblad 
m. m. måste minskas. Detta medför en försämrad kartstandard och får 
vidare återverkningar i form av försämrad effektivitet och sämre plane
ringsmöjligheter för stora sektorer inom statlig och kommunal förvalt
ning. Särskilt kan inaktualiteten hos kartbeståndet befaras öka kraftigt. 
En minskad kartutgivning medför också intäktsbortfall. 

Planeringen av verksamheten enligt budgetalternativ 1 innebär i stort 

att rikstrianguleringen slutförs med fältarbete t. o. m. år 1978, att första
gångsutgivningen av de ekonomiska och topografiska kartserierna slut
förs samma år och att revideringen av den ekonomiska och den topogra

fiska kartan successivt ökas. I alternativet ryms vidare en årlig utgivning 
av 7 blad av översiktskartan i skalan 1 : 250 000. 

I budgetalternativ 2 föreslås en kraftig satsning på partiell revidering 

av kartor i skalor större än 1 : 25 000. En revidering grundad på ortofo
tokarta kan avhjälpa brister i kartförsörjningen i de län där inte första

gångskartläggning eller fullständig revidering pågår. LMV föreslår att 
ytterligare ca 400 partiellt reviderade blad framställs utöver de som 

ryms inom alternativ 1 ( +2 500 000 kr.). 
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För kontinuerlig ajourhållning av den ekonomiska kartan bör resurser 
successivt tillföras de olika länen i takt med att ortofotokarta blir till
gänglig ( +600 000 kr.). 

LMV vill vidare utvidga kartläggningsområdet för den ekonomiska 
kartan till att omfatta delar av fjällvärlden. En sådan utökad kartlägg
ning planeras att genomföras under de tre närmaste budgetåren 
( +400 000 kr.). 

Föredraganden 

Den allmänna kartläggningen finansieras i huvudsak med anslags

medel. Förstagångsutgivningen av såväl den ekonomiska som den topo
grafiska kartan skall enligt nu gällande planer avslutas under år 1978. 

Även det fältarbete som är nödvändigt för den förnyade rikstriangule
ringen av nuvarande område planeras vara klart samma år. Detta inne
bär att för en stor del av den verksamhet som bedrivs inom program
met, inte minst den allmänna kartläggningen, måste inom de närmaste 

åren göras en förnyad långsiktig planering utifrån den inriktning som 
den kommande verksamheten skall ha. Lantmäteriverket studerar f. n. 
frågan i kontakt med kartrådet men har av naturliga skäl ännu inte 

kommit tillräckligt långt för att föreslå riktlinjer för en ny kartpolitik. 
Detta har inte heller varit möjligt med hänsyn till att frågan är beroende 
av pågående utredning om gränsdragningen mellan de uppgifter med 
avseende på de allmänna kartorna som skall ankomma på LMV och 
Liber Grafiska AB. Mot denna bakgrund vill jag endast lämna några 

synpunkter i anledning av den måldiskussion som verket för. 
Jag anser i likhet med LMV att det ligger ett stort värde i långsiktig 

planering i den allmänna kartläggningen men att planeringen måste vara 
flexibel med syfte att kontinuerligt kunna möta avnämarnas behov. Den 

nya organisationen med kartverksamheten förankrad även på regional 
och lokal nivå erbjuder härvidlag goda möjligheter till avkänning av 
avnämarnas behov. En uppgift bör vara att inom ramen för tillgängliga 
resurser och utifrån ett väl avvägt basmaterial samordna olika intres
senters behov i tid och rum för framställning av önskade kartproduktcr. 
Härigenom uppnås inte bara en ökad behovsanpassning av kartproduk
tionen utan också förutsättningar för en lämplig kostnadsfördelning 
mellan kartintressentcrna. 

Jag kan ansluta mig till verkets förslag till planering av produktionen 
under budgetåret 1976177 enligt budgetalternativ 1. Jag förordar vidare 
att anslaget, utöver medel enligt nämnda alternativ, tillförs särskilda 
resurser (500 000 kr.) för en verksamhet i de olika länen med kontinuer
lig ajourhållning av den ekonomiska kartan i takt med att ortofoto
karta blir tillgänglig. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantmäteriet: Mätning och kartläggning anvisa ett reser

vationsanslag av 43 641 000 kr. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 14 Bostadsdepartementet 

D 4. Lantmäteriet: Försvarsberedskap 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1960 458 

1092 000 
1289 000 

70 

1 Härav utgör 94 800 kr. medel från sjunde huvudtitelns anslag Täckning av 
merkostnader för löner och pensioner m. m. 

Programmet försvarsberedskap 

Programmet är indelat i två delprogram: 

4 a Säkerhetsskydd 
4 b Beredskapsplanläggning 

Programmet omfattar sådana uppgifter som åligger lantmäteriverket 
för att trygga kartfÖrsörjningen i krig," vari ingår främst bcredskapsplan
läggning, förberedelser för krigskartetryckning, sekretessåtgärder i form 
av granskning av kartor och flygbilder samt vissa administrativa åtgär

der i övrigt. 

Statens lantmäteriverk 

Målet för programmet Försvarsberedskap är 

att till skydd för rikets säkerhet granska kartor och flygbilder, 

att svara för att lantmäteriets verksamhet bedrivs så att de krav som 
rikets säkerhet ställer kan tillgodoses, 

att svara för åtgiirdcr som tryggar totalförsvarets behov av kartor 
samt att svara för åtgärder för samordning av totalförsvarets utnyttjande 
av lantmäteriets kartdata och terränginformation. 

Uppgifterna styrs till väsentliga delar av verksamheter som samman
hänger med utvecklingen inom totalförsvaret liksom inom samhället i 
övrigt. Exempel på sådana verksamheter är krigsplanläggning inom to
talförsvaret, extern kartproduktion, utvecklingen inom ADB-området 
och den tekniska utvecklingen inom bl. a. området för fjärranalys. 

Pris- och löneomräkning beräknas till 229 000 kr. varav 22 000 kr. 

avser höjt lönekostnadspålägg. 
0-alternativet medför en minskning av programmets resurser med 

65 000 kr. Om alternativet genomförs uppstår fördröjningar i ärende
handläggningen sotn berör allmänheten, myndigheter och företag. 

I budgetalternativ 2 ·framhåller LMV att efterfrågan på granskning av 
externt framställda kartor ökar samtidigt som en eftersläpning föreligger 
av beredskapsplanläggningen. I den nya organisationen lämnas även ser
vice till lantmäteriets regionala och lokala organ vilket kräver ökade re
surser för utbildning i och information om säkerhetsskydd och sekretess

åtgärder ( +200 000 kr.). 
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Föredraganden 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantmäteriet: Försvarsberedskap för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservationsanslag av l 289 000 kr. 

D 5. Lantmäteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdrags\·erksamhet 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

Föredraganden 

6 225 547 
7 000 000 

7 000 000 

Med hänvisning till vad jag anfört under anslaget D 2. Lantmäteri
et: Förrättnings- och uppdragsverksamhet beräknar jag behovet av me
del till oförändrat 7 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantmiiteriet: Bidrag till förrättnings- och uppdragsverk

samhet för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 
7 000 000 kr. 

D 6. Lantmäteriet: Utrustning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 485 953 
11500000 
3 000 000 

Reservation 1993 782 

1 Härutöver har på tilläggsbudget I för budgetåret 1975/76 anvisats 1 milj. kr. 

Under anslaget redovisas normalt kostnader för utrustning med an
skaffningsvärde av minst 10 000 kr. 

Statens lantmäteriverk 

I förra årets petita anmälde LMV att den tekniska verksamhetens in
tegrering inom lantmäteriets olika organ var föremål för utredning av 
en projektgrupp, vars arbete bl. a. skulle leda till förslag beträffande än

damålsenlig teknisk utrustning. Gruppen har i mars 1975 lämnat en rap
port. LMV har på grundval av rapporten i juni utfärdat föreskrifter och 
anvisningar angående åtgärder för ökad samordning av mätnings- och 
kartteknisk verksamhet inom lantmäteriorganisationen. Huvuddragen i 

gruppens förslag till utrustning har lagts till grund för LMV:s investe
ringsplanering. 

Den upprustning som för den regionala och lokala organisationen be
räknats vara erforderlig medför följande sammanlagda investering (milj. 

kr.): 
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Totalt Del som belöper sig på 
utrustningsanslaget 

Fastighetsbildningsmyndigheter 11,6 7,6 
Tekniska enheter 2, 7 2,0 
Reproutrustning hos ÖLM 1,8 1,8 

16,1 11,4 

72 

Den lämpliga tiden för upprustningens genomförande har bedömts 
vara fem år. Det årliga behovet av medel beräknas därmed till 2,3 milj. 

kr. 
LMV föreslår vidare nyanskaffning för verksamhet vid centralorganet 

av två nya digitaliseringsenheter för numeriskt styrd ritning och gravyr, 

ett satellitlaserinstrument, en mekometer för precisionsmätningar, en 
flygkamera samt ljuslåda och förstoringsapparat för färgförstoringar till 
en sammanlagd kostnad av 1 milj. kr. 

LMV yrkar att utrustningsanslaget tillförs totalt ytterligare 3,1 milj. 
kr. för budgetåret 1976177 ( + 3 100 000 kr.). 

Föredraganden 

Lantmäteriverket har genom en särskild utredning undersökt vilken 
ytterligare teknisk utrustning som behövs inom lantmäteriet i den nya 

organisationen. Utredningsresultatet visar att framför allt den regionala 
och lokala organisationen behöver rustas upp. Mot denna bakgrund har 
på tilläggsbudget I till statsbudgeten för innevarande budgetår anvisats 
1 milj. kr. för detta ändamål. Föredragande departementschefcn har i 
det sammanhanget (prop. 1975/76: 25 s. 63) uttalat att en ändamåls
enlig och rationell instrumentpark utgör en grundläggande förutslitt
ning för att den nya organisationen på ett förtroendeingivande sätt skall 
kunna lösa sina väsentliga uppgifter inom samhällsbyggandet och att 
därför vissa omoderna och orationella instrument successivt bör ersät

tas. 
En god instrumentpark är ägnad att rationalisera och effektivisera 

lantmäteriets verksamhet. 
Jag har i likhet med LMV prioriterat behovet av ytterligare medel 

för utrustning och delar helt verkets uppfattning att de ökade resurserna 
skall användas till att i första hand förstärka förrättnings- och uppdrags
verksamheten i den lokala och regionala organisationen. Av den an
ledningen har jag räknat upp anslaget med 1,5 milj. kr. till 3 milj. kr. 

Någon nyanskaffning av utrustning till centralorganet utöver den 
som ryms inom nuvarande anslag är jag inte beredd att förorda. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lantmäteriet: Utrustning anvisa ett reservationsanslag 

av 3 000 000 kr. 
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KAPITALBUDGETEN Tolfte huvudtiteln 

IV. STATENS UTLÅNINGSFONDER 

IV:ll Lånefonden för bostadsbyggande 

1974/75 Utgift 2 665 600 000 
1975/76 Anslag 1 670 000 000 
1976/77 Förslag 1 660 000 000 

Behållning 1 323 000 000 

Från fonden utbetalas · bostadslån, räntelån, räntebärande förbätt
ringslån, tomträttslån till kommun samt lån avseende kostnader för out
hyrda lägenheter. 

Gällande bestämmelser om bostadslån finns i bostadsfinansieringsför

ordningen (1974: 946, ändrad senast 1975: 1144) som trädde i kraft den 
1 januari 1975 och i bostadslånekungörelsen (1967: 552, ändrad senast 
1975: 487). Enligt dessa bestämmelser utgår lån i huvudsak till ny- och 
ombyggnad av bostadshus. Bostadslånets storlek bestäms så att det utgör 
en andel av ett i särskild ordning fastställt låneunderlag. Andelen är 
30 % för kommun eller allmännyttigt företag, 29 % för bostadsrättsför

ening med kommunal insyn m. m., 25 % i fråga om småhus som skall 
bebos av låntagaren och 15 % i övriga fall. Låneunderlaget bestäms i 
fråga om nybyggnad enligt en av regeringen fastställd metod som sum
man av beräknade kostnader för mark och dess iordningställande för 
bebyggelse samt för byggande. Vid ombyggnad utgör med vissa begräns
ningar den godkända kostnaden för arbetet låneunderlag. Det förutsätts 
att underliggande lån tas upp i öppna marknaden. För bostadslån skall 
erläggas ränta efter en räntesats som fastställs av regeringen för ett ka
lenderår i sänder. Bostadslånet är förenat med räntesubventioner enligt 
regler som har redovisats under anslaget Räntebidrag m. m. 

Amorteringstiden för lån till nybyggnad är 30 år om lånet avser små
hus som skall bebos av låntagaren. Med visst undantag är amorteringsti

den för lån till nybyggnad i övriga fall beroende av förhållandet mellan 
garanterad ränta och faktisk räntekostnad under lånetiden. För lån till 

ombyggnad är amorteringstiden högst 30 år. 
Bestämmelserna om räntelån finns i räntelånekungörclsen (1967: 

553, ändrad senast 1974: 948). Räntelån utgår dels för bostadshus som 
har uppförts eller byggts om med stöd av statligt lån som har beviljats 
enligt de bestämmelser som gällde före den 1 januari 1968, dock ej för 
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hus som färdigställts före år 1958, dels för bostadshus som har uppförts 
utan statligt lån, om räntebidrag har utgått för huset enligt bestämmel
serna i räntebidragskungörelscn (1962: 541, upphävd 1967: 553). Fr o. m. 
den 1 januari 1975 utgår räntesubventioner också i samband med ränte
lån enligt regler som har redovisats under anslaget Räntebidrag m. m. 

En redogörelse för bestämmelserna i kungörelsen (1962: 538) om för

biittringslå11 (omtryckt 1973: 535, ändrad senast 1974: 486) har lämnats 
förut under anslaget Viss bostadsförbättringsvcrksamhet m. m. 

Tomträtts/ån enligt tomträttslånckungörelsen (1965: 905, omtryckt 
1973: 537, ändrad senast 1974: 956) kan utgå till kommuner som har 

upplåtit tomträtt till mark för bostadsändamål. 
Lån enligt kungörelsen (1972: 760) om lån avseende kostnader för 

outhyrda lägenheter (ändrad senast 1975: 222) - hyres! örlustlån - ut
går för att täcka viss del av hyresförluster under åren 1971-1976. 

För långivningen i form av bostadslån och förbättringslån fastställer 
riksdagen årligen olika ramar. Regeringen har bemyndigande att under 
vissa förutsättningar utvidga de fastställda ramarna. l 975 års riksdag 
har medgivit att ramen för lån till nybyggnad för år 1975 fastställs till 
8 375 000 m::? våningsyta motsvarande ett beräknat antal lägenheter a\o 
72 500 jämte lokaler som omfattas av låneunderlag och pantvärde för 
bostadslån. För vart och ett av åren 1976 och 1977 har ramen samma 
omfattning som för år 1975. Lån till ombyggnad samt räntebärande för
bättringslån får beviljas intill ett belopp av 250 milj. kr. under år 1975 
och 270 milj. kr. under år 1976. Ramen för år 1975 har med stöd av 
riksdagens bemyndigande utvidgats till 360 milj. kr.· 

Anslaget till fonden, vilket anvisas med det belopp som behövs för 
utbetalning av beviljade lån, har förts upp med 1 670 milj. kr. för bud
getåret 1975176. 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelsen anför följande om bostadsbyggandets och långiv-

11i11ge11s omfattning och inriktning. 

Ar 1974 färdigställdes genom nybyggnad 85 300 lägenheter, vilket in

nebär en minskning med 12 200 lägenheter i jämförelse med år 1973. 
Minskningen avsåg helt flerfamiljshusbyggandet. Antalet färdigställda 
lägenheter i flerfamiljshus minskade sålunda med 15 000. Antalet fär
digställda lägenheter i småhus ökade däremot med 2 800. 

Tillskottet av lägenheter under år 1974 fördelade sig med 46 500 på 
lägenheter i småhus och 38 800 på lägenheter i övriga hus - bär be

nämnda flerfamiljshus. Andelen lägenheter i småhus uppgick härmed 
till 55 % , en ökning med 10 procentenheter jämfört med år 1973. 

Av 1974 års tillskott av lägenheter i flerfamiljshus utgjordes 990 av 
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rum i s. k. specialbostäder, dvs. bostäder för studenter, åldringar i ålder
domshem, personal vid sjukhus och vårdanstalter etc: Totalt minskade 

nyproduktionen av specialbostäder mellan åren 1973 och 1974 med 
drygt 150 rum. 

Under år 1975 torde färdigställandet komma att uppgå till ca 73 000 
lägenheter, dvs. ca 12 000 lägenheter mindre än under år 1974. Antalet 
färdigställda lägenheter i småhus beräknas uppgå till ca 48 000 och an
talet lägenheter i flerfamiljshus till ca 25 000. 

Under år 1974 påbörjades 80 500 lägenheter, dvs. ca 400 lägenheter 
mer än under år 1973. Antalet påbörjade lägenheter i småhus ökade 
med 10 400 till 53 600 lägenheter. Antalet påbörjade lägenheter i flerfa
miljshus minskade med 10 000 till 26 900. Detta innebar en ökning av 

andelen lägenheter i småhus från 54 % till 66 % . Påbörjandct av lägen
heter i småhus var av speciella skäl mycket högt under slutet av år 1974. 
En förutsättning för kompensation för mervärdeskatt var nämligen att 
företagen påbörjades före utgången av år 1974 och färdigställdes under 
år 1975. 

De av regeringen fastställda ramarna för beslut om bostadslån till ny
byggnadsföretag innebär för år 1975 inte någon begränsning av långiv
ningen och därmed påbörjandet. För företag utan statliga lån gäller en 
ram för meddelande av byggnadstillstånd på 6 500 lägenheter och en 
ram på 1 500 för vårdplatser i ålderdomshem. Outnyttjade delar av 
vårdplatsramen får utnyttjas för bostadsbyggande. Enligt bostadsstyrel
scns bedömning kommer lån- och tillståndsgivningen år 1975 att avse 

företag med totalt ca 60 000 lägenheter. 
I fråga om bostadsbyggandets regionala fördelning var storstadsområ

denas andel av färdigställandet i hela riket under år 1974 35 %, dvs. 
samma andel som föregående år. Motsvarande minskning av antalet lä
genheter var ca 4 000. Minskningen var markant i Stor-Stockholm med 
drygt 4 500 lägenheter. I Stor-Göteborg ökade antalet färdigställda lä
genheter något medan det i Stor-Malmö var i stort sett oförändrat. I 
landet i övrigt minskade färdigställandet med 8 100 lägenheter. 

Antalet påbörjade lägenheter i storstadsområdcna minskade med ca 
2 200 lägenheter mellan åren 1973 och 1974 ----' andelen sjönk därige
nom från 34 % till 31 %. I landet i övrigt minskade påbörjandet i de 
största kommunerna men ökade i övriga kommuner, främst i kommuner 

med mindre än 30 000 invånare. 
Beträffande fördelningen på lägenhetstyper minskade andelen lägen

heter om tre eller flera rum och kök i flerfamiljshus under år 1974 

medan andelen lägenheter om ett rum ökade. I småhusen ökade andelen 
lägenheter om fyra eller flera rum och kök. Lägenheter fördelade på lä
genhetstyper i hus färdigställda under åren 1972-1974 redovisas i 
följande tablå. 
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Inflyttningsfärdiga lägenheter fördelade på lägenhetstyper 

År för in- Antal Därav i ~,;;om 
flyttning lägenheter 

1 rok el. 2 rok 3 rok 4+rok 
utan kök 

Samtliga 
1972 104 046 18,8 20,0 24,5 36,8 
1973 97 484 14,0 18,4 22,9 44,7 
1974 85 311 12,8 15,6 19,0 52,6 

Småhus 
1972 37 135 1,4 2,5 7,9 88,2 
1973 43 752 1,0 2,0 8,1 88,9 
1974 46 542 0,5 2,0 7,4 90,1 

Flerfamiljshus 
1972 66 911 28,4 29,6 33,7 8,2 
1973 53 732 24,7 31,7 34,9 8,8 
1974 38 769 27,7 31,9 32,8 7,6 

Den genomsnittliga lägenhetsytan för påbörjade lägenheter i fler

familjshus minskade under år 1974. För småhusen har däremot vånings
ytan genomsnittligt ökat under år 1974. 

Vad gäller de färdigställda lägenheternas fördelning efter byggherre
kategori har i fråga om småhusen den offentliga och kooperativa sek
torns andel minskat medan den enskilda sektorns andel ökat till 95 % . 

Vad gäller flerfamiljshusen har både den kooperativa och den enskilda 
sektorns andelar ökat under år 1974 till 19 resp. 15 %. Den offentliga 
sektorns andel har minskat till 66 % . 

Antalet färdigställda lägenheter utan statligt stöd minskade under år 
1974 till 16 300, dvs. med ca 1100 lägenheter. Andelen lägenheter med 
statligt stöd var år 1974 81 %, jämfört med 82 % under år 1973. An
delen färdigställda småhus med statligt stöd ökade under år 1974 och 
uppgick till 70 % . Andelen flerfamiljshus med statligt stöd minskade nå

got till 94 % . 
SCB har under år 1974 börjat beräkna flera helt nya indexserier av

seende byggnadskostnader för bostiider. Under åren 1972-J 974 var 
den årliga procentuella stegringen av byggnadskostnaderna för flerfa

miljshus enligt faktorprisindcx inkl. löneglidning 7 ,6, 11,9 resp. 17 ,2. 
Genom att de nya indexserierna har en aktuellare viktfördelning kan, 

till skillnad från föregående år, även utvecklingen av byggnadskostna
derna för småhus uppskattas på samma sätt med hjälp av faktorprisin
dex för gruppbyggda småhus. Aren 1972-1974 var den årliga procen
tuella stegringen för dessa 8, 1, 14,2 resp. 17, 1. 

Den starka indexökningen åren 1973 och 1974 beror huvudsakligen 

på materialprisutvecklingcn, främst för trävaror, mellan maj 1973 och 
maj 1974. Under andra halvåret 1974 var indexökningen obetydlig. 
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Enligt den s. k. låneunderlagsgruppens statistik har byggnadskostna-
derna, dvs. produktionskostnader minus tomtkostnader, för statligt belå-
nade flerfamiljshus och s. k. gruppbyggda småhus ökat på sätt som 
framgår av följande tablå. 

Hus typ, Genomsnitt- Genomsnittlig byggnadskostnad' per m2 lä-
år I i g bostads- genhetsyta (fferfamiljshus)/bostadsyta (småhus) 

lägenhetsyta 
(flerfamiljs- Äldre de- Ny de- Ökning i ~·~ 
hus)/bostads- finition, finition, från före-
yta (smähus), kr. kr. gående år 
m• 

Fferfamiljslzus 
i exploaterings-
områden 
1972 67,7 1115 7,3 
1973 67,4 1 223 1 110 9,8 
1974 66,5 1 285 15,6 

Gruppbyggda 
småhus 
1972 127,4 1 093 1,1 
1973 125,8 1 198 1 057 9,6 
1974 128,4 1 198 1 170 10,7 

'År 1973 ändrades definitionen av byggnadskostnadsbegreppet p. g. a. att 
tomtkostnadsbegreppet utvidgades. 

Kostnadsuppgifterna, såväl SCB:s som låneunderlagsgruppcns, inklu
derar normal mervärdeskatt. Någon hänsyn har således inte tagits till 
momskompensation eller tillfälligt nedsatt mervärdeskatt. 

För samtliga bostadshus som har färdigställts år 1974 utgår kompen
sation för mervärdeskatt, liksom för hus som har påbörjats år 1974 om 
de har färdigställts senast år 1975. Dessutom kan småhus som färdig
ställdes år 1973 i vissa fall få reducerad kompensation. 

Kompensationsbeloppen vid nybyggnad uppgår normalt till 13 500 
Kr. för enfamiljshus, 27 000 kr. för tvåfamiljshus och 100 kr.jm2 lägen
hetsyta för flerfamiljshus. 

Med få undantag torde de hus som har påbörjats under åren 1973 och 
1974 få momskompensation. För småhus innebär detta en kostnadssänk
ning på i genomsnitt 105-110 kr./m~ bostadsyta vilket motsvarar 9-
10 % av byggnadskostnaden. För flerfamiljshus innebär momskompen
sationen en sänkning av byggnadskostnaderna med i genomsnitt 8-

9 % . 
I tidigare anslagsframställningar har utvecklingen av markkostna

derna för flerfamiljshus belysts med uppgifter om förändringarna under 
olika år i medelvärdena för vissa vid beräkningen av låneunderlag och 

pantvärde tillämpade schablonbelopp. Ar 1973 ändrades metoden för 
bestämning av dessa belopp, något som försvårar jämförelser av kostna
derna under senare år. 
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Uppgifter från låneundcrlagsgruppcns undersökningar ger emellertid 
följande belysning av utvecklingen. 

För företag med preliminärt beslut år 1974 utgjorde den del av pant
värdct som motsvarade tomt- och grundbcredningskostnader i genom
snitt 186 kr./m2 våningsyta för flerfamiljshus i cxploatcringsområden och 
293 kr./m~ våningsyta för gruppbyggda småhus. Motsvarande uppgifter 
för år 1973 var 167 resp. 275 kr. 

Av den totala produktionskostnaden år 1974 utgjorde produktions
kostnaden för tomt och grundbercdning oförändrat 16 % för flerfa
miljshus inom cxploatcringsområde och 24 % för gruppbyggda småhus. 

Hyrorna i nyproducerade, statsbelånade flerfamiljshus kan följas ge

nom SCB:s årliga undersökningar. I följande tablå belyses hyrcsnivån 
för lägenheter som färdigställdes under åren 1973 och 1974. Uppgifterna 
för år 1974 är preliminära. Uppgifterna avser den vanligaste lägenhcts
typen - tre rum och kök - och sådana lägenheter i allmännyttiga 
företag. Nära 40 % av de nya lägenheterna i statligt belånade fler
familjshus bestod år 1974 av tre rum och kök, och de allmännyttiga 
företagen svarade för nära 70 % av det statsbelånade flcrfamiljshus
byggandet. 

I-lyrorna för lägenheter om 3 rum och kök färdigställda åren 1973 och 1974 
i a!lmä1111yttigafuretag 

År för färdig- Stor- Stor- Stor- Kommuner Övriga 
ställande Stock- Göte- Malmö med över kom-

holm borg 75 000 inv. mu ner 

Hyra per lägenhet, 
kr.' 
1973 8 250 8 210 7 050 7 140 7 240 
1974 8 820 8 430 8 000 7 620 7 940 

Hyra per m' bostads-
lägenhctsyta, kr.' 
1973 105 104 90 93 96 
1974 113 111 101 100 103 

Bostadslägenhetsyta 
per lägenhet, m' 
1973 78 79 78 77 75 
1974 78 76 79 76 77 

' Hyra inkl. bränsle. 

Hyrorna för de lägenheter som färdigställdes under år 1974 var ge-
nomgåendc högre än i 1973 års färdigställande. Störst var ökningen i 
Stor-Malmö (13,5 %) och i de mindre kommunerna (9,7 %). ökningen 
var lägst i Stor-Göteborg (2, 7 % ). Förändringarna i lägenhetshyrorna 
sammanhänger i hög grad med hur den genomsnittliga lägenhetsytan har 
förändrats. I Stor-Göteborg minskade genomsnittsytan med nlira 4 % 
medan den i de mindre kommunerna steg med nära 3 % . Hyran per m2 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 14 Bostadsdepartementct 79 

lägenhetsyta steg med omkring 7 % i alla kommungrupper utom i Stor
Malmö, där den ökade med 12 % . 

Hyresförändringarna i hela bostadsbeståndet kan belysas genom de 
bostads- och hyresundersökningar som SCB årligen genomför, och som 
omfattar ett urval av hela rikets bestånd av hyreslägenheter. Uppgifterna 
avser hyror inklusive bränsle. 

Byggnadsperiod 

-1920 
1921-1940 
1941-1950 
1951-1960 
1961-1965 
1966-1970 
1971-1972 
1971-1973 

Samtliga 

Ökning av månadshyran i ~-~ från december till 
december resp. ar 
1971/72 1972i73 1973/74 

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

3,6 8,9 
8,6 

6,6 5,5 11,4 

För samtliga lägenheter ökade hyrorna genomsnitt med 11,4 % 

från år 1973 till år 1974, dvs. ungefär dubbelt så mycket som under 
vart och ett av de närmast föregående två åren. Under alla de tre redo
visade åren har den relativa hyreshöjningen varit större för de äldre år
gångarna än för de yngre. 

Situationen beträffande outhyrda lägenheter synes ha stabiliserats un
der år 1974. Uthyrningssituationen i nybyggda statligt belånade flerfa

miljshus tre månader efter husens färdigställande enligt SCB:s under
sökningar redovisas i följande tablå. 

Andel ( ~-{,) outhyrda lägenheter inom olika ort5grupper tre månader efter färdig
ställandet 

Färdig- Stor- Stor- Stor- Kom- Övriga Hela 
ställande- Stock- Göte- Malmö mu ner kom- riket 
period holm borg med över rnuner 

75 000 
inv. 

1972 
1 halvåret 10,3 21,8 6,9 5,9 13,0 11,4 
2 " 12,l 24,9 13,7 7,7 8,4 10,9 

1973 
1 halvåret 14,8 12,4 15,3 10,2 13,3 13,2 
2" 18,6 6,9 12,7 11,7 8,3 11,2 

1974 
1 halvåret 22,0 7,4 12,4 13,3 11,0 .13,9 
2 ,, 13,2 8,3 11,8 9,2 7,3 9,6 

Andelen outhyrda lägenheter nådde sitt maximum, 13,9 % , i den pro-
duktion som blev inflyttningsfärdig under första halvåret 1974. För pro-
duktionen under andra halvåret 1974 var andelen outhyrda lägenheter 
väsentligt lägre. 
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Uppgifter om antalet outhyrda lägenheter i statsbelånade flerfamiljs
hus som har färdigställts år 1967 och senare enligt bostadsstyrelsens un
dersökningar redovisas i följande tablå. Uppgifterna avser de lägenheter 
som varit färdigställda t. o. m. halvåret före resp. undersökningstid

punkt. 

Outhyrda lägenheter i statsbelånade .flerfamiljshus färdigställda år 1967 och senare 

Undersök- Stor- Stor- Stor- Kom- Övriga Hela 
ningstid- Stock- Göte- Malmö mun er kom- riket 
punkt holm borg med över muner 

75 000 
inv. 

1973 
1 mars 2 240 4 520 l 410 2 950 5 260 16 380 
1 september 3 940 4 670 2 200 4 030 6 470 21 310 

1974 
1 mars 5 180 4 720 2 270 4050 6 760 22 980 
1 september 6 860 5 470 2 560 4 680 7 060 26 630 

1975 
1 mars 6 670 5 220 2 340 3 770 5 460 23 500 

Antalet outhyrda lägenheter den 1 mars 1975 uppgick till 23 500, 
varav drygt hälften återfanns i storstadsområdena. Både det absoluta 
antalet och den procentuella andelen outhyrda lägenheter ökade konti-
nuerligt fram t. o. m. den 1 september 1974. Därefter tycks utvecklingen 
ha vänt. I samtliga kommungrupper har de outhyrda lägenheterna mins
kat såväl absolut som relativt, men andelen outhyrda lägenheter är ändå 
dubbelt så hög som för tre år sedan. 

Uthyrningssvårigheterna har inte drabbat endast de senast färdig
ställda lägenheterna utan också de något äldre husen, där åtskilliga lä
genheter står tomma sedan tidigare hyresgäster flyttat. Andelen out
hyrda lägenheter i dessa hus har tidigare ökat år från år men även i 
detta avseende registrerades en förändring vid undersökningen den 1 
mars 1975. Förändringarna framgår av följande tablå. 

Andel ('.i~) outhyrda lägenheter i hus färdigställda under år 1967 och senare 

Undersöknings- Färdigställningsår 
tidpunkt 

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 

1973 
1 mars 3,2 4,5 4,2 3,0 3,7 7,2 
1 september 4,0 5,2 5,8 4,3 4,4 5,4 

1974 
1 mars 4,3 5,5 5,8 5,1 4,9 4,8 7,1 
1 september 4,5 6,3 7,1 5,5 5,5 5,1 5,6 

1975 
1 mars 4,1 5,1 5,8 5,5 5,2 4,0 4,5 6,6 
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Bostadsstyrelsens årliga enkät om bostadsförmedlingsverksamheten 

omfattar numera samtliga 278 kommuner och avser att belysa kommu
nal medverkan vid förmedling av lägenheter och tomter samt vid infor
mation om bostäder. Vidare inhämtas kommunernas bedömning av bo
stadsmarknadsläget. 

I början av år 1975 förmedlade 165 kommuner lägenheter. 
Under år 1974 har i ett 40-tal kommuner skett förändringar i fråga 

om arbetssätt och organisation. I en del fall har förmedlingsarbetet helt 
upphört, i andra har registreringsverksamheten begränsats. Mera resur
ser avsätts för information. I nästan lika många kommuner planeras för
ändringar av samma innebörd, dvs. anpassningar till det förändrade bo
stadsmarknadsläget. 

Under senare år har i en del fall förmedling av tomter och/eller små

hus överförts från andra kommunala organ till bostadsförmedlingarna. I 
början av år 1975 skötte i drygt 40 kommuner bostadsförmedlingarna 
även denna uppgift. 

För år 1974 angav 70 kommuner att de inte Jämnade information om 
bostadsförsörjningsläget i kommunen. 71 kommuner lämnade sådan in
formation genom utställningar medan övriga kommuner lämnade infor
mationen på annat sätt. 

152 kommuner angav att efterfrågan på hyreslägenheter i flerfamiljs
hus översteg tillgången. I 8 kommuner gällde detta även bostadsrättslä

genheter i flerfamiljshus. 127 kommuner redovisade en marknadsmässig 
brist på småhus. I övervägande antalet fall gällde detta småhus med 
äganderätt. Ingen kommun har angivit brist på småhus med bostadsrätt. 

78 kommuner angav att bostadsmarknadsläget blivit lättare under år 
1974, 77 kommuner att det blivit svårare medan återstående 123 kom
muner ansåg att läget var oförändrat. 

Beträffande kreditförsörjningen anför bostadsstyrelsen följande. Även 
för år 1975 har delegationen för bostadsfinansiering träffat överenskom
melser med bankerna om dels finansieringen av det bostadsbyggande 
som är avsett att påbörjas under året, dels bankernas bidrag till den slut
liga finansieringen under året. 

Trots detta är det ibland svårt att få byggnadskredit. Det är enligt sty
relsen angeläget att sådana problem i större utsträckning än som nu är 
fallet löses på länsnivå genom samråd mellan kreditinstituten, länsbo

stadsn~imnden och resp. kommun. 
Behovet av kapital till den slutliga finansieringen är och kommer att 

vara betydande. Det minskade bostadsbyggandet påverkar detta behov 
först med en viss eftersläpning och i en mindre grad än minskningen av 
antalet lägenheter kan. ge anledning att förmoda. Avlyftssituationen 
måste därför ständigt uppmärksammas och erforderliga åtgärder vidtas 
för att begränsa väntetiden för avlyft av byggnadskrediter. Ränteskill
nader mellan byggnadskredit och bottenlån kompenseras dock genom 

6 Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 100. Bil. 14 
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att räntebidrag även utgår för kvarliggande byggnadskredit från tid
punkten för bostadslånets utbetalning. 

Fr. o. m. den 1 januari 1975 kan bostadslån för nybyggnad av småhus 
fördjupas enligt särskilda regler i område där det föreligger betydande 
svårigheter att få underliggande kredit. Enligt styrelsens beslut omfattar 
detta område Norrlandslänen, Kopparbergs, Värmlands och Gotlands 

län samt vissa kommuner i Älvsborgs län. I glesbygd utanför nämn
da område kan kreditförsörjningssvårigheter kvarstå. Styrelsen förutsät
ter att dessa får sin lösning i samband med den av regeringen aviserade 
översynen av grunderna för beräkning av låneunderlag för småhus. 

Styrelsen ämnar undersöka i vad mån de nya fördjupningsbcstämmel
scrna föranlett någon ändrad praxis från bottenlångivarnas sida. 

Under det gångna budgetåret har det inte skett någon förändring av 
den omfattning i vilken de statliga bostadslånen har fördjupats. Omfatt

ningen av utbetalningarna av förskott på bostadslån, som ersättning för 
byggnadskrediter, har också varit oförändrad i jämförelse med före
gående budgetår. 

I det följande redovisas vissa uppgifter om de kommunala bostads
byggnadsprogrammen för åren 1975-1979. 

Efter att kommunindelningsreformen har genomförts är samtliga 
kommuner numera ålagda att upprätta bostadsbyggnadsprogram. Samt
liga kommuner har också redovisat sådana program. I följande tablå re
dovisas det bostadsbyggande som kommunerna efter bedömning av bo
stadsbyggnadsbehov och resurser har ansett vara behövligt och - med 

hänsyn till bl. a. marktillgång och förberedelseläge - möjligt att på-
börja. 

Påbö1ja11de enligt kommunernas program, anta/ lägenheter 

1975 1976 1977 1978 1979 1975-79 

Stor-Stockholm 12 800 13 300 10 800 10100 10 800 57 800 
Stor-Göteborg 4 000 3 100 3 600 3 200 2 700 16 600 
Stor-Malmö 4 000 3 500 3 600 3 600 3 600 18 300 
Summa storstads-
områden 20 800 19 900 18 000 16 900 17 100 92 700 
Övriga 
kommuner 52 400 48 900 48 100 46 400 45 900 241 700 

Samtliga 
kommuner 73200 68800 66100 63300 63 000 334 400 

De redovisade programmen sammantagna omfattar en genomsnittlig 
årlig produktion av 67 000 lägenheter. Under perioden minskar det årli
gen planerade påbörjandet från 73 200 lägenheter till 63 000 lägenheter. 

Mellan de fyra senaste programomgångarna har det planerade påbör

jandct minskat successivt. I programomgången 1972-1976 var den pla
nerade volymen i genomsnitt 105 000 lägenheter per år medan motsva-
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rande uppgift för programomgången 1975-1979 som nämnts är 67 000 
Higenhcter. 

För hela programperioden redovisas 118 000 lägenheter i flerfamiljs
hus och 216 000 lägenheter i småhus. I förhållande till föregående pro
gramomgång har antalet lägenheter i småhus ökat med 4 000 medan an
talet flerfamiljshuslägcnheter däremot har minskat med 24 000. I de 
fyra senaste programomgångarna har småhusandelen ökat kraftigt: 38 % 

1972-1976, 50 % 1973-1977, 60 % 1974-1978 och 65 % i den ak
tuella programomgången. 

För den aktuella programperioden beräknas den genomsnittliga vå
ningsytan uppgå till 82 m2 i flerfamiljshus och till 125 m:! i småhus. 

Det planerade byggandet har fördelats på tre markägarckatcgorier. 
För hela programperioden ligger 65 % av lägenheterna på kommun
mark, 14 % på byggherremark och 17 % på övrig mark. För 4 % av lä
genheterna saknas markägareuppgift. Andelen lägenheter på kommun
mark och byggherremark minskar under perioden, medan andelen ökar 

för övrig mark. 
Andelen lägenheter på kommunmark är lägre i storstadsområdena än 

1 övriga kommuner, medan andelen lägenheter på byggherrcmark är 

klart större. 
I föreliggande programomgång planeras 54 000 Higenheter, motsva

rande 16 % av det totala antalet lägenheter, påbörjas inom sanerings
umråden. I programomgången 1974-1978 var motsvarande tal 54 000 

och 15 %. 
Beträffande tiden mellan kommunalt markförvärv och planerad bygg

start gäller för 20 % av produktionen på den kommunägda marken att 
kommunen har innehaft marken kortare tid än 5 år, för 30 % har kom
munen innehaft marken 5-9 år och för 42 % minst 10 år före bygg
start. 

Också uppgifter om läget för detaljplanering, fastighetsbildning, gatu
och va-arbeten samt husprojektering redovisas i bostadsbyggnadspro
grammen. 

I den aktuella programomgången redovisas framför allt för flerfa
miljshusen en fortsatt försämring i fråga om detaljplanering, fastighets
bildning och markberedning. 

Länsbostadsnämndernas bedömningar av bostadsbyggandets (påbör
jandets) omfattning för vart och ett av åren i programomgången 1975 
-1979 redovisas i följande tablå. 

Påbörjande enligt länsbostadsnämndema (i storstadsområdena de kommunala 
samarbetsorganen) 

1975 1976 1977 1978 1979 

Storstadsområdena 19 000 17 000 17 000 17 000 17 000 
Landet i övrigt 45 100 45 700 44 200 42 600 42 500 

Totalt 64100 62 700 61200 59 600 59 500 
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I innevarande programomgång har 107 kommuner redovisat planerad 
moderniseringsverksamhet i jämförelse med 66 kommuner föregående 
programomgång då den planerade moderniseringen för första gången 
skulle redovisas i bostadsbyggnadsprogrammet. Enligt den aktuella re
dovisningen beräknas 30 700 lägenheter beröras av verksamheten under 
programperioden. Av dessa lägenheter ligger 58 % i storstadsområdena. 
Motsvarande uppgifter i föregående programomgång var 19 500 lägen
heter och 70 % . 

Fr. o. m. programomgången 1974-1978 gäller att ett bostadssane

ringsprogram skall redovisas· i bostadsbyggnadsprogrammet om inte bo

stadsstyrelsen föreskriver annat. I styrelsens anvisningar för programom
gången 1974-1978 uppmanades kommunerna att påbörja arbetet med 
dessa program genom att inventera det äldre beståndet. Redovisning för 
upprättade bostadssaneringsprogram skulle infordras först till inneva
rande programomgång. 

Sammanlagt 116 kommuner var ålagda att redovisa ett saneringspro
gram. Av dessa har 79 kommuner hittills inkommit med program. 
Därutöver har två inte redovisningsskyldiga kommuner inlämnat sane
ringsprogram. 

I flertalet av de övriga redovisningsskyldiga kommunerna pågår ett 

omfattande inventeringsarbete. Saneringsverksamheten innebär speciella 
problem och ställer stora krav på den kommunala planeringen. Under 
ett initialskedc kommer därför redovisningen av bostadssaneringspro
grammen att vara bristfällig. 

Sancringsprogrammet skall förutom en redovisning av bristerna i det 
äldre beståndet även innehålla en översiktlig planering för saneringens 
genomförande; vilken åtgärd som planeras, anledningen till åtgärden 
samt under vilken period åtgärden planeras att genomföras. 

Totalt har 196 800 lägenheter - varav ca hälften moderna - redo
visats i bostadssaneringsprogrammen. 88 100 lägenheter ( 45 % ) har för
delats efter planerad åtgärd. Fördelningen framgår av följande tablå. 

Antal lägenheter 
0/ 
/o 

Rivning 

6 000 
7 

Ombyggnad Förbättring Ej bestämd 

19 300 
22 

9 100 
10 

53 700 
61 

Av det totala antalet inventerade lägenheter - 196 800 - har pla
nerad åtgärd i någon form sålunda redovisats för endast 17 % . 

Antalet lägenheter vilka i programmen uppges vara av kulturhisto
riskt värde är 1 400. 

Bostadsstyrelsen redovisar följande bedömningar och förslag vad gäl
ler bostadsbyggnadsplan för åren 1976-1978. 

För år 1975 har riksdagen fastställt en ram om 8 375 000 m2 vånings
yta för beslut om bostadslån till nybyggnad av bostäder jämte lokaler. 
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Ramen har beräknats ge utrymme för beslut avseende 72 500 lägenheter. 
Bostadsbyggnadsplanen omfattar därutöver ett byggande utan statliga 
lån beräknat till 8 000 lägenheter. För båda ramarna gemensamt till
kommer en projektreserv om 10 000 lägenheter jämte lokaler. 

Hela ramen för beslut om bostadslån kommer inte att utnyttjas. Såvitt 
kan bedömas med ledning av uppgifter från länsbostadsnämndcrna 

kommer beslut om lån att meddelas för något över 50 000 lägenheter. 
För beslut om byggnadstillstånd för företag utan statliga lån, inkl. plat
ser i ålderdomshem, har regeringen för år 1975 beräknat en ram uppgå
ende till 8 000 lägenheter. Denna ram torde helt komma att tas i anspråk. 

Enligt riksdagens beslut gäller för såväl år 1976 som år 1977 för be

slut om bostadslån en total ram av samma omfattning som den för år 
1975, dvs. 8 375 000 m2 våningsyta. Denna ram har beräknats på föl

jande sätt: för bostäder 7 820 000 m2, för lokaler (utöver dem som sär
skilt anges i det följande) 350 000 m2, för skollokaler i integrerade an
läggningar 50 000 m~, för förskolor och fritidshem 135 000 m2 och för 
lokaler i äldre områden 20 000 m2 våningsyta. Sistnämnda antal kvadrat
meter för lokaler i äldre områden utgör en inom den totala ramen av 
riksdagen särskilt angiven ram. Tillståndsgivningen avseende företag 
utan statliga lån beräknas till 8 000 lägenheter för såväl år 1976 som 

år 1977, och för ramarna gemensamt har för år 1976 fastställts en pro
jektreserv av högst 10 000 lägenheter jämte lokaler som byggs med stöd 
av statliga lån. 

På grundval av de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen för åren 
1975-1979 har länsbostadsnämnderna resp. de kommunala sam
arbetsorganen i de tre storstadsområdena för nämnda år angett en ge
nomsnittlig årlig produktion av 61400 lägenheter. För år 1975 bedöms 
produktionen till 65 000 Higcnhctcr, för år 1976 till 63 000, för år 1977 
till 61 000 och för vart och ett av åren 1978 och 1979 till 59 000. Jäm
fört med programperioden 1974-1978 innebär denna bedömning en 
minskning med i genomsnitt drygt 4 000 lägenheter per år, dvs. omkring 
7%. 

Kommunernas bedömningar i programmen av bostadsbyggnadsbchov 
och redovisningarna av planerat byggande är - liksom nämndernas 
motsvarande bedömningar - osäkra. 

Den i anslutning till programmen angivna produktionsnivån understi
ger väsentligt de bedömningar av bostadsbyggandets behövliga omfatt
ning fram till år 1985 som har redovisats av boende- och bostadsfinan
sieringsutredningarna (SOU 1975: 51 och 52). Utredningarna anger som 

riktpunkt för planeringen av bostadsförsörjningsåtgärder på sikt en ny
produktion av omkring 75 000 lägenheter (375 000 rumsenhetcr) i ge
nomsnitt per år. 

I nuvarande läge bör enligt bostadsstyrclsens mening en utgångspunkt 
för beslut om en bostadsbyggnadsplan vara att den ger utrymme för en 
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produktion av ungefär den omfattning som utredningarna har angivit. 
Senast fastställda ramar för bostäder gör detta. En bostadsbyggnadsplan 
av denna omfattning ger möjlighet till det ökade bostadsbyggande som 
kan bli en följd av bl. a. förbättringarna av bostadsfinansieringen och 
bostads tilläggen. 

För de två första åren av den period som förslaget till bostadsbygg
nadsplan skall avse, dvs. perioden 1976-1978, har riksdagen redan, 
som förut har redovisats, beslutat om en bostadsbyggnadsplan av sam
ma omfattning som den för år 1975. 

Detta beslut bör stå fast. En bostadsbyggnadsplan av samma omfatt

ning bör glilla även för år 1978. Styrelsen utgår härvid från att den år
liga tillständsgivningen avseende företag utan statligt lån begränsas till 
högst 8 000 lägenheter. 

Styrelsen förutsätter att en utifrån dessa grunder fastställd plan om
prövas om behov härav kommer att föreligga. 

Bostadsstyrclsen föreslår följande ramar för beslut om bostadslån för 
vart och ett av åren 1976-1978. 

Det i totalramen för åren 1976 och 1977 ingående för bostäder beräk
nade kvadratmeterantalet, 7 820 000, ger vid nuvarande produktionspla

nering med ca 35 % av lägenheterna i flerfamiljshus (82 m2) och 65 % i 
småhus (125 m2) utrymme för ca 71 500 lägenheter. Detta något lägre 
utfall i antal lägenheter bör kunna godtas. För bostäder bör sålunda 
alltfort beräknas 7 820 000 m2 • 

Under kalenderåret 1974 - det första hela året under vilket nuva
rande lokalbclåningsreglcr gällde - ingick i lånebesluten lokaler med 
en total våningsyta på 377 000 m2, varav för skollokaler i integrerade an
läggningar 29 000 m2 , för förskolor och fritidshem 195 000 m2 och för 
övriga lokaler 153 000 m2• Lokallångivningen var således av en lägre 
omfattning än beräknat. 

Enligt länsbostadsnämndernas bedömningar kommer lokallångiv
ningen att omfatta 315 000 m2 år 1975 och 290 000 m~ år 1976. 

Med hänsyn till osäkerheten i lokalbelåningens omfattning och till att 
även denna bör få en omfattning som svarar mot uppkommande bygg
initiativ - detta gäller särskilt i fråga om daghem och fritidshem -

bör för lokaler räknas med oförändrat antal kvadratmeter, dvs. 555 000 
m!!. 

Den totala ramen för vart och ett av åren 1976, 1977 och 1978 bör 
därför fastställas till 8 375 000 m2• 

Fr. o. m. den 1juli1973 kan nybyggnad av lokaler i äldre bostadsom
råden finansieras med stöd av bostadslån även om bebyggelsen i övrigt 
har uppförts utan statligt stöd. I avvaktan på närmare erfarenheter av 
långivningen avsattes en viss del av den totala kvadratmeterramcn för 
detta ändamål. Långivningen har hittills varit av ringa omfattning. 

Bostadsstyrelsen föreslår att den särskilda delramen slopas och att be-
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slut om lån till nybyggnad av lokaler i äldre bostadsområden avräknas 
mot ramen på samma sätt som beslut om lån till övriga lokaler. 

Regeringen har f. n. riksdagens bemyndigande att ta i· anspråk out
nyttjade delar av nybyggnadsramen för ombyggnad. Utgångspunkten 
för utbytet är att en nybyggd lägenhet kräver samma investcringsut
rymme som två ombyggda. 

Bostadsstyrelsen föreslår att styrelsen medges att göra nämnda utbyte. 

Utbyte bör kunna ske i båda riktningarna. 
Medelsramen för beslut om lån till nybyggnad för år 1976 beräknas i 

det följande med utgångspunkt i det förut nämnda antagandet att den 
föreslagna ramen för bostäder, 7 820 000 m2, ger utrymme för om

kring 71 500 lägenheter. 
Under första halvåret 1975 var de genomsnittliga lånebeloppen per lä

genhet vid preliminärt beslut ca 34 600 kr. för flerfamiljshus och ca 
42 200 kr. för småhus. Under förutsättning att tidskoefficienten inte för
ändras kan medelsramen för beslut om bostadslån till nybyggnad under 
kalenderåret 1976 beräknas till 2 830 milj. kr. 

Bostadslan till nya flerfamiljshus 
(25 000 Jgh X 34 600 kr.) 
Bostadslån till nva småhus 
(46 500 lgh X42 l00 kr.) 

Totalt 

865 000 000 

I 962 000 000 

2 830 000 000 

Ramen för beslut om bostadslån till ombyggnad och räntebärande 
förbättringslån har riksdagen fastställt till 250 resp. 270 milj. kr. för 

åren 1975 och 1976. 
Länsbostadsnämnderna har beräknat att beslut om bostadslån till om

byggnad kommer att meddelas för ca 240 milj. kr. resp. 245 milj. kr. un
der åren 1975 och 1976. Nämnderna räknar vidare med att meddela be
slut om räntebärande förbättringslån till ett belopp av ca 75 resp. 80 
milj. kr. under dessa år. 

För år 1975 innebär nämndernas beräkningar ett totalt medelsbehov 
av 315 milj. kr. 

Nämndernas beräkningar för år 1976 avser ett totalt lånemedelsbehov 
av 325 milj. kr. Styrelsen föreslår därför att ramen för år 1976 vidgas 
till 325 milj. kr. 

För år 1977 bör ramen fastställas till samma belopp. 
Den särskilda ramen för beslut om höjning av låneunderlaget för kul

turhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse är enligt riksdagens beslut för 

vart och ett av åren 1975 och 1976 10 milj. kr. Med hänsyn till den sti
gande efterfrågan på denna stödform bör ramen för år 1976 vidgas till 

15 milj. kr. Även för år 1977 bör ramen fastställas till 15 milj. kr. 
I fråga om anslagshelwv anför bostadsstyrelsen att anslagsbelast

ningen under budgetåret 1974/75 uppgick till 2 666 milj. kr. I sin an-
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slagsframställning för budgetåret 1975/76 beräknade styrelsen utgifterna 
till sammanlagt 3 135 milj. kr. Utgifterna blev således 469 milj. kr. 

mindre än beräknat. Skillnaden hänför sig huvudsakligen till utbetal
ningen av lån till småhus och beror till stor del på att kompensation för 
mervärdcskatt i större utsträckning än väntat har skett genom reduktion 

av statslånet. 
Behållningen på anslaget vid utgången av budgetåret 1974/75 blev 

1 323 milj. kr. i stället för beräknade ca 855 milj. kr. 
Anslagsbelastningen för budgetåren 1975/76 och 1976/77 beräknar 

styrelsen enligt följande tablå. 

Beräknad anslagsbelastning får budgetåren 1975/76 och 1976/77 

Utbetalning av: 
lån till nybyggnad av flerfamiljshus 
lån till nybyggnad av småhus 
ombyggnads- och förbättringslån 
räntelån 
tomträttslån 
lån för hyresförlustcr 

Förskott, netto 
Amorteringar och inlösen 

Anslagsbelastning 

Milj. kr. 
1975/76 

1 005 
825 
280 
225 
210 
280 
±0 

-790 

2 035 

1976/77 

860 
1 290 

320 
225 
210 
250 
±0 

-810 

2 345 

Vid ingången av budgetåret 1975176 fanns, som har n~imnts, en be
hållning på anslaget på 1 323 milj. kr. För budgetåret har anvisats ett 
anslag på 1 670 milj. kr. En behållning på ca 958 milj. kr. skulle sålunda 
finnas på anslaget vid ingången av budgetåret 1976177. Då anslagsbelast
ningen beräknats till 2 345 milj. kr. kan anslagsbchovet för budgetåret 
1976/77 beräknas till 1 390 milj. kr. 

Bostadsstyrelsen har också tagit upp vissa siirskilda länefrågor. 

I fråga om hyres/örlustlån anför bostadsstyrclscn att sådana lån inte 

kan utgå till öppna bilplatser. Styrelsen föreslår därför att 3 § kungörel
sen (1972: 760) om lån avseende kostnader för outhyrda lägenheter änd
ras så att hyrcsförlustlån kan utgå även för öppna bilplatser som är av
sedda för de boende. Ändringen bör kunna tillämpas vid beslut om hy

resförlustlån för år 1975. 
Styrelsen har också tagit upp frågan om samråd mellan liinsbostads

niimnd och lantbruksnämnd i vissa fall. 
Enligt 51 § första stycket bostadsfinansieringsförordningen (1974: 

946) skall länsbostadsnämndcn inhämta yttrande från lantbruksnämn

den om låne- eller bidragsansökan avser byggnadsföretag på jord
bruksfastighct om inte yttrandet är obehövligt. Enligt 19 § skall kommu
nen svara för kreditriskprövningen om låneansökan avser småhus som 
skall bebos av låntagaren. Kommunernas ställningstagande förutsätts 
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bl. a. vara grundat på en prövning av bebyggelsens lämplighet, t. ex. i 
relation till förutsättningar för jordbruksdrift om ansökan avser småhus 
på jordbruksfastighet. Det finns således inte numera någon anledning 
för länsbostadsnämnden att göra en självständig bedömning av sådana 
frågor. Därmed saknas också anledning till samråd med lantbruksnämn
den. Inte heller i övrigt torde bestämmelsen fylla någon funktion. 

Bostadsstyrelsen föreslår mot denna bakgrund att 51 § första stycket 
bostadsfinansieringsförordningen upphävs. 

Enligt regeringens särskilda bestämmelser till 24 § bostadsfinansic
ringsförordningen skall vissa belopp omräknas med tidskoefficient. 

Vid tidpunkten för bostadsstyrelsens anslagsframställning gällde en 
tidskoefficient, fastställd i december 1974, för preliminära beslut och 
engångsbeslut. Vid slutliga beslut sker uppräkning med ett vägt medel

tal av vissa angivna tidskoefficienter. 
Med hänsyn till den snabba kostnadsutvecklingen anser styrelsen att 

tidskoefficienten bör justeras oftare än som hittills har varit falJet. 

Bostadsstyrelsen föreslår därför att tidskoefficienten prövas före varje 
kvartalsskifte. Föranleder kostnadsutvecklingen det skall tidskoefficien

ten ändras med verkan från kvartalsskiftet. 
Enligt bostadsstyrclsen är beslutsfattandet i fråga om statliga län och 

bidrag alltför centraliserat och splittrat på olika beslutsnivåer. 

I fråga om lån som utbetalas från lånefonden för bostadsbyggande 
föreslår bostadsstyrelsen därför följande förändringar. 

Från regeringen bör beslutanderätten flyttas till länsbostadsnämnd i 
fråga om lån för integrerade skolor, lån för ändrad lägenhetssamman
sättning och höjning av pantvärdet på grund härav, höjning av låne
underlaget vid ombyggnad av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, för
värvslån samt godtagandc av säkerhet i vissa fall. 

Föredraganden 

Riksdagen beslutade om väsentliga bostadspolitiska reformer under år 
1974. Dessa reformer har trätt i kraft under år 1975. Således utgår nu 
räntesubventioner i samband med bostadslån vilket främjar likställdhe
ten mellan olika besittningsforrner i fråga om kapitalkostnader. Kom
munerna har fått en stärkt markpolitisk roll genom markvillkoret i sam
band med bostadslångivningen. Regler för långivningen främjar även 

konkurrensen på byggmarknaden. Sedan den 1 juli 1975 kan bidrag utgå 
till miljöförbättring i bostadsområden. Vidare har hyresgästerna fått 
vidgade rättigheter, särskilt i samband med modernisering. Hyresregle

ringens slutliga avveckling har påbörjats samtidigt som bruksvärde
reglerna i hyreslagen har skärpts. 

De nämnda reformerna bör ses mot bakgrund av de nya problem som 
har uppkommit inom bostadssektorn och som jag ingående behandlade i 

prop. 1974: 150. Föregående årtiondens strävan att tillfredsställa grund-
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läggande kvantitativa bostadsbehov har i huvudsak fullföljts. Mellan 
åren 1945 och 1975 ökade antalet rumsenhcter i bostadsbeståndet med 
ca 6,5 milj., vilket innebär en fördubbling, medan folkmängden ökade 

med 1,5 milj. Målet att erhålla balans mellan tillgång och efterfrågan på 
bostäder har nåtts i väsentliga avseenden samtidigt som utrymmes- och 
utrustningsstandar<len har förbättrats väsentligt. 

Traditionella bostadspolitiska mål är självfallet viktiga också i framti
den. Lägenhetsbcståndct bör genomgående vara av hög standard. Hus
hållen bör även i fortsättningen ges ekonomiska möjligheter att efter
fråga en rymlig bostad. Till detta kommer emellertid, mer markerat än 
tidigare, behovet av att skapa goda boendemiljöer både i fysiskt och so-· 
cialt avseende. Dessa strävanden m:'.iste i fortsättningen i stor utsträckning 
förverkligas inom ramen för det befintliga bostadsbcståndet. 

1974 års bostadspolitiska beslut ger grundläggande föruts1ittningar för 
en positiv utveckling av boendcmiljöfrågorna. 

Boendemiljön skall kunna ge möjligheter till ett mångsidigt socialt liv 
och främja kontakter mellan människor i olika levnadssituationcr. 
Därför måste tendenserna till ett segregerat boende brytas. En förutsätt
ning härför är bl. a. att olika slags bostäder kan upplåtas på likvärdiga 
ekonomiska villkor. Ett huvudmål vid 1974 års förändringar av bostadsfi
nansieringssyslemet var att i görlig mån likställa olika bcsittningsformer 
i fråga om kapitalkostnader. Detta syfte har tillgodosetts genom 1974 
års beslut om räntesubventioner och genom ytterligare vidtagna åtgärder 
som jag kommer att behandla senare. 

De boendes inflytande i fråga om både lägenheter och bostadsområ
den är av stor vikt för den sociala boendemiljön. 1974 års beslut om 
ökat hyresgästinflytande har gett nya föruts~ittningar i detta avseende. 
Vidare utgår sedan den 1 juli 1975 bidrag till åtgärder för att förbättra 
den fysiska miljön i bostadsområden. Sådana åtgärder skall planeras i 
samråd med de boenc.lc. 

Frågor om boendemiljön och inflytande för de boende har behand
lats av boende- och bostadsfinansieringsutrcdningarna i slutbetänkan
dena (SOU 1975: 51 och 52) Bostadsförsörjning och bostadsbidrag. Re
missbehandlingen av betänkandena p[tgår. 

Bocndemiljöfrågorna är i väsentlig utsträckning av lokal karaktär och 
deras lösning är därför beroende av kommunala åtgärder. Mot denna 

bakgrund har regeringen under år 1975 tillsatt en delegation (B 
1975: 01), bostadssociala delegationen, för åtgärder i bostadsområden 
med uthyrningssvårighetcr. Delegationen skall i samverkan med berörda 
kommuner bl. a. se över möjligheterna att förbättra· bostadsförhållim

dena i sådana områden och göra miljön m~r attraktiv för de boende. 
De ändrade förutsättningarna i fråga om bostadspolitikcns inriktning 

påverkar också förutsättningarna för den bostadspolitiska administratio
nen. Jag vill i sammanhanget erinra om att en sakkunnig tillkallats (B 
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1974: 04) med uppdrag att utreda den statliga organisationen för uppgif
ter avseende byggnadsväsen, fysisk planering och bostadspolititik. Den 
sakkunnige avser att framlägga sina förslag sommaren 1976. 

Jag övergår nu till frågor som har samband med bostadsstyrclscns an
slagsframställning och behandlar först bostadsbyggandets omfattning 

och inriktning m. m. 

Situationen på bostadsmarknaden har inte förändrats på något påtag-

1 igt sätt un<ler det gångna året. Bostadsstyrelsens senast redovisade un
dersökning av antalet .tomma lägenheter i statligt belånade flerfamiljs
hus färdigställda fr. o. m. år 1967 visar nämligen att 23 100 Egenheter 
- exkl. specialbostäder - var outhyrda den 1 september 1975. Vid 
undersökningstillfället ·den 1 september 1974 var motsvarande antal 
26 600. Andelen outhyrda lägenheter minskade från 5,9 % till 4,8 % . 

Det innebär att andelen och antalet outhyrda lägenheter har minskat 
för första gången sedan dessa undersökningar sattes i gång för tre år se

dan. Trots att en vändning sålunda har inträtt beträffande uthyrnings
läget är antalet tomma lägenheter fortfarande nästan dubbelt så stort 
som vid c!en första undersökningen för tre år sedan. Det största antalet 
outhyrda fägenheter finns i de tre storstadsregionerna. 

Lån för hyresförluster kan enligt gällande bestämmelser utgå för så
dana förluster som har uppkommit under åren 1971-1976. Jag kom
mer senare att ta upp en regeländring beträffande hyresförlustlångiv
ningen. I det sammanhanget behandlar jag också tiden för den fortsatta 
långivningen. 

För år 1975 har riksdagen fastställt en ram för det statligt belånade 
bostadsbyggandet som beräknades ge utrymme för 72 500 lägenheter 
jämte lokaler. Bostadsbyggnadsplanen omfattade därutöver ett byggande 
utan statliga lån beräknat till 8 000 lägenheter. Planen gav alltså förut
sättningar för påbörjandet av sammanlagt ca 80 000 lägenheter. Därtill 
kom en projektreserv om 10 000 lägenheter. · 

En relativt stor del av ramen för beslut om bostadslån har inte ut
nyttjats under år 1975. Antalet lägenheter för vilka lånebeslut har med
delats beräknas sålunda uppgå till ca· 52 000. Ramen för beslut om 
byggnadstillstånd för byggande utan statliga lån har utnyttjats helt. Re
geringen har vidare medgett att 1 500 lägenheter i småhus som ett för
skott på 1976 års ram för beslut om byggnadstillstånd har fått tas i an
språk för igångsättning redan under år 1975. Antalet lägenheter för vil

ka beslut om lån eller byggnadstillstånd meddelades under år 1975 kan 
alltså uppskattas till ca 61 500. 

Beträffande det faktiska påbörjandet råder ännu osäkerhet. Det kan 
emellertid antas vara lägre än antalet lägenheter för vilka beslut om lån 
och byggnadstillstånd meddelats. Påbörjandet kan f. n. uppskattas till 
drygt 50 000 lägenheter, vilket innebär en minskning med ca 30 000 lä

genheter i jämförelse med år 1974. Den starka nedgången är delvis en 
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följd av särskilda omständigheter. En förutsättning för att kompensation 
för mervärdeskatt till bostadsbyggnadsföretag skall utgå är nämligen 
att företagen påbörjades före utgången av år 1974 och färdigställs un
der år 1975. Ett betydande antal lägenheter som annars skulle ha påbör
jats under år 1975 påbörjades därför år 1974. Nedgången i 1975 års 
påbörjande representerar således en nedgång som normalt skulle ha 

fördelats på två år. Påbörjandet under år 1975 kan inte ses som ett ut
tryck för en sannolik produktionsvolym på längre sikt. 

Både flerfamiljhus och småhus lkrördes av nedgången i påbörjandet. 
Småhusandelen kan uppskattas till ca 70 % vilket innebär en viss ök
ning i jämförelse med år 1974. Denna ökning innebär att investcrings
volymen inte minskat lika mycket som antalet påbörjade lägenheter. För 
det första ökar den genomsnittliga lägenhctsstorlckcn i nyproduktionen 

till följd av den högre småhusandelen. Vidare är investeringskostnaden 
per rumsenhct högre i småhus än i flerfamiljshus, enligt SCB:s natio
nalräkcnskapsstatistik i genomsnitt under den senaste femårsperioden 
drygt 15 % högre. 

Den genomsnittliga lägenhetsstorlcken har fortsatt att öka även i den 
produktion som har färdigställts år 1975. Det genomsnittliga antalet 
rumsenheter per lägenhet - exkl. lägenheter i specialbostäder - be
räknas till 4,7, en ökning med 0,2 sedan föregående år. Betydande skill
nader mellan småhus och flerfamiljshus i fråga om genomsnittligt rums
antal och genomsnittlig lägcnhetsyta finns också under år 1975. An
delen lägenheter om fyra eller flera rum beräknas bli ca 90 0b i småhu
sen och ca 9 % i flerfamiljshusen. Den genomsnittliga lägenhetsytan kan 
preliminärt anges till ca 120 kvadratmeter i småhusen och 64 kvadrat
meter i flerfamiljshusen. 

Av de färdigställda lägenheterna i småhus var ca 95 % avsedda att 
upplåtas med äganderätt. I flerfamiljshusen var ca 87 % av lägenhe
terna avsedda att upplåtas med hyresrätt och ca 13 % med bostadsrätt. 

De reformer av bostadsfinansieringen som fastställdes av riksdagen i 
slutet av år 1974 har inneburit väsentligt förändrade förutsättningar för 
planeringen av det framtida bostadsbyggandets inriktning. Ett huvudmål 

vid 1974 års förändringar av bostadsfinansieringen var, som jag redan 
har nämnt, att i görlig mån likställa olika besittningsformcr i fråga om 

kapitalkostnader. Detta· syfte har tillgodosetts genom utformningen av 

de statliga räntesubventionerna. 
Räntesubventionerna är knutna till bostadslån och bottenlån inom lå

neunderlaget. För småhus var låneunderlaget tidigare begränsat genom 
en särskild maximiregel. Låneunderlaget för småhus över en viss storlek 
understeg därvid regelmässigt pantvärdet. I dessa fall har en del av bot
tenlånet således inte omfattats av räntesubventionerna. Det har medfört 
högre kapitalkostnader för småhus som upplåts med hyres- eller bo

stadsrätt än för småhus som bebos av ägaren när hänsyn tas till skatteef-
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fckterna för småhusägaren. Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 
1975/76: 30, CU 1975/76 :4, rskr 1975/76: 40) att den särskilda begräns
ningen av låneunderlaget vid nybyggnad av småhus skall tas bort. Här
igenom kommer låneunderlaget för småhus i nybyggnadsfall att över
ensstämma med pantvärdet. Förutsättningarna att upplåta småhus med 
hyres- eller bostadsrätt förbättras därigenom. 

Också vid nybyggnad av flerfamiljshus översteg pantvärdct tidigare i 
vissa fall låneunderlaget. Skillnaden hänförde sig till belopp för bl. a. 
markkostnader till följd av gott läge samt sancringskostnadcr. Rege
ringen har under år 1975 beslutat att dessa belopp får räknas in i låne
underlaget från den 1 juli 1975. Hiirigencim omfattas även läges- och 
saneringstillägg av räntesubventioner. 

Kapitalkostnadsvillkoren för olika besittningsformer utjämnas också 
till följd av förändringar beträffande finansieringen av byggnadskredit
kostnader och skyddsrum. Till dessa förändringar återkommer jag i det 
följande. 

Kapitalkostnadsvillkoren i nyproduktionen - inberäknat skatteeffek
ten för småhusägare - kan därför inte längre anses styra valet av besitt

ningsform, hustyp eller genomsnittlig lägenhetsstorlek för resp. hustyp 
i någon avgörande utsträckning. Bostadsföretagen bör nu ha förutsätt
ningar att erbjuda både ändamålsenliga och varierat utformade bostä

der i såväl flerfamiljshus som småhus med olika besittningsformcr. Det 
bör sålunda finnas betydande möjligheter att ta till vara flerfamiljs

husets kvaliteter i större utsträckning än tidigare genom t. ex. annan 
utformning och utrustning av lägenheter, hus och yttre miljö. I sam
manhanget vill jag erinra om att bostadsstyrclscn och statens planverk 

har fortlöpande uppdrag att vidta åtgärder för att främja expcriment
verksamhet i bostadsbyggandet i enlighet med de riktlinjer härför som 
angetts av statsmakterna (prop. 1972: 1 bil. 13, CU 1972: 9, rskr 1972: 
98). Dessa riktlinjer innebär bl. a. att bostadsstyrclsen bör medge un
dantag från tillämpade bclåningsregler i fråga om projekt av experi
mentkaraktär om de bedöms vara ändamålsenliga och ekonomiskt för
delaktiga. 

Jag vill i sammanhanget också beröra frågan om skyddsrumskostna
dernas finansiering i bostadsbyggandet. Riksdagen har i år fattat beslut 
om nya riktlinjer för skyddsrumsbyggandcts planering och finansiering 
(prop. 1975: 21, FöU 1975: 17, rskr 1975: 174). Beslutet innebär bl. a. 

en områdcsvis planering och ett övertagande från statens sida av kost

naderna för de skyddsrum som avser basfäder i såväl flerfamiljshus 
som småhus. F. n. gäller inte skyldighet att bygga skyddsrum för små

hus. De nya reglerna skall genomföras senast den 1 juli 1979. En särskild 
kommitt~ förbereder genomförandet av reformen. 

Som chefen för försvarsdepartementet anfört tidigare i dag är det 
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angeläget att vid tidigare tidpunkt än den nyss angivna lyfta av bostads
konsumenterna kostnaderna för uppförandet av skyddsrum. Då de av 
chefen för försvarsdepartementet framförda förslagen har betydelse för 

bostadslångivningcn anser jag det lämpligt att i detta sammanhang 
redovisa huvuddragen av förslagen. 

Det är angeläget att söka begränsa antalet nytillkommande skydds
rumsplatser på det sätt som man syftar till i det nya plancringssystcmet. 
Bl. a. bör de normer för beräkning av behovet av skyddsrum som avses 
gälla i det nya systemet kunna tillämpas i viss mån redan innan de be
slutade ändringarna i civilförsvarslagen rörande skyddsrum träder i 

kraft. Vidare kan man i vissa fall redan på ett tidigt stadium i kommu
nernas arbete med skyddsrumsplancrna se att byggandet av vissa skydds
rum bör anstå i avvaktan på att planeringen har slutförts. 

Enligt gällande civilförsvarslag får länsstyrelsen medge undantag från 
bestämmelserna om normalskyddsrum, om det kan ske utan att skäliga 
anspråk på skydd efterges. Denna bestämmelse bör tillämpas enligt nyss 
angivna riktlinjer och avse områden där det redan finns god tillgång 
på skyddsrumsplatser. Det bör således finnas förutsättningar för att 
efter prövning i varje sli.rskilt fall i viss omfattning kunna ge dispens 
från skyldighet att anordna skyddsrum i nya bostadshus. 

I de fall när skyddsrum skall tillkomma· i bostadshus bör staten ta 
över de specifika merkostnader som uppkommer för att anordna skydds
rum. Bidraget bör utgå efter schablonberäkning och avse flerfamiljsbus

byggande som erhåller preliminärt beslut om bostadslån efter den 1 
januari 1976. Följande ordning föreslås därvid böra gälla. Vid prelimi
närt beslut om bostadslån bör hänsyn tas till specifika kostnader för 
eventuellt skyddsrumsbyggande. Dessa kostnader bör sedan frånräknas 
låneunderlaget vid det slutliga lånebeslutet, varefter det särskilda bi
dagct kan betalas ut. Med denna uppläggning tryggas behovet av kre
diter under byggnadstiden. 

F. n. finns det drygt 200 000 halvmoderna och omoderna lägenheter i 
flerfamiljshus. Antalet sådana lägenheter har minskat med mer än 
100 000 sedan år 1970. Minskningen beror i viss utsträckning på riv

ningar men också på att ett betydande antal omoderna och halvmodcrna 

lägenheter har moderniserats och sammanslagits. Moderniscringsverk
samheten bar varit särskilt omfattande under de senaste åren. Ar 1975 
kan ca 15 000 lägenheter beräknas ha blivit moderniserade, en ökning 
med ca 9 000 lägenheter i jämförelse med år 1974. Under 1970-talets 

första år moderniserades endast 1 500-2 000 lägenheter årligen. ök
ningen av modcrniseringsvcrksamheten är i hög grad en följd av stats
makternas ekonomiska stöd. Bl. a. utgår för tiden 1 juli 1973-31 de
cember 1975 s. k. initialstöd med 20 % av ombyggnadskostnaden, dock 

högst 6 000 kr. per lägenhet. 
Moderniseringsvcrksamheten bör även framdeles stimuleras genom 
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åtgärder från statsmakternas sida. Jag har därför för avsikt att på 
grundval av förslag i boende- och bostadsfinansieringsutredningarnas 

tidigare nämnda slutbetänkanden föreslå regeringen att en proposition 
om det s. k. ingångsvärdet vid statligt belånade ombyggnader av fler
familjshus föreläggs riksdagen under våren 1976. De åtgärder som 
kommer att föreslås syftar bl. a. till att ersätta initialstödet. Modernise
ringsverksamheten bör därför även framdeles kunna vara omfattande. 

I fråga om kredit/ örsörj11inge11 träffade delegationen för bostadsfi

nansiering även år 1975 överenskommelse med bankerna om byggnads
krediter till det statligt belånade bostadsbyggandet. Under året har en
dast mindre störningar i försörjningen med byggnadskrediter inträffat. 
Svårigheterna har i huvudsak gällt vissa ombyggnadsfall och berott på 
bankernas tveksamhet om låntagarnas ekonomiska stabilitet eller för
måga att genomföra byggnadsföretagen. 

När det gäller försörjningen med långfristiga fastighetslån träffade de

legationen även år 1975 överenskommelse med bankerna i syfte att för

bättra avlyftssituationen. överenskommelsen innebar att bankerna åtog 
sig att under året bidra med ca 4 miljarder kr. till finansieringen av fär
diga bostadsfastighctcr. Avlyftssituationen har också förbättrats avsevärt 

under år 1975. 
Till förbättringen bidrog, förutom överenskommelsen om köp av bo

stadsobligationer, också den ändrade relationen mellan räntor på långa 

och korta krediter, vilken ökade möjligheterna att sälja bostadsobligatio
ner. Riksdagens nyligen fattade beslut om ändring av reglerna för beräk
ning av låneunderlag i fråga om bostadsliin för nybyggnad av småhus 
kommer även att kunna bidra till en förbättring av avlyftssituationen. 
Staten kommer nämligen därigenom att svara för en del av utlåningen 

som tidigare låg på bottenlåneinstitutcn. 
Nyligen har vidare möjligheterna att erhålla Iiin för byggnadskrcdit

kostnader, som uppkommer före utbetalningen av bostadslånet, förbätt
rats i fråga om hus som upplåts med bostads- och hyresrätt. De nya 
reglerna innebär att byggnadskreditkostnader får beaktas till fullo vid 
låncunderlagsbcräkningen. Eventuellt kvarvarande avlyftssvårigheter 
kommer därför inte att vara till någon påtaglig nackdel. Genom att 
vissa byggnadskreditkostnader, som förut inte beaktades vare sig i lå

neunderlaget eller i pantvärdet, nu får ingå i låneunderlaget och därmed 
omfattas av räntebidragen kan kapitalkostnaderna sänkas. Sänkningen 

kan beräknas uppgå till 3-5 kr. per kvadratmeter lägcnhetsyta och år. 
Boende- och bostadsfinansieringsutrcdningarna har behandlat bo

stadsfinansieringens former i betänkandet (SOU 1975: 12) Totalfinansie
ring. Betänkandet och remissyttrandena däröver har överlämnats till 
1968 års kapitalmarknadsutrcdning för kännedom i samband med utred
ningens fullgörande av sitt uppdrag. 

Enligt bl. a. låneunderlagsgruppens undersökningar kan priserna inom 
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bostadsbyggandet - mätta som byggnadskostnaderna per kvadratmeter 
lägenhetsyta i statligt belånade bostadshus - beräknas ha ökat med i 
genomsnitt inemot 9 % under år 1975. Låneunderlags- och pantvärde
nivån har därför höjts i motsvarande utsträckning genom en uppräkning 

av tidskoefficienten med inemot 9 % fr. o. m. den 1 januari 1976. 
Enligt beslut av 1974 års riksdag utgår kompensation för mcrvärdc

skatt för hus som färdigställdes år 1974 liksom för hus som påbörjades 
år 1974 om de färdigställs senast år 1975. Härigenom har kostnadsök
ningarna inom bostadsbyggandet begränsats för stora delar av 1974 och 

1975 års färdigställande. Kompensationen innebär en sänkning av bygg
nadskostnaderna med omkring 9 % . 

Såvitt nu kan bedömas har hyrorna stigit relativt starkt under år 1975, 
framförallt på grund av de ökade kostnader för drift, underhåll och 
bränsle. Hyrcsutvecklingcn torde dock inte ha avvikit påtagligt från den 
allmänna prisutveeklingen. Hyresstegringarna har begränsats av det nya 
räntebidragssystemct. För många hushåll med bostadstillägg ökar till
läggcn nlir hyran ökar. Det statliga stödet till energibesparande åtgärder 
inom bostadsbeståndet bör vidare kunna medverka till att uppvärm
ningskostnaderna begränsas. För innevarande budgetår har sammanlagt 
450 milj. kr. anvisats för detta ändamål. 

Driftkostnaderna har nu n~tt sådan storlek att de i många fall över
stiger kapitalkostnaderna. Det beror på dels att kapitalkostnaderna har 
sänkts genom åtgärder inom finansieringssystemet, dels att driftkost

naderna inkl. underhåll och uppvärmning stiger i snabbare takt än 
tidigare. Strävandena att begränsa boendckostnadsutvecklingen måste 
därför i framtiden i högre grad än vad som skett hittills ta sikte på att 
begränsa driftkostnaderna. Enligt vad jag har erfarit har såväl de bo
stadsförvaltande företagen som byggforskningen inriktat sina ansträng
ningar på driftkostnadsproblcmen. Också bostadsstyrelsen har påbörjat 
ett arbete som syftar till att belysa driftkostnadsproblcmen. Det gäller 
bl. a. frågan om olika byggnadsdclars livslängd och deras andel av fas
tighetsomkostnadcrna i ett längre tidsperspektiv. 

Jag övergår nu till frågan om bostadsbyggnadsplanen. Den vid 1975 
års riksmöte antagna bostadsbyggnadsplanen för år 1976 omfattar en 

ram om 8 375 000 kvadratmeter våningsyta för beslut om bostadslån till 

nybyggnad av bostäder jämte lokaler. För bostäder beräknas ramen om
fatta 7 820 000 kvadratmeter. Med nuvarande produktionsinriktning 

medger ramen lånebeslut för ca 71 500 lägenheter. För lokaler, inkl. 
förskolor och fritidshem, har 555 000 kvadratmeter beräknats. 

Planen omfattar vidare en ram om 8 000 lägenheter för beslut om 
byggnadstillstånd för bostadsbyggande utan statliga lån. Av denna ram 
har, som jag redan har nämnt, 1 500 lägenheter i småhus tagits i an

språk för påbörjande redan under år 1975. De båda ramarna ger således 
utrymme för ett bostadsbyggande om ca 78 000 lägenheter under år 
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1976. För ramarna gemensamt tillkommer en projektreserv om 10 000 
lägenheter jämte lokaler som byggs med stöd av statliga lån. 

Under senare år har påbörjandet understigit det utrymme för bostads
byggande som ramarna har medgett. 1976 års påbörjande torde enligt 
föreliggande uppgifter inte medföra någon förändring i detta avseende. 
Ramen för beslut om bostadslån bör dock dimensioneras så att den ger 
utrymme för en ökning av bostadsbyggandet över de senaste årens nivå. 
Jag vill också peka på behovet av att ramarna ger utrymme för det av
sevärt ökade byggandet av daghem och fritidshcm som kan förväntas 
de närmaste åren. I det sammanhanget vill jag nämna att åtgärder vid
tagits som underlättar kommunernas möjligheter att få bottenlån för 
bl. a. förskolor och fritidshem när kommunerna själva står som lån

tagare för dessa. 
Med hänsyn till att ramen bör ge utrymme för ett ökat byggande och 

att ramarna till större delen redan har fördelats på kommunerna föreslår 
jag inte någon ändring i den preliminärt fastställda planen för år 1976. 
Bostadsbyggnadsplanen bör vidare ge utrymme för en produktion som 
kan bedömas vara nödvändig på fängre sikt. Jag förordar därför att bo

stadsbyggnadsplanen för åren 1977 och 1978 får samma omfattning som 
den för år 1976 med undantag för att planen för åren 1977 och 1978 
inte bör inrymma någon projektreserv. 

I anslagsframställningen för budgetåret 1976/77 har bostadsstyrelsen 

föreslagit att den särskilda delramen för nybyggnad av lokaler i vissa 
äldre bostadsområden slopas. Med hänsyn till bl. a. att långivningen hit
tills varit av ringa omfattning biträder jag bostadsstyrelsens förslag. 

Sedan år 1973 har riksdagen bemyndigat regeringen att ta i anspråk 

outnyttjade delar av nybyggnadsramarna för ombyggnads- och förbätt
ringsverksamhet. Utgångspunkten för utbytet har varit att ombyggnad 
av två lägenheter genomsnittligt kräver samma investeringsutrymmc 
som nybyggnad av en lägenhet. I anslagsframställningen för budgetåret 
1976177 har bostadsstyrelsen föreslagit att ny- och ombyggnadsramarna 
skall kunna utbytas mot varandra och att styrelsen medges att göra 
utbytet. 

Med hänsyn till att frågan om ramsystemet för ny- och ombyggnads
vcrksamhcten bereds i regeringens kansli är jag f. n. inte beredd att för
orda styrelsens förslag. Regeringen bör däremot som hittills kunna göra 

nämnda utbyte. 
Medelsramen för beslut om bostadslån till nybyggnad under år 1976 

beräknar jag enligt följande sammanställning. De av bostadsstyrelsen 
angivna lånebeloppen har räknats upp med h1insyn till dels riksdagens 
nyligen fattade beslut i fråga om låneunderlag vid nybyggnad av små

hus, dels den höjning av låneunderlags- och pantvärdenivån som rege
ringen nyligen har fastställt. 

7 Riksdagen 1975/76. I saml. Nr 100. Bil. 14 
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Antal Genomsnittligt Totalt låne-
lägenheter lånebelopp (kr.) belopp 

(milj. kr.) 

Lån för flerfamiljshus 25 000 37 400 935 
Lån för småhus 46 500 52400 2435 

Summa 71500 3 370 

Regeringen bör utverka riksdagens bemyndigande att vidga medclsra
men dels vid sådana ändringar i fråga om de genomsnittliga lånebelop
pen som kan bli en följd av ändringar i produktionsinriktningen, låneun
derlagsnivån m. m., dels om projektreserven tas i anspråk. 

Medelsramen för beslut om lån för ombyggnad och räntebärande 
förbättringslån har preliminärt fastställts till 270 milj. kr. för år 1976. 
Med hänsyn till den ökade ombyggnadsverksamheten och till prissteg
ringarna inom bostadsbyggandet föreslår jag att ramen fastställs till 
325 milj. kr. för år 1976. För år 1977 bör ramen fastställas till samma 
belopp. 

Den särskilda ramen för beslut om höjning av låneunderlaget för kul
turhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse är preliminärt fastställd till 10 
milj. kr. för år 1976. Med hänsyn till den stigande efterfrågan på denna 
stödform bör ramen för år 1976 vidgas till 15 milj. kr. Även för år 1977 
bör ramen fastställas preliminärt till 15 milj. kr. 

Regeringen bör utverka riksdagens bemyndigande att vidga medelsra
marna för sådan ökning av ombyggnads- och förbättringsverksamheten 
som behövs av sysselsättningsskäl. Därjämte bör, som jag har anfört ti
digare, ramarna få ökas i den mån ramarna för nybyggnad inte utnytt
jas. 

Anslaget till lånefonden för nästa budgetår beräknar jag till 1 660 
milj. kr. 

Jag går nu över till att behandla vissa lånefrågor. 
Hyresjörlustlån kan enligt gällande bestämmelser utgå för sådana för

luster som har uppkommit under åren 1971-1976. Även om det, som 
jag tidigare har nämnt, blivit en viss förbättring av uthyrningssituatio
nen under år 1975 kommer problemen med tomma lägenheter att finnas 
linnu under ett antal år. Med hänsyn härtill och till bostadsföretagens 
och kommunernas behov av att veta sina planeringsförutsättningar för 
de närmaste åren förordar jag att hyrcsförlustlån får utgå även för år 

1977. 
I anslagsframställningen för budgetåret 1976177 har bostadsstyrelsen 

föreslagit att hyresförlustlån skall kunna utgå även för öppna bilplatscr 
som är avsedda för de boende. Med hänsyn till att uthyrningssituationen 
för öppna bilplatser i allt väsentligt beror på uthyrningssituationen för 
bostäder och lokaler i området har jag för avsikt att föreslå regeringen 
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en ändring av bestämmelserna för hyresförlustlångivningen med den av 
bostadsstyrelsen föreslagna innebörden. 

Bostadsstyrelsen har också tagit upp frågan om samråd mellan läns

bostadsnämnd och lantbruksnämnd i vissa fall. Enligt bostadsfinansie
ringsförordningcn skall länsbostadsnämnden i regel inhämta yttrande 
från lantbruksnämnden om ansökan avser byggnadsföretag på jord

bruksfastighet. Med hänsyn till att kommunerna numera skall svara för 
vissa förlustrisker i fråga om lån för småhus som skall bebos av låntaga
ren anser bostadsstyrelsen att samrådet mellan länsbostadsnämnden och 
lantbruksnämnden inte längre har någon funktion. 

Kommunernas ställningstagande mot bakgrund av sitt ansvar för för· 
lust på bostadslån för småhus är helt avgörande för låneprövningen i 
dessa fall. Kommunernas kreditriskprövning förutsätts därvid bl. a. ske 
mot bakgrund av bebyggelsens lämplighet. Man bör kunna utgå från att 
kommunerna vid denna prövning tar vederbörlig hänsyn till de jord
brukspolitiska förutsättningarna. De fall i övrigt där samråd mellan 
nämnderna behövs torde vara få. Jag förordar därför att bestämmelsen 
om obligatoriskt samråd mellan länsbostadsnämnd och lantbruksnämnd 

upphävs. 
Jag vill vidare erinra om den av riksdagen år 1967 beslutade försöks

verksamheten med lån för förvärv av egnahem i vissa fall (prop. 
1967: 100, SU 1967: 100, rskr 1967: 265). Långivningen anknyter i hu
vudsak till den verksamhet med inlösen av egnahemsfastigheter som be
drivs av arbetsmarknadsstyrelsen i de fyra nordligaste länen och som 
avser att ge stöd åt egnahemsägare som till följd av arbetslöshet måste 
flytta från orten. Ar 1971 beslöt riksdagen (prop. 1971: 1 bil. 13, JnU 
1971: 3, rskr 1971: 56) att verksamheten med inlösen av egnahem, vil
ken ditintills hade bedrivits som försöksverksamhet, skulle fortsätta som 
ett permanent inslag i de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Nya be
stämmelser för sistnämnda verksamhet infördes samtidigt i arbetsmark
nadskungörelsen (ändring 1971: 448). Även om ifrågavarande låneverk
samhet har haft blygsam omfattning - sedan år 1968 har beviljats to
talt 44 lån till ett sammanlagt belopp av ca 932 000 kr. - anser jag att 
den bör fortsätta, i vart fall så länge inlösenverksamheten pågår. Lån
givningen bör liksom inlösenverksamheten i fortsättningen ha permanent 
karaktär. Vissa jämkningar bör också göras i bestämmelserna för denna 

långivning i syfte att anpassa dem till nuvarande regler i fråga om egen 

kapitalinsats och kommunal borgen vid bostadslångivningen. 
Beträffande belåningen av integrerade serviceanläggningar vill jag 

erinra om de beslut som fattades vid 1972 års riksdag (prop. 1972: 72, 
CU 1972: 28, rskr 1972: 201) och vid 1974 års riksdag (prop. 1974: 1 
bil. 14, CU 1974: 14, rskr 1974: 87). Enligt det förstnämnda beslutet får 
skollokaler som ingår i en anläggning för boendeservice under vissa för
utsättningar inräknas i låneunderlaget för bostadslån. Ett villkor är att 
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anläggningen till övervägande del består av andra servicelokaler än 
skollokaler. För att bl. a. främja samutnyttjande av lokaler kan, efter 
beslut av 1974 års riksdag, undantag medges från detta villkor om en 
betydande del av skollokalerna utformas så att de kan bli till påtaglig 
nytta för de boende inom ett område. Belåningen bcgriinsas emellertid 
till de samutnyttjade utrymmena. Samutnyttjade skollokaler, såsom skol
matsal, bibliotek, tecknings- och slöjdutrymmen, samlings- och gym
nastiksalar, får sålunda inräknas i låneunderlaget för bostadslån, medan 
övriga skollokaler får finansieras i annan ordning. 

Enligt de riktlinjer som angavs i prop. 1972: 72 fattas beslut om bo
stadslån till skollokaler under en övcrgångstid av regeringen i avvaktan 

på erfarenheter av långivningen. 
Bostadsstyrelsen föreslår i sin anslagsframställning för budgetåret 

1976/77 att beslutanderätten i fråga om skollokaler i anläggningar för 
boendeservice skall föras över från regeringen till länsbostadsnämn

derna. 
Betydande erfarenheter har enligt min mening nu vunnits av ifrågava

rande lånchantcring. Beslut om att skollokaler får räknas in i låneunder
laget eller i pantvärdct har nu fattats i drygt 40 ärenden. Erfarenheterna 
av verksamheten är också på det lokala planet goda. De färdigställda an
läggningarna har på ett verksamt sätt bidragit till att förbättra servicen i 
bostadsområdena. 

Mot denna bakgrund anser jag att beslut om att inräkna skollokalerna 
i låneunderlaget för bostadslån nu kan föras över från regeringen till lå
nemyndigheterna. Med hänsyn till den pågående översynen av den bo
stadspolitiska administrationen - innefattande bl. a. överväganden om 
ansvarsfördelningen mellan central, regional och lokal nivå - bör be
slutanderätten tills vidare ligga hos bostadsstyrelscn. Jag kommer senare 
att föreslå regeringen en ändring av bestämmelserna med denna in

nebörd. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

J. uttala sig för en bostadsbyggnadsplan för år 1976 med den 
omfattning och fördelning jag har förordat, 

2. medge att ramen för beslut om bostadslån till nybyggnad un

der år 1976 fastställs till 8 375 000 m2 våningsyta, motsvarande 
ett beräknat antal lägenheter av 71 500 jämte lokaler som om

fattas av låneunderlag och pantvärde för bostadslån, 
3. medge att ramarna för bostadslån och byggnadstillstånd för 

nybyggnad under år 1976 får tas i anspråk för ombyggnads
och förbättringsverksamhet i den mån de inte utnyttjas helt för 
sitt ändamål, 

4. medge att ramen för beslut om bostadslån till nybyggnad un
der vart och ett av åren 1977 och 1978 får samma omfattning 

som den under 2 föreslagna ramen för år 1976, 
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5. medge att regeringen meddelar bestämmelser om projektreserv 

för år 1976 i enlighet med vad jag har förordat, 

6. medge att beslut om bostadslån till nybyggnad meddelas intill 

ett belopp av 3 370 000 000 kr. under år 1976, 

7. medge att beslut om bostadslån till ombyggnad samt räntebä

rande förbättringslån under vart och ett av åren 1976 och 1977 

meddelas intill ett belopp av 325 000 000 kr., 

8. medge att beslut om höjt låneunderlag för kulturhistoriskt vär

defull bostadsbcbyggclsc under vart och ett av åren 1976 och 

1977 meddelas intill ett belopp av 15 000 000 kr., 

9. bemyndiga regeringen att under de förutsättningar som har 

angetts i det föregående besluta om ändring av de under 6, 7 
och 8 upptagna ramarna, 

10. medge att längivningen avseende kostnader för outhyrda lä
genheter får avse även hyresförlustcr som uppkommer under 

år 1977, 

11. godkänna att bestämmelsen om obligatoriskt samråd mellan 

länsbostadsnämnd och lantbruksnämnd upphävs, 

12. godkänna vad jag har förordat i fråga om förvärv av egnahem 

i vissa fall, 

13. till Lånefonden för bostadsbyggande för budgetåret 1976/77 

anvisa ett investcringsanslag av 1 660 000 000 kr. 

IV: 12. Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 

1974/75 Inkomst 123 845 Behållning 12 963 710 

1975/76 Anslag 1 000 

1976/77 Förslag 1 000 

Från fonden bestrids utgifter för lån för anskaffning och förnyelse av 

inventarier i bostad, som är avsedd att uthyras i möblerat skick och till

godose ett mera kortvarigt behov av bostad för ensamstående person eller 

annat mindre hushåll. Lån kan beviljas bolag, förening eller stiftelse som 

svarar för inredning av sådan bostad. Lån kan beviljas intill 1 800 kr. 

per rum. Lånebestämmelserna finns i kungörelsen (1959: 371) om lån 

från lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder (omtryckt 1973: 

328). 

Bostadsstyrelsen 

Bostadsstyrelscn föreslår att anslaget för budgetåret 1975/76 uppförs 

med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Vid utgången av budgetåret 1974/75 utestod i form av inventarielån 

ett totalt belopp av 33,5 milj. kr. 

Under budgetåret 1974175 utbetalades lån till ett totalt belopp av 
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2 386 400 kr., och till fonden inflöt i form av amorteringar och inlösen 
av lån 2 506 215 kr. Vid budgetårets utgång fanns en behållning på an
slaget av 12 963 710 kr. Av detta belopp var 403 200 kr. bundna genom 
ett beslut om lån som ännu inte var utbetalat. 

Styrelsen räknar med en långivning omfattande högst ca 1 000 rum 
under vart och ett av budgetåren 1975/76 och 1976/77. Det totala låne
beloppet per budgetår kan beräknas till 1,8 milj. kr. Av styrelsens an
slagsberäkning framgår bl. a. att inflytande amorteringar är större än 
den beräknade långivningcn. Det behövs därför endast ett formellt anslag 
för budgetåret 1976/77. 

Föredraganden 

Jag biträder bostadsstyrelsens förslag beträffande anslaget till före
varande lånefond. Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder för bud

getåret 1976/77 anvisa ett invcsteringsanslag av 1 000 kr. 

IV: 13. Lånefonden för kommunala markförvärv 

1974/75 Utgift 78 479 328 Behållning 141607 362 

1975/76 Anslag 150 000 000 
1976/77 Förslag 175 000 000 

Lånebestämmelserna finns i kungörelsen (1968: 227) om markför
värvslån till kommun (ändrad senast 1975: 221). Dessa bestämmelser in
nebär i korthet att kommun kan erhålla lån av statsmcdel för förvärv av 
dels sådan fast egendom i område utan samlad äldre bebyggelse (exploa
teringsområde) som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för 
tätbebyggclse eller därmed sammanhängande anordning, dels sådan fast 
egendom i område med samlad äldre bebyggelse (saneringsområde) som 
efter ny- eller ombyggnad till större delen skall utnyttjas för bostadsän

damål. 

Bostadsstyrelsen 

Ansökningar avseende förvärv under år 1974 har inkommit från 88 
kommuner med ett totalt belopp av 217 milj. kr., varav 118 milj. kr. av
ser förvärv i exploateringsområden och 99 milj. kr. förvärv i sanerings

områden. 
Jämfört med år 1973 har det sökta beloppet avseende förvärv under 

år 1974 ökat med totalt 87 milj. kr., varav 17 milj. kr. avser förvärv 
inom exploateringsområdcn och 70 milj. kr. förvärv inom saneringsom

råden. 
Styrelsen har beviljat lån med 131 milj. kr. Av lånen avser 96 milj. kr. 
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förvärv inom exploateringsområden och 35 milj. kr. förvärv inom sanc

ringsområden. 

Det vanligaste avslagsskälet vid beslut om lån till förvärv inom sane

ringsområden iir att fastigheterna skall användas för annat än huvudsak

ligen bostadsändamål - i regel trafikändamål. Vid förvärv av några 

större saneringsobjekt har kommunernas planer för den framtida an

vändningen inte varit fastställda, varför lån avslagits med hänvisning till 

osäkerheten om den framtida användningen. 

Styrelsen har vid den praktiska hanteringen av låneansökningarna 

funnit, att avgränsningen till bostadsändamål för fast egendom i områ

den med samlad äldre bebyggelse är svår att göra. Med hänsyn härtill 

och med hänvisning till riksdagens uttalanden 1973 (CU 1973: 18 och 

19) att hjälpmedlen för en aktiv kommunal markpolitik borde sam

ordnas dels inbördes i lagstiftningen, dels med nya uttryck för samhäl

lets mark- och bostadspolitiska målsättningar, anser styrelsen att kun

görelsen om markförvärvslån till kommun bör utvidgas beträffande ända

målsbestämningcn för sancringsfastigheter så att begränsningen till bo

stadsändamål endast bör avse sådan fast egendom som behöver rustas 

upp. Detta skulle innebära att för fastigheter i sancringsområde - med 

undantag för fast egendom som behöver rustas upp - kommer samma 

ändamålsbcgränsning som för fastigheter i exploateringsområdc att 

gälla, dvs. att det skall vara fråga om sådan fast egendom som med hän

syn till den framtida utvecklingen krävs för tätbcbyggclse eller därmed 

sammanhlingande anordning. 

Styrelsen föreslår också att beslutanderätten beträffande markför

värvslån förs över från bostadsstyrelsen till länsbostadsnämndcrna. Sty

relsen anser detta vara möjligt eftersom rätt omfattande erfarenheter 

har erhållits beträffande handHiggningen av dessa lån. Enligt styrel

sen kan mtwga fördelar erhållas genom en sådan överflyttning. Visst 

dubbclarbctc, som nu sker vid handläggningen rörande bl. a. markpris

prövningen försvinner. Länsbostadsnämnderna skulle vidare redan innan 

förvärven är gjorda med kommunerna kunna diskutera bl. a. möjlighe
ten att erhålla markförviirvslån för planerade markförvärv. Styrelsens ar

betsinsatser på det markpolitiska området skulle också kunna inriktas 

mera på mctodutvecklingsfrågor, information och rådgivning till läns

bostadsnämnder och kommuner. Fördelningen av tillgängliga låneme

del på fan skulle enligt styrelsen inte utgöra något problem. 

Enligt de kommunala bostadsbyggnadsprogrammen för progwmpc

riodcrna 1973-77, 1974-78 och 1975-79 var andelen lägenheter på 

kommunägd mark 67, 64 resp. 65 %. Andelen lägenheter i flerfamiljs

hus belägna på kommunägd mark i exploateringsområden var 81 % för 

perioden 1974-78 och 80 cio för perioden 1975-79. Motsvarande an

delar i saneringsområden var 40 resp. 42 % . Andelen lägenheter i småhus 

belägna på kommunägd mark var för de båda programperioderna 62 

resp. 64 %. 
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Under den senaste programperioden har således inga större föränd

ringar skett i fråga om andelen lägenheter på kommunägd mark. En ti

digare minskning av andelen synes dock ha upphört. 

Av departementschefcns uttalanden i prop. 1974: 150 (s. 384) an

gående markvillkorets inverkan på medelsbehovet för markförvärvslåne

fonden framgår att anslaget får prövas mot bakgrund av bl. a. redovi

sade behov. 

Medelsbehovet synes enligt styrelsen f. n. vara svf1rbc<lömt. Kommu

nernas nya möjligheter att överta inteckningslån och utge köpeskillings

reverser som inte inkräktar på den underställningsfria lånerätten, för

kortningen av amorteringstiden på markförvärvslån till sju år samt infö

randet av markvillkoret kan förväntas påverka kommunernas benägen

het att såväl förvärva mark som söka markförvärvslån. 

Styrelsen anser det dock väsentligt att statsmakterna bistår kommu

nerna med lånemöjligheter i den utsträckning som kan komma att kdi

vas för att kommunerna skall kunna fullfölja intentionerna med mark

villkoret. 

Styrelsen bedömer med hänsyn härtill en utlåningskapacitet i markför

värvslånefonden på 225 milj. kr. som nödvändig. Under budgetåret 

1976177 beräknas fonden tillföras 45 milj. kr. i amorteringar, varför an

slagsbehovet till fonden under budgetåret 1976/77 kan berliknas till 180 

milj. kr. 

Föredraganden 

Införandet av markvillkoret medför, som jag har framhållit i bl. a. 

1975 års budgetproposition, att kommunernas möjligheter att finan

siera markförvärv bör förbättras. I detta syfte har kommunallagarna 

ändrats så att kommun skall kunna överta lån i förvärvad egendom och 

genom köpeskillingsrevers uppta lån från säljaren utan att detta skall 

inkräkta på utrymmet för kommunernas underställningsfria lånerlitt. 

Också markförvärvslånefondens utlåningskapacitet har vidgats genom 

successivt ökade anslag och genom att markförvärvslånefonden tillförs 

allt större amorteringar som kan användas för ny utlåning. 

Det föreligger ännu inte tillräckliga erfarenheter av markvillkorets ef

fekter på de kommunala markförvärven. Inte heller beträffande kom

munernas ökade möjligheter att lånefinansiera kommunala markförvärv 

finns det ännu några större praktiska erfarenheter. Några bestämda slut

satser i fråga om dessa nya förutsättningars inverkan på behovet av 

markförvärvslån kan därför inte dras ännu. Anslagen till markförvärvs

lånefonden får som hittills prövas mot i första hand redovisade behov. 

Vid bedömningen av de behov av markförvärvslån som bostadsstyrel

scn redovisat bör hänsyn tas till tillämpningsområdet för markförvärvs

lån. Styrelsen har angett att en stor del av de ansökningar om lån för 

förvärv av saneringsfastigheter som avslagits avsett förvärv för annat 
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än bostadsändamål eller förvärv av fastigheter vars framtida använd

ning inte varit känd vid beslutstillfället. 

Jag är på i huvudsak de grunder jag angav i 1975 års budgetpropo

sition inte beredd att förorda styrelsens förslag att vidga tillämpnings

området för markförvärvslångivningen till förvärv av bl. a. saneringsfas

tigheter som skall användas för annat ändamål än bostäder. Jag vill 

dessutom stryka under att markförvärvslångivningen när det gäller sane

ringsfastigheter i första hand bör avse de fastigheter som omfattas av 

markvillkoret, dvs. fastigheter som efter ny- eller ombyggnad med stöd 

av statliga bostadslån skall utnyttjas för bostadsändamål. 

Bostadsstyrelsens förslag att flytta beslut om markförvärvslån från 

styrelsen till länsbostadsnämnderna är jag inte beredd att förorda i av

vaktan på pågående utredningsarbcte beträffande den framtida bostads

politiska organisationen. 

Anslagsbchovet för nästa budgetår får således bedömas mot bakgrund 

av att tillämpningsområdet för markförvärvslångivningen inte bör vidgas. 

Med hänsyn till att utrymmet för kommunala markförvärv bör vidgas 

för att markvillkoret skall kunna tillämpas i avsedd omfattning förordar 

jag emellertid att anslaget för nästa budgetår ökas med 25 milj. kr. och 

alltså förs upp med 175 milj. kr. Tillsammans med inflytande amorte

ringar ger detta en utlåningskapaeitet av ca 220 milj. kr. under budget

året 197 6/77. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Lånefonden för kommunala mark/ örvärv för budgetåret 

J976/77 anvisa ett investcringsanslag av 175 000 000 kr. 

IV: 14. Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

2 600 000 

1 000 

1 000 

Behållning 16 401 000 

Från fonden utbetalas lån till nybyggnad, ombyggnad eller köp av 

samlingslokaler enligt kungörelsen (1973: 400) om statligt stöd till all

männa samlingslokaler (ändrad senast 1975: 485). En redogörelse för lå

nebestämmelserna har tidigare lämnats under anslaget Anordningsbi

drag m. m. till allmänna. samlingslokaler (B 9). Vidare utbetalas från 

fonden lån enligt kungörelsen (1957: 367) om statslån för anordnande 

av allmänna samlingslokaler m. m. (upphävd 1973: 400). 

För varje budgetår fastställs en ram för långivningen. Denna ram om

fattar också bidragsgivningen från anslaget B 9. Ramfrågan har behand

lats under sistnämnda anslag. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 14 Bostadsdepartementet 106 

Bostadsstyrelsen 

Vid ingången av budgetåret 1975/76 fanns en sammanlagd behållning 

- fondens kontanta medel inräknade - på anslaget av ca 16,5 milj. kr. 
Amorteringarna kan beräknas till ca 5 milj. kr. för vart och ett av bud
getåren 1975176 och 1976/77. 

Lån beviljade under ett budgetår antas bli utbetalda med en tredjedel 
imder följande budgetår och återstoden under det därpå följande bud
getåret. 

Vid utgången av budgetåret 1974175 fanns beviljade men ej utbetalda 
lån enligt 1957 års kungörelse till ett belopp av 10,4 milj. kr. Ca 3,4 
milj. kr. avser dock projekt som inte torde komma till utförande eller 
för vilka lån inte kommer att utbetalas. Återstoden torde bli utbetald 

tmder budgetåret 1975176. 
Av lån enligt gällande kungörelse beviljade under budgetåret 1974175 

beräknas 1,7 milj. kr. bli utbetalda under budgetåret 1975176 och 3,5 
milj. kr. under budgetåret 1976177. Under sistnämnda budgetår skulle 

också utbetalas en tredjedel av det under budgetåret 1975176 beviljade 
lånebeloppet, dvs. 4 milj. kr. 

Dessa beräkningar ger en total utbetalning av lån t. o. m. budgetåret 
1976/77 på (7,0+1,7+3,5+4,0 =) 16,2 milj. kr. Eftersom tillgängliga 
medel - behållningen på anslaget jämte inflytande amorteringar -
kan beräknas till väsentligt högre belopp behöver anslaget endast an
visas med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Föredraganden 

Jag biträder bostadsstyrclsen förslag. Jag hemställer att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Lånefo11de11 för allmänna samlingslokaler för budgetåret 

1976177 anvisa ett investeringsanslag av 1 000 kr. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 14 Bostadsdepartementet 107 

V FONDEN FÖR LÅNEUNDERSTÖD 

V: 10. Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 

1974175 Anslag 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

10 000 000 

14 000 000 
20 000 000 

Behållning 10 000 000 

Från anslaget, som anvisades första gången för budgetåret 1974175, ut

betalas lån enligt bestämmelserna i kungörelsen (1974: 255) om tilläggs
Jån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse (ändrad 1974: 951). 

För långivningen gäller en av riksdagen fastställd ram som för vart 
och ett av åren 1975 och 1976 uppgår till 20 milj. kr. (prop. 1975: 1 bil. 
14, CU 1975: 7, rskr 1975: 61). Enligt riksdagens medgivande (prop. 

1974: 170, CU 1974: 37, rskr 1974: 373) skall vidare från anslaget utbe

talas ett Stiftelsen Umeå studentbostäder beviljat lån, som är ränte- och 
amorteringsfritt under tio år, för ombyggnad av vissa studentbostäder. 

Bostadsstyre/sen 

Under det första halvåret 1975 har fyra framställningar om tilläggslån 
behandlats av regeringen. Av dessa har två till ett sammanlagt belopp av 
2.4 milj. kr. bifallits. 

Till länsbostadsnämnderna har fram till augusti 1975 inkommit tret
ton framställningar om tilläggslån, varav sju överlämnats till bostadssty

relsen. Beträffande de till styrelsen överlämnade framställningarna har 
nämnderna tillstyrkt lån till ett belopp av sammanlagt 2,2 milj. kr. 

Ramen för år 1975 torde inte bli helt utnyttjad. Däremot torde enligt 
styrelsen ramen för år 1976 på 20 milj. kr. bli utnyttjad och eventuellt 
inte förslå. Med hänsyn härtill bör den räknas upp till 25 milj. kr. För 
år 1977 bör ramen likaledes fastställas till 25 milj. kr. 

Anslagsbehovct är svårt att beräkna då byggnadsprojckten vid be
slutstillfällena befinner sig i olika ombyggnadsstadier. Under budgetåret 
1975/76 finns det möjligheter att betala ut 20 milj. kr. Fram till slutet av 
år 1976 torde beslut ha meddelats för ca 35 milj. kr., varav en stor del 

avser färdiga projekt. Med beaktande härav och föreslagna ramar före
slår styrelsen att anslaget för budgetåret 1976/77 anvisas med ett belopp 
av 25 milj. kr. 

Föredraganden 

Erfarenheterna av tilläggslångivningen är ännu begränsade. Något 
tillförlitligt underlag för bedömning av vare sig lånereglernas lämplighet 
eller behovet av ramar och anslag föreligger således ännu inte. Jag vill i 
sammanhanget anmäla min avsikt att så snart tillräckliga erfarenheter 
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av långivningen föreligger göra den av riksdagen (CU 1975: 7, s. 30) be
gärda redovisningen. 

Bostadsstyrelsen har föreslagit att ramen för beviljande av tilläggslån 
vidgas från 20 till 25 milj. kr. för år 1976 och att ramen för år 1977 
fastställs till samma belopp. Jag kan med hänvisning till nyss nämnda 
osäkerhet inte biträda förslaget och förordar att den för år 1976 prelimi
närt fastställda ramen kvarstår oförändrad samt att ramen för år 1977 
likaledes bestäms till 20 milj. kr. Regeringen bör dock, i likhet med vad 

som gäller för ramen för beslut om förhöjt låneunderlag för kulturhisto
riskt värdefull bebyggelse och i enlighet med riksdagens beslut (CU 
197 4: 13, rskr 197 4: 86) år 197 4, utverka riksdagens bemyndigande att 
vidga ramen för tilläggslångivningcn om det behövs av sysselsättnings

skäl. 
Anslaget bör för nästa budgetår tas upp med 20 milj. kr. 
Från anslaget bör även fortsättningsvis betalas ut eventuellt erforder

liga ränte- och amorteringsfria lån för ombyggnad av studentbostäder. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att beslut om tilläggslån meddelas intill ett belopp av 
20 000 000 kr. under vart och ett av åren 1976 och 1977, 

2. medge att den under 1 angivna ramen får överskridas om det 
behövs av sysselsättningsskäl, 

3. till Tilläggs/ån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse 

för budgetåret 1976/77 anvisa ett investeringsanslag av 

20 000 000 kr. 
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Register 

Sid. 
I Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Bostadsdepartementet m. m. 
9 Bostadsdepartcmentet 

10 Kommittcer m. m. 
10 Extra utgifter 
10 Bidrag till vissa internationella organisationer m. m. 

8. Bostadsbyggande m. m. 
11 Bostadsstyrelsen 
J 2 Länsbostadsnämnderna 
14 Bostadstillägg m. m. 
14 Räntebidrag m. m. 
16 Eftergift av hyresförlustlån 
18 Viss bostadsförbättringsverksamhet m. m. 
24 Bidrag till förbättring av boendemiljön 
26 Byggnadsforskniog 
31 Anordoingsbidrag m. m. till allmänna samlingslokaler 
34 Upprustoiogsbidrag m. m. till allmänna samlingslokale1 
36 Vissa energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 

C. Planväsendet 
42 Statens planverk 
44 Bidrag till översiktlig planering m. m. 

D. Lantmäteri- och kartväsendet 
51 Organisation, uppgifter m. m. 

Lantmäteriet: 
53 Vissa allmänna myndighetsuppgifter 
55 Förrättnings- och uppdragsverksamhet 
65 Mätning och kartläggning 
70 Försvarsberedskap 
71 Bidrag till förrättnings- och uppdragsverksamhet 
71 Utrustning 

109 

Anslag kr. 

9 667 000 
4 000000 

250 000 
300 000 

14 217 000 

18 472 000 
38 470 000 

1 345 000 000 
2 460 000 000 

75 000000 
255 000 000 

30 000000 
J I 000 000 
15 000 000 
9 000 000 

326 000 000 

4582 942 000 

20 230 000 
5 000 000 

25230 000 

29 698 000 
1 000 

43 641 000 
1 289 000 
7 000 000 
3 000 000 

84 629 000 

Summa för driftbudgeten 4 707 018 000 

KAPIT ALBUDGETEN 

IV. Statens utlåningsfonder 
73 Lånefonden för bostadsbyggande 

101 Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 
102 Lånefonden för kommunala markförvärv 
105 Lånefonden för allmänna samlingslokaler 

V. Fonden för låneunderstöd 

1660000000 
1 000 

175 000 000 
l 000 

1835 002 000 

107 Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostads bebyggelse 20 000 000 

Summa för kapitalbudgeten 1 855 002 000 

Totalt för bostadsdepartementet 6 562 020 000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1975 750514 









Bilaga 15 till budgetpropositionen 1975/76 

lnd ustridepartemen tet 

ÖVERSIKT 

. Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 15 

Till industridepartementets verksamhetsområde hör ärenden rörande 

den allmänna näringspolitiken, industri och hantverk, mineralförsörj
ning, energihushtillning, teknisk forskning och industriellt utvecklingsar

bete, officiell provnings- och kontrollverksamhet samt flertalet statsägda 

företag. 

Uh·ecklingen inom S\'cnsk industri 

Den snabba produktions- och produktivitetstillväxten som karaktäri
serade industrins utveckling under 1960-talet har saktat av något under 
första h~ilften av 1970-talet. Genom att tillväxttakten även i ekonomin i 
övrigt har dämpats har emellertid industrins andel av brutt.onationalpro

dukten fortsatt att stiga n1'tgot och uppgår f. n. till 30,5 % i 1968 års pri
ser (32 c;;-. i 1975 års priser). Antalet industrisysselsatta har varit i stort 
sett oförändrat mellan åren 1970 och 1975. Industrins andel av den to
tala sysselsättningen har emellertid sjunkit något. Sysselsättnings- och 

produktionsutvecklingen inom industrin framgår av följande samman

ställning. 

1965 

Antal sysselsatta (1 000-tal) 1 089 . 
Andel av totala sysselsättning(%) 28,9 
Andel av totala produktionen 
(% i 1968 års priser) 27,9 

1970 1975 
(prel.) 

1 055 .J 045 
27,0 26,1 

29,6 30,5 

Under första hälften av 1970-talet synes också takten i strukturom
vandlingen inom industrin ha dämpats i jämförelse med andra hälften 

av 1960-talet. Flera industribranscher visar emellertid en produktions
och sysselsättningsutveckling som markant avviker från industrigenom

snittet. Sålunda har den kemiska industrin och verkstadsindustrin fort
satt att öka sina andelar av industrins produktion och sysselsättning, 
medan en motsvarande minskning har ägt rum inom livsmedelsindu
strin. textil- och beklädnadsindustrin samt jord- och stenindustrin. 

I 1975 års långtidsutredning (SOU 1975: 89) förutses en fortsatt däm
pad strukturomvandlingstakt. Verkstadsindustrin och den kemiska in
dustrin tillsammans med stålindustrin beräknas öka sina produktions-. 

1 Rikstlage!l 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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och sysselsättningsandclar, medan andelarna för bl. a. livsmedelsindu
strin, textil- och beklädnadsindustrin, jord- och stenindustrin samt 

varvsindustrin bedöms komma att minska. 
Långtidsutredningen anger fyra alternativ för utvecklingen 1975-

1980. För industrin totalt innebär det av långtidsutredningens alternativ 
som närmast ansluter till företagens planer att industriproduktionen 

under andra hälften av 1970-talct kommer att öka i något snabbare 
takt än under perioden 1970-1975, men långsammare än under 1960-
talet. Sysselsättningen räknat i antalet anställda förutses i detta alterna

tiv öka något under perioden 1975-1980. Samtidigt förutses produkti

vitetsökningen bli något snabbare än under perioden 1970-1975. 
Industrins investeringar, som under andra hälften av 1960-talet uppvi

sade en stagnerande tendens, har under perioden 1970-1975 ökat med i 
genomsnitt ca 7 % per år. Huvuddelen av ökningen har fallit på de se
nare åren i perioden. Skogsindustrin, delar av den kemiska industrin 
(raffinaderier), jord- och stenindustrin samt varvsindustrin har under 
perioden 1970-1975 haft en högre ökningstakt i investeringarna än in

dustrigenomsnittet. 
Långtidsutredningen förutser en fortsatt hög ökningstakt för industri

investeringarna under återstoden av 1970-talet, eller ca 6 % per år. 
Bland de branscher som förväntas svara för merparten av denna ök
ning kan nämnas stålindustrin, verkstadsindustrin och delar av den ke

miska industrin. 
Till den höga investeringsaktiviteten under första hälften av 1970-

talct torde på ett avgörande sätt ha bidragit dels de investeringsfräm
jande åtgärder som har vidtagits på den ekonomiska politikens områ
de, dels en gynnsam finansiell utveckling inom industrin under samma 
period. Till följd av en kraftig uppgång i industrins lönsamhet, framför 
allt under åren 1973 och 1974, förbättrades självfinansicringsgraden för 
industrin markant under perioden 1970-1975 trots starkt stigande in
vesteringskostnader. Särskilt påtaglig har denna förbättring varit inom 
skogs- och stålindustrin, den kemiska industrin och verkstadsindustrin. 
Den förbättrade självfinansieringen har vidare lett till en uppbroms
ning av den alltsedan mitten av 1960-talct sjunkande soliditeten. 

Regeringens industripolitik syftar till att stärka den svenska industrins 
internationella konkurrenskraft, upprätthålla sysselsättningen på en hög 
nivå, och främja framtagandet av ny teknik. Inom ramen för dessa mål 
bör industripolitiken medverka till att åstadkomma en balanserad regio
nal utveckling. 

Industripolitiken måste också utformas så att hänsyn tas till behovet 
av ökat inflytande för de anställda i företagen och till samhällets krav 
på en tryggad försörjning av och god hushållning med våra samlade 
mark-, vatten-, energi- och andra tillgångar. 
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En av industripolitikens viktigaste uppgifter är att medverka till en 

utbyggnad och modernisering av svensk industri. Med hänsyn till den 

övergripande samhällsekonomiska målsättningen att åte.rställa jämvik

ten i Sveriges bytesbalans blir denna uppgift än mer angelägen under 

de närmaste åren. För att genomföra så omfattande industriinvestcring

ar som det här blir fråga om krävs att de härav föranledda finansierings

anspråken på lämpligt sätt kan tillgodoses från företagsekonomiska, sam

hällsekonomiska och fördelningspolitiska synpunkter. I samband här

med framträder behovet av ökad planering från samhällets sida, när 

det gäller industrins framtida utveckling, liksom behovet av ett närmare 

samarbete mellan staten, de privata företagen och kooperationen. 

En central del av industripolitiken är att de anställdas inflytande skall 

förstärkas på alla nivåer i företagen. Förutom de omfattande ändringar i 

den arbetsrättsliga lagstiftningen som regeringen avser att lägga fram 

våren 1976, kommer också förslag att läggas fram om en utvidgning av 

den försöksverksamhet med styrelserepresentation i aktiebolag och eko

nomiska föreningar för de anställda som nu har pågått i nästan tre år. 

För utformningen av industripolitiken krävs en god kunskap om och 

insyn i industrins struktur och utveckling. Utvärderingen av det system 

för utbyte av information mellan företag och samhälle som har funnits 

under en treårsperiod visar att det fyller ett väsentligt behov. Rege

ringen avser att våren 1976 lägga fram förslag för riksdagen om in

formationssystemets framtid. 

I en departementspromemoria (Ds I 1975: 6) har nyligen föreslagits 

en utbyggnad av försöksverksamheten med offentliga styrelserepresen

tanter i vissa förvaltningsbolag och stiftelser till att omfatta även vissa. 

större företag. Enligt förslaget skall även kommunerna få rätt att utse 

offentliga styrelseledamöter. Promemorian remissbehandlas f. n. Rege
ringen avser att våren 1976 lägga fram förslag till riksdagen i frågan. 

Statens industriverk föreslås nästa budgetår bli tillfört ytterligare ett 

antal tjänster för förstärkta insatser i fråga om bl. a. företagsservice 

samt energi- och mineralfrågor. Tillkomsten av industriverket har inne

burit en väsentlig förstärkning av den kontinuerliga planerings- och ut

rcdningsverksamheten på industriområdet inte minst för de mindre och 

medelstora företagen, som har stor betydelse för produktion och syssel
sättning. 

Industriverket har det samlade ansvaret för viktiga stöd- och service

insatser för denna typ av företag. Resurserna för företagsservice i form 

av information, rådgivning och utbildningsverksamhet i tekniska och 

ekonomiska frågor fortsätter att byggas ut. Nästa budgetår föreslås en 

komplettering med serviceinsatser för att underlätta datateknikens an

vändning i mindre och medelstora företag. För nästa budgetår föreslås 

totalt 11,5 milj. kr. bli anvisade för företagsservice m. m., vartill kom

mer 9,9 milj. kr. som statligt bidrag till industriverkets kursverksamhet 

m.m. 
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Verkets branschinriktade åtgärder förstärks och förlängs till att gälla 
ytterligare ett budgetår. För snickeriindustrin föreslås vissa utvidgade åt
gärder. Vad gäller teko- och skoindustrierna har statsmakterna redan 
hösten 1975 beslutat öm väsentliga förstärkningar mot bakgrund av den 

kraftigt försämrade situationen för dessa branscher. Åtgärderna för ex
portstöd inom de berörda branscherna förs nu över till industriverket. 
Sammanlagt iörcslås 25,2 milj. kr. bli anvisade till branschfrämjande 

åtgärder nästa budgetår. 
Former för löpande samråd mellan berörda samhällsorgan, företagen 

och de anställda har för vissa industribranscher skapats genom inrättan
det av branschråd. Arbetet har inletts med att ta fram underlag till nä
ringspolitiska program för vissa branscher, bl. a. skogsindustrin, där: be

rörda branschråd är referensorgan. 
I fråga om varvsindustrin har varvskrcditutredningen nyligen lagt 

fram förslag och 1975 års varvskommission väntas i februari 1976 lägga 
fram förslag om varvsindustrins framtida struktur m. m. Regeringen av
ser att våren 1976 lägga fram förslag om varvsindustrins framtida 
struktur och finansiering. 

På mineralområdet föreslås Sveriges geologiska undersökning (SGU) 
och nämnden för statens gruvegendom få sammanlagt 99 milj. kr. i an
slag. Av dessa medel avses ca 42 milj. kr. bli använda för prospekte

ringsändamål, varav 17 milj. kr. för prospektering efter uran särskilt 'i 
Arjeplogs- och Arvidsjaursområdena. Arbetet med att utarbeta lång
siktiga prognoser över Sveriges försörjning med mineralråvaror och 
underlag för den fortsatta mineralpolitiken fortsätter inom den mineral
politiska utredningen. Under år 1976 väntas utredningen lägga fram 
sitt prognosmaterial. 

På energiområdet pågår arbetet enligt de riktlinjer för. energihushåll
ningen fram till år 1985 som statsmakterna drog upp våren 1975. Ett om
fattande utrcdningsarbete har inletts inför riksdagens ställningstagande 
år 1978 till energipolitiken under senare delen av 1980-talet. 

Förslag läggs nu fram ·om riktlinjer för den fortsatta omstrukture
ringen av eldistributionen i Sverige. Till statens vattcnfallsverk tas upp 
ett investeringsanslag av närmare 2 000 milj. kr. Inom ramen härför 
har medel beräknats för arbeten på ett tredje aggregat vid kärnkraft
stationen i Forsmark. Regeringen avser att under våren 1976 lägga 
fram förslag om vissa riktlinjer för den svenska oljepolitiken. För stöd 
till energibesparande åtgärder inom näringslivet föreslås 80 milj. kr. för 
nästa budgetår. Samtidigt föreslås under tolfte huvudtiteln 326 milj. kr. 
som stöd till energibesparande åtgärder inom bostadsbeståndet m. m. 

För teknisk forskning och utveckling föreslås även budgetåret 1976/77 
väsentligt ökade insatser. Inom den fastställda treårsramen för cnergi
forskning anvisas 120 milj. kr. Styrelsen för teknisk utveckling (STU) 

och statens utvccklingsfond föreslås nästa budgetår få betydande mc
dclsförstärkningar. Totalt föreslås för här nämnda ändamål 400 milj. kr. 
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Den mycket omfattande investcringsverksamhcten inom Statsföretag
gruppcn fortsätter. Under år 1975 har investerats ca 1 500 milj. kr. med 
tyngdpunkten förlagd till Norrbottens län. För att möjliggöra ett in
vesteringsprogram under återstoden av 1970-talet av ungefär samma 
omfattning som under de senaste åren avser regeringen att .föreslå att 
aktiekapitalet i Statsföretag ökas med l 500 milj. kr. under två år. I 
detta belopp ingår inte Stålverk 80. Statsföretags investeringsprogram är 
ett väsentligt led i den inledningsvis nämnda satsningen på industrins in

vesteringar. Reviderade planer för Stålverk 80, vilka innefattar en 
eventuell utbyggnad med två valsverk, kommer att redovisas under år 
1976. I det nu pågående utredningsarbctet utgör de branschpolitiska 
aspekterna viktiga frågeställningar. Vidare kommer våren 1976. förslag 
att läggas fram om förenade fabriksvcrkens framtida v~rksamhetsinrikt
ning och organisation. 

Inom industridepartementets område arbetar f. n. 23 utredningar. Un
der år 1975 har tio nya utredningar tillkallats. Bland de utredningar som 
beräknas avsluta sitt arbete under år 1976 kan nämnas petroindustri
utredningen, teknikupphandlingskommitten och utredningen om radio
aktivt avfall. 

Utgifterna inom industridepartementets verksamhetsområde föreslås 
för budgetåret 1976/77 öka med J 3 milj. kr. till totalt 2 891 milj. kr. 
Tyngdpunkten i budgeten ligger beloppsmässigt på kapitalbudgeten, där 
vattenfallsverket står fiir den helt dominerande delen. Driftbudgeten 
ökar med 108 milj. kr. till 839 milj. kr. De tyngsta posterna avser den 
tekniska forskningen, energiforskningen, stöd till energibesparande åt
gärder inom näringslivet, statens gruvegendom, rymdsamarbetet och in
dustriverket. 

Allmänna näringspolitiska frågor 

Statens industriverk har sedan sin tillkomst år 1973 på myndighets
planet byggt upp en kontinuerlig planerings- och utredningsverksamhct 
inom de industri-, energi- och mineralpolitiska områdena. Verket hand
lägger centrala industri-, energi- och mineralfrågor samt svarar för olika 
stöd- och serviceinsatser med inriktning på främst mindre och medel
stora företag. 

Industriverkets stöd- och serviceinsatser omfattar bl. a. administration 
av särskilda branschprogram, finansiellt företagsstöd och främjande av 
företagsscrvice samt stöd till energibesparande åtgärder inom näringsli
vet. Företagareföreningarna fungerar härvid som regionala organ för 
verket. Varje förening har också fått resurser för att främja utbildnings
aktiviteter hos de mindre och medelstora företagen. Med stöd av rege
ringens bemyndigande har i december 1975 sakkunniga (A 1975: 03) 

tillkallats med uppdrag att utreda företagareföreningamas ställning och 
roll inom den närings- och regionalpolitiska organisationen m. m. 
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Resurserna för företagsservice till de mindre och medelstora företa
gen föreslås nu bli ytterligare förstärkta. Samtidigt föreslås att även vissa 
användarfrämjande åtgärder på dataområdet skall tas in i programmet 
för företagsservice nästa budgetår. Åtgärderna, som grundas på en under
sökning av industriverket (SlND PM 1975: 7) om behovet av stöd för 

att underlätta datateknikens användning i mindre och medelstora före
tag, avses bli inriktade främst på utbildning och information i ADB
frågor för förctagareföreningarnas personal. Den försöksverksamhet 
med insatser för industriell design som har inletts innevarande budgetår 

i några län, fortsätter. 
Industriverket svarar även för andra utbildningsirisatser och tekniska 

tjänster m. m. till de mindre och medclstor"a företagen. Dessa frågor 
handläggs inom verkets enhet för företagsutveckling (SIFU-enheten). 
Bl. a. för att stödja de regionala utbildningsaktiviteterna föreslås ökat 
statligt bidrag till SIFU-verksamheten nästa budgetår. Vidare anvisas 
medel för att möjliggöra en samordning av SIFU-enhetens företagsin
riktadc kursutbud med den kommunala vuxenutbildningen. 

Vid industriverket finns innevarande budgetår 165 fasta tjänster, exkl. 
SIFU-verksamheten. Nästa budgetår föreslås nio nya tjänster bli inrät
tade. Dessa skall möjliggöra ökade insatser inom planerings- och ut
redningsverksamhetcn, företagsservicen samt inom energi- och mineral

områdena. 
Norrlandsfonden, som sedan år 1961 har medverkat till utvecklingen 

av det norrländska näringslivet, får för verksamhetsåret 1976 ett oför
ändrat tillskott på 20 milj. kr. Ställning till fondens fortsatta verksamhet 
kommer att tas under våren 1976 i anslutning' till regeringens förslag 
på det regional- och sysselsättningspolitiska området. 

För det industripolitiska planeringsarbetet på olika nivåer behövs ett 
väl fungerande system för utbyte av information mellan företag och 
olika samhällsorgan om bl. a. planerade eller väntade förändringar. Den 
1 april 1973 inleddes en treårig försöksverksamhet med syfte att för
bättra det organiserade informationsutbytet mellan företag och sam
hälle. Verksamheten har letts av delegationen (1973: 01) för informa
tionssystemet företag-samhälle, som i en rapport (Ds I i975: 5) nyligen 
har utvärderat systemet och föreslagit att verksamheten görs till ett per
manent inslag i kontakterna mellan företag och samhälle. På grundval 
av delegationens rapport och den rcmissbehandling som nu pågår avses 
förslag bli förelagda riksdagen under våren 1976. 

Resultatet av försöksverksamhetcn med offentliga styrelseledamöter i 
förvaltningsbolag och allmännyttiga stiftelser, som också inleddes under 
år 1973, har redovisats i en inom industridepartementet utarbetad pro
memoria (Os I 1975: 6). Mot bakgrund av de erfarenheter som bar vlin
nits genom försöksverksamheten föreslås i promemorian att systemet 
byggs ut till att omfatta statliga styrelserepresentanter också i vissa stör-
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re företag. Vidare föreslås kommunal styrelserepresentation sådana 

företag som har särskilt stor betydelse för sysselsättningen inom en 

kommun. Efter remissbehandling avses förslag bli förelagda riksdagen 

våren 1976. 
Statens industriverk har under år 1975 genomfört en utvärdering av 

elen treåriga försöksverksamheten med arbetstagarrepresentanter i sty

relserna för aktiebolag och ekonomiska föreningar med minst J 00 an

ställda. Försöket pågår till utgången av juni 1976. Verkets rapport 

(SIND 1975: 4) har remissbehancllats. Förslag avses bli förelagda riksda

gen v{tren .1976 som innebär att de anställdas rätt till styrelserepresen

tation utvidgas. 

Försöksverksamheten med ökat löntagarinflytande inom den statliga 

företagsgruppen fortsätter. Företagsdemokratidelegationens (Fi 1969: 64) 

verksamhet har överförts till det partssammansatta Utvecklingsrådet för 

statsägda bolag. Samtidigt upprättades företagsdemokratirådet ([ 

1975: 01) under ledning av chefen för industridepartementet för att följa 

utvecklingen inom såväl den statliga som den privata företagssektorn. 

De multinationella företagen har ägnats stor uppmärksamhet. Åtgär

der har vidtagits på vissa punkter, men ytterligare insatser framstår 

som nödvändiga mot bakgrund av bl. a. utlands- och svenskägda mul

tinationella företags investeringsutveckling. Särskilt angeläget framstår 

det att förbättra samhällets och de anställdas inflytande över dessa fö

retags utveckling. 

Den interdepartementala arbetsgrupp som har till uppgift att följa 

och samordna frågor rörande multinationella företag, har under år 1975 

ägnat främst informationsfrågorna stor uppmärksamhet. Dessa frågor 

kommer att vara av fortsatt stor vikt. 

U!Hindska företags etableringar och verksamhet i Sverige undersöks 
av utredningen (Ju 1973: 17) om utländska övertaganden av svenska 

företag. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete under första halvåret 

1976. 

Koncentrationsutrcdningen (Fi 1962: 37) har överlämnat betänkan

det (SOU 1975: 50) Internationella koncerner i industriländer. Utred

ningens arbete är därmed slutfört. Betänkandet remissbehandlas f. n. 

Internationella frågor 

Ett nytt avtal med Polen om ekonomiskt, industriellt och tekniskt-ve

tenskapligt samarbete ingicks år 1975. Vidare har regeringsavtalet om 

ekonomiskt och tekniskt-vetenskapligt samarbete mellan Sverige och 

Sovjetunionen kompletterats med ett program för utvecklingen av sam

arbetet under en 10-årspcriod. Arbetet inriktas nu på att praktiskt ge

nomföra riktlinjerna i dessa överenskommelser. Ett avtal rörande eko

nomiskt, industriellt och tekniskt samarbete mellan Sverige och Tyska 

Demokratiska Republiken väntas bli undertecknat under första halvåret 

1976. 
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Verksamheten inom ramen för de blandade kommissioner som har 
upprättats genom regeringsavtalcn om samarbete mellan Sverige och 
länder i Östeuropa har under det gångna året ytterligare intensifierats, 

särskilt mot bakgrund av den europeiska säkerhets- och samarbetskonfe
rensen. 

Företrädare för industridepartementet har medverk!lt i tillämpningen 

av överenskommelserna om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samar
bete med länder utanför statshandelskrctsen. 

Diskussioner om industriellt och tekniskt samarbete har under år 
1975 förts med vissa industriländer, bl. a. Australien, Frankrike och 
Canada. Dessa kontakter avses bli ytterligare fördjupade under år 

1976. 
På det nordiska planet har under år 1975 ett omfattande arbete bedri

vits inom de av Nordiska ministerrådet upprättade ämbctsmannakom
mitteerna för industri- och energipolitik och för samarbete inom bygg

sektorn. Inom ramen för det program för energisamarbete som presente
rades för Nordiska rådet i februari 1975 har två delutredningar lagts 

fram med förslag om ett betydande antal konkreta samarbetsprojekt. 
Inom byggsektorn avser förslagen bl. a. gemensamma normer och före

skrifter för att minska energiförbrukningen för uppvärmning av bygg
nader och enhetliga bcräkningsgrunder för denna förbrukning. På 
energiforskningsområdet har utförts en omfattande inventering av pro
jekt av gemensamt nordiskt intresse. Sådana forsknings- och utveck
lingsprojekt föreligger över hela området från energiproduktion till 
energianvändning. 

Arbetet inom den svensk-finska arbetsgruppen för främjande av eko
nomiskt samarbete mellan de båda länderna fortsätter. 

På det multilaterala planet har industridepartementet huvudansva
ret för den svenska representationen i förhandlingarna om internatio
nellt samarbete rörande internationella investeringar och multinationella 
företag inom FN, OECD och Nordiska ministerrådet. Stora arbetsinsat
ser krävs, inte minst för arbetet på en internationell uppförandekod för 
de multinationella företagen. Departementet har i vidgad utsträckning 

engagerat sig i FN-arbetet genom att frågor rörande bl. a. i-ländernas 
industristruktur, anpassningsåtgärder, teknologiövcrföring och råvaror 
har kommit att ägnas ökad uppmärksamhet. Inom FN:s ekonomiska 

kommission för Europa deltar departementet aktivt i branschkommit
tccrnas arbete. Inom OECD fortsätter arbetet inom industri- och vetcn

skapspolitikkommitteerna. Inom det internationella energiorganet (IEA) 
deltar departementet och till departementet hörande myndigheter i det 
omfattande arbetet med att konkretisera och genomföra det särskilda in

ternationella energiprogrammet (IEP). 
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Branschfrågor 

Arbetet inom det branschpolitiska området har under det gångna året 

inneburit bl. a. en breddning och fördjupning av analyser och bedöm

ningar av den framtida utvecklingen inom skilda industribranscher. Så

lunda har inom ramen för arbetet med 1975 års .långtidsutredning vid 

statens industriverk genomförts en studie av branschutvccklingcn fram 

till år 1980. 

Framtidsinriktade studier avses fr. o. m. år 1976 ägnas ökad upp

märksamhet i industriverkets löpande branschbevakning. I ·detta ar

bete kommer speciell uppmiirksamhet att ägnas utvecklingen i de 

branscher, där branschfrämjande åtgärder i olika former har satts in 

eller som i övrigt har särskilt markerade problem:. 

Bland de enskilda industribranscherna är skogsindustrin föremål för 

särskilda överväganden. Regeringens avsikt är att under år 1977 lägga 

fram ett samlat näringspolitiskt program för hela skogsnäringen. Ett 

omfattande utredningsarbctc, som skall ge underlag för ställningstagan

den, har inletts. Skogsbranschrådet är regeringens referensorgan i utred

ningsarbetet. Regeringen avser att, tills detta näringspolitiska program 

har trätt i kraft, iaktta stor återhållsamhet i fråga om tillstånd för råva

rukrävande utbyggnader inom skogsindustrin. 

Även för byggsektorn har en rad utrednings- och kartläggningsarbcten 

inletts under år 1975 i syfte att skapa ett underlag för ett näringspoli

tiskt program. Bland utredningsprojekten kan nämnas ett uppdrag till 

statens industriverk rörande byggnadsindustrins och byggnadsmatcrial

industrins struktur, verksamhet och utveckling. Vidare har en utredning · 

(I l 975: 07) tillsatts för att studera koncentrations- och integrations

tendenserna inom vissa delar av byggnadsmatcrialindustrin. Bygg

branschrådct är regeringens referensorgan för denna utrednings- och 

programverksam het. 

Utredningen (I l 972: 07) rörande vissa frågor inom Firn- och stålom

rådet har hösten 1975 avgett slutbetänkandet (SOU 1975: 83) Stålindu

strins arbetsmiljö. 

Stålbranschrådet har under år ] 975 börjat sitt arbete. Inledningsvis 

inriktas detta framst på att utarbeta ett system för information om den 

svenska stålindustrins framtidsplaner. Från samtliga företag i branschen 

har hämtats in uppgifter om planerad produktionskapacitet, sysselsätt

ning och investeringar för den kommande femårsperioden. 

I fråga om läkemedelsindustrin har i november l 975 en delegation (l 

1975: 09) tillkallats med uppgift att utreda möjligheterna till en sam

ordning av resurserna inom denna industri och ta nödvändiga initiativ 

härför. 

Genom ett tillägg till konsortialavtalct från år 1971 rörande varvssam

arbetet mellan de fyra storvarven ombildades i november 1975 den s. k. 

styrande kommitten till ett varvsråd. Rådet, i vilket ingår representanter 
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även för de fackliga organisationerna vid storvarven, har under hösten 

behandlat bl. a. de långsiktiga perspektiven för varvsindustrin. 

I februari 1975 tillkallades en särskild kommission, 1975 års varvs

kommission, för att bl. a. utreda förutsättningarna och formerna för en 

rekonstruktion av Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB. På grundval av 

kommissionens förslag till temporär lösning av krisen vid Eriksberg 

övertog staten den l juli 1975 samtliga aktier i företaget till ett nomi

nellt belopp av 1 000 kr. Ett principavtal har träffats mellan staten och 

Salcninvcst AB om att staten skall köpa aktiemajoriteten i AB Göta

verken, som samtidigt förvärvar Eriksberg. Kommissionen väntas avge 

slutrapport i februari 1976. Varvskreditutredningen (I 1974: 03) har i 

december 1975 Jämnat förslag till ny utformning av det statliga fartygs

kreditgarantisystemet. Regeringen avser att under våren 1976 lägga fram· 

förslag angående varvsindustrins framtida struktur och finansiering. 

Statens industriverk har i en promemoria (SIND PM 1975: 6) redovi

sat erfarenheterna av de branschfrämjande åtgärder som sedan tillkoms

ten budgetåret 197017 J har utvidgats till au omfatta flera industribran

scher och stimulansformer. Med hänvisning till de övervägande positiva 

erfarenheterna har industriverket föreslagit fortsatta branschfrämjande 

åtgärder. 

De branschfrämjande åtgärderna omfattar bl. a. teko- och skoindu

strierna. Under år 1975 försämrades läget för teko-industrierna, inte 

minst på exportmarknaden, främst som en följd av den internationella 

lågkonjunkturen. Samtidigt har importen av trikå- och konfektions
produkter ökat markant. För att säkerställa försörjningsbercdskapen 

inom bcklädnadsområdet fattade riksdagen hösten 1975 beslut om 

särskilda atgärdcr, som innefattar bl. a. ökad statlig upphandling, en 

utvidgning av det försörjningsberedskapspolitiska kreditstödet och för

stärkta exportfrämjande insatser. Riksdagen antog också förslag om en 

förstärkning av strukturprogrammet för teko-industrierna. 

Skoindustrins konkurrenskraft har suc1;essivt försvagats och pro

duktionskapaciteten gått ned till en nivå som har bedömts som otill

räcklig för försörjningsberedskapen. Regeringen beslöt därför hösten 

1975 att dels införa importrestriktioner för skor och stövlar, dels föreslå 

vissa andra försörjningsberedskapsåtgärdcr på skoområdet. Med målet 

att på förhållandevis kort sikt åstadkomma en ändrad och mer ratio

nell företagsstruktur, anpassad till försörjningsberedskapens krav på 

produktionskapacitet, fattade riksdagen beslut om ett förstärkt stri.1k

turprogram för skoindustrin. Såväl teko- som skoprogrammen avses 

löpa till utgången av budgetåret 1977178. 

Statens industriverk fick år 1974 i uppdrag att närmare utreda ut

vecklingen inom den träbearbetande industrin. Enligt den rapport 

(SlND utredning 1975: 1) som industriverket har avlämnat, väntas sys

selsättningen inom branschen minska förhållandevis kraftigt fram till år 

1980. Bilden är emellertid starkt splittrad mellan delbranscherna. Spe-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 11 

ciellt för snickeriindustrin förutses en kraftig nedgång i sysselsättningen. 
De branschfrämjande åtgärderna, som omfattar utbildningsinsatser, 

omställningsstöd, strukturgarantier och teknisk konsulentvcrksamhet, 
föreslås mot bakgrund av industriverkets rapporter om dels erfarenhe
terna av dessa åtgärder, dels utvecklingen inom den "träbearbetande in

dustrin fortsätta även under nästa budgetår för samtliga i programmen 
nu ingående branscher. För snickeriindustrin föreslås vissa utvidgade åt
gärder. 

Samtidigt förs de exportfrämjande åtgärder som är branschinriktade 
över från tionde till trettonde huvudtiteln i syfte att åstadkomma en 

ökad samordning mellan alla branschfrämjande åtgärder vid statens in
dustriverk. 

Mot bakgrund av ett förväntat stigande behov av primäraluminium 
gav regeringen år 1974 statens industriverk i uppdrag att skyndsamt ut

reda marknaden på längre sikt för aluminium och aluminiumprodukter i 
Sverige. Studien har slutrapporterats (SIND PM 1975: 3) under år 1975. 

Rapporten har remissbehandlats. Den framtida utvecklingen inom· alu
miniumindustrin följs med uppmärksamhet. 

Från den pågående utredningen om livsmedelsindustrin har år 1975 
avlämnats en delrapport (SIND utredning 1975: 3) om slakteri- och 
charkuteriindustrin. En slutrapport väntas bli framlagd under år 1976. 

Petroindustriutredningen (I 1972: 04) beräknas lägga fram en slut
rapport under våren 1976. Industriverket kommer vidare att inom den 
närmaste tiden avge en delrapport om plastindustrins arbetsmiljöför
hållanden. En slutrapport rörande plastindustrin avses bli framlagd un
der hösten 1976. 

Industriverket räknar med att i början av år 1976 avge en rapport 
rörande utvecklingstendenserna inom stenvaruindustrin. Vidare avser 
industriverket att under våren 1976 i samarbete med Svenska gjuteriför
eningen ställa samman resultatet av en uppföljning av den år 1972 ge
nomförda gjuteriutredningen. 

Bland de statliga kreditinstitutionerna, som har stor betydelse för nä
ringslivets kapitalförsörjning, finns inom industridepartementets ansvars
område Sveriges Investeringsbank AB och AB Svensk Exportkredit. 
För att kunna fullgöra sina uppgifter har framför allt Investeringsban
ken men även Exportkredit under senare år tagit upp betydande lån ut
omlands. Staten har för att medverka till att sådana lån kan upptas till 
så gynnsamma villkor som möjligt dels höjt garantin för Investerings

bankens förpliktelser från 900 milj. kr. till 2 000 milj. kr., dels ställt ga

rantier intill ett belopp på 350 milj. kr. för av Exportkredit upptagna lån 
i utlandet. 

Investeringsbankens utestående lån i slutet av år 1975 uppgick till 
ca 2 800 milj. kr., vilket innebär en ökning med 700 milj. kr. under 
år 1975. Utestående exportkrediter; som ingår i nämnda belopp, ökade 
med 250 milj. kr. till 450 milj. kr. Under år 1975 har banken utfärdat 
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garantier på sammanlagt 46 milj. kr., varefter garantiutfästelsana 

uppgår till 360 milj. kr. 

Exportkredits utelöpandc lån ·Uppgick vid utgången av år 1975 till ca 

2 000 milj. kr., vilket innebär en ökning med 400 ·milj. kr. under året. 

Större delen av utlåningen avser de svenska varven. 

Mineralförsörjning 

Råvarufrågorna har under senare år kommit att uppmärksammas i 

ökad omfattning. Produktionen av och handeln med de råvaror som 

härrör från naturresurser genomgår stora förändringar. Flera industri

länder har under senare år vidtagit olika åtgärder i syfte att säkra 

industrins behov av råvaror . 

• i\vcn i Sverige har råvarufrågorna ägnats ökad uppmärksamhet under 

de senaste åren. Inte minst mot bakgrund av den internationella utveck

lingen på råvaruområdet, med kraftiga prisvariationer, motsättningar 

mellan producent- och konsumentländer etc., framstår det som angelä

get att dessa frågor även i fortsättningen ägnas stor uppmärksamhet i 

samband med den långsiktiga planeringen av industripolitiken. 

Tillsammans med ett tiotal andra stater, främst utvccklingsländer, in

går Sverige numera i Organisationen för järnmalmsexporterande länder 

som upprättades hösten 1975. Organisationens huvuduppgift är att främ

ja en balanserad global utveckling av järnmalmsindustrin. 

Under åren 1973-1975 bar grunden lagts för en aktiv mineralpolitik. 

Lagstiftningen har moderniserats och viktiga reformer bar genomförts 

på myndighetsnivå i syfte att effektivisera handläggningen av. mineralc 

frågor. 
Möjligheterna att driva en aktiv mineralpolitik är beroende av till

gången på långsiktiga bedömningar av mineralresursernas utnyttjande i . 

Sverige och i världen. Den mineralpolitiska utredningen (I 1974: 02) har 

till uppgift bl. a. att utarbeta långsiktiga prognoser över Sveriges försörj

ning med mineraliska råvaror. Utredningen skall vidare på grundval av · 

de gjorda prognoserna överväga om en ändrad inriktning eller utform

ning av mineralpolitiken är motiverad med hänsyn till samhällets lång

siktiga behov. En prognos avseende tiden fram till år 1985 jämte vissa 

bedömningar av utvecklingen fram till år 2000 avses bli redovisad under 

år 1976. 
Statens industriverk genomför f. n. en särskild utredning om utvin

ning av sand och grus, särskilt från havsområdcn. En utredning (I 

1975: 06) har hösten 1975 tillsatts för att utreda frågan om inrättande 

av ett organ för havsresursfrågor. 

Arbetet i syfte att trygga Sveriges försörjning med olika metaller och 

mineral intensifieras. SGU:s arbete är härvid av grundläggande bety

delse. Sedan den 1 juli 1975 ansvarar nämnden för statens gruvegendom 

för statens malmprospektering med undantag av prospektering efter 
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uran. För prospcktcringsverksamhet, som utförs av SGU på uppdrags

basis, föreslås nämnden under nästa budgetår få disponera 26,9 milj. kr. 

Nämnden beräknas härigenom få ökade möjligheter att slutvärdera fyn

digheter fran kommersiell synpunkt. N~imnden har vidare uppdragit åt 

Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att närmare utreda de ekono

miska förutsättningarna för brytning av ett antal staten tillhöriga fyndig

heter i Norrbotten, bl. a. Kaunisvaara i Pajala kommun. Resultatet av 

LKAB:s utredningar om Kaunisvaara avses bli redovisat för nämnden 

i början av år 1976. 

För prospektering efter uran föreslås SGU få disponera 16,9 milj. kr. 

under budgetåret :1976/77." Prospekteringsarbetena har hittills resulterat 

i att ett antal uranmineraliscringar har påträffats i Arjeplogs och Ar

vidsjaurs kommuner. Dessa fyndigheter är av sådan kvalitet att de be

döms kunna ge ett värdefullt tillskott till Sveriges försörjning med na

turligt uran. SGU ges vidare möjlighet till förstärkta insatser inom do

kumentationsverksamheten, främst avseende grundvatten. Sammanlagt 

föreslås 45 milj. kr. bli anvisade till SGU nästa budgetår. 

Energihushållning 

Energikonsumtionen i Sverige har hittills under 1970-talet ökat lång

sammare än under 1960-talet. Mellan åren 1973 och 1974 sjönk för

brukningen, något som i första hand kan förklaras av oljekrisen vintern 

1973-1974 och de restriktioner och besparingsåtgärder som då vid

togs. 

Enligt senaste bedömningar (november 1975) har landets totala ener

gikonsumtion under år 1975 uppgått till drygt 411 TWhl eller ca 35 

Mtoe'.!, vilket innebär en ökning i förhållande till år 1974 med ca 3 %. 
Preliminära bedömningar - utifrån bl. a. konjunkturinstitutets progno
ser beträffande den ekonomiska aktiviteten - av utvecklingen under år 

1976 antyder en ökning med ca 2 % till sammanlagt ca 419 TWh eller 

ca 36 Mtoe. 

Våren 1975 Jade statsmakterna fast riktlinjer för den svenska energi- · 

hushållningen för tiden till år 1985. Samtidigt beslöts att förslag till 

energipolitiska riktlinjer för 1980-talcts senare del skulle utarbetas till 

år 1978. Mot denna bakgrund har den statliga verksamheten på energi

området i ett första steg inriktats på dels åtgärder för att söka snabbt 

dämpa energikonsumtionens tillväxt, dels planerings- och förberedelse

arbeten för att ta fram det beslutsundcrlag som behövs till år 1978. 

Vad gäller energikonsumtionens tillväxt har energisparkommitten (I 

1974: 05) fått i uppdrag att i samråd med statens industriverk fortlö

pande följa utvecklingen och analysera den med avseende på bl. a. be-

1 Twh (terawattimme) = 1 000 milj. kilowattimmar. 
2 Mtoc ~~ milj. ton oljeekvivalenter; omräkningstal för att ange olik.a energi

slag i samma mått. 
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hovet av ytterligare sparåtgärder. Kommitten har också fått i uppdrag 
att för vissa konkreta, tänkbara sparåtgärder bedöma spareffekt, direkta 
och indirekta kostnader m. m. 

Samtidigt har en arbetsgrupp med företrädare för berörda departe
ment bildats med uppgift att utarbeta förslag till en ramlag som skall ge 
regeringen bemyndigande att under vissa. förutsättningar besluta om 
sparåtgärder av restriktiv natur, t. ex. förbud mot viss energianvänd

ning. 
Ekonomiskt stöd till energibesparande åtgärder i bostäder och inom 

näringslivet infördes år 1974 och har under år 1975 utgått i ytterligare 
ökad omfattning. Ytterligare medel till dessa ändamål har anvisats på 
tilläggsbudget hösten 1975. För budgetåret 1976177 föreslås 80 milj. kr. 
till energibesparande åtgärder inom näringslivet. På tolfte huvudtiteln 

föreslås 326 milj. kr. bli anvisade till energibesparande åtgärder i bo

städer m. m. 
För att få underlag för beslut om de åtgärder som behöver vidtas för 

att nå de av statsmakterna angivna besparingsmålcn har uppdrag läm" 
nats till statens industriverk att studera energianvändningen inom in
dustrin, med början inom de mycket energitunga branscherna järn- och 
stålindustrin samt massa- och pappersindustrin. Industriverket har ock
så fått i uppdrag att undersöka möjligheterna att ta tillvara spillvärme 
från industriella processer för värmedistribution och att bygga ut pro

duktionen av mottryckskraft. 
En utredning (I 1975: 03) har tillkallats för att utreda omfattning, in

riktning och genomförande av en kommunal energiplanering och för att 
föreslå behövlig lagstiftning i ämnet. Utredningen väntas lägga fram för
slag under år 1976. 

Utrednings- och planeringsverksamheten fortgår inom olika energi
produktionssektorer. Statens vattenfallsverk har sålunda fått i uppdrag att 
till den 30 juni 1977 utreda för- och nackdelar från säkerhets-, drifts
och underhållssynpunkt av en förläggning av kärnkraftverk i berg. De 
ekonomiska konsekvenserna av en sådan förläggning, jämfört med 
ovanjordsförläggning, skall samtidigt undersökas. 

Myndigheternas resurser för kontroll m. m. på kärnsäkerhetsområdet 
har förstärkts. För nästa budgetår föreslås bl. a. nio nya tjänster vid sta

tens kärnkraftinspektion. Samtidigt ökar resurserna för den direkt sä
kerhetsinriktade forskningen. Ett programråd har inrättats med uppgift 
att t. v. ansvara för inriktning och uppföljning av utvecklingsarbcten rö

rande kärnkraftens radioaktiva avfall. Kärnkraftproducenterna svarar 
för kostnaderna för verksamheten. 

Statens vattenfallsverks investeringsanslag föreslås bli ökat med 238,5 
milj. kr till 1 986 milj. kr. I anslaget ingår bl. a. medel för att arbeten 
med ett tredje aggregat vid Forsmarks kärnkraftstation skall kunna på
börjas. Vidare föreslås LKAB erhålla 26 milj. kr. i investeringsanslag 
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för fortsatt utvecklingsarbete i Ranstad. Detta arbete väntas ge erfa
renheter som kan bli till nytta vid eventuell utvinning även av andra 
uranfyndigheter i landet. 

Mot bakgrund av förslag från clutre.dningen (I 1971: 01) och efter 
överläggningar med ett antal intressenter läggs nu fram förslag till rikt
linjer för den fortsatta omstruktureringen av eldistributionen. Dessa 
innebär bl. a. ett ökat lokalt inflytande på strukturfrågorna. 

Förhandlingskontakter har tagits med andra länder i olika energiför
sörjningsfrågor. Vad gäller riktlinjer för försörjningen med olja och den 
svenska politiken på detta område avses vissa förslag bli framlagda för 
riksdagen under våren 1976. 

Det halvstatliga Oljeprospektering AB har under år 1975 fortsatt sina 
borrningar på Gotland. Ett antal små fynd har gjorts. Den ekonomiska 
ramen för bolagets verksamhet har höjts från 150 till ca I 70 milj. kr. 

Det halvstatliga Petroswede AB, som har bildats för oljeprospektering 
utomlands, har börjat prospektering i Egypten och Tunisien. Bolaget 
har fått tillstånd av norska regeringen att förvärva rättigheter i vissa 
koncessioner i Nordsjön. 

Ett statligt oljebolag, Svenska Petroleum AB, har bildats inom Stats

företagsgruppen för inköp av råolja och oljeprodukter som tillgodoser 
bl. a. bercdskapsbehov. Bolaget är engagerat i förhandlingar om möjlig
heter att få andel i produktionen från oljefält i bl. a. den brittiska delen 
av Nordsjön. 

Teknisk forskning och utveckling 

Forsknings- och utvecklingskostnaderna inom industrin var år 1973 
2 100 milj. kr. Av dessa kostnader täcks 14 % av offentliga medel. Dessa 

kanaliseras till största delen via STU. De största forsknings- och utveck-
1 ingssatsningarna görs inom elektronikindustrin, transportmedelsindu
strin och maskinindustrin, medan satsningarna inom läkemedelsindustrin 
är de största i förhållande till branschens storlek. 

Samhällets insatser inom teknisk forskning och utveckling har på 
många områden en betydelse som är större än vad som motsvaras av in
satsernas relativa storlek genom att de kompletterar och förstärker ef
fekten av industrins egna insatser. Genom att på ett medvetet sätt styra 
den tekniska utvecklingen kan väsentliga samhälleliga mål uppnås. Am
bitionsnivån i den statliga satsningen inom detta område upprätthålls 
genom de förslag om ökat statligt stöd som nu läggs fram. 

Forsknings- och utvecklingsinsatserna är av avgörande betydelse för 
hur Sverige på lång sikt skall kunna tillgodose sitt energibehov. För tre
årsperioden 1975/76-1977178 har fastställts ett program om totalt 366 
milj. kr. för forskning och utveckling inom energiområdet. Närmare 

hälften av programmet är inriktat på ett effektivare energiutnyttjande. 
Programmet innebär också att väsentligt ökade medel tillförs forsk
ningen om nya energikällor, som fusionskraft, sol- och vindenergi. Verk-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 16 

samheten inom hela programmet samordnas av delegationen (l 1975: 02) 
för energiforskning. Programansvaret för det största avsnittet i program
met, energiproduktionen, ligger hos en ny myndighet, nämnden för 
encrgiproduktionsforskning. För hela energiforskningsprograrnmet före
slås I 20 milj. kr. i anslag nästa budgetår. 

Sverige deltar aktivt i det internationella samarbetet på energiforsk
ningsområdet. Sålunda har inom det internationella energiorganet (IEA) 
ett antal olika samarbetsområden bearbetats under det gångna året. Re
geringen har nyligen begärt riksdagens godkännande av ett avtal med 
den europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) om svenskt delta
gande i Euratoms forsknings- och utvecklingsarbete inom fusionsenergi
Clmrådet. 

Anslagen till STU för annat än energiändamål föreslås nästa budgetår 
öka med 30,5 milj. kr. till 260,l milj. kr. STU disponerar härutöver 
också medel inom energiforskningsanslaget. STU:s insatser avses i ökad 
utsträckning inriktas på industripolitiskt angelägna projekt och på pro
jekt av väsentlig betydelse för att tillgodose centrala samhällsbehov, ex
empelvis inom vårdsektorn. Som ett led i dessa strävanden bör STU 
bygga ut sin långsiktiga planering och utveckla samarbetet med andra 
myndigheter. 

Stödet från statens utvecklingsfond har i hög grad kommit att inriktas 
mot mindre och medelstora företag. Utvecklingsfonden har hittills till
förts 65 milj. kr. Fonden föreslås nu få ytterligare 20 milj. kr. Medlen 
föreslås liksom tidigare bli överförda från Investeringsbankens vinst. 

Under år 1975 råkade Svenska utvecklingsaktiebolaget i stora ekono
miska svårigheter. Ett genomgripande rekonstruktionsarbete pågår. Av
sikten är att detta arbete skall ge underlag till förslag till riksdagen vå
ren 1976 om dels den ekonomiska saneringen av Utvecklingsbolaget, 
dels bolagets uppgifter på längre sikt. I avvaktan på förslagen anslog 
riksdagen nyligen 40 milj. kr. i medelstillskott till Utvecklingsbolaget. 

Statens provningsanstalt kommer under nästa budgetår att till' stor del 
genomföra sin omlokalisering till Borås och får där avsevärda lokal- och 
utrustningsresurscr. Härigenom skapas tekniska förutsättningar för" en 
högre kvalitet och effektivitet i anstaltens verksamhet. Bidragsanslaget 

till anstalten föreslås samtidigt bli väsentligt ökat. 
Även statens skcppsprovningsanstalt tillförs nya resurser genom det 

nya manöver- och våglaboratoriet, som beräknas stå färdigt i mitten av 

år 1977. Anstaltens internationella konkurrenskraft förstärks härigenom 

ytterligare. 
Det europeiska rymdsamarbetet kommer framdeles att bedrivas inom 

ramen för ett nytt organ, European Space Agency·(ESA). Konventionen 

om upprättande av detta organ har godkänts av riksdagen. Det nya or
ganet ger rymdsamarbetet en starkare industripolitisk inriktning. För 
nationell rymdverksamhet och europeiskt rymdsamarbete m. m. beräk
nas för nästa budgetår drygt 42 milj. kr. 
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Nordisk fond för teknologi och inc.j.ustricll utveckling, som bildades år 
1973, har hittills tillförts totalt 30 milj. kr. Nu föreslås att ytterligare 10 
milj. kr. tillförs fonden. Sveriges andel härav är 4,5 milj. kr. 

Anslagsfrågorna för AB Atomenergi kommer att tas upp under våren 
] 976, när bolagets ekonomiska ställning har klarlagts närmare. En ut
redning (I 1975: 05) har nyligen tillkallats för att utreda verksamheten 
vid AB Atomenergi på fängrc sikt. 

Statsägda företag 

flertalet av de statsägda företag som industridepartementet svarar 
för ingår i Statsföretaggruppen. Utanför gruppen finns ett mindre antal 

helt eller delvis statsägda företag. 
Av de affärsdrivande verken hör domänverket, förenade fabriksvcr

ken (FFV) och statens vattenfallsverk till industridepartementet. En sam
manställning över samtliga statliga företag och företag, där staten har 
större ägarandel, avses under år 1976 bli upprättad inom departementet. 

Under loppet av år 1975 inträffade en produktionsminskning inom in

dustrin, särskilt inom järn-, stål- och skogsindustrin samt den petroke
miska industrin. Detta har starkt påverkat resultatutvecklingcn inom 
Statsföretaggruppen. Den samlade omsättningen för gruppen beräkna~ 
för ar 1975 till ca 8 000 milj. kr., vilket är i nivå med omsättningen un
der år 1974. Gruppens överskott under år 1975 beräknas uppgå till ca 
200 milj. kr. efter planmässiga avskrivningar, men före dispositioner och 
skatter. Detta är en kraftig minskning jämfört med år 1974, då Stats
företaggruppen lämnade ett överskott på närmare l 000 milj. kr. före 
dispositioner och skatter. Till denna. starka nedgång bidrar främst de för
sämrade resultaten hos de starkt konjunkturkänsliga basindustrierna 
LKAB, AB Statens Skogsindustrier (ASSI), Norrbottens Jernverk AB 
(NJA) och Bero! Kemi AB. 

Antalet anställda i Statsföretaggruppen var under år 1975 i genom
snitt nära 45 000 personer jämfört med ca 40 000 personer under år 
1974. Mer än en tredjedel av de anställda finns i Norrbottens län. 

Investeringarna inom Statsföretaggruppen har under åren 1971, 1972, 
1973 och 1974 uppgått till resp: 740, 931, 856 och 1 098 milj. kr. Under 
år 1975 beräknas något över 1 500 milj. kr. investeras inom gruppen. 

För den närmaste fyraårsperioden planerar Statsföretag AB för en 

fortsatt hög investeringstakt inom företagsgruppen. Flera av de större in

vesteringar som planeras bedöms också ha stor industripolitisk betydelse 
och utgör ett naturligt led i regeringens prioritering av industrins in
vesteringar under återstoden av 1970-talet. 

För att ge företagsgruppcn de finansiella resurser som behövs för att 
genomföra det planerade investeringsprc,.,grammet avser regeringen att 

lägga fram förslag om ökning av Statsföretags aktiekapital med 1 500 

2 Riksdagen 1975176. 1 sam[. Nr 100. Bilaga 15 
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milj. kr. under två år. Härav föreslås 750 milj. kr. bli anvisade på till

läggsbudget för innevarande budgetår. 

Statsföretags årsredovisning för året 1974 har överlämnats till riksda

gen (skr 1975: 88). Uppgifter i övrigt om de statsägda bolagen och af

färsverken har liksom tidigare år sammanställts i publikationen Statliga 

företag. 

l det följande redovisas i korthet åtgärder år 1975 inom några av bo

lagen i Statsförctaggruppen. 

För att bättre kunna tillvarata samordningsfördelar mellan olika före

tag i Statsförctaggruppen har gruppens organisation delvis ändrats. 

AB Statsgruvor överläts i början av år 1975 av Statsföretag till LKAB. 

SMT-Pullmax AB har fr[m Svenska Industrietablerings AB (Svetab) 

övertagit samtliga aktier i Nordtool AB och Anderssons Finsliperi & Me

kaniska AB. Inom Statsföretag har vidare en speciell byggmaterielgrupp 

bildats - Svenska Bomaterial AB (ESSBO) - med sammanlagt 900 an

ställda år 1975. Denna grupp består av de tidigare av Svetab till Stats

företag överlåtna bolagen Etri Fönster AB, Edströms Industrier AB, AB 

Kalmar Kök och AB Kramfors Kök samt golvföretagcn Nyland Mattor 

AB och Holmsund Golv AB. 

Statsföretag har förvärvat 25 % av aktierna i Gränges Offshore AB. 

Detta företag skall tillverka oljeplattformar i Karlskrona. Vidare har 

Statsförctag ökat sitt aktieinnehav i Rockwool AB, som tillverkar isole

rande byggmateriel, från 50 till 100 % . Statsföretag har också till staten 

överlåtit samtliga aktier i AB Oljetransit med verkan från den 1 januari 

1976. 
Vid NJA har det omfattande investeringsprogram som inleddes år 

1970 fortsatt planenligt. Under året invigdes Koksverk 75. Koksverket, 

som har en kapacitet av drygt 1 milj. ton koks per år, blir störst i sitt 

slag i landet. Projektet har genomförts inom givna tids- och kostnads

ramar. 
NJA :s styrelse har i slutet av år 1975 föreslagit Statsföretag en an

passning av projektet Stålverk 80 till två eventuella valsverk. Det ena av 

dessa båda valsverk utreds i samarbete mellan NJA och tyska Krupp

koncernen. Det andra valsverket utreds i ett företag som ägs gemensamt 

av NJA och Stora Kopparbergs Bergslags AB. NJA:s styrelse har också 

anmält en avsevärd kostnadsökning för projektet, som ursprungligen 

hade koslnadsberäknats till totalt 4 600 milj. kr. 

Regeringen avser att under år 1976 lägga fram de förslag som pröv

ningen av projektet i dess nya utformning och med delvis nya förutsätt

ningar kan föranleda. Härvid kommer också de branschpolitiska aspek

terna att belysas. 

En utredning (I 1975: 08) har tillkallats med uppgift att undersöka 

möjligheterna till samordning mellan LKAB och NJA. 

Svenska Tobaks AB förvärvade år 1975 75 % av aktierna i Ekströms 

Livsmedels Produkter AB med ca 130 anställda. 
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Karlskronavarvet AB förvärvade Hvilans Mekaniska Verkstads AB i 
Kristianstad med totalt 480 anställda. Detta bolag tillverkar tyngre tra

verser. 
Liber Grafiska AB har under år 1975 övertagit den av Hcrmods stif

telse bedrivna verksamheten, varvid 270 personer överfördes till Libcr. 
Vidare har bolaget förvärvat Skrivab skol- och kontorsmateriel AB i 
Växjö med 60 anställda. 

Bero! Kemi har tillsammans med KcmaNord AB och Kooperativa 

Förbundet bildat Aromatkcmi AB. Detta företag har till uppgift att ut
värdera möjligheterna till aromattillvcrkning. Tillsammans med AB 
Volvo har Bero! Kemi AB vidare bildat Svensk Mctanolutveckling AB. 
Detta bolag studerar förutsättningarna för att använda metanol som 

drivmedel. 
Bero! Kemi har också tillsammans med KcmaNord AB och Unifos 

Kemi AB bildat Stenungsunds Kemiska AB för att utreda och projek
tera en ny krackningsanläggning i Stenungsund. 

Ett nytt dotterbolag till Statsförctag - Statsraff AB - bildades un

der år 1975. Statsraff AB bedriver projekteringsarbctc för ett eventuellt 

statligt raffinaderi vid Brofjorden. Riksdagen anvisade våren 1975 36 
milj. kr. som lån för att finansiera projekteringsarbetet. Resultatet av 
det hittillsvarande projekteringsarbetet kommer att redovisas i den tidi
gare nämnda propositionen om vissa riktlinjer för den framtida svenska 

oljepolitiken. 
Kalmar Verkstads AB har år 1975 förvärvat AB Ljungby Truck som 

hade drygt 100 anställda. Detta bolag tillverkar huvudsakligen gaffel

truckar. 
Domänverkets omsättning år 1975 beräknas ha uppgått till ca 870 

milj. kr. jämfört med 833 milj. kr. år 1974. Resultatet efter skatter be
räknas till 100 milj. kr. medan motsvarande belopp år 1974 var 145 
milj. kr. 

Verket fick till följd av skogsstrejken under april-maj 1975 ett pro
duktionsbortfall på ca 10 % av den beräknade årsvolymen, vilket enligt 
verket motsvarade ett inkomstbortfall av ca 100 milj. kr. 

Antalet anställda har under år 1975 varit ca 5 900 personer. Arbets
objekt för beredskapsarbeten omfattande ca 120 000 dagsverken har un
der år 1975 ställts till arbetsmarknadsmyndighetcrnas förfogande. 

Vid FFV uppgick omsättningen under budgetåret 1974175 till 809 
milj. kr., en ökning med 75 milj. kr. sedan budgetåret 1973174. Under 

budgetåret 1974175 ökade exportbeställningarna mycket starkt, vilket 
gjorde att den totala orderingången ökade trots minskade beställningar 

från det svenska försvaret. Antalet årsanställda vid FFV ökade budget
året 1974175 med ca 200 till drygt 6 800. 

Regeringen avser att under våren 1976 lägga fram proposition om 
FFV:s framtida verksamhetsinriktning och organisation. 
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Sammanfattning 

Förändringarna inom industridepartementets verksamhetsområde i 
förhållande till motsvarande anslag i statsbudgeten för budgetåret 
1975/76 framgår av följande sammanställning. Medel på tilläggsbudget 
har inte tagits med. Beloppen anges i milj. kr. 

DRIFTBUDGETEN 

Trettonde h11v11dtitefn 
A. Industridepartementet m. m. 
B. Industri m. m. 
C. Mineralförsörjning m. m. 
D. Energihushållning 
E. Teknisk utveckling m. m. 
F. Domänverket 

Summa driftbudgeten 

KAPITALBUDGETEN 

J. Statens affärsverksfonder 
E. Förenade fabriksverken 
F. Statens vattenfallsverk 
G. Domänverket 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 
V. Fonden för låneunderstöd 

VJ. Fonden för statens aktier 

Summa kapitalbudgeten 

Totalt för industridepartementet 

Anvisat 
1975/76 

17,1 
55,2 
81,6· 
94,3 

482,2 
0,1 

730,5 

32,2 
1 747,5 

13,0 
3,0 

155,0 
196,5 

2147,2 

2 877,7 

Förslag 
1976/77 

19,8 
81,4 

100,0 
91,3 

546,3 
0,1 

838,9 

32,2 
1 986,0 

6,0 
1,7 

26,0 

2 051,9 

2890,8 

Förändring 

+ 2,7 
+ 26,2 
+ 18,4 
- 3,0 
+ 64,l 

+108,4 

+238,5 
- 7,0 
- 1,3 
-129,0 

'-196,5 

95,3 

+ 13,1 
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INDUSTRIDEPARTEMENTET 
Utdrag 
PROTOKOLL 
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vid regcringssammanträde 
1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Johansson 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser industri
departementets verksamhetsområde 

DRJFTBUDGETEN Trettonde hun1dtiteln 

A. INDUSTRIDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Industridepartementet 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

Personal 

9140532 
9 532 000 

11668 000 

J:-landläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 
Reseersättningar (även för utrikes resor) 
Expenser 

1975/76 

64 
33 

97 

8 767 000 
. 270 000 

495 000 

9 532 000 

Beräknad 
ändring 
1976/77 

+t 
+2 
+3 

+2 013 000 
+ 35 000 
+ 88 000 

+2136000 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag anslaget för nästa 
budgetår till 11 668 000 kr. Jag har härvid beräknat medel för ytter
ligare en tjänst som departementssekreterare eller kanslisekreterare, 
placerad vid internationella sekretariatet, och ytterligare två biträdes
tjlinster. För löne- och prisomräkning m. m. har jag beräknat 1 868 000 
kr., varav 233 000 kr. till följd av höjt lönckostnadspålägg. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Industridepartementet för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 11 668 000 kr. 
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A 2. Teknisk attache 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

1223 971 

236 000 

245 000 

1 Anslaget Tekniska attacheer m. m. 

22 

Från detta anslag bestrids kostnader för en tjänst som teknisk attacM 

vid Sveriges delegation hos OECD i Paris. 

Anslag 

Lönekostnader 
Vissa biträdeskostnader 
Bostadskostnader 
Sjukvård 
Expenser (och reseersättningar inom 

verksamhetsområdena) 
Ersättningar för resor till och från Sverige 

vid tjänsteuppdrag och semester 

1975/76 

118 000 
27 000 
55 000 
1 000 

21 000 

14 000 

236 000 

Beräknad 
ändring 
1976/77 

+14 000 
of. 

5 000 
of. 

of. 

of. 

+ 9000 

Den tekniske attachen har till uppgift att följa arbetet inom bl. a. 

OECD och den europeiska rymdorganisationen samt att bevaka verk
samheten inom andra internationella organisationer i Frankrike och 

närliggande länder. 
Vid ambassaderna i Paris, Washington, Ottawa, Bonn, Moskva, Peking 

och Tokyo finns vidare teknisk-vetenskapliga attacheer, som även är 
kontaktmän för Ingenjörsvetenskapsakademien. Huvuddelen av kostna
derna för dessa attachcers avlöningar m. m. bestrids av styrelsen för tek

nisk utveckling (jfr s. 197). 
Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

245 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Teknisk attache för budgetåret 1976/77 anvisa ett för

slagsanslag av 245 000 kr. 

A 3. Kommitteer m. m. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

18 080 456 
17 000 000 

7 500 000 

Reservation 

1 Härutöver har anvisats 6 000 000 kr. på tilläggsbudget I. 

5 832 558 
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Från detta anslag bestrids förutom kostnaderna för industrideparte
mentets kommitteer m. m. f. n. även kostnaderna för följande organ, 
näringspolitiska rådet inkl. den särskilda arbetsgrupp för råvarufrågor 
som är knuten till rådet, dispensnämnden för arbetstagarrepresentation, 
byggbranschrådet, skogsbranschrådet, stålbranschrådet, den svenska de
legation som ingår i svensk-finsk arbetsgrupp för främjande av ekono
miskt samarbete mellan Sverige och Finland samt 1975 års varvskom
mission. Det sistnämnda organet har upprättats enligt regeringens be
slut den 20 februari 1975. 

Under innevarande budgetår beräknas ett antal kommitteer avsluta sin 
verksamhet, bl. a. petroindustriutredningen (I 1972: 04), utredningen (I 

1972: 08) om radioaktivt avfall (Aka-utredningen) och teknikupphand
lingskommittcn (I 1973: 05). 

Ett förhållandevis stort antal kommitteer har inlett sitt arbete under 
detta budgetår, såsom utredningen (f 1975: 03) om kommunal energipla
nering, SINFDOK-utredningen (I 1975: 04), utredningen (I 1975: 05) om 

verksamhet vid AB Atomenergi, utredningen (I 1975: 06) om inrättande 
av ett organ för havsresursfrågor, utredningen (l 1975: 07) om vissa frå
gor rörande byggnadsmaterialinciustrin, utredningen (I 1975: 08) om sam
ordning mellan LKAB och NJA samt läkemedelsindustridelegationen (I 
1975: 09). Flertalet av dessa utredningar beräknas pågå även under bud
getåret 1976/77. 

Medelsbehovet under anslaget budgetåret 1976177 beräknar jag till 
sammanlagt 7,5 milj. kr. Jag har härvid räknat med 2 milj. kr. till dele
gationen (I 1975: 02) för energiforskning i enlighet med delegationens 

förslag. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kommitteer m. m. för budgetåret 1976/77 anvisa ett re
servationsanslag av 7 500 000 kr. 

A 4. Extra utgifter 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

213 175 
200 000 

225 000 

Reservation 60 532 

Anslaget bör för nästa budgetår föras upp med 225 000 kr. Jag hem
sfäller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Extra utgifter för budgetåret 1976177 anvisa ett reserva

tionsanslag av 225 000 kr. 
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A 5. Bidrag till vissa internationella organisationer 

] 974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

150 358 

169 000 

194 000 

24 

Från detta anslag bestrids kostnader för Sveriges bidrag till inter

nationella byrån för mått och vikt samt internationella organisationen 

för legal metrologi. 

Medelsbehovet för nästa budgetår beräknar jag till 194 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till vissa internationella organisationer för budget

året 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 194 000 kr. 
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B. INDUSTRI M. M. 

Innan jag tar upp de enskilda anslagsposterna till behandling vill jag 

kortfattat redogöra för _dels industrins utveckli1~g, dels nu pågående ar

bete på det industripolitiska området, främst vad avser branschpolitiken, 

stödet till de mindre och medelstora företagen, insyns- och demokrati

fråp:crna samt industrins internationalisering. 

Industrisektorns utveckling 

Den svenska industriproduktionen har sedan början av 1960-talet ka

rakteriserats av en snabb men något av~aktande tillväxt. I fasta priser 

steg industriproduktionen med i genomsnitt drygt 7 l:J'o per år ·under 

perioden 1960-1965 och med 5,5 % per år under åren 1965-1970 

för att under första hälften av 1970-talet stanna vid ca 2,5 a 3 % per 

år. Industrins produktion har därmed ökat i snabbare takt än i eko

nomin i övrigt under hela perioden 1960-1975. 

Sysselsättningen inom industrin har sedan början av 1960-talet ge

nomsnittligt varit i stort sett oförändrad. Räknat i antal anställda ökade 

sysselsättningen fram till år 1965, varefter en viss nedgång följde. Un

der senare år har industrisysselsättningen åter ökat och ligger nu på 

ungefär samma nivå som i mitten av 1960-talet. Industrins andel av 

den totala sysselsättningen har dock successivt sjunkit från ca 29_ % 

år 1960 till drygt 26 % år 1975. F. n. sysselsätts drygt en miljon per

soner i industrin. 
Den långsiktiga tillväxten i industrin har således skett utan att antalet 

sysselsatta i någon större utsträckning har förändrats. Samtidigt har 

betydande arbetstidsförkortningar genomförts. Detta har möjliggjorts 

bl. a. genom en kraftig produktivitetsstegring. Denna uppgick under 

1960-talet till i genomsnitt 7 % per år. Under 1970-talets första.hälft 

har produktiviteten ökat i långsammare takt än tidigare, ca 4,5 % 

per år. Förutom vissa skiljaktigheter i konjunkturutveckling mellan 

perioderna kan den långsammare tillväxttakten i arbetsproduktiviteten 

under 1970-talcts första hälft förklaras . av bl. a. en viss dämpning i 
strukturomvandlingen. 

I slutet av 1950-talet och början av 1960-talet ökade industrins investe

ringar mycket kraftigt -i genomsnitt med ca 7. % per år. Under åter

stoden av 1960-talct avtog tillväxttakten markant' för att vända: uppåt 

igen under första hälften av 1970-talet, särskilt under åren 1973-1975. 

Investeringstillväxten har sålunda för perioden l 970-J 975 uppgått till i 

genomsnitt 7 % per år. 

Den höga invcsteringsaktiviteten under första hälften av 1970-talct 
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torde till stor del kunna förklaras av de investeringsfrämjande åtgärder 

som har vidtagits inom den ekonomiska politikens område. Vidare tor

de den gynnsamma finansiella utvecklingen under perioden inte ovä

sentligt ha bidragit härtill. Den förbättrade lönsamheten har också lett 

till att självfinansieringsnivån har höjts och den sedan början av 1960-

talet nedåtgående soliditeten har planat ut. En förklaring till det för

bättrade finansiella läget för svensk industri är bl. a. en gynnsam pris

utveckling, framför allt inom delar av den råvarubaserade svenska in

dustrin, t. ex. skogs- och stålindustrierna. Lönsamhetsutveeklingen inom 

industrisektorn fr. o. m. år 1967 framgår av följande sammanställning. 

Avkastning på eget kapital efter skatt inom industrin (femårsgenomsnitt i procent) 

Period 

Avkastning 

1967-
1971 

5,8 

1968-
1972 

6,0 

Källa: SCB: s finansstatistik. 

1969-
1973 

6,9 

1970-
1974 

8,3 

1971-
1975 

8,0 

De svenska industriföretagen har sedan början av 1960-talet i allt 

större utsträckning avsatt sin produktion utomlands. Även importen av 

industrivaror har ökat snabbt. Det vidgade handelsubytet har resulterat i 

kraftigt ökade export- och importandelar. Denna utveckling mot ökad 

internationalisering är gemensam för flertalet industribranscher. Mellan 

åren 1960 och 1975 har exportens andel av den inhemska industrivaru

produktionen stigit från 26 % till 38 % . 

Industrins ökade internationalisering har också kommit till uttryck i 

en ökad utlandsetablering. För tio år sedan var antalet anställda i svensk

ägda industriföretag utomlands ca 140 000. I dag är antalet omkring 

det dubbla, vilket motsvarar ca 30 % av det totala antalet industrian

ställda i Sverige. Av de svenska utlandsinvesteringarna har övervägande 

delen, eller ca 80 <Jo, skett i industrialiserade marknadsekonomier, 

främst Västeuropa och Förenta staterna, medan endast en ringa del 

har skett i u-länder. De årliga svenska: direkta investeringarna i utlandet 

har mer än fördubblats under de senaste fem åren. Ar 1974 uppgick de 

till drygt 2 400 milj. kr., jämfört med ca 1 000 milj. kr. år 1970. För 

år l 974 motsvarande utlandsinvesteringarna ca 20 'i'o av de totala indu

striinvesteringarna i Sverige. 

Samtidigt som svenska industriföretag i ökad omfattning har upprät

tat produktion utomlands, har utlandsdominerade industri- och handels

företag - företag där mer än 25 % av aktiekapitalet är utlandsägt -

successivt ökat sin andel av den inhemska produktionen och sysselsätt

ningen. Av den totala sysselsättningen inom den svenska industrin och 

handeln svarade sålunda utlan<lsdominerade företag för ca 8 %· år 1974, 

jiimfört med drygt 4 % i mitten av 1960-takt. 
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Beträffande utvecklingen under resten av 1970-talet anges i 1975 års 

långtidsutredning (SOU 1975: 89) fyra alternativ. Alternativ I an

sluter, vad gäller industriavsnittet, nära till den utveckling som anges i 

företagens planer. I alternativ Il förutsätts en ekonomisk politik under 

perioden som särskilt begränsar utrymmet för privat konsumtion. Al

ternativen 111 och IV baseras på antagande om en arbetstidsförkort

ning från 40 till 37,5 timmars arbetsvecka inom industrin. 

I det följande refereras i huvudsak till långtidsutredningens alterna

tiv I. Enligt den prognos som ansluter till detta alternativ kommer 

industrins produktion under andra hälften av 1970-talet att öka i nå

got snabbare takt än under perioden 1970-1975 men långsammare än 

under 1960-talet. Detsamma gäller i fråga om produktivitetsutveck

lingen. Företagens invcsteringsplaner tyder på en fortsatt hög investe

ringstakt. Långtidsutredningen räknar med en årlig ökning med ca 

6 t;;_, fram till år 1980. 

Sysselsättningen inom industrin, räknat i antal personer, beräknas un

der andra hälften av 1970-talet ligga kvar på i genomsnitt samma nivå 

som under första hälften. Räknat i antal arbetade timmar innebär detta 

en årlig minskning med 1-2 %, något beroende på antagandena om 

arbetstidens längd. 

Om jämvikt i bytesbalansen skall uppnås under perioden krävs en 

årlig ökningstakt av exporten med i genomsnitt 8-9 % per år för åter

stoden av 1970-talet, vilket innebär en väsentligt kraftigare öknings-

Industrins uh·eckling under 1970-talet 

Genomsnittlig årlig procentuell förändring 

Utfall 1970-1975' Prognos 1975 -1980' 

Produktions- Sysscl- Produktions- Syssel-
volym sättning• volym sättning• 

Gruvindustri 6,1 -1,6 4,1 -1,8 
Skyddad livsmedelsindustri -2,5 -3,8 -0,6 -2,6 
Konkurrensutsatt livsmedelsindustri 2,1 -2,1 2,6 -1,8 
Dryckes- och tobaksindustri 3,4 -6,6 3,3 -2,6 
Textil- och beklädnadsindustri -1,0 -7,1 0,8 -4,0 
Trä-, massa- och pappersindustri 4,7 -1,2 5,2 -0,7 
Grafisk industri 0,7 -2,2 0,9 -3,0 
Gummivaruindustri 1,0 -2,0 5,4 1,4 
Kemisk industri 8,1 0,3 9,3 2,6 
Petroleum- och kolindustri 0,2 -1,3 4,5 -2,4 
Jord- och stenindustri -1,4 . -5,2 1,8 -2,6 
Järn-, stål- och metallverk 3,9 -1,9 8,0 0,5 
Verkstadsindustri 5,7 -0,4 6,5 0,5 
Varv 8,7 3,0 -4,5 -8,3 
Övrig tillverkningsindustri 6,0 -3,0 4,9 -1,1 

Hela industrin 4,2 -1,6 5,2 -0,7 

1 Utveckling från år 1970 till ett trendmässigt år 1975 
• Långtidsutredningens alternativ I 
• Antal arbetade timmar 
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takt än för produktionsvolymen. Därmed kan förutses en fortsatt snabb 
ökning i industrins exportandel. 

Av sammanställningen (s. 27) framgår de olika industribranschernas 
utveckling under 1970-talet, vad avser produktion och sysselsättning. 

Den trendmässiga förskjutningen i produktion och sysselsättning mel
lan olika industribranscher väntas fortsätta även framgent om än. i 

något långsammare takt än under 1960-talet. Takten i strukturom
vandlingen har bromsats upp under första hälften av 1970-talet och 
denna dämpning kan väntas består även under återstoden av 1970-talet. 

Strukturomvandlingen som sådan kommer dock att fortgå. Verkstads
industrin, stål- och metallverken samt den kemiska industrin väntas en
ligt långtidsutredningen öka sina andelar av produktion och syssclsätt7 

ning, medan andelarna väntas sjunka för bl. a. livsmedelsindustrin, tex

til- och beklädnadsindustrin och varvsindustrin. Detta innebär i huvud
sak en fortsättning på den trendmässiga utveckling som har pågått under. 
större delen av efterkrigstiden. 

Industripolitiska insatser . 

I det perspektiv som jag nu har redogjort för kan vidgade krav på in
dustripolitiken väntas. Jag återkommer till denna fråga. 

Ett viktigt komplement till en aktiv industripolitik är en vidgad 
och fördjupad industri e I I demokrat i. Under senare år har 
flera åtgärder vidtagits för att öka de anställdas inflytande i företagen. 
Denna utveckling kommer att fortsätta. Jag kan härvid peka på den 
arbetsrättsliga lagstiftning som nu är under utarbetande och som kom
mer att innebära en förskjutning av inflytandet i företagen till de an
ställdas förmån. Merparten av detta reformarbete bedrivs inom arbcts
marknadsdepartcmep.tet. 

Inom industridepartementet behandlas frågan om styrelserepresenta
tion för de anställda. En försöksverksamhet på detta område har pågått 
sedan den 1 april 1973 inom aktiebolag och ekonomiska föreningar med 
minst HJO anställda. Statens industriverk, som år 1974 fick i uppdrag att 

utvärdera denna försöksverksamhet, har nu avgett en slutrapport (SIND 
1975: 4). I rapporten konstateras att de anställda i huvudsak har upplevt 
sitt styrelsearbete positivt och att de betraktar styrelserepresentationen 
som en viktig del i dcmokratiseringsprocessen. Flertalet har också ut
talat sig för en permanentning av verksamheten. Rapporten innehåller 
vidare en rad förslag angående utformningen av en fortsatt verksamhet. 
Sammanfattningsvis går dessa ut på att 

- lagen (1973: 829) om styrelserepresentation för de anställda i ak
tiebolag och ekonomiska föreningar ges permanent karaktär, 

- lagen utvidgas till att omfatta samtliga ·aktiebolag och ekonomiska 
föreningar med minst 50 anställda, 

- lagen görs tillämplig även på koncerner, 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 29 

- arbetstagarledamöterna ges rätt till representation i arbetsutskott 
inom styrelsen och rätt att påverka innehållet i styrelsearbetet så att 
möjligheten till insyn och inflytande förverkligas, 

- rekommendationer utfärdas angående antal styrelsesammanträden 
per ar, tillgång till underlagsmaterial, användandet av utländska språk 
och tolkning av sekretessbestämmelserna. 

Rapporten har remissbehandlats. Jag avser att under våren 1976 fö
reslå regeringen att lämna förslag till riksdagen i ärendet. 

Parallellt med åtgärderna för att stärka arbetstagarnas inflytande i de 
privata företagen har försöksverksamheten med ökat löntagarinflytande 
inom den statliga företagsgruppen fortsatt. Företagsdemokratidelega

tionens (Fi 1969: 64) verksamhet har överförts till det partssamman
satta Utvecklingsrådet för statsägda företag. För att följa utvecklingen 
av inflytandefrågorna inom såväl den statliga som den privata sektorn, 
upprättades samtidigt företagsdemokratirådet (I 1975: 01). 

För att tillgodose samhällets insyn i förvaltningsbolag och allmän
nyttiga stiftelser inleddes år 1973 en försöksverksamhet med offentliga 
styrelseledamöter i dessa. Verksamheten har utvärderats inom industri
departementet. I en nyligen framlagd promemoria (Os I 1975: 6) före

slås bl. a. en utbyggnad av systemet så att det kommer att omfatta 
både statlig och kommunal styrelserepresentation i vissa större företag. 
Promemorian remissbehandlas f. n. och regeringen avser att under våren 
l 976 avge förslag till riksdagen i ärendet. 

Regeringens industripolitik syftar till att stärka den svenska industrins 
internationella konkurrenskfaft, upprätthålla sysselsättningen· på en hög 
nivå och främja framtagandet av ny teknik. Industripolitikens grund
läggande syfte är därmed att medverka till att landets industri arbetar 
effektivt. Effektiviteten - det enskilda företagets effektivitet, bransch
effektiviteten och hela industrisektorns konkurrensläge - härvid inte ett 
mål i sig. En rationellt· arbetande och därmed konkurrenskraftig indu
stri utgör basen för bl. a. tryggare anställning, stigande inkomst och 
bättre arbetsmiljö för dem som arbetar i förtagen ·liksom för en re
formverksamhet i vidare mening. 

Det ligger i sakens natur att industripolitiken många gånger måste äg
na särskild uppmärksamhet åt branscher med akuta problem. Varvs
industrin samt textil- och konfcktions(teko)industrierna utgör sålunda 
exempel på branscher, i vilka staten har engagerat sig för att mildra 
verkningarna av strukturomvandlingen. Industripolitiska insatser av den

na karaktär kan även i framtiden komma att bli nödvändiga. På grund
val av vunna erfarenheter och med hjälp av de resurser som gradvis 
har byggts upp - främst inom statens industriverk - bör förutsätt
ningarna vara goda för att statsmakterna också framgent skall kunna 
medverka till lösningar av strukturproblem av denna typ. 

I vidgad utsträckning ges industripolitiken en långsiktig och före· 
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byggande inriktning. Det är en väsentlig uppgift för industripolitiken 
att genom samordning och planering av de skilda näringspolitiska åt
gärder som rör industrin verka för att effektiviteten inom industrisektorn 
kan upprätthållas och därmed en långsiktigt balanserad utveckling med 
ett minimum av sociala störningar. Detta kommer att ställa krav på en 
ökad p I a n e r i n g a v i n d u s t r i n s u t v e c k I i n g. Sådan plane
ring innebär bl. a. att regeringen noggrant följer utvecklingen och i 

samråd med berörda intressenter drar upp ramar och riktlinjer för in
dustrins utveckling och verksamhet. Planeringen ligger således till grund 
för ett målmedvetet och planmässigt genomförande av åtgärder för att 
höja effektiviteten i näringslivet i former som är acceptabla för den 

enskilde och samhället. Detta kräver ett effektivt och samordnat ut
nyttjande av de näringspolitiska medlen samt en väl fungerande infor
mations-, insyns- och samrådsvcrksamhet. 

En ingående kunskap om strukturen inom de olika industribran
scherna är en viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete på det 
industripolitiska området. Här har industristrukturutredningen i rappor
terna (SOU 1974: 11-14) Svensk industri lagt en god grund. Avsikten 
är att industriverket nu skall påbörja en kontinuerlig uppföljning av 
detta material. En ännu viktigare beståndsdel i beslutsunderlaget är 
information om den framtida utvecklingen. Långtidsutredningarna ut
gör härvid en central del av underlaget genom att industrins planer sätts 
in i den samhällsekonomiska totalramen. Till följd av den grova bransch
indelning som långtidsutredningarna arbetar med och det jämförelse
vis ·långa tidsintervallet mellan utredningarna blir dock informationen 
om de olika industribranschernas utvccklingsplaner ofullständig. lnfor
mationsunderlaget har under senare år förbiittrats i detta senare av-, 
seende genom det planmaterial som hämtats in via delegationen (I 

1973: 01) för informationssystemet företag-samhälle. Även detta sy
stem arbetar dock med relativt grov branschindelning och har dessutom 
i sin hittillsvarande form främst varit inriktat på att tillgodose de re
gionala och lokala behoven av plandata. Delegationen har i rapporten 
(Ds I 1975: 5) Företag-samhälle redovisat den hittills bedrivna verk
samheten och föreslagit en vidareutveckling av informationssystemet. 
Rapporten remissbehandlas f. n. 

En för branschpolitiska syften viktig typ av framtidstinriktade upp
gifter är de som inhämtas via branschrådens informationssystem. För
delen med dessa rullande informationssystem ligger bl. a. i att omfatt
ningen och inriktningen av dem kan diskuteras löpande med berörda 
bransch-, företags- och arbetstagarrepresentanter i syfte att få dem så 
rationellt utformade som möjligt. Genom den diskussion som regel
bundet förs inom råden ökar dessutom möjligheterna att analysera före
tagens planer. Branschråden underlättar härigenom för regeringen att 
dels kontinuerligt följa utvecklingen inom resp. bransch, dels med före-
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trlidare för olika intressenter överlägga om branschens framtida utveck

ling. 
Branschråd har upprättats för skogsindustrin, stålindustrin, byggnads

industrin samt - i något modifierad form - varvsindustrin. Dessa 
branscher kan, tillsammans med olje- och pctroindustrin och viss 
tyngre verkstadsindustri, rymmas under beteckningen tung industri. 
Denna svarar för en mycket stor del av industrins totala föräd
lingsvärde, export. investeringar och sysselsättning. Branscherna do
mineras nästan alltid av ett fåtal stora företag. Produktionsförutsätt

ningama är ofta strikt branschspecifika, vilket i sin tur ställer särskilda 
krav på industripolitikens utformning. Härvid har branschråden visat 
sig vara för alla intressenter värdefulla organ. 

Av övriga branscher kännetecknas bl. a. teko-industrierna, plastvaru
industrin, manuella glasindustrin, träbcarbetande industrin och delar av 

verkstadsindustrin främst av ett stort antal mindre och medelstora 
företag. De utmärks inte sällan av en löncintensiv produktion och en 
snabbt föränderlig strukturbild, orsakad t. ex. av intensiv importkon
kurrens eller av snabb omställning till följd av tekniska förändringar. 
Från industripolitisk synpunkt finns det anledning att betrakta sådana 

branscher på något annorlunda sätt än den förra gruppen. Mångfal
den av företag medför att branschpolitiken måste göras mer generell. 
Svårigheter att av egen kraft genomföra omställningar för att mö:a 
förändringar på marknadssidan och/eller på tekniksidan är ofta i hög 
grad förknippade med det stora inslaget av mindre och medelstora. 
företag. De branschinriktade åtgärder som kan behöva sättas in måste 

därför utformas med hänsyn härtill. 
Mot denna bakgrund övergår jag tilt. en redogörelse för den industri

politiska verksamheten inom vissa branscher. 
1973 års skogsutredning lade våren 1975 fram ett delbetänkande (Ds 

Jo 1975: 1) rörande den svenska virkcssituationen. Utredningen konsta
terade att tillgången på råvara utgör en klart begränsande faktor för den 
svenska skogsindustrins expansion. Råvarusituationen och de därmed 
sammanhängande farhågorna vad gäller den framtida industriutveck
lingen har bl. a. föranlett de fackliga organisationerna att hos regering
en begära åtgärder för att få till stånd en mer planmässig utveckling 
inom branschen. Mellan branschens företag har vidare träffats en över
enskommelse, som syftar till att till utgången av år 1977 begränsa vir
kcsuttaget i den svenska skogen. 

Särskilt den restriktion som råvarutillgången utgör för skogsindustrins 
framtida utveckling gör det enligt min mening mycket angeläget att 
kunna forma en samlad näringspolitisk syn på hela skogsnäringcn, inne
fattande såväl skogsbruket som skogsindustrin. 

F. n. saknas dock ett tillfredsställande undcrlagsmaterial för att be
döma de långsiktiga och övergripande industripolitiska frågorna på 
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skogsomradet. Parallellt med 1973 års skogsutrednings fortsatta arbete, 
vilket väntas vara avslutat under år 1977, kommer därför en intensifie
ring av utredningsarbetet på det skogsindustriella området att ske. Före
tagen och de anstälkla avses fortlöpande kunna följa detta arbete via 
skogsbranschrådet. Målsättningen är att ett samlat näringspolitiskt pro
gram för skogsnäringen skall kunna presenteras under år 1977. Fram till 

dess kommer stor återhållsamhet att gälla i fråga om tillstånd för råya
rukrävande utbyggnader inom skogsindustrin. Riksdagen har sålunda 
nyligen beslutat att införa träfiberråvara som prövningsgrund i 136 a § 

byggnadslagen (prop. 1975/76: 56, CU 1975/.76: 8, rskr 1975/76: C3). 

Även vad avser stå/industrin kommer utredningsarbetet att intensifie
ras i syfte att förbättra underlaget för bedömningar av den långsiktiga 
branschutveeklingen och därmed sammanhängande näringspolitiska frå
gesfällningar. 

De svenska stålverken har under senare år upplevt en allt hårdare 
konkurrens på såväl sina exportmarknader som hemmamarknaden. 

Detta gäller i varierande grad inom flertalet produktgrupper inom både 
handels- och specialstålområdet. Denna utveckling skall ses mot bak
grund av de under det senaste årtiondet stagnerade investeringarna 

inom den övervägande delen av branschen. 
Enligt företagens uppgifter till 1975 års långtidsutredning finns .för de 

närmaste åren omfattande investeringsplaner inom den svenska stålin

dustrin. Frågan om finansieringen av branschens expansion torde härvid 
bli central. Den nämnda, kraftigt ökande internationella: konkurrensen 
på stålområdet, inte minst till följd av starka koncentrations- och sam
ordningstendenser inom de viktigaste konkurrentländernas stålindustri, 
torde också i Sverige tvinga fram ökat samarbete och· vidgad sam

ordning. 
Den rådande situationen och de osäkra utvecklingsperspektiven på de 

internationella frakt- och fartygsmarknaderna kan såväl för varvsindu
strin i dess helhet som för enskilda företag komma att ställa krav på vä
sentliga ekonomiska insatser från statens sida. Den akuta krisen vid 
Eriksbergs Mekaniska Verkstads AB i Göteborg har härvidlag bidragit 
till att frågorna om branschens framtid ställts på sin spets. 

För att bereda de fackliga organisationerna inom branschen möjlighet 
att på ett aktivt sätt delta i de pågående diskussionerna kring de lång
siktiga perspektiven för branschen har industridepartementet tagit ini
tiativ tiii ett nytt samrådsförfarande inom varvsindustrin. Den sty
rande kommitten och dess sam rådsgrupp har ersatts av. en gemensam 
kommittc, varvsrådet. Ordförande är liksom i styrande kommitten en 
företrädare för industridepartementet. Förändringen innebär att den 
fackliga representationen kraftigt har förstärkts. Varvsrådet har upprät
tats genom ett tilläggsavtal till konsortialavtalet från år 1971. Det är 
tillfredsställande att de fackliga organisationerna inom ramen för gäl-
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!ande samarbetsavtal mellan storvarven, på ett likaberättigat plan ges 
möjlighet att aktivt delta i diskussionerna kring branschens framtida 

struktur. 
Efter förslag från l 975 års varvskommission övertog staten den i juli 

1975 aktierna i det krisdrabbade Eriksberg för den symboliska summan 
1 000 kr. Härigenom skapades rådrum för överväganden rörande varvs
industrins långsiktiga struktur. Enligt ett nyligen träffat principavtal 

köper staten aktiemajoriteten i AB Götaverken av Salenirivest AB. Sam

tidigt övertar Götaverken Eriksberg. Kommissionen väntas avge sin slut
rapport i februari 1976. Varvens finansieringsförhållanden och då s~ir

skilt systemet med de statliga fartygskreditgarantierna har utretts av 
varvskreditutredningen (I 1974: 03). Utredningen har just lagt fram för
slag (SOU 1975: 101) till en ändrad utformning av detta system. Jag 
räknar med att senare under detta riksmöte kunna lägga fram förslag 
om den svenska varvsindustrins framtidå struktur och finansierings

förhållandcn. 
De senaste t1rens nedgång i byggverksamheten i ·Sverige har, såväl vo

lym- som strukturmässigt, fått långtgående konsekvenser för byggpro
cessens samtliga led. Behovet av bättre information om och djupare ana
lys av byggsektorns utveckling framstår därmed som uppenbart. Detta 

har också framhållits i byggbranschrådet av företrädare för de olika in
tressegrupperna. Från fackligt håll har dessutom i en skrivelse till rege
ringen förts fram krav på ett näringspolitiskt program för byggsektorn. 

Den utredningsverksamhet som har initierats under år 1975 och som i 
sina huvuddrag skall vara avslutad under första halvåret 1977 skall ses 

mot denna bakgrund. Med utgångspunkt i det utredningsmaterial som 
kommer fram inriktas arbetet på att ta fram ett underlag. för ett över
gripande näringspolitiskt program för byggsektorn. Målsättnin.gen är att 

regeringen skall kunna presentera ett sådant program under år 1978. 
Byggbranschrådet blir regeringens referensorgan i detta arbete. 

För att utreda effekterna av de långtgående koncentrations- och inte~ 
grationstendenserna inom vissa delar av byggnadsmaterialindustrin har 
särskilda sakkunniga (I 1975: 07) tillkallats. 

Mot bakgrund av ett väntat stigande behov av aluminium gav rege
ringen under år 1974 statens industriverk i uppdrag att skyndsamt ut

reda marknaden på längre sikt för aluminium och aluminiumprodukter i 
Sverige. Studien (SIND PM 1975: 3) har avslutats under år 1975. 
Enligt industriverket finns inte något klart skäl som talar till förmån för 
en ökad inhemsk aluminiumproduktion. Rapporten har remissbehand
lats. En sammanställning av remissvaren har utarbetats inom industride

partementet och fogats till handlingarna i ärendet. Rapporten föranleder 
inga omedelbara åtgärder. Den fortsatta utvecklingen inom aluminiuin
området följs med stor uppmärksamhet inom industridepartementet. 

B r a n s c h f r ä m j a n d e åt g är d e r, f ö reta g s s e r V i c e 

3 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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m. m. utgör väsentliga industripolitiska medel för stora delar av industrin, 

framför allt den del som domineras av mindre och medelstora företag. 

Hit hör bl. a. teko-industrierna, manuell glasindustri, träbearbetande 

industri samt delar av verkstadsindustrin. I det följande skall jag över

siktligt beröra karaktären av de industripolitiska insatser som fordras 

för att möta problemen inom dessa branscher. Jag kommer senare vid 

min anmälan av anslaget Företags- och branschfrämjande åtgärder 

och av verksamheten vid statens industriverk att närmare behandla de 

branscher och åtgärder som är aktuella. 

De branschfrämjande åtgärderna inleddes som en försöksverksamhet i 

början av 1970-talct med utbildnings- och exportstimulansåtgärdcr för 

att möta problemen inom teko-industrierna och den manuella glasin

dustrin. Under de följande åren har en successiv breddning skett till 

andra branscher med omställningsproblem. Åtgärderna, som i samtliga 

fall är tidsbegränsade, omfattar f. n. teko-industrierna, den manuella 

glasindustrin, den träbcarbetande industrin (främst möbelindustrin) samt 

sko-, gjuteri-, metallmanufaktur- och pälsindustrierna. Även åtgärds

arsenalen har breddats. Utbildnings- och cxportstimulansåtgärderna 

har kompletterats med stöd till strukturpåvcrkandc åtgärder i form av 

konsultbidrag och strukturgarantier samt med teknikspridning genom 

särskilda tekniska konsulenter. Som principiell utgångspunkt för 

branschprogrammen gäller att förutsättningar föreligger för att lång

siktigt säkerställa branschernas konkurrenskraft och lönebctalningsför

måga utan att därmed hindra en från samhällsekonomiska utgångs
punkter önskvärd strukturomvandling. 

Utvärderingar av vissa branschfrämjande åtgärder har tidigare redo

visats för riksdagen. De mer långsiktiga effekterna är emellertid svåra 

att utläsa. Statens industriverk har dock i en promemoria (SIND PM 

1975: 6) bedömt den hittillsvarande verksamheten som i huvudsak posi

tiv. Industriverket har mot den bakgrunden och även med hänsyn till 

situationen inom de aktuella branscherna föreslagit fortsatta bransch

främjande åtgärder. Vid remissbehandlingen av industriverkets rapport 

har inställningen till åtgärderna från centrala och regionala myndig

heters och organisationers sida varit nästan genomgående positiv. Även 

jag anser att erfarenheterna hittills har visat att branschfrämjande åt

gärder på ett betydelsefullt sätt har kunnat underlätta de berörda bran

schernas omställning och anpassning till förändrade förhållanden. Jag 

räknar därför med att en aktiv industripolitik även i framtiden kan 

komma att inbegripa branschfrämjande åtgärder. 

I det följande kommer jag att förorda fortsatta branschfräm

jande åtgärder för samtliga branscher som nu omfattas av åtgärderna. 

För teko- och skoindustrierna har riksdagen mot bakgrund av den nega

tiva utvecklingen inom dessa branscher under år 1975 redan fattat be

slut om bl. a. fortsatta och förstärkta strukturåtgärder t. o. m. budgetåret 
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1977/78 (prop. 1975/76: 57, NU 1975176: 15, rskr 1975/76: 107). Inom 
den träbearbetande industrin fortsätter de strukturella problemen allt
jämt att göra sig gällande. Jag återkommer senare till frågan om fort
satta statliga åtgärder även för denna industribransch. 

De olika branschfrämjande åtgärderna - utbildningsinsatser, struk
turåtgärder, teknisk konsulcntverksamhet och exportfrämjande åtgärder 
- som successivt har växt fram kan i tillämpningen för en viss bransch 

kombineras och utformas med hänsyn till branschens speciella förutsätt
ningar. För effektiviteten är det därvid viktigt med en hög grad av sam
ordning av de insatta åtgärderna. Jag återkommer i det följande till för
slag om vissa administrativa förändringar för att öka samordningsmöj
ligheterna mellan de exportfrämjande åtgärderna och övriga bransch

främjande åtgärder. 
Samtidigt som de mindre företagens möjligheter att med egna resur

ser förändra sina verksamhetsbetingelser ibland är begränsade, är dessa 
företag av stor betydelse för den ekonomiska och regionala utveckling
en. Under senare år har följaktligen en rad åtgärder av generell natur 
vidtagits från samhällets sida för att underlätta dessa företags indu

striella utveckling och därmed stärka deras konkurrenskraft. Därvid har 
insatser med inriktning på en lämpligt utformad företagsserviee spelat en 
stor roll. Företagsservicen består huvudsakligen av teknisk och ekono
misk rådgivning, kontaktförmedling, information och utbildning samt 
individuella företagsanalyser av mer övergripande karaktär. För sam
ordning och planering av denna verksamhet svarar statens industriverk. 
Som regionala replipunkter för verket fungerar landets företagareför
eningar. Föreningarna har till uppgift bl. a. att genom en aktiv uppsö
kande verksamhet föra ut företagsserviceprogrammen till företagen. 
Erfarenheten har visat att särskilt de mindre och medelstora företagen 
har ett påtagligt behov av föreningarnas tjänster. Jag kommer i det föl
jande att beräkna ett ökat statligt bidrag till företagsservice. Jag kommer 
också att inom ramen för detta bidrag ta upp särskilda medel för vissa 
användarfrämjande åtgärder på dataområdet. Åtgärderna avses främst 
bli inriktade på utbildning och information i ADB-frågor för företagare
föreningarnas personal. I sammanhanget vill jag också framhålla värdet 
av den rådgivnings- och förmedlingsverksamhet som styrelsen för tek
nisk utveckling svarar för. Denna verksamhet, som genomförs med 
hjälp av företagareföreningarna, är inriktad på att stimulera forsknings

och utvecklingsprojekt i inte minst mindre och medelstora företag. 
För att stimulera fortbildningsaktiviteter i företagen och få till stånd 

en bättre anpassning av kursutbudet till näringslivets behov finns en sär
skild utbildningskonsulentfunktion knuten till varje företagareförening. I 

det följande kommer jag att beräkna ytterligare medel för detta ända
mål under nästa budgetår. Jag kommer även att ta upp medel för fort
sättning av ett under hösten 1974 inlett samarbete på fortbildningsområ-
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det mellan statens industriverks SIFU-enhet ocb. den kommunala vuxen
utbildningen. 

De mindre företagens begränsade resurser. medför också att de, rela
tivt sett, många gånger är mer beroende än storföretagen av. extern fi

nansiering för att genomföra utvecklingsprojekt. Jag vill i samman
hanget understryka vikten av de insatser som via styrelsen för teknisk 
utveckling och statens utvecklingsfond görs för att underlätta framta
gandet och utnyttjandet av ny teknik bl. a. inom de mindre företagen. 
Jag kommer vid min medelsberäkning i det följande förorda förstärk
ning av resurserna för dessa organs verksamhet. 

Vid företagens finansiering av utbyggnads- och exportprojekt fyller 

Sveriges Jnvesteringsbank AB och AB Svensk Exportkredit viktiga 
funktioner inte minst för de mindre och medelstora företagen. Under år 
1975 har dessa instituts möjligheter att via upplåning utomlands för

medla krediter till företag, som inte själva kan låna i utlandet, förbätt
rats genom statlig garantigivning. 

Som jag inledningsvis redovisade, har den svenska industrin i ökad 

omfattning upprättat produktionsenheter utomlands. Samtidigt har den 
utlandsdomincrade delen av den inhemska industrin i \iet närmaste för
dubblats under den senaste tioårsperioden. I huvudsak torde företagens 
ökade i n t e r n a t i o n a 1 i s e r i n g medföra fördelar för den svenska 
samhällsekonomin. Samtidigt har emellertid de multinationella företa-. 
gens verksamhet ställt såväl statsmakterna som fackföreningarna inför 
delvis nya problem. Kraven på löntagar- och samhällsinflyt~nde över 
företagens ökade internationalisering har skärpts. De frågor som f. n. 
tilldrar sig speciell uppmärksamhet är bl. a. cffekt~_r:na på sysselsättning, 
rörelseresultat och skatter, liksom effekterna på _konkurrensförhållan
dena samt forsknings- och utvecklingsarbetct: 

De utländska företagens etableringar och verksamhet i Sverige stude
ras av utredningen (Ju 1973: 17) om utländska övertaganden av svenska 
företag. Utredningsarbetet inriktas främst på att ta fram ett system, som 
både medger en fullständig etableringskontroll av utländska investe

ringar i Sverige och möjliggör kontroll av utlandsägda företags verk
samhet här. 

Koncentrationsutredningen (Fi 1962: 37) fick år 1971 i uppdrag att 
undersöka konsekvenserna för svensk ekonomi och ekonomisk politik av 
de internationella företagens växande betydelse. Resultatet av utredning

ens arbete har redovisats i betänkandet (SOU 1975: 50) Internationella 
koncerner i industriländer, som f. n. rcmissbehandlas. Utredningen kon
staterar bl. a. att de multinationella företagen spelar en betydande roll. 
i den privata sektorn i många länder och dominerar flera viktiga bran
scher. Härigenom blir en stor del av Sveriges ekonomiska förbindelser 
med omvärlden undandragna från de någorlunda överskådliga inte.rna
tionella marknaderna. Sålunda konstaterar utredningen att 30 % av 
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Sveriges exportvärde år 1973 utgjordes av interna transaktioner n1ellan 
företag i samma koncern. Motsvarande andel av importen var 25 %. 

Den av mig år 1973 tillsatta arbetsgruppen med uppgift att följa frå
gor rörande multinationella företag har fortsatt sitt arbete. Arbetsgrup
pen har fortlöpande samlat in och ställt samman information om de 
multinationella företagen. F. n. söker arbetsgruppen få en uppfattning 
om vilken typ av information som regelbundet samlas in och hur denna 

bearbetas, ställs samman och utnyttjas internt inom vissa betydande 
multinationella företag med verksamhet i Sverige. Informationsfrågorna 
kommer att ägnas fortsatt stor uppmärksamhet. 

På det internationella planet har arbetsgruppen aktivt medverkat vid 

förberedelserna inför diskussionerna rörande multinationella företag i 
FN och OECD. Sverige är medlem i den särskilda FN-kommiss~on som 
skall följa dessa frågor på global nivå. I OECD deltar Sverige bl. a. i ar
betet på den uppförandekod för multinationella företag som är under 
utarbetande. 

B 1. Statens industriverk: Förvaltningskostnader · 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

13 910 408 
15 951 000 
19 872 000 

Statens industriverk, som inrättades den 1 juli 1973, är enligt instruk
tionen (1974: 476, ändrad senast 1975: 796) central förvaltningsmyn
dighet för ärenden som rör industri, hantverk och energiförsörjning 
samt mineralhantering utom vad avser förvaltning och upplåtelse av 

statens gruvegendom. Sistnämnda ärenden handläggs av nämnden för 
statens gruvegendom, varvid industriverket svarar för de beredande och 
verkställande funktionerna. Sedan den 1 juli 1974 handhar industri
verket även de uppgifter beträffande företagsutveckling, kursverksam
het m. m. som tidigare åvilade statens institut för företagsutveckling. 
Nämnden för energiproduktionsforskning, som inrättades den 1 juli· 
1975, har administrativt knutits till industriverket. Verket är chefs
myndighet för bergsstaten, sprängämnesinspektionen och statens elekt
riska inspektion. 

Industriverket leds av en styrelse. Chef för verket är en generaldirek
tör. Verket är organiserat på sex enheter, nämligen planerings- och ut
rcdningsbyrån, industriavdelningen, energibyrån, mineralbyrån, enhe

ten för företagsutveckling och administrativa byrån. 

Till industriverket är knutna ett råd för mindre och medelstora före
tag, ett råd för företagsutveckling, ett expertråd för långsiktiga progno- · 
ser, en hemslöjdsnämnd och en rådgivande nämnd för transport av far-. 
ligt gods. 
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1975/76 

Personal 

Handläggande personal 105 
Övrig personal 60 

Anslag 

Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 
(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 
Mervärdeskatt för sand-, 
grus- och stentäkter 

165 

13 013 000 
35000 

371 000 

1.346 000 
986 000 
(30 000) 

200 000 

15 951000 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
industriverk 

+ 29 
+ 14 

+ 43 

+ 6 786000 
of. 

+ 186000 

+ 570000 
541 000 

(+ 298 000) 

of. 

+ 8083 000 

Föredraganden 

+7 
+2 

+9 

+ 3 541 000 
of. 

+ 59000 

+ 195 000 
+ 126 000 

(+ 40 000) 

of. 

+ 3921000 

Avgifter till statens industriverk för tillstånd till sand-, grus- eller 
stentäkt på kontinentalsockeln redovisas fr. o. m. budgetåret 1975/76 på 
driftbudgetens inkomstsida under titeln Inkomster vid bergsstaten m .. m. 
(jfr s. 117). 

Statens industriverk 

Statens industriverk räknar med att under budgetåret 1976/77 i allt 
större utsträckning kunna uppfylla målen för sin verksamhet. För att 
uppnå detta erfordras dock enligt verket betydande resursförstärkningar 
på flera områden. Industriverket framhåller att verksamheten inom 
planerings- och utredningsbyrån kräver utökade resurser eftersom be
hovet av närings- och industripolitiska utredningar ständigt ökar. För 
nästa budgetår planeras utredningar om bl. a. verkstads-, skogs-, järn
och stålindustrierna. Viss utredningsverksamhct beräknas ske även i 
fråga om byggnadsmaterialindustrin och dataindustrin samt beträffande 

de branscher för vilka det nu finns särskilda branschprogram. Härutöver 
krävs enligt verket också resursförstärkningar för prognosverksamhet 
på industriområdet, för utredningar rörande de mindre och medelstora 

företagen samt för internationella uppgifter. Med hänsyn bl. a. till den 
snabba utvecklingen inom företagsserviceområdet och till behovet av 

bättre samordning mellan statens och landstingens näringspolitiska in
satser som förmedlas genom företagareföreningama krävs enligt verket 
ökade resurser vid industriavdelningen. Innevarande budgetår har av
delningen dessutom tillförts nya arbetsuppgifter, bl. a. administration av 
statliga garantier för strukturlån och bidragsgivning till energibesparan
de åtgärder i näringslivets byggnader. Dessa nya uppgifter och den lö-
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pande verksamheten inom området för explosiva och brandfarliga varor 
medför ökat behov av handläggande personal. 

Energibyrån behöver ytterligare personal, främst för utredningsverk
samhct m. m. betdiffande energiförsörjningen inom olika industribran
scher men även för vissa myndighetsuppgifter. 

Mineralbyrån har till uppgift bl. a. att svara för beredande och 
verkställande funktioner för nämnden för statens gruvegendom. Dessa 

funktioner har enligt verket hittills inte kunnat fullgöras på ett helt 
tillfredsställande sätt beroende på att byrån har saknat erforderliga re

surser. Nämnden ansvarar fr. o. m. innevarande budgetår för all statlig 
malmprospektering (utom uran) genom prospekteringsuppdrag till Sve
riges geologiska undersökning. Nämndens prospekteringsverksamhet, 
som för innevarande budgetår uppgår till ca 20 milj. kr., torde bli den 
största i landet. Mineralbyrån behöver därför personalförstärkningar 
bl. a. för övergripande bedömningar, uppföljning m. m. av nämndens 
verksamhet. Också för vissa andra handläggningsuppgifter behövs per
sonalförstärkningar vid byrån. 

Vid administrativa byrån behövs ytterligare personal bl. a. för in
formationsverksamhet och personaladministrativa uppgifter. 

l\fot denna bakgrund föreslår industriverket följande förändringar 
för budgetåret 1976/77. 

1. Pris- och Jöneomräkning m. m. 2 931 000 kr., varav 344 000 kr. 
avser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet föreslår industriverket att åtta handläggartjänster 
dras in, av vilka fyra vid planerings- och utredningsbyrån, två vid in
dustriavdelningen, en vid energibyrån och en vid administrativa byrån. 
För planerings- och utredningsbyrån innebär detta att nu pågående ut

rcdningsuppdrag inte kan fullföljas inom fastställda tidplaner och att 
nya utredningsuppdrag inte kan påbörjas under överskådlig tid. För 
industriavdelningen medför alternativet en förlängning av handlägg
ningstiderna inom industrilåneverksamheten och minskade insatser på 
företagsserviceområdet. För energibyrån innebär det förlängda hand
fäggningstider för koncessions- och bidragsfrågor. För den administra
tiva byrån innebär en neddragning att myndighetsverksamheten kan 
komma att äventyras genom att resurser för juridisk sakgranskning bort

faller ( -947 000 kr. inkl. följdbesparingar). 
3. För att kunna klara den ökade utredningsvolymen vid planerings

och utrcdningsbyrån i nuläget och för en uppbyggnad av byråns resurser 
i enlighet med riktlinjerna i prop. 1973: 41 erfordras ytterligare 13 

tjänster under budgetåret 1976/77, varav nio för handläggare och fyra 

för biträden. Lönekostnaderna beräknas till 1 112 000 kr. och övriga 
kostnader till 252 000 kr. ( + 1 364 000 kr.) .. 

4. För att uppnå en mer rationell organisation föreslår industriverket 
att utbildningssektionen och sektionen för företagsscrvice sammanförs 
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till en gemensam byrå inom industriavdelningen. Verket föreslår också 
att sektionen för finansiellt stöd och sektionen för explosiva och brand

farliga varor organiseras som byråer. Därtill fordras tre nya tj;-inste1 

som byråchef. Ytterligare en handläggare. erfordras dessutom vid envar 

av de föreslagna byråerna för utökad verksamhet. De föreslagna åt

gärderna beräknas leda till i;ikade lönekostnader med 826 000 kr. och öv

riga kostnader med 134 000 kr. (-1-960 000 kr) .. 

5. För utökad verksamhet vid energibyrån erfordras fem handläggare 

och fyra biträden. En av tjänsterna är avsedd att ge främst allmän

heten råd och anvisningar angående rättsordningen i fråga om elkraft 

och säkerställa att koncessionsinnehavare fullgör sina skyldigheter. 

En av tjänsterna avser arbete med provning och kontroll av elektriska 

instailationsmaterial. Tre av tjänsterna är avsedda för utredningsarbete 

om cnergiförsörjningssituationen ·inom olika industribranscher varav 

en tjänst särskilt avser handläggning av frågor i anslutning till 136 a § 

byggnadslagen (1947: 385). För energibyrån beräknas de ökade löne

kostnaderna till 816 000 kr. och övriga kostnader till 176 000 kr. 

( + 992 000 kr.). 
6. En kraftig förstärkning behövs vid mineralbyrån för att byrån 

skall kunna fullgöra de beredande och verkställande funktionerna vad 

avser förvaltning och utökning av statens gruvegendom. Också för att 

skapa effektiva resurser· för frågor rörande landets långsiktiga ·mineral

försörjning och för frågor i anslutning till utvinning av sand och grns 

på kontinentalsockeln behövs en förstärkning. Totalt erfordras enligt 

verket för dessa ändamål ytterligare sju handläggare och två biträden. 
Verket föreslår att byrån indelas i fyra sektioner. De ökade lönekost

naderna beräknas till 923 000 kr. och övriga kostnader till 177 000 kr. 

( + 1 100 000 kr.). 
7. Vid administrativa byrån behövs en förstärkning med två hand

läggartjänster. Den ena handläggaren avses biträda verkets informa
tionssekreterare och den andra avses handha frågor rörande personal
planering. Dessutom behövs fyra biträdestjänster, varav en tjänst för 

arkivvård, två tjänster som expeditionsvakt och en tjänst som kontors

skrivare. Lönekostnaderna beräknas till 438 000 kr. och övriga kostna

der till 105 000 kr. ( + 543 000 kr.). 
8. För utökat behov att anlita utomstående konsulter, bl. a. för orga

nisationsförändringar m. m., begär verket 50 000 kr. 

9. Reseverksamhetcn har sedan industriverkets tillkomst kontinuerligt 

ökat. En stor del av verketS arbetsuppgifter medför en omfattande 

reseverksamhet, inte minst inom industriavdelningen och energibyrån. 

Under budgetåret 1974175 har vidare rescverksamhetcn ökat inom mi

neral- samt planerings- och utredningsbyråernas arbetsområden. Enligt 
industriverkets mening är därför en uppräkning av reseanslaget nödvän

dig för nu befintlig verksamhet, främst inom det internationella området, 

med 50 000 kr. 
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10. Industriverket disponerar f. n. 50 000 kr. för personalutbildning. 
Genom ändring i regleringsbrevet för budgetåret 1975176 får även rese
kostnader och traktamenten i samband med utbildning inräknas i be
loppet. Enligt verkets mening medför de nya reglerna behov av en 
uppräkning av utbildningsanslagct med lO 000 kr. 

ll. Industriverket föreslår vidare en engångsanvisning med 100 000 kr. 
för inköp av en minidator (89 000 kr.) och en programmerbar kalkylator 
med hålkortsläsare (11 000 kr.). Minidatorn är främst avsedd för avan

cerade regressionsberäkningar vid planerings- och utredningsbyrån och 
energibyråns sektion för energiprognoser. På datorn kan beräkningar 

göras som i nuläget motsvarar en extern kostnad om ca 75 000 kr/år. 
Industriverket föreslår också en engångsanvisning med 13 000 kr. för 
inköp av kartskåp till mineralbyrån ( +83 000 kr.). 

Minera/politiska utredningen har yttrat sig över industriverkets an
slagsframställning vad avser mineralbyrån. Enligt utredningens prin

cipiella uppfattning bör utredningens betänkande avvaktas innan större 
organisatoriska förändringar genomförs vid industriverkets mineralbyrå. 
Argumenten för verkets förslag om en resursförstärkning vid mineral

byrån, främst för frågor rörande statens gruvegendom, är dock enligt 
utredningen starka, men utredningen finner sig inte ha möjlighet att 
bedöma omfattningen av de personaltillskott som kan vara motiverade. 
Utredningen framhåller också att resultatet av det arbete som bedrivs 
inom mineralbyråns sektion för statens gruvegendom kan ligga till 

grund för utredningens egna bedömningar. 

Föredraganden 

Industriverket har omfattande uppgifter inom industri-, energi- och 
mineralområdena. Verkets utrednings- och planeringsvcrksamhet ger 
underlag för statsmakternas ställningstaganden till olika frågor inom 
dessa områden. Verket har också i stor utsträckning verkställande funk
tioner. Statens industriverk spelar således en central roll i närings- och 
industri pol i tiken. 

Mot bakgrund av de viktiga uppgifter som åvilar industriverket an
ser jag det nödvändigt att verket tillförs ökade personella resurser un
der nästa budgetår. Jag beräknar därför i det följande 'medel för ytter
ligare nio tjänster vid verket. 

För den utredande verksamheten har jag beräknat medel för två 
tjänster för handläggare vid. planerings- och utredningsbyrån (3). En av 
handläggarna avses bli knuten till byråledningen och svara för upp

gifter på det internationella området, främst remissarbeten. 
Med hänsyn till att sektionen för företagsservice inom industriav

delningen har det huvudsakliga ansvaret för samordning,. planering och 
uppföljning av de statliga insatserna på förctagsscrviceområdet, har 
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jag bedömt det angeläget att förstärka ledningsfunktionen vid sek

tionen. Jag beräknar därför medel för en tjänst för denna centrala funk

tion. Mitt förslag innebär i övrigt ingen ändring för sektionen (4). 

Vid energibyrån finns behov av personalförstärkning för handlägg

ning av ärenden enligt 136 a § byggnadslagen och för utredningar m. m. 

beträffande cncrgiförsör)ningen inom olika industribranscher. För dessa 

ändamål har jag beräknat medel för ytterligare två handläggartjänster 

och en biträdestjänst (5). 

För att säkerställa en effektiv styrning av den verksamhet som 

n~imnden för statens gruvegendom har att svara för (jfr s. 125), har jag 

beräknat medel för ytterligare två tjänster för handläggare och en bi

trädestjänst vid mineralbyrån (6). 

Slutligen har jag vid min medelsberäkning tagit hänsyn till mineral

byråns behov av kartskåp och till behovet av ökade medel för verkets 

personalutbildning (10, 11). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

19 872 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industriverk: Förvaltningskostnader för budgetåret· 

1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 19 872 000 kr. 

B 2. Statens industriverk: Utredningar m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 412 377 

2 210 000 

3 020 000 

Reservation 533 864 

Från anslaget bestrids kostnader för experter och tillfällig personal 

m. m., resecrsättningar och publikationstryck samt övriga kostnader, 
som hänger samman med utredningar, informations- och kontaktverk

samhet inom statens industriverks arbetsområde. Anslaget tillförs me

del som flyter in vid försäljning av publikationer som bekostas från 

anslaget. 

Under anslaget har för budgetåret 1975176 medel beräknats för bl. a. 

branschutredningar, utredningar rörande mindre och medelstora före

tag, långsiktiga industriprognoser, metod- och programutveckling av fö

rctagsservice, undersökningar inom energiområdet, utredningar på cl-. 

säkerhetsområdet och utredningskostnader i samband med handlägg

ningen av ärenden om tillstånd till sand-, grus- och stentäkt på konti

nentalsockeln samt för utredningsinsatscr i anslutning till industriver

kens uppgifter i fråga om transport av farligt gods på väg (ADR

konventionen). 
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Statem industriverk 

Industriverkets två första verksamhetsår, budgetåren 1973/74 och 
1974/75, har präglats av ett intensivt planerings- och uppbyggnadsarbe
te. Verkets utrcdningsanslag har endast successivt kunnat tas i anspråk, 
varför relativt stora reservationer har uppkommit vid slutet av resp. 
budgetår. Under budgetåret 1974/75 har utrcdningsverksamheten ökat 
kraftigt inte minst på grund av nya utredningsuppdrag från statsmak

terna, vilka f. n. tar i anspråk större delen av planerings- och utred
ningsbyråns och energibyråns prognossektions totala resurser samt de
lar av industriavdelningens och mineralbyråns kapacitet. 

Utgångspunkten för industriverkets beräkningar av medclsbehovet 
under utredningsanslaget för budgetåret 1976/77 har varit bl. a. att nå
gon reservation inte kvarstår på anslaget den 30 juni 1976. 

I sina beräkningar har industriverket även utgått från att anslaget 
bör räknas upp med lO % för att täcka ökade lönekostnader och pris
stegringar för experter 'och annan tillfällig personal som anlitas för 
olika utredningar. Vidare anser verket att anslaget bör öka i relation 

till de nya tjänster som verket har begärt under anslaget Statens industri
verk: Förvaltningskostnader. För att snabbare kunna få fram utred
ningsrcsultat med en förbättrad kvalitet bör också enligt verket ytter
ligare medel få disponeras. Slutligen är det angeläget att vissa medel 

finns disponibla för verksledningen och styrelsen som handlingsutrymmc 
för nya projekt som kan behöva påbörjas under nästa budgetår. 

För pågående och planerade projekt räknar industriverket med ett 
medelsbchov av sammanlagt 4 670 000 kr. nästa budgetår. 

Medclsbehovet vid planerings- och utredningsbyrån uppgår till sam

manlagt 1,9 milj. kr. De mest kostnadskrävande projekten avser olika 
branschutredningar, strukturstudier och utredningar om fysisk och 
social arbetsmiljö m. m. samt frågor rörande mindre och medelstora 
företag. 

Vid industriavdelningen beräknas behovet till 1170 000 kr. Projek
ten avser främst utredningar på företagsserviceområdet, inkl. vissa ut
bildningsfrågor, och utredningar rörande explosiva och brandfarliga va
ror. bl. a. frågor i anslutning till internationella transporter av farligt 
gods på väg. 

Energibyråns medelsbehov har beräknats till 975 000 kr. Beloppet 

avser projekt på energiprognosområdet, bl. a. utarbetandet av en eko
nometrisk modell för energiprognoser, projekt inom clsäkerhetsområdet 
och projekt rörande elkraftproduktions- och eldistributionsfrågor. 

Mineralbyråns resursbehov, som uppgår till 400 000 kr., avser en 
utredning om utvinning av sand och grus samt utredningar i anslut
ning till gruvlagstiftningen och rörande naturresursernas utnyttjande · 
m.m. 

Verkslcdningens och styrelsens behov av medel för att ha handlings
utrymme har beräknats till 225 000 kr. 
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Föredraganden 
Industriverket bedriver en kontinuerlig och omfattande utrednings

vcrksamhct inom en rad viktiga omr~den. Huvuddelen av nu pågående 

utredningar utförs på uppdrag av regeringen. Resullaten av utredning
arna avses ligga till grund för industri-; energi- och mineralpolitiska över
väganden. Industriverkets utredande verksamhet är därför av central 

betydelse inom näringspolitiken. 
Under budgetåren 1974/75-1975/76 har verket färdigställt utred

ningar bl. a. om den träbearbetande industrin, aluminiumindustrin och 

tekniskt utvecklingsarbete i mindre och medelstor industri. Vidare har 
verket gjort en utvärdering av försöksverksamheten- med styrelserepre
sentation för de anställda och lagt fram ·en rapport om fön,tagskoilkur
scr. Verket har också lagt fram utredningar rörande vattenkraftutbygg

naden i övre Norrland, en rapport om slakteri- och charkuteriindustrin, 
en översyn av underlevcrantörsproblematiken, och en utvärdering av 
verksamheten vid Industriellt utvccklingscentrum i Skellefteå·1samt har 
utarbetat underlaget till industriavsnittet i 1975 års långtidsutredning. 

Som exempel på nu pågående projekt kan jag nämna utredningar om 
livsmedels- och plastindustrierna, utredningar inom ramen för den fy
siska riksplaneringen, en utredning orri utvinning av sand och grus samt 
vissa projekt rörande ·förctagsservicc, elfrågor, explosiva och brandfar
liga varor samt transporter av farligt gods på väg. ·F:ör att täcka· kostna
derna för bl. a. dessa projekt räknar jag för nästa budgetår med ett. 
medelsbehov av 3 020 000 kr. 

Vid min beräkning har jag beaktat även verkets behov av medel för 
bl. a. löpande bevakning av skilda branschers utveckling liksom för ana" 
lyser av den branschövergripande strukturutvecklingen inom industrin 
och för fortsatt och fördjupad prognosvefksamhet på energiområdet 
samt för ett av regeringen i oktober 1975 lämnat utrcdningsuppdrag till 
industriverket att studera ägarkoncentrationen i det privata svenska nii

ringslivet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1ate11s industriverk: Utredningar m. m. för. budgetåret 

1976/77 anvisa ett rescrvationsanslag av 3 020 000 kr. 

B 3. Statens industriverk: Kursverksamhet m. m. 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

163 640 
1000 
1 000 

' Avser lönekostnader för. partiellt arbetsföra. 

Under anslaget redovisas utgifter och inkomster av verksamheten vid 
statens industriverks cnh_et för företagsutvcckling (SIFU-enheten). 
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l enlighet med statsmakternas beslut (prop. 1973: 41, NU 1973: 54, 
rskr 1974: 225 och prop. 1974: 47, NU 1974: 35, rskr 1974:.227) över

tog statens industriverk den 1 juli 1974 de uppgifter som tidigare åvilade 
statens institut för företagsutveckling. För de operativa uppgifterna i 
samband härmed bildades en särskild enhet, SIFU-enheten, vid verket. 

Det åligger SIFU-enhetcn att samla in och bearbeta kunskaper och 
erfarenheter i tekniska, administrativa, kommersiella och ekonomiska· 

frågor av betydelse för utvecklingen inom näringslivet samt att genom 

kursverksamhet, rådgivande verksamhet, information eller på annat sätt 
främja utbildning av företagare och anställda inoni näringslivet. Om det 
behövs för industriverkets uppgifter i fråga om företagsutveckling får 
försöks- och utvecklingsarbete bedrivas samt provningar och undersök
ningar utföras. Härvid får uppdrag utföras åt myndigheter eller enskilda. 
Tyngdpunkten i enhetens verksamhet ligger inom utbildningsområdet. 

SIFU-enheten svarar även för administration av stipendiegivning·en 

enligt kungörelsen (1971: 553) om stipendier för fortbildning av före
tagare och anställda inom industri och hantverk (ändrad 1974: 479). 

SIFU-cnheten leds av en direktör. Verksamheten är uppdelad på sex 
operativa sektioner, nämligen för företagsekonomi, verkstadsteknik 
och produktionsekonomi, byggnads~ och VYS-teknik, el teknik,· process

teknik samt kemisk teknik. Dessutom ingår ett stabsorgan för marknads
och planeringsfrågor och en servicesektion. Filialkontor skall finnas i 
Malmö, Göteborg, Växjö, Luleå och Stockholm. Den l juli 1975 fanns 
inom SIFU-verksamheten 187 anställda. 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1973: 55, lnU 1973: 22, rskr 
1973: 220) skall del av SIFU-enheten, omfattande ca 100 personer, om-

. ' 
lokaliseras till Borås. 

Verksamheten vid SJFU-enheten omfattas av försöksverksamheten 
med programbudgetering. Följande programindelning gäller t.v. 

1. Allmänna tjänster 
2. Kursverksamhet 
3. Teknisk facktjänst 
P r o g r a m 1. A 11 m ä n n a t j ä n s t e r omfattar sådan service 

till offentliga organ, företagareföreningar, branschorganisationer etc., 
som inte kan hänföras till industriverkets egen kursverksamhet eller till 

den tekniska facktjänsten. Vidare ingår administration av stipendier för 
fortbildning, viss extern informations- och dokumentationstjänst i tek

niska och ekonomiska frågor, administration av kompetenser och be
hörigheter samt viss utredningsverksamhet. 

P ro g r a m 2. Kur s v er k s a m h e t omfattar de av industriver
ket anordnade l-urserna och föreläsningarna i praktiska och teoretiska 

ämnen samt det planerings- och utvecklingsarbete som: är hä~förligt till 
framtagande av nya kurser. 

P r o g r a m 3. T e k n is k fack t j ä.n st omfattar sådana för-
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söks- och utvecklingsarbeten samt provningar och undersökningar av 

material, arbetsmetoder, driftförhållanden, redskap, instrument och ap

parater som behövs för industriverkets verksamhet under övriga pro

gram. Vidare ingår provningar och undersökningar som, inom ramen 

för industriverkets verksamhet, utföres mot ersättning på uppdrag av 

myndighet eller enskild. 
SIFU-enhetens verksamhet finansieras dels genom kursavgifter och 

andra ersättningar för tjänster, provningar, undersökningar m. m., dels 

genom statsanslag. 
Medel för verksamheten anvisas under följande anslag. 

B 3. Statens industriverk: Kursverksamhet m. m. 

B 4. Statens industriverk: Bidrag till kursverksamhet m. m. 

B 5. Statens industriverk: Utrustning 

Anslaget B 3 är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 

på 1 000 kr. Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för pro

gram l, 2 och 3. Som inkomst under anslaget redovisas uppburna av

gifter, ersättningar, arvoden etc. och ianspråktagna medel från anslaget 

B 4. Anslaget B 4 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag 

till verksamheten utgår. Anslaget B 5 är ett reservationsanslag som skall 

finansiera investeringar i mer kostnadskrävande utrustning för verk-

samheten. 
Av följande sammanställning framgår omfattningen av SIFU-vcrk-

samheten ( 1 000-tal kr.). 

1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Beräknar 

Statens indu- Föredra-
striverk ganden 

1. Allmänna tjänster 
Intäkter 
Särkostnader 768 878 l 050 
Täckningsbidrag -768 -878 -1 050 

2. Kursverksamhet 
Intäkter 12 581 12 887 14 300 
Särkostnader 13 577 15 055 16 700 
Täckningsbidrag -996 -2168 -2400 

3. Teknisk facktjänst 
Intäkter 2054 I 770 1000 
Särkostnader 2 202 J 900 1 350 
Täckningsbidrag -148 -130 :_350 

Täckningsbidrag totalt -1 912 -3 176 -3 800 
Samkostnader (netto) 5 744 6 152 6 700 
Resultat - 7 6561 -9 328 -10 500 

Statens bidrag 11261• 89653 10500 9880 

; 143 000 kr. återstår av engångsanvisning (jfr not 2), 604 000 kr. utgör över
skott, varav 15 000 kr. avser stipendiemedel. 

• 3 milj. kr. utgör engångsanvisning för täckande av balanserad förlust från ti
digare år, 1 000 kr. utgör ingående reservation avseende stipendiemedel. 

• 15 000 kr. utgör ingående reservation avseende stipendiemedel (jfr totalt över
skott enligt not 1 ). 
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Anslaget B 3 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller 
säsongmässiga likviditetsproblem och för att tillgodose behovet av rörel
sekapital disponerar industriverket en rörlig kredit i riksgäldskontoret på 
4 milj. kr. 

Statens industriverk 

Under budgetåret 1974/75 har, framhåller statens industriverk, vid 
SIFU-cnheten eftersträvats en fortsatt rationalisering och en mer kost
nadsmcdveten prissättning. Resurserna har i första hand inriktas. på ge
nomförande av kurser. Härigenom har rörelseresultatet för detta budget
år blivit positivt. Detta har dock enligt verket skett på bekostnad av det 
på sikt nödvändiga utvecklingsarbetet. Riktmärket för den framtida verk
samheten är en fortsatt ekonomisk konsolidering, vilken verket anser 
nödv~indig inte minst med tanke på SIFU-verksamhctens konjunktur
känslighet. Kravet på rationaliseringar kvarstår. 

Industriverkets anslagsframställning för budgetåret 1976/77 utgår från 
en oförändrad ambitionsnivå. För ökade lönekostnader begär verket 
700 000 kr., varav ca 20 000 kr. avser höjt lönekostnadspålägg. Kost
naderna för prisstegringarna anser verket kunna kompenseras genom 
löpande rationaliseringar och avgiftshöjningar. 

För att täcka de direkta kostnaderna för den avgiftsfria rådgivning 
till olika konsumentgrupper och företag som bedrivs vid SIFU-enheten 
hegär verket 200 000 kr. För att få till stånd en ökad regionaliscring av 
utbildningsverksamheten behövs enligt verket 300 000 kr. Industriverket 
finner det angeläget att i enlighet med statsmakternas intentioner åt
minstone kunna bibehålla den grad av regionalisering som tidigare upp
nåtts, vilket motsvarar ca 25 % av totala antalet kurser per år. Kost
nadsfördyringen kan i genomsnitt beräknas till lägst 1 500 kr. per kurs. 
Med en kursvolym om 800 kurser per år måste kompensation beräknas 
för 200 kurser. 

SIFU-enheten bedriver kursvcrksamhet i begränsad omfattning vid 
den av byggnadsstyrelsen hyrda kursgården i Älvsbyn. Den löpande 
driften av gården ombesörjs av fyra personer som är anställda vid 
SIFU-enhcten. Kursgården har hittills medfört driftunderskott, vilket 
för nästa budgetår har beräknats till ca 170 000 kr. Resultatlösa an
strängningar har gjorts inom industriverket för att finna någon intres
sent som kan överta verksamheten vid gården. Med hänsyn härtill över
väger industriverket att lägga ned verksamheten. Eftersom kursgården 

enligt verket är ett utmärkt kontaktorgan med andra utbildningsgivare 

och intresseorganisationer i de nordliga länen begärs dock i första hand 
medel för att täcka underskottet vid fortsatt drift. 

För den byggnads- och måleritekniska verksamheten inom den tek
niska facktjänsten finns 14 konsulenter anställda på olika platser i lan
det. Deras uppgifter avser bl. a. konsult-, besiktnings- och kontrollupp-
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drag. Verksamheten faller int~· helt inom ramen för i;1dustriverkets 
uppgifter. Bl. a. av denna anledning har verket undersökt möjligheten 

att avveckla verksamheten. Enligt verket finns det emellertid ett dolrn
menterat behov av denna slags verksamhet. Verket har därför kontaktat 
olika myndigheter och organisationer angående deras intresse av att 
överta verksamheten. Samtliga har varit eniga om verksamhetens be
tydelse och understrukit behovet av att den finns kvar. Förhandlingar 
om övertagande av verksamheten har dock strandat bl. a. beroende på 
svårigheterna att bedriva denna med självkostnadsfäckning. Vissa myn
digheter och organisationer har dock ställt sig positiva till att eventuellt 
anställa någon eller några konsulenter. Industriverket anser att många 
motiv talar för att det även fortsättningsvis finns en samhällsstödd opar

tisk byggnads- och målerikonsulentfunktion. Industriverket föreslår där
för att verksamheten förs över till annan huvudman.· Om detta inte är 
möjligt och det anses lämpligt att verket skall fortsätta verksamheten 
förutsätter detta att särskilda medel anvisas för att täcka det underskott 
som uppstår när uppdragen avser mindre företag och enskilda. Detta 
beräknar verket till 200 000 kr. I annat fall avser industriverket att 
successivt avveckla konsulentverksamheten. 

Verket föreslår också vissa förändringar beträffande stipendieverk
samheten, vilka bör uppmärksammas i samband med behandlingen av 
pågående utredning om SIFU-verksamhetens framtida finansiering. 
Vidare redovisar verket förslag rörande restaurering av äldre fastig

heter och ökad utbildningsverksamhet på det trätekniska områd.et. För 
dessa projekt begärs dock f. n. inte några medel. 

Industriverket hemställer om ett statligt bidrag· för kursvcrksamhet 
m. m. med 10 520 000 kr. för nästa budgetår, vilket innebär en ökning 
med 1 570 000 kr. jämfört med bidraget för innevararide budgetår. 

Fä red ragandr •1 
. . 

Verksamhecen vid industriverkets enhet för företagsutveck!ing, STFU-
enheten, har sedan budgetåret 1974/75 i större utsträckning än tidigare 
inriktats på kursverksamhf't. .Yerksamheteff inom programmet Allmänna 

tjänster har koncentrerats till aktiviteter på fortbildningsområdet. Om
fattningen av den tekniska facktjänsten, som enligt statsmakternas be
slut (prop. 1970: 1 bil. 15 s. 37, SU ·1970: 13, rskr 1970: 13) inte bör 

vara någon primär funktion för SIFU-vcrksamhetcn, har minskat. Olön
samma verksamhetsgrenar har avvecklats eller begränsats. Rationalise
ringarna har fortsatt. En mer kostnadsmedveten prissättning har till
lämpats. Härigenom har SIFU-verksamheten kunnat redovisa ett kassa
mässigt överskott med ca 600 000 kr. för budgetåret 1974/75. För inne
varande budgetår räknar dock verket med ett underskott, vilket emel
lertid mer än väl täcks av överskottet från det föregående året. Mot 
oakgrund av svårigheterna under tidigare budgetår att uppnå balans i 
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bokslutet muste enligt min mening den nu redovisade ekonomiska ut
vecklingen betraktas som tillfredsställande. 

1 sin anslagsframställning för nästa budgetår har industriverket lagt 
fram alternativa förslag som är ägnade att ytterligare stabilisera eko
nomin och renodla SIFU-verksamheten. Enligt verket saknar SIFU
enheten ekonomiska möjligheter att, som hittills har skett, svara för 

avgiftsfri rfldgivning i bl. a. byggnads- och måleritekniska frågor till 
företag och olika konsumentgrupper. För egen del anser jag efter sam
råd med chefen för handelsdepartementet att ansvaret för rådgivningen 
till enskilda konsumenter i dessa frågor måste anses vara en uppgift för 
konsumentpolitiken. I sammanhanget vill jag särskilt fästa uppmärk
samhet pf1 att statsmakterna nyligen har beslutat om kommunernas 
medverkan i konsumentpolitiken när det gäller bl. a. vägledning och 
information till enskilda konsumenter (prop. 1975: 40, NU 1975: 26, 
rskr 1975: 170). 

Den byggnads- och måleritekniska uppdragsverksamheten tillhör inte 
SlFU-enhctens huvudsakliga arbetsområde och har under de senaste 
åren inte kunnat drivas med full kostnadstäckning. Mot bakgrund J:iär
av finner jag det naturligt att industriverket vidtar åtgärder för att av
veckla verksamheten och om möjligt föra över den till annan huvud

man. Med hänsyn till de anställdas situation bör avvecklingen enligt 
min mening ske successivt och efter en av industriverket utarbetad. 
plan. Enligt vad jag har inhämtat från verket torde emellertid . en stor 
del av den berörda personalen redan inom kort kunna bereda.s ny an
ställning hos andra myndigheter eller organisationer. 

Jag delar industriverkets uppfattning att starka skäl talar för att SIFU
enhetens kursverksamhet vid kursgården i Älvsbyn läggs ned. Det bör 
dock betonas att ett beslut om nedläggning måste föregås av en pröv
ning hur behovet av en samlingsplats för utbildningsorgan i de nord
liga länen skall tillgodoses. 

I enlighet med statsmakternas beslut (prop. 1973: 41 s. 117, NU 
1973: 54, rskr 1973: 225) har en ökad regionalisering av SIFU-verk
samheten skett. En fortsatt regionalisering medför ökade rese- och 
traktamentskostnader för lärare och kursledare. Vid min beräkning av 
det statliga bidraget för nästa budgetår har jag tagit hänsyn till detta. 
Under anslaget Företags- och branschfrämjande åtgärder har jag vidare 

beräknat medel för ett fortsatt samarbete på fortbildningsområdet mel
lan industriverket och den kommun.ala vuxenutbildningen (s. 82). 

Kungl. Maj:t uppdrog år 1974 åt industriverket .dels att komma in 
med förslag om vilka funktioner och vilken personal vid SIFU-enheten 
som skall omlokaliseras till Borås, dels att utreda vissa frågor beträf
fande kursverksamhet m. m. vid statens industriverk. Enligt vad jag har 
inhämtat avser verket inom kort redovisa de nämnda uppdragen. Jag 

vill i detta sammanhang understryka betydelsen av att den beslutade 

4 Riksdagen 1975176. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 15 
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omlokaliseringen av en del av SIFU-enheten kan genomföras planenligt 
såväl beträffande tid som omfattning. Verket har anmält att redovis
ningen dessutom kommer att innefatta förslag beträffande stipendie
vcrksamheten. Stipendieverksamheten bör i avvaktan på dessa förslag 

bedrivas på samma sätt som hittills. 
För nästa budgetår beräknar jag statens bidrag till kursverksamhct 

111. 111. till 9 880 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industriverk: Kursverksamhet m. m. för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

B 4. Statens industriverk: Bidrag till kursverksamhet m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

10 514 230 

8 950 000 
9 880 000 

Reservation 747 128 

Som framgått av redogörelsen under anslaget Statens industriverk: 
Kursverksamhet m. m. föreslår statens industriverk att bidragsanslaget 

budgetåret 1976177 förs upp med 10 520 000 kr. inkl. kostnader för 
höjt lönekostnadspålägg. 

Med hänvisning till vad jag har anfört vid min anmälan av anslaget 
till kursverksamhet m. m. beräknar jag för nästa budgetår statens bidrag 
till SIFU-verksamheten under detta anslag till 9 880 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens industrii'erk: Bidrag till kursverksamhet m. m. 

för budgetåret l 976/77 anvisa ett reservationsanslag av 

9 880 000 kr. 

B 5. Statens industriverk: Utrustning 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

76169 
100 000 

1000 

Reservation 568 6.13 

över anslaget finansieras anskaffning av utrustningsobjekt för SlFU

verksamheten, vilkas anskaffningskostnad överstiger 10 000 kr. och vil
kas livslängd uppgår till minst tre år. Medel motsvarande avskrivning 

och förräntning av utrustningskapitalet omförs till särskild inkomsttitel 

på statsbudgeten. 

Statens industriverk 

Mot bakgrund av dels riksdagens beslut (prop. 1973: 55, lnU 1973: 

22, rskr 1973: 220) om att en del av SIFU-enheten skall omlokaliseras 
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till Borås, dels den inom industriverket pågående utredningen om SIFU
enhetens framtida verksamhet och finansiering har nyanskaffningar un
der de senaste åren i huvudsak omfattat utbyte av försliten och otids
enlig utrustning. 

För budgetåret 1974/75 anvisades 200 000 kr. Vidare tillfördes an
slaget behålJningen vid utgången av budgetåret 1973/74 under anslaget 
Statens institut för företagsutveekling: Utrustning. Ianspråktagandet har 

under budgetåret 1974/75 begränsats till 76 000 kr. Med hänsyn till för
väntad reservation beräknade industriverket erforderligt utrustningsan
slag för budgetåret 1975/76 till 100 000 kr. För budgetåret 1976177 kan 

anslaget föras upp med ett nominellt belopp om 1 000 kr. De beräk
nade utbetalningarna för budgetåret 1976177 uppgår till 360 000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med industriverkets förslag bör anslaget nästa budgetår 

föras upp med 1 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens industriverk: Utrustning för budgetåret 1976/77 
anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 

B 6. Sprängämnesinspektionen 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

1563231 

1812000 
2 261 000 

Sprängämnesinspektionen är statligt tillsynsorgan för ärenden rörande 
explosiva och brandfarliga varor och därmed sammanhängande frågor. 
Kungl. Maj:t hat utfärdat instruktion för inspektionen (1965: 646, änd
rad senast 1973: 586). Statens industriverk är chefsmyndighet för in
spektionen. Såvitt avser arbetarskyddsärenden är inspektionen under
ställd arbetarskyddsstyrelsen. · · 

Inspektionen leds av en sprängämnesinspektör, som är specialinspek
tör inom yrkesinspektionen. Inspektionen är organiserad på två civila 
avdelningar och en militär avdelning. Den ena civila avdelningen hand
lägger ärenden rörande explosiva varor och brandfarliga gaser, den 
andra ärenden rörande brandfarliga vätskor. 

Statens industriverk 

Statens industriverk räknar med en utökad tillsynsverksamhet under 
nästa budgetår. Enligt industriverket bör sprängämnesinspektionen ägna 
särskild uppmärksamhet åt risker och förebyggande åtgärder, bl. a. av
seende gasexplosioner i samband med pågående utbyggnad av den petro

kemiska industrin. 
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Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersättningar 

(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

Uppbårdsmede/ 
Försäljning av tekniska 

meddelanden 
Nettoutgift 

1975/76 

14 
5 

19 

1497000 
3 000 

148 000 

96000 
70000 
(4 900) 

1814000 

2000 

1812000 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
industriverk 

Jor. 

+ 328 200 
of. 

+ 29 800 

+ 86000 
+ 27 500 

(+ 14 500) 

+ 471500 

of. 

+ 471500 

Föredraganden 

+ 328 000 
of. 

+ 24000 

+ 89000 
+ 8 000 

(of.) 

+ 449000 

of .. 

+ 449000 

1. Pris- och löneomräkning m. m. 436 000 kr., varav 40 000 kr. avser 

höjt lönekostnadspålägg. 
2. l 0-alternativet förordar industriverket att en tjänst som byrådi

rektör dras in. Detta innebär en minskad insats inom området för brand
farliga vätskor ( -109 000 kr. inkl. följdbesparingar). 

3. Anslagsposten Resecrsättningar bör räknas upp för att ge möjlig
het till ökad tillsynsverksamhet på Västkusten och i övre Norrland 
( + 15 000 kr.). 

4. För anskaffning av laboratorie- och kontorsutrustning föreslås som 
engångsanvisning 19 400 kr. ( + 14 500). : 

5. Sprängämnesinspektionen har också behov av medel för personal

utbildning ( +6 000 kr.). 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Spriingiimnesinspektionen för budgetåret 1976177 anvisa 

ett förslagsanslag av 2 261 000 kr. 
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B 7. Företags- och branschfrämjande åtgärder 

] 974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

13 972182 
118 160 000 
34 690 000 . 

Reservation 

1 Härutöver har 3 200 000 kr. anvisats på tilläggs budget I. 

53 

11408 202 

Från detta anslag, som ·disponeras av statens industriverk, bestrids 
kostnaderna för dels branschfrämjande åtgärder för vissa branscher, 
dels åtgärder för främjande av företagsservicc och regional utbildnings
service åt mindre och medelstora företag. 

De branschfrämjande .åtgärderna omfattar utbildningsåtgärder, tek
nisk konsulcntvcrksamhet och omställningsfrämjande åtgärder enligt av 
statsmakterna fastställda tidsbegränsade program. Hösten 1975 förläng
des utbildnings- och omställningsprogrammen för textil- och konfektions
(teko)industrierna inkl. pälsindustrin t. o. m. budgetåret 197!"//78 samti
digt som omställningsprogrammet gavs ökade resurser (prop. 1975/76: 
57, NU 1975/76: 15, rskr 1975/76: 107). För träbearbctande industri lö
per ett fyraårigt program t. o. m. utgången av innevarande budgetår. Pro
grammet består av utbildningsåtgärder och teknisk konsulentverksamhet. 
För gjuteriindustrin löper ett treårigt program med teknisk konsu!cnt
verksamhet t. o. m. utgången av innevarande budgetår och ett utbild
ningsprogram, som inleddes budgetåret 1974175. För metallmanufaktur
industrin löper likaledes ett treårigt program med teknisk konsulentverk
samhet t. o. m. budgetåret 1976177. Möbel-, gjuteri- och delar av metall
manufakturindustrierna liksom också den manuella glasindustrin och 
skoindustrin omfattas av de omställningsfrämjande åtgärderna med kon
sultbidrag, vilka förlängdes av statsmakterna år 1975 t. o. m. utgången 
av juni 1976. 

Åtgärderna för främjande av företagsservice, som består av statliga 
bidrag till förctagareföreningarna enligt . av dessa redovisade program, 
syftar till att förstärka föreningarnas utvecklingsfrämjande verksamhet, 
i första hand teknisk och ekonomisk rådgivning, kontaktförmedling och 
information. Fr. o. m. budgetåret 1975176 bedrivs också viss försöks
vcrksamhet med industriell design. 

Den regionala utbildningsserviccn avser att främja utbildningsaktivi
teter hos främst mindre och medelstora företag. 

Administrationen av verksamheten är förlagd till statens industriverks 
industriavdelning. 

För flertalet av de branscher som omfattas av de branschfrämjande 
åtgärder som administreras av statens industriverk har parallellt med 
dessa åtgärder löpt särskilda exportprogram, administrerade av kommers
kollegium eller Sveriges exportråd. Chefen för handelsdepartementet 
har tidigare denna dag efter samråd med mig föreslagit att medlen för 
de exportfrämjande åtgärderna för vissa branscher fr. o. m. budgetåret 
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1976177 förs över från anslaget Exportfrämjande åtgärder under tionde 
huvudtiteln till trettonde huvudtiteln för att samordnas med övriga 
branschfrämjande åtgärder. Jag finner det därför lämpligt att medlen 
för de exportfrämjande åtgärderna för vissa branscher med undantag 
för åtgärderna för skoindustrin förs samman med medlen för övriga 
branschfrämjande åtgärder inom anslaget Företags- och branschfräm
jande åtgärder. Medlen för exportprogrammet för skoindustrin bör till
sammans med medlen för de särskilda strukturinsatserna för branschen 
föras upp under ett nytt anslag Strukturåtgärder för skoindustrin. 

För teko-industrierna och den manuella glasindustrin inleddes de ex
portfrämjande åtgärderna under budgetåret 1970/71. Åtgärderna för
längdes genom riksdagens beslut våren 1975 med tre år t. o. m. budget
året 1977/78. För träbearbetande industri, främst möbelindustri, löper 
ett fyraårigt exportprogram t. o. m. utgången av juni 1976. För delar av 
metallmanufakturindustrin löper .ett treårigt exportprogram t. o. m. bud
getåret 1976/77. 

Branschfrämjande åtgärder 
därav för exportfrämjande 
åtgärder 

Främjande av företagsservice 
Regional utbildningsservice 

1975/76 

Anvisat 

8 760 000' 

7 000 000 
2400000 

18160 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Myndig
heterna 
m.m. 

Föredra
ganden 

+12475000 +14450000 

( + 6 400 000){ + 10 200 000) 
+ 2 950 000 + 1 400 000 
+ 1 765 000 + 680 000 
+17190 000 +16 530 000 

1 Härutöver har 3 200 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I. 

BRANSCHFRÄMJANDE ÅTGÄRDER 

Av följande sammanställning framgår hur för budgetåret 1975/76 an
•1isade och för budgetåret 1976177 föreslagna medel fördelar sig på olika 
branscher och åtgärdsprogram (i 1 000-tal kr.). För budgetåret 1975/76 
har de omställningsfrämjande åtgärderna inte fördelats på olika bran
scher. Likaså har inte exportfrämjande åtgärder för sko- och garveriin
dustrierna tagits med. Till dessa har för budgetåret 1975176 anvisats 1 
milj. kr., varav 0,3 milj. kr. på tilläggsbudget I. För budgetåret 1_976/77 · 

har inte tagits med några åtgärder för skoindustrin, vilka har föreslagits 
bli redovisade under ett.särskilt anslag. 
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Bransch/ Åtgärd 1975/76 Beräknat 1976/77 
Anvisat 

Myndighe· Före-
tema m. ft. draganden 

Teko-i11d11s1riema 
Utbildningsåtgärder 2 000 } Omställningsfrämjande 4 910 7 000 
åtgärder 
Exportfrämjande åtgärder 7 000' 5 000 8 000 

9 910 15 000 

Träbearbetande i11d11s1ri11 
(/l.föbel- och s11ickerii11d11strierna 
m. /i.) 

Utbildningsatgärder 1 500 

} Teknisk konsulentverksamhet 150 4 325 3 025 
Omställningsfrämjande åtgärder 
Exportfrämjande åtgärder 800 800 

4325 3 825 

Gjuteri, 111e1allma11ufak111r- och 
111a1111ella glasi11d11strierna 

Omställningsfrämjande 
åtgärder 1 685 

Gjuteriindustrin 
Utbildningsåtgärder 650 } 1 150 Teknisk konsulentverksamhct 300 5 600 

M e t a l I m a n u f a k t u r-
industrin 

Teknisk konsulentverksamhet 150 150 
Exportfrämjande atgärder 700 700 700 

Den manuella 
glasindustrin 

Exportfrämjande åtgärder 700 700 700 

7 000 4385 

0111ställ11i11gsfrämja11de åtgärder 7 210' 

Summa 21160 21235 23 210 

1 Härav har 2 milj. kr. anvisats på tilläggsbudget I. 
' Härav har 3,2 milj. kr. anvisats på tilläggsbudget I, varav 2,5 milj, kr. för 

teko-industrierna och 0,7 milj. kr. för skoindustrin. 

Statens industriverks promemoria m. m. om branschfrämjande åtgärder 

Statens industriverk tog i början av år 1975 initiativ till en utredning 

mcc.l syfte att få en överblick över de branschfrämjande åtgärdernas hit

tillsvarande omfattning och tillämpning och en systematisering av erfa

renheterna av verksamheten, som inleddes år 1970. Industriverket över.

fämnadc i juni 1975 promemorian (SIND PM 1975: 6) Branschfräm

jande åtgärder i praktisk tillämpning. 

I fråga om tidigare gjorda utvärderingar framhölls i promemorian att 

dessa nästan helt har inriktats på åtgärderna för teko-industrierna och 

vidare inte kunnat beakta mera långsiktiga effekter. Utvärd.cringarna 

ger dock uttryck för att positiva effekter har uppnåtts i fråga om företa

gens beteende i skilda avseenden. Ett undantag härvidlag är dock de in-
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divitluella exportbidragen. Dessa skulle närmast ha haft marginella ef
fekter, ett utvärderingsrcsultat som dock har ifrågasatts inom berörda 

branscher. Enligt industriverkets promemoria måste åtgärderna sam
mantagna bedömas ha haft stor betydelse för branscherna. 

Inställningen till de branschfrämjande åtgärderna bland centrala 
myndigheter, berörda industribranscher och fackliga organisationer har 
inhämtats genom intervjuer och anges genomgående vara mycket posi

tiv. Enighet synes i huvudsak råda om att branschåtgärderna i många fall 
har bidragit till att på kort sikt lindra verkningarna av en negativ 

branschutveckling och på lång sikt öka branschernas livskraft. Kvanti
fierbara effekter är möjliga att urskilja först på längre sikt. Från olika 

håll redovisas dock en rad exempel på framgångsrika individuella pro
jekt och samverkansprojekt, för vilkas genomförande tillgängliga stimu

lansprogram har varit en förutsättning. Industriverket konstaterar sam
tidigt att förväntningar och resultat måste betraktas i relation till insatta 

resurser. 
Med hänvisning till de positiva resultat av verksamheten som i flera 

fall har konstaterats föreslår industriverket att brans'chfrämjande åtgär

der görs till ett permanen~ inslag i näringspolitiken. Liksom hittills bör 
därvid insatserna inom varje bransch vara tidsbegränsade. 

Industriverket föreslår vidare att nuvarande målsättningar får gälla 
oförändrade för den fortsatta verksamheten. Enligt industriverket bör 
det huvudsakliga målet för åtgärderna vara att säkra branschernas ef
fektivitet genom att medverka till en smidig övergång från nuvarande 
struktur till en struktur som är mera anpassad till nya konkurrensbeting
elser. I första hand bör sådana branscher komma i fråga som utmärks 
av arbetsintensiv produktion, som är utsatta för starkt importtryck och 
som har stort inslag av mindre och medelstora företag. Inom dessa kan 
kraven på strukturanpassning till en förändrad miljö inte förväntas bli 
uppfyllda enbart genom spontana insatser från företagens sida. En 
grundläggande förutsättning för att branscher skall bli föremål för 
branschfrämjande åtgärder bör liksom hittills vara att branscherna eller 

delar av dem bedöms kunna bli på sikt konkurrenskraftiga. 
Insatser för att påverka branschernas struktur måste för att ge effekt 

få verka under förhållandevis lång tid. Omstruktureringar, både inom 

enskilda företag och inte minst mellan företag, är komplicerade och 
tidskrävande processer. För effektiviteten i verksamheten är det vidare 
väsentligt att högt kvalificerade, branscherfarna medarbetare kan knytas 
till industriverket. Även detta förutsätter möjlighet till långsiktig plane
ring. Allt detta understryker enligt industriverket behovet av k o n t i -
n u i t e t i verksamheten. Atgärdsprogrammet för en viss bransch bör 
med hänsyn härtill inte understiga fem till sju år. 

Erfarenheterna har visat att företagens benägenhet att gå in i om
struktureringsarbete är starkt beroende av branschernas konjunktursi-
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tuation. En större f 1 e x i b i 1 i t e t i åtgärdernas fördelning i tiden på 
berörda branscher skulle enligt industriverkets mening höja effektivite
ten i insatserna. De medel som anvisas för branschfrämjande åtgärder 
bör vidare i ökad grad kunna disponeras med minskad bundenhet till 
enskilda branscher och stimulansformer. 

Hittillsvarande erfarenheter visar enligt industriverket på vissa brister 
vad gäller s a m o r d n i n g e n av olika insatser. Förekomsten av olika 
huvudmän för olika avsnitt av programmen gör verksamheten svår
överskådlig för företagen. Industriverket föreslår att verket får i uppdrag 

att svara för samordningen av de statliga näringspolitiska insatserna 
inom de branscher som är föremål för branschfrämjande åtgärder. I 
detta syfte föreslår verket att andra myndigheter, som har ansvar för 
vissa av de branschfrämjande åtgärderna eller som administrerar andra 
stödformer, åläggs att samråda med verket vid utformningen av sina åt
g~irdsprogram och att informera verket, innan konkreta stödinsatser görs 
i företag inom branscher som omfattas av branschfrämjande åtgärder. 

Framgången för den uppsökande verksamheten är till stor del avhäng
ig av hur många företag varje handläggare vid industriverket har att 
arbeta med. Beroende på bransch varierar antalet företag per handläg

gare från tjugofem till flera hundra. Industriverket föreslår att antalet 
handUiggare per bransch regleras av branschens storlek och företags
struktur. 

Här aktuella branscher har ett stort inslag av ·mindre företag, som en
dast i liten utsträckning kan nås av en från industriverket centralt ut
gående uppsökande verksamhet. Denna bör därför enligt industriverket 
kompletteras av den uppsökande verksamhet inom den mindre och me

delstora industrin som ingår i företagareföreningarnas normala rådgiv
nings- och informationsarbete. 

Genom verksamheten med branschfrämjande åtgärder har verket 
samlat ett betydande kunnande i fråga om tillgängliga, kvalificerade 
konsulter. Verket föreslår därför att resurser för att systematisera denna 
information beviljas som ett led i verkets service åt mindre och medel
stora företag. Härigenom ges möjligheter att bidra till ökad effektivitet 
vid företagens upphandling av konsulttjänster. 

I promemorian föreslås slutligen att samtliga nu ingående branscher 
utom skoindustrin skall omfattas av de fortsatta branschfrämjande åt
gärderna. I fråga om skoindustrin anför verket att de branschfrämjande 

åtgärderna visat sig otillräckliga och att speciella åtgärder bör vidtas för 
att uppnå de försörjningspolitiska målen. För övriga branscher föreslår 
verket fortsatta programperioder av varierande längd. Utvidgningar av 

åtgärderna föreslås i fråga om snickeri- och trähusindustrierna med 
strukturstöd och i fråga om metallmanufakturindustrin med utbildnings
stöd. 
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I sin anslagsframställning för budgetåret 1976/77 informerar industri
verket om den metodik som alltmer har kommit att tillämpas i verkets 

arbete. Metodiken går ut på att i första hand delbranscher, dvs. grup
per av företag som arbetar inom samma produktområde, väljs· ut för 

integrerade omställnings- och utbildningsinsatser. Arbetet sker stegvis. 
l ett första steg görs en allmän omvärldsanalys för företagsgruppen i 
fråga. I nästa steg analyseras varje företags konkurrenssituation, vilket 
mynnar ut i en värdering av företagets starka och svaga sidor. I ett tredje 
steg kopplas utbildningsinsatser in med inriktning på långsiktig plane
ring. Ett fjärde steg omfattar i första hand konsultinsatser för att fast
ställa företagets långsiktiga mål och strategi~ Den planeringsprocess som 
på detta sätt startas, syftar till att leda fram till konkreta handlings
program för företagen, vilket kan innebära omstä\lningsåtgärder såväl 

internt inom företagen som i form av samverkan eller samgående mellan 
flera företag. 

Remissyttranden över industriverkets promemoria 

Efter remiss har yttranden över industriverkets promemoria om 

branschfrämjande åtgärder i praktisk tillämpning avgetts av skolöversty
relsen, kommerskollegium, näringsfrihetsombudsmannen, överstyrelsen 
för ekonomiskt försvar (ÖEF), arbetsmarknadsstyrelsen, styrelsen för 

teknisk utveckling, länsstyrelserna ·i Stockholms, Uppsala, Söderman

lands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Kristianstads, 
Malmöhus, Göteborgs och Bohus, Älvsborgs, Skaraborgs, Västmanlands 
och Västernorrlands län, Centralorganisationen SACO/SR, · Landsorga
nisationen i Sverige (LO), Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Sveri
ges exportråd, Sveriges hantverks- och industriorganisation (SHIO), Sve
riges industriförbund, Svensk industriförening och Tjänstemännens cen
tralorganisation (TCO). Vissa remissinstanser har bifogat yttranden från 
andra berörda organ eller organisationer. 

Remissbehandlingen av industriverkets promemoria visar att centrala 
myndigheters, länsstyrelsers och organisationers inställning till de 
branschfrämjande åtgärderna, sedan dessa nu varit i bruk under första 
hälften av 1970-talct, nästan genomgående är positiv. lndustriverkets för

slag att branschstimulerande åtgärder i fortsättningen bör bli ett perma

nent inslag i den statliga näringspolitikcn stöds också i huvudsak av flera 
ri:missinstanser, bl. a. öEF, LO, TCO och länsstyrelserna i Stocklzolms, 

Uppsala, Söderma11lands, Jönköpings, Kristianstads och Viisternorrlands 

liin. Vissa remissinstanser är dock tveksamma eller negativa till en pcr-
111anentning av åtgärderna. Kommerskol/cgium ifrågasätter om insat
serna skall knytas till särskilda branscher annat än när det är fråga om 
samlade stödåtgärder inriktade på bercdskapsviktig produktion. I övrigt 
anser kommerskollcgium att åtgärderna bör utformas som generella in-
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<lustriserviceinsatscr för mindre och medelstora företag. Kommerskolle

gium anser vidare att hittills gjorda utvärderingar och den korta tid som 

har förflutit sedan åtgärderna infördes knappast erbjuder ett tillfreds
ställande underlag för beslut. Kollegiet är mot denna bakgrund tveksamt 

till ett uttryckligt beslut om permanentning av de branschfrämjande åt
gärderna. SAF, Sveriges industriförbund och SHIO anser inte heller att 

den föreliggande utredningen utgör ett tillräckligt underlag för ett så

dant beslut, eftersom den inte innehåller en bedömning av åtgärderna i 
förhållande till vad som kan uppnås med andra näringspolitiska in

satser. Organisationerna avstyrker därför en permanentning av systemet 

med branschfrämjande åtgärder, men tillstyrker en fortsatt försöksverk
samhet. 

Industriverkets förslag att verksamheten bör ges tillräcklig kontinuitet 

genom att programtiden för en viss bransch inte sätts kortare än fem till 

sju år stöds i huvudsak av remissinstanserna: Däremot är remissopinio
ncn splittrad i fråga om förslaget att ge industriverket möjlighet att inom 

en given ram fördela resurserna på åtgärdstyper och branscher. 

Behovet av ökad samordning mellan olika åtgärder tas upp av nästan 

samtliga remissinstanser. Beträffande förslaget att industriverket skall 

svara för samordningen av de näringspolitiska insatserna för branscher 

som omfattas av branschfrämjande åtgärder är remissopinionen splitt

rad. Industriverket har föreslagit att myndigheter med ansvar för åtgär

der som berör här aktuella branscher skall åläggas att samråda med in

dustriverket vid utformningen av sina åtgärdsprogram och informera 

verket innan konkreta stödinsatser sker. LO instämmer i detta förslag 

och föreslår att industriverket får svara för de samordnande uppgifterna 
i dessa sammanhang. Samråd med industriverket bör således enligt LO:s 

mening ske i fråga om exempelvis lokaliseringspolitiska åtgärder. Flera 
länsstyrelser har å andra sidan som utgångspunkt att det i stället är in

dustriverket som bör åläggas ett samrådsförfarande. Enligt dessa länssty
relser bör de regionalpolitiska målen vara avgörande för hur de bransch
främjande åtgärderna sätts in. Bl. a. hänvisas till att de branscher som 
hittills har omfattats av branschfrämjande åtgärder ofta har haft en 

geografisk koncentration till vissa bestämda områden. Med hänvisning 
härtill föreslår därför flera länsstyrelser, att industriverket åläggs att in

formera om branschstöd till övriga ansvariga myndigheter. Kommers

kollegium och ÖEF biträder inte heller 'industriverkets förslag i fråga 

om samordningen med andra myndigheter. Kommerskollegium före

slår att samordningen. sker inom ramen för en särskild sam rådsdelega

tion. öEF motsätter sig bestämt förslaget om skyldlighet till samråd, 

·Om detta samråd skulle medföra negativa konsekvenser för försörj

ningsbercdskapen. Det skulle enligt öEF 'inte vara förenligt med gällan

·dc bestämmelser för ärenden om. avskrivningslån att underkasta dessa 

.annan prövning än vad som motiveras av försörjningsberedskapsskäl. 
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Förslaget att en från industriverket centralt utgående uppsökande 
verksamhet bör kompletteras av den uppsökande verksamhet gentemot 
mindre och medelstora företag som ingår i företagareföreningarnas nor
mala rådgivnings- och informationsarbete biträds av flera remissinstan
ser, bl. a. kommerskollegium samt länsstyrelserna i Kristianstads och 

Malmöhus län. 

Teko-industrierna 

Utbildningsåtgärder för teko-industrierna inleddes under budgetåret 
1970/71 (prop. 1970: 41, SU 1970: 60, rskr 1970: 164) som ett fyraårigt 
program och omställningsåtgärder året därpå (prop. 1971: 1 bil. 15, NU 
1971: 13, rskr 1971: 120) som ett treårigt program. Programmen har se
nare förlängts. Riksdagen· beslöt hösten 1975 med anledning av rege

ringens proposition med förslag till åtgärder för försörjningsberedskapen 
på beklädnadsområdet m. m. att förlänga utbildnings- och omställnings

åtgärderna för teko-industrierna t. o. m. budgetåret 1977/78 samtidigt 
som omställningsåtgärderna förstärktes (prop. 1975/76: 57, NU 1975/76: 

15, rskr 1975/76: 107). 
Exportfrämjande åtgärder för teko-industrierna inleddes liksom ut

bildningsprogrammet under budgetåret 1970/71 (prop. 1970: 41, SU 
1970: 61 och BaU 1970: 23, rskr 1970: 165 och 188) som ett fyraårigt 

program, vilket senare har förlängts. Riksdagen beslöt våren 1975 att 
förlänga exportprogrammet för teko-industrierna t. o. m. ·budgetåret 
1977/78 (NU 1975: 9, rskr 1975: 72). Programmet fick genom beslutet 
hösten 1975 ökade resurser. 

Exportprogrammet, som avser både individuella och kollektiva insat
ser, administreras av kommerskollegium genom ett särskilt sekretariat. l 
detta ingår två exportkonsulenter, en för vardera textil- och konfektions
industrin, med placering hos resp .. branschförening. övriga programde
lar administreras av statens industriverk. 

Under budgetåret 1974/75 uppgick anslagsramen för exportfrämjande 
åtgärder för teko-industrierna till 6,5 milj. kr., samtidigt som utgifterna 
uppgick till 6,4 milj. kr. Vid utgången av budgetåret 1974/75 återstod 
5,5 milj. kr. i till största delen disponerad reservation, som hänger sam

man med att det individuella exportstödet betalas ut i efterhand. Riksda
gen beslöt våren 1975 om ett anslag på 5 milj. kr. för budgetåret 

1975/76. Hösten 1975 anslog statsmakterna ytterligare 2 milj. kr. för in
nevarande budgetår (prop. 1975/76: 57, NU 1975/76: 15, rskr 1975/76: 

107). 
Fr. o. m. budgetåret 1974/75 omfattas även pälsindustrin av åtgär

derna för teko-industrierna (prop. 1974: 1 bil. 15 s. 44, NU 1974: 35, 

rskr 1974: 227). 
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Statens industriverk 

Teko-industrierna genomgår fortfarande, främst till följd av trycket 
från en intensiv importkonkurrens, en omfattande omställningsprocess. 
Sysselsättningsutvecklingen väntas bli starkt negativ. Allvarligast är si
tuationen inom konfektionsindustrin, vars konsolideringsnivå gradvis 
har sänkts under 1970-talet. Industriverket bedömer att de urspnmgliga 
motiven för särskilda statliga strukturanpassningsåtgärder kvarstår och 
föreslår att utbildnings- och omställningsåtgärderna för teko-industrier
na förlängs t. o. m. budgetåret 1978179. Häri inbegriper verket fort

satta åtgärder för pälskonfektionsindustrin. Kostnaderna för åtgärderna 
beräknas till sammanlagt 4 910 000 kr. under budgetåret 1976177. 

Kommers kollegium 

Enligt kommerskollegium har individuella exportbidrag utgått till 
mellan 60 och 70 företag per år under de senaste budgetåren. Bidragens 
storlek har varierat mellan 5 000 och 300 000 kr. och i huvudsak avsett 
kostnader för marknadsundersökningar, produktanpassning, testförsälj
ning och vissa direkt säljfrämjande åtgärder enligt specificerade mark

nadsplaner. Aktiviteterna har främst avsett Centraleuropa, Storbritan
nien, Norden och Förenta staterna. Under budgetåret 1974/75 beräknas 
de individuella bidragen ha uppgått till 3,6 milj. kr. av det totala an
slagsutnyttjandet på 6,8, milj. kr. 

Med ledning av erfarenheterna av verksamheten och de synpunkter 
som har framförts vid den utvärdering som företagsekonomiska institu
tionen vid universitetet i Uppsala har utfört, har förändringar vidtagits i 
fråga om fördelningen av de individuella bidragen. Kommerskollegium 
prövar nu projekten mer ingående än tidigare samtidigt som en ·koncen
tration sker till färre och mer riskbetonade projekt. och till satsningar i 
flerårsperspektiv. 

Inom den kollektiva delen av exportprogrammet har främst genom
förts marknadsundcrsökningar, gemensamma visningar och mässfram~ 
trädanden, journalist- och ·inköparresor till industrier i Sverige och om
fattande s. k. exportaktioner .. Aktiviteterna har innefattat de flesta vik
tiga marknaderna för teko-industrierna med koncentration till Central
europa, Storbritannien och i viss mån Förenta staterna. En speciell ex
portaktion för pälsindustrin har genomförts. 

Programmet har genomförts av ·kollegiets teko-sekretariat och . dess 
två exportkonsulenter i samarbete med aktuella handelssekreterarkon

tor. Teko-företagen har därvid kunnat erbjudas en alltmer kvalificerad 
och branschspecifik rådgivning och assistans i Sverige och på export

marknaderna. 
De svenska teko-företagen har under det senaste året mött ett ökande 

motstånd på sina exportmarknader, främst orsakat av den låga ekono-
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miska aktiviteten i flertalet industriländer. Samtidigt har en relativt 
gynnsam cfterfrågeutveckling på den svenska marknaden enligt kom
merskollegium i första hand resulterat i en starkt ökande import. 

Kommerskollcgiumföreslår i överensstämmelse med de riktlinjer som 
riksdagen antog våren 1975 att 5 milj. kr. anvisas för exportfrämjande åt

gärder för teko-industrierna under budgetåret 197.6/77. Enligt kommers
kollegium är det angeläget att kostnaderna för personal vid teko-sekreta-. 
riatet vid kollegiet inte belastar sakanslaget. Kollegiet föreslår att reg
lerna för beviljande av individuella bidrag ändras så att möjlighet ges 
att inom tröskclkostnadsbegreppet stödja etablering av försäljningsbolag 
utomlands, vilket är en åtgärd som ofta innebär ett stort risktagande 
från företagens sida. 

Träbearbetande industrin 

Ar 1972 fattade statsmakterna beslut om vissa tidsbegränsade åtgär
der för den träbearbctande industrin (prop. 1972: 46 och 47, NU 
1972: 32 och 33, rskr 1972: 195 och 196). Atgärdsprogrammct består av 
utbildningsåtgärder och teknisk konsulcntverksamhet. Vidare ingår ex
portstöd, omställningsbidrag och strukturgarantier för i första hand mö-. 
belindustrin. Exportprogrammet, som avser kollektiva insatser, admi
nistreras av Sveriges exportråd. övriga delar av programmet administre
ras av statens industriverk. Enligt nu gällande riksdagsbcslut upphör åt
gärdsprogrammen i och med utgången av detta budgetår. 

Statens industriverk 

I april 1974 uppdrog regeringen åt statens industriverk att utreda vissa 
frågor rörande den träbearbetandc industrin. Statens industriverk över
lämnade i februari 1975 rapporten (SIND 1975: 1) Den träbearbetande 
industrin under 1970-talet. Utredningen innehåller bl. a. en prognos för 
branschens framtida utveckling. I enlighet med direktiven läggs inte 
fram några förslag till åtgärder. 

Den träbearbetande industrin har under större delen av efterkrigsti
den haft en expansiv utveckling. Inte minst under senare delen av 1960-
ialet ökade produktionsvolymen påtagligt. De mest betydelsefulla för
ändringarna under senare år på den svenska marknaden har ägt rum 

inom bostadsbyggandet, där det skett en markant minskning i antalet 
nyproducerade lägenheter. Dessa förändringar inom byggnadssektorn 
har medfört stora påfrestningar för inte minst snickeriindustin. Vidare 
har betingelserna för den industriella verksamheten i ökad takt påver
kats av en tilltagande koncentration i köpar\cden. 

Industriverket redovisar i sin rapport en prognos över utvecklingen 
fram till år 1980. Som framgår av följande uppställning väntas syssel" 
sättningen minska särskilt kraftigt inom snickeriindustrin. 
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Antal sysselsatta 

1972 

Trämöbelindustri 15 250 
Snickeriindustri 15 150 
Trähusindustri 9 200 
Övrig trämanufakturindustri 5 400 
Hela den träbearbetande industrin 45 000 

1980 (prognos) 

högalternativ 

16 950 
10 300 
9 300 
6100 

42 650 

lagalter
nativ 

12 950 
9 250 
8 450 
5 500 

36150 

63 

Skillnaderna mellan hög- och lågalternativen grundas på bl. a. olika 
antaganden om den framtida exportutvecklingen. 

Industriverkets rapport har varit föremål för regional avstämning. 
Detta har skett som ett led i arbetet att pröva formerna för hur länspla
neringsarbetet kan användas vid regional utvärdering av centrala pro
gnoser. Arbetet har letts av arbetsmarknadsdepartementet i samråd med 
industridepartementet. Enligt de regionala bedömningarna förutses, 
bortsett från snickeriindustrin, en tämligen väl hävdad sysselsättningsut
veckling. 

Statens industriverk framhåller i sin anslagsframställning för budget
året 1976/77 behovet av fortsatta statliga åtgärder för den träbearbe
tande industrin och föreslår att stödinsatserna förlängs t. o. m. budgetåret 
1978179, varvid insatserna för snickeri- och trähusindustrierna fr. o. m. 
budgetåret 1976/77 vidgas till att omfatta även omställningsbidrag, tek
nisk konsulentverksamhet och strukturgarantier. Kostnaderna beräknar 
industriverket till sammanlagt 4 325 000 kr. för budgetåret 197 6177. 

Vissa skrivelser 

l en gemensam skrivelse den 23 september 1974 till chefen för han
delsdepartementet har Träindustriförbundet, Träindustrins branschorga
nisation och Svenska träindustriarbetareförbundet fört fram förslag om 
fortsatt och ökat statligt exportstöd till den träbcarbetande industrin. 

Vidare har Träindustriförbundet och Träindustrins branschorganisa
tion kommit in med en gemensam skrivelse den 13 maj 1975 till chefen 
för industridepartementet och Svenska träindustriarbetareförbundet med 
en skrivelse den 26 mars 1975. l skrivelserna föreslås vissa statliga åtgär

der för den träbearbetande industrin, nämligen strukturstöd som omfat
tar hela branschen, förlängt utbildningsprogram, utvidgat exportstöd, 
forsknings- och utvecklingsinsatser, restriktivitet i fråga om fortsatt lo
kaliseringsstöd, utvärdering av lokaliseringsstödets effekter och uppfölj

ning av industriverkets utredning. 
Snickerifabrikanternas riksförbund har i en skrivelse den 28 augusti 

1975 till chefen för handelsdepartementet fört fram förslag till export
stöd för den träbearbetande industrin, främst snickeriindustrin. 
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Från Träinformation AB har en skrivelse den 21 april 1975 kommit 
in till chefen för handelsdepartementet med anhållan om bidrag för viss 
träinformation. 

HSB:s Riksförbund har slutligen i en skrivelse den 24 november 1975 

till chefen för industridepart~~entet hemställt, att regeringen tar initia
tiv till en samordning av den kapacitets- och sysselsättningsminskning 
som förutses för snickeriindustrin. 

Remissyttranden 

Yttranden över skrivelserna från Träindustri-
förbundet, Träindustrins branschorganisation 
och Svenska träindustriarbetareförbundet 

Remissinstansernas allmänna inställning till statliga stödåtgärder för 
den träbearbetande industrin är med få undantag positiv. 

Samtliga remissinstanser tillstyrker sålunda i princip förslaget om att 

strukturstödet förlängs och att detta utvidgas till att gälla samtliga del
branscher inom den träbearbetande industrin. Statens industriverk fram

håller bl. a. att en vidgning av stödet skulle innebära ökade möjligheter 
till samverkan mellan företag inom olika delbranscher. 

Förslaget om att utbildningsprogrammet skall förlängas tillstyrks av 
samtliga remissinstanser, som har yttrat sig i denna fråga. Flera remiss

instanser stryker härvid under vikten av samordning mellan utbildnings
insatserna och övriga stödformer. Statens industriverk framhåller att 
verket under innevarande budgetår har genomfört en samordning av de 
olika komponenterna i branschprogrammen. 

Beträffande förslaget om ett utvidgat exportstöd till den träbe'arbe
tande industrin är rcmissopinionen splittrad. Samtliga remissinstanser, 
som har yttrat sig på denna punkt, framhåller emellertid nödvändighe
ten av ökad export. Meningsskiljaktigheter förekommer däremot beträf
fande utformning, omfattning och inriktning av exportfrämjande åtgär
der. Flera remissinstanser, bl. a. kommerskollegium, statens industriverk, 

Svenska arbetsgivareföreningen, Sveriges ind11striförb1111d och Tjänste

miinnens centra/organisation anser det nödvändigt med en samlad över-· 

syn av exportstödets framtida storlek, inriktning och fördelning på olika 

industribranscher. 

Yttra n den över skriv e Isen· från Träinformation. 

AB 

Centra/organisationen SACO/SR, Svensk industriförening, Sveriges 

trähusfabrikanters riksförbund och Tjiinstemännens centra/organisation 

tillstyrker bidragsframställningen. Även andra remissinstanser intar en 
positiv hållning till framställningen, men gör detta med vissa förbehåll. 
Sålunda framhåller bl. a. Svenska arbetsgivare/ öre11i11gen, Sveriges hant

verks- och industriorganisation och Sveriges industriförbwzd att denna 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 65 

fråga bör ses i ett större sammanhang. Statens industriverk framhåller 
att den aktuella bidragsframställningen i första hand berör sågverken 
och vidare att strukturen och utvecklingsmöjligheterna inom denna rå
varunära del av trävaruindustrin bör utredas innan ställning tas till ex
portfrämjande åtgärder. I avvaktan på en sådan utredning avstyrker in
dustriverket bidrag till Träinformation AB. 

Gjuteri-, metallmanufaktur- och manuella glasindustricrna 

För gjuteriindustrin löper under perioden 1973/74-1975/76 en treå
rig försöksverksamhet med teknisk konsulentverksamhet och likaledes 
med början budgetåret 1973/74 omställningsfrämjande åtglirder (prop. 
1973: 57, NU 1973: 37, rskr 1973: 149). Statsmakterna fattade våren 
1974 beslut om ett utbildningsprogram för gjuteriindustrin fr. o. m. bud
getåret 1974/75 (prop. 1974: 1 bil. 15 s. 41, NU 1974: 35, rskr 1974: 

227). För metallmanufaktufindustrin löper teknisk konsulcntvcrksam
hct för branschens mindre och medelstora företag med viss inrikt
ning på Eskilstunaregionen som en treårig försöksvcrksamhet under pe

rioden 1974/75-1976/77 och för delar av branschen omställningsfräm
jande fitgärder också sedan budgetåret 1974/75 (prop. 1974: 63, NU 
1974: 34. rskr 1974: 226). Den manuella glasindustrin omfattas sedan 
budgetåret ~972173 av de omställningsfrämjandc åtgärderna (prop. 
1972: 46. NU 1972: 32, rskr 1972: 195). 

Exportfrämjande åtgärder för den manuella glasindustrin inleddes 
som ett treårigt program under budgetåret 1970/71 samtidigt med ex
portåtg:irderna för teko-industrierna (prop. 1970: 41, SU 1970: 61 och 

BaU 1970: 23, rskr 1970: 165 och 188) och har senare förlängts. För 
delar av metallm•mufakturindustrin löper ett trd1rigt exportprogram un

der pcrieden 1974/75--1976/77 (prop. 1974: 6.\ NU 1974: 34, rskr 
i97c!-: 226). 

Exportåtg~irdcrna administreras av Sveriges exportråd. Övriga delar 
av progrnmmcn administreras av st:itens industriverk. 

Stl!tens i11dustriverk 

Bctriiifande g j u t e r i i n cl u st r i n anför statens industriverk att 
,:en tekniska utvecklingen mot allt mer mekaniserade och kapitalkrä
vande tillverkningsmetoder och de höga kostnaderna för nödvändiga 

fö;bättringar av cien inom stora delar av branschen dåliga arbetsmiljön 
~;täller krav på större och mera specialiserade enheter. En fortsatt struk

turomvandling inom gjuteriindustrin synes enligt industriverket vara en 
fön:csfötning för att branschen i framtiden skall vara konkurrenskraftig. 
Industriverket föreslår att stimulansåtgänlerna för gjuteriindustrin för
fa11~s i fyrn {ir t. o. m. budgetåret 1979/80. För budgetåret 1976/77 före
slar verket diirvid ökade resurser i första hand för omställningsstödet, 

5 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bilaga 15 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 66 

men även för den tekniska konsulentverksamheten för att kompensera 
kostnadsökningarna. 

Vad beträffar meta 11 manufaktur industrin anför in
dustriverket, att erfarenheterna av det första årets verksamhet under
stryker behovet av insatser, särskilt i Eskilstunaregionen. Enligt tidigare 
beslut skall den tekniska konsulentverksamheten för metallmanufaktur
industrin fortsätta t. o. m. budgetåret 1976/77. Industriverket föreslår 

att såväl den tekniska konsulentverksamheten som omställningsåtgär
derna för delar av metallmanufakturindustrin förlängs t. o. m. budget
året 1979/80. För budgetåret 1976/77 föreslår verket förstärkta resurser 
för omställningsstödet. Underlcverantörsfrågorna spelar en stor roll i 
branschen och industriverket bedömer behovet av anpassad utbildning 
som stort. Verket föreslår som en ny programdel utbildningsåtgärder för 
delar av metallmanufakturindustrin till en uppskattad kostnad av 
500 000 kr. under budgetåret 1976/77. F. n. saknas särskild handläggare 

för metallmanufakturindustrin inom omställningsstödet. Mot bakgrund 
av de vidgade kontakterna i branschen och förslaget om utvidgning till 
utbildningsåtgärder föreslår industriverket en förstärkning med en hand
läggare för metallmanufakturindustrin. 

D en m an u c 11 a g 1 as i n du s t r in har sedan branschpro
grammens tillkomst genomgått en betydande strukturell förändring där 
stimulansåtgärderna enligt industriverkets bedömning spelat en betydel
sefull roll. Lönsamheten inom branschen är dock fortfarande i stort sett 
otillfredsställande. Industriverket tillkallade förra året en särskild ar
betsgrupp för att analysera branschens situation och eventuella behov av 
ytterligare insatser. I avvaktan på resultatet av arbetsgruppens arbete 
föreslår verket att åtgärderna för den manuella glasindustrin förlängs 
under nästa budgetår. 

Sammanlagt beräknar industriverket kostnaderna för berörda bransch
program till 5 600 000 kr. under budgetåret 1976177. 

Sveriges exportråd 

Enligt tidigare beslut löper exportprogrammet för delar av metallma

nufakturindustrin t. o. m. budgetåret 1976177. I anslagsframställningen 
från Sveriges exportråd har för budgetåret 1976/77 tagits upp oföränd
rat 700 000 kr. för exportåtgärder för metallmanufakturindustrin och li
kaså oförändrat 700 000 kr. för fortsatta exportåtgärder för den ma

nuella glasindustrin. 

Föredraganden 

De branschfrämjande åtgärderna har införts i samband med att ut
vecklingen har ställt krav på en alltmer genomgripande strukturom
vandling. Åtgärderna inleddes år 1970 med utbildningsinsatser och 

exportfrämjande åtgärder för teko-industrierna och den manue11a glas-
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industrin. Verksamheten har dlircfter successivt utvidgats till andra bran
scher med omställningsproblem. Åtgärderna omfattar f. n. även den 
träbearbetande industrin, i första hand möbelindustrin, samt sko-, gju
teri-, metallmanufaktur- och pälsindustrierna. Flera av dessa branscher 
har ett stort inslag av småföretag. Ett gemensamt drag är vidare en ar

betskraftsintensiv produktion. Flertalet branscher upplever en svag ut
veckling på den egna hemmamarknaden i första hand till följd av ökan
de importkonkurrens. Vissa branscher kännetecknas av en teknisk utveck

ling på produkt- eller produktionsområdet. Inslaget av småföretag inne
bär för många branscher svårigheter att av egen kraft genomföra de 
för en fortsatt konkurrenskraft nödvändiga omställningarna. 

Också i fråga om typer av åtgärder inom programmen har det skett 
en successiv breddning. Utbildnings- och exportstimulansåtgärderna har 
kompletterats med stöd till teknikspridning via tekniska konsulenter och 

direkt strukturpåverkande åtgärder i form av bidrag till konsultunder
sökningar i omställningsfrämjande syfte och strukturgarantier. 

Samtliga branschfrämjande åtgärder är tidsbegränsade enligt princi
pen att stöd av detta slag i huvudsak skall utgå endast under ett omställ
ningsskede. när utsikter till egen konkurrenskraft på sikt föreligger. Till 
väsentliga delar löper åtgärderna enligt hittillsvarande beslut ut i och 
med utgången av innevarande budgetår. Systemet med bidrag till kon
sultundersökningar i omställningsfrämjande syfte och strukturgarantier, 
som löpte som ett treårigt program under budgetåren 1972173-1974/75, 
förlängdes med ett år enligt statsmakternas beslut förra året. Därmed 
omfattas möbel-, manuella glas-, gjuteri- och metallmanufakturindu
strierna av omställningsåtgärderna t. o. m. den 30 juni 1976. Beträffan
de teko- och skoindustrierna vill jag erinra om att riksdagen redan har 
beslutat om fortsatta åtgärder efter den 30 juni 1976 (prop. 1975/76: 57, 
NU 1975/76: 15, rskr 1975/76: 107). Andra programdelar som enligt 
hittillsvarande beslut upphör den 30 juni 1976 är de olika åtgärderna för 
den träbearbctandc industrin och gjuteriindustrin. 

På mitt uppdrag har särskilda utvärderingar av vissa branschfräm
jande åtgärder genomförts och tidigare redovisats för riksdagen (jfr 
prop. 1974: 1 bil. 15 s. 34 och prop. 1975: 1 bil. 15 s. 66). Enligt dessa 
utvlirderingar har åtgärderna överlag haft positiva effekter på kort sikt. 
Mer långsiktiga effekter av åtgärderna är av naturliga skäl svåra att av
fäsa. Statens industriverk tog i början av år 1975 initiativ till ett utred

ningsarbete för att bl. a. systematisera erfarenheterna av den hittillsva
rande verksamheten. I en särskild promemoria, som avlämnades i juni 
1975, bedöms åtgärderna ha haft stor betydelse för berörda branscher. 
Mot den bakgrunden föreslår industriverket att branschfrämjande åt
gärder görs till ett permanent inslag i näringspolitiken, dock med bibe
hållande av tidsbegränsningen för insatserna för varje enskild bransch. 

Vid remissbehandlingen av industriverkets rapport har inställningen 
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till åtgärderna från centrala och regionala myndigheters och organisa
tioners sida visat sig vara nästan genomgående positiv. Många remissin
stanser, bl. a. arbetstagarorganisationer och många länsstyrelser, tillstyr

ker industriverkets förslag om att åtgärderna görs till ett permanent in
slag i näringspolitiken. På denna senare punkt är dock inte remissopi
nionen helt enstämmig, främst genom att flera industriorganisationer 
inte anser tillräckligt underlag föreligga för ett sådant beslut och därför 
avstyrker industriverkets förslag. 

För min del anser jag att erfarenheterna hittills har visat att bransch
främjande åtgärder på ett betydelsefullt sätt har kunnat underlätta 
och främja berörda branschers omställning och anpassning till ändrade 
förhållanden. Jag räknar därför med att en aktiv industripolitik även i 
framtiden kan komma att inbegripa branschfdimjande åtgärder med 
huvudsakligt syfte all främja en utveckling mot ökad konkurrenskraft 
inom branscher med omställningssvårigheter. I fråga om de bransch

program som löper ut med utgången av innevarande budgetår anser jag 
att de hittills uppnådda resultaten talar för att åtgärderna förlängs. Jag 
förordar således att nuvarande branschfrämjande åtgärder fortsätter un
der budgetåret 1976/77 för de branscher som nu omfattas av åtgär
derna. Jag vill på nytt erinra om att riksdagen har fattat särskilda beslut 
om fortsatta åtgärder för teko- och skoindustrierna. 

Industriverket har i sin promemoria pekat på _vissa brister vad gäller 
samordningen av olika åtgärder och föreslagit att verket får i uppdrag 
att svara för samordningen n~ir det är fråga om åtgärder för branscher 
som är föremål för branschfrämjande åtgärder. I detta syfte före.slår 
verket att andra myndigheter med ansvar för delar av de branschfräm
jande åtgärderna eller som över huvudtaget handhar statliga åtgärder 
som berör branscher, som är föremål för branschfrämjande åtgärder, 
åläggs att dels samråda med industriverket vid utformningen av sina åt
gärdsprogram, dels informera verket innan konkreta åtgärder vidtas för 
företag inom dessa branscher. Behovet av ökad samordning mellan olika 
åtgärder är en fråga som tas upp av nästan samtliga remissinstanser. 
Även vid remissbebandlingen av framställningar avseende åtgärder för 
träbearbetande industri, till vilka jag strax återkommer, har vikten av 
samordning framhållits. Många remissinstanser finner det naturligt att 

industriverket får svara för de samordnande uppgifterna i dessa sam
manhang. Flera länsstyrelser anför häremot, att de regionalpolitiska må

len bör vara avgörande för hur de branschfrämjande åtgärderna sätts in 
och föreslår i stället att industriverket åläggs samråda med de regionala 

organen. 
En hög grad av samordning av insatta åtgärder för en viss bransch är 

enligt min mening en grundläggande förutsättning för effektivitet i verk
samheten. Sedan statens industriverk inrättades den 1 juli 1973, har de 
branschfrämjande åtgärderna till stora delar samordnats inom industri-
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verket. Verksamheten med omställningsbidrag överfördes sålunda till 
industriverket år 1973, utbildningsåtgärderna året därpå i samband med 
att statens institut för företagsutveckling integrerades med industriverket 
och strukturgarantiverksamheten år 1975. Att de branschfrämjande åt
gärderna till stora delar sålunda har samlats inom industriverket, har 
möjliggjort en alltmer ökad samordning, exempelvis i form av s. k. del

branehprojekt, som går ut på att engagera företag med samma produkt
sortiment i ett långsiktigt planerings- och omstruktureringsarbete i vilket 
integrerade konsult- och utbildningsinsatser ingår. Parallellt med dessa 
åtgärder har för flertalet branscher löpt särskilda exportprogram admi
nistrerade av kommerskollcgium eller Sveriges exportråd. 

Som jag inledningvis har redogjort för har chefen för handelsdeparte
mcntet tidigare denna dag efter samråd med mig föreslagit, att de ex
portfrämjande åtgärderna för vissa branscher förs över från tionde hu
vudtitelns anslag Exportfrämjande åtgärder till trettonde huvudtiteln. 

Jag har därvid förordat att medlen för dessa exportprogram med undan
tag för åtgärderna för skoindustrin förs samman med medlen för övriga 
branschfrämjande åtgärder under detta anslag. De reservationer som 
föreligger för dessa ändamål på tionde huvudtitelns anslag bör alltså 
föras över till det här anslaget vid utgången av detta budgetår. Till ex
portprogrammet för skoindustrin återkommer jag vid min anmälan av 
anslaget Strukturåtgärder för skoindustrin. 

I syfte att åstadkomma en ökad samordning på myndighetsplanet 
mellan särskilda exportstimulansåtgärdcr och övriga branschfrämjande 
åtgärder förordar jag att industriverket ges ett programansvar även för 
exportåtgärderna. Anvisade medel för exportprogrammen bör således 

fr. o. m. budgetåret 1976/77 disponeras av statens industriverk. För ad

ministrationen av exportåtgärderna för teko-industrierna finns ett sär
skilt teko-sekretariat vid kommerskollegium. Chefen för handelsdeparte
mcntet har tidigare denna dag efter samråd med mig föreslagit att detta 
sekretariat förs över till statens industriverk. I fråga om sådana export
främjande åtgärder för teko-industrierna som bedöms ha betydelse för 
försörjningsberedskaperi bör industriverket samråda med överstyrelsen 
för ekonomiskt försvar. För övriga branscher bör statens industriverk 
efter förslag av Sveriges exportråd fastställa program för verksamheten. 
Exportrådet bör på uppdrag av industriverket svara för verkställigheten 
av sådana exportfrämjande aktiviteter som innefattar medverkan av rå
det och den exportfrämjande utlandsorganisationcn. Det ankommer på 
regeringen att besluta i dessa frågor. Med den samordning av de ex
portfrämjande åtgärderna med industriverkets nuvarande branschfräm

jande åtgärder som jag här har tagit upp kommer en del av det sam
ordningsbehov att tillgodoses som förordas i industriverkets rapport om 
branschfrämjande åtgärder. Genom samordningen räknar jag med en 
ökad effektivitet av insatta åtgärder dels genom att insatserna i ökad 
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grad kan koncentreras till på sikt utvecklingsbara delar av branscherna, 
dels genom att effekterna av olika åtgärder är större när de slitls in på 
ett samordnat sätt. 

För samråd i fråga om teko- och glasexportprogrammen finns f. n. en 
rådgivande nämnd vid kommerskollegium. Detta samråd bör i fortsätt
ningen inordnas i industriverkets system för samråd för branschfräm
jande åtgärder. 

När förslagen till det nuvarande programmet med omställningsbidrag 
och strukturgarantier lades fram anförde jag (prop. 1972: 46 s. 24), att 
det var nödvändigt att komplettera bidragsgivningen för konsultunder
sökningar med aktiva insatser från myndighetens sida. De berörda bran
scherna har ett stort inslag av mindre företag som endast i liten ut
sträckning kan nås av en från industriverket centralt utgående upp
sökande verksamhet. Enligt industriverket bör verksamheten komplette
ras med den uppsökande verksamhet inom den mindre och medelstora 
industrin som ingår i företagareföreningarnas normala rådgivnings- och 
informationsarbctc. Flera remissinstanser har uppmärksammat frågan 
och därvid redovisat samma inställning som industriverket. Jag delar 
denna inställning och räknar med att företagareföreningarna inom ra
men för sin uppsökande verksamhet kan göra väsentliga insatser genom 
information om branschfrämjande åtgärder, särskilt för de mindre före
tagen. Vad gäller de regionalpolitiska samordningsaspekterna kommer 
dessa bl. a. till uttryck i det nära samarbetet mellan industriverket och 
företagareföreningarna, som fungerar som verkets regionala kontakt

organ. 
Jag övergår nu till att behandla åtgiirderna inom olika branscher. 
För teko-industrierna inleddes de branschfrämjande åtgärderna under 

budgetåret 1970171 med fyraåriga utbildnings- och exportprogram som 
fr. o. m. budgetåret 1971172 kompletterades med omställningsbidrag till 
konsultundersökningar och fr. o. m. budgetåret 1972/73 med struktur
garantier. Atgärdcrna har senare förlängts. Riksdagen fattade våren 1975 
beslut om en treårig förlängning t. o. m. budgetåret 1977178 av export
programmet och om en tvåårig förlängning t. o. m. budgetåret 1976177 
av övriga programdelar. 

Under år 1975 försämrades läget för teko-industrierna i samband med 
att den internationella lågkonjunkturen minskade möjligheterna för den 
svenska exporten, samtidigt som importen på trikå- och konfektionsom

rådet ökade markant. Skoindustrins läge förvärrades ytterligare. 
Som jag redan har redovisat godkände riksdagen under hösten 1975 

förslag om särskilda åtgärder för försörjningsberedskapen inom bekläd
nadsområdet m. m. (prop. 1975176: 57, NU 1975/76: 15, rskr 1975176: 
107), dvs. för teko-industrierna samt sko- och garveriindustrierna. Åt
gärderna omfattar ökad upphandling genom främst ökade statliga lager 
och tidigarelagda beställningar samt höjda ramar för avskrivningslån 
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och lånegarantier för försörjningsberedskapsmotiverade investeringar i 
byggnader och maskiner. Riksdagen antog vidare förslag om förstärkta 
branschfrämjande åtgärder för teko- och skoindustrierna. Som jag in
ledningsvis har anfört bör medlen för omställningsbidragen för sko
industrin och exportprogrammet för sko- och garveriindustrierna för 
nästa budgetår föras upp under ett nytt anslag, Strukturåtgärder för sko
industrin. 

Beträffande strukturprogrammet för teko-industrierna innebär beslu

tet att ökade insatser skall göras med inriktning på i första hand s. k. 
delbranschprojekt, som genom ett långsiktigt planerings- och omstruktu
reringsarbete syftar till att så långt möjligt mynna ut i konkreta hand
lingsprogram för företagen. För omställningsfrämjande åtgärder för 
teko-industrierna har anvisats ytterligare 25 milj. kr. för innevarande 

budgetår. Vidare antogs riktlinjer för fortsatta åtgärder under budget
åren 1976/77 och 1977178 till en beräknad kostnad av 7 milj. kr. per år, 
vari inräknades en förlängning av utbildningsprogrammet. För export
främjande åtg~irder för teko-industrierna anvisades ytterligare 2 milj. kr. 
för innevarande budgetår och beräknades en förstärkning med 3 milj. 
kr. under vart och ett av budgetåren 1976/77 och 1977 /78. 

I enlighet med de av riksdagen antagna riktlinjerna beräknar jag nu 7 
milj. kr. för teko-industriernas utbildnings- och omställningsprogram 
under budgetåret 1976177 och 8 milj. kr. för exportfrämjande åtgärder 
för teko-indusrrierna. l dessa ramar har jag riiknnt in genomförande
kostnader för programmen vid statens industriverk. 

Kommerskollegium har vidtagit förändringar vid fördelningen av de 
individueila bidragen inom exportprogrammet med ledning av erfaren

heterna av verksamheten och de synpunkter som har framförts vid den 
utvärdering som företagsekonomiska institutionen vid universitetet i 
Uppsala har utfört på mitt uppdrag. Förändringarna innebär, att pro
jekten nu prövas mer ingående än tidigare. Vidare koncentreras bidra
gen till mer riskbetonade projekt och till satsningar i flerårsperspektiv. 
Enligt min mening bör de genomförda förändringarna bidra till att öka 
effekterna av exportprogrammet. 

T likhet med flertalet rcmissinstanser anser jag att fortsatta statliga åt
gärder för den triibearbetwzde industrin är väl motiverade. Det övergri
pande syftet är att underlätta strukturomvandlingen så att en lång

siktigt konkurrenskraftig bransch skapas, samtidigt som denna struktur
och marknadsanpassning inte får oacceptabla konsekvenser för den en

skilde eller samhället. 
För m ö be 1 industrin, i vilken jag räknar in både trä- och me

tallmöbeltillverkning, löper ett fyraårigt branschprogram t. o. m. ut
gången av innevarande budgetår. Trots att goda resultat har uppnåtts 
för de delar av branschen som hittills har varit föremål för insatser fort
s~itter de strukturella problemen att göra sig gällande för stora delar av 
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möbelimlustrin. I takt med den fortgående inköpskoncentrationcn inom 
detaljhandelsledet viker marknaden för många mindre och medelstora 
möbeltillverkare. Möjligheterna till långsiktig överlevnad för dessa fö
retag torde i flera fall ligga i samarbete eller samgL\endc med andra 
företag för att därigenom uppnå exempelvis ökad specialisering inom 
komponenttillverkning eller vissa bearbetningsrnoment. En fortsatt struk
turell omvandling inom möbelindustrin bör enligt min mening kunna 
underlättas väsentligt genom en förlängning av de branschfrämjande åt

gärderna. 
Inom den träbearbetande industrin i övrigt är det framför allt s ni c k

c r i industrin som uppvisar stora ornställningsprob!em. F. n. rå
der inom denna delbransch en besviirande överkapacitet. Detta ~ir ett re

sultat av i första hand det minskade bostadsbyggandct. Inte minst de 
mindre företagen har oftast begränsade möjligheter att själva möta de 
ständigt ökade kraven på bl. a. marknadsanpassning och långsiktig pla
nering. Enligt min bedömning är det av synnerlig vikt med ökad sam
verkan mellan snickeriföretagen för att lösa branschens problem. För 
snickeriindustrin bedömer jag det sålunda som v~isentligt att fortsatta 
statliga åtgärder inkluderar även omställningsbidrag och strukturgaran
tier för att främja en sådan utveckling. 

Vad avser trähus industrin förordar jag att nuvarande åtgär
der fortsätter under budgetåret 1976/77. 

Som har framgått av min tidigare redovisning föreligger en rad för
slag till statliga åtgärder för den träbcarbetande industrin, framförda 

från skilda håll. Vad avser förslagen rörande den regionalpolitiska stöd
verksamheten har chefen för arbetsmarknadsdepartementet tidigare den
na dag behandlat stödverksamhctcn, bl. a. vad avser den träbearbe
tande industrin (prop. 1975176: 100 bil. 13 E). Beträffande förslag till åt
gärder rörande forsknings- och utvecklingsverksamheten återkommer 
jag i det följande vid min anmälan av anslaget Styrelsen för teknisk ut
veckling: Teknisk forskning och utveckling (s. 204 ). 

Träinformation AB har hemställt om statliga bidrag till dess verksam
het för att i större utsträckning kunna stödja de trävaruproducerandc 
företagen i deras exportsträvanden. Enligt min bedömning syftar verk
samheten i första hand till att informera om trä betraktat som material. 
Den är således inte primärt inriktad på att främja exporten av inhemskt 
förädlade produkter av bl. a. typen möbler, snickerier och trähus. Jag 

anser att särskilt statligt stöd bör komma i fråga för i första hand sådan 
exportfrämjande verksamhet som helt och odelat gagnar den träbearbe
tande industrins förädlade produkter. Mot den bakgrunden är jag inte 
beredd att tillstyrka särskilt bidrag till Träinformation AB. 

Mot bakgrund av vad jag nu har anfört, förordar jag i likhet med 
flertalet remissinstanser fortsatta åtgärder för den träbearbetandc indu
strin under budgetåret 1976/77. Jag föreslår därvid att åtgärderna för 
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snickeriindustrin kompletteras med omställningsbidrag och strukturga

rantier. Kostnaderna för utbildningsåtgärder, omställningsbidrag och 
teknisk konsulcntvcrksamhet under budgetåret 1976/77 beräknar jag till 
3 025 000 kr. För exportfrämjande åtgärder räknar jag n1ista budgetår 

med en oförändrad ram av 800 000 kr. Sammanlagt beräknar jag alltså 

kostnaderna för branschfrämjande åtgärder för den träbearbetande in
dustrin under budgetåret 1976/77 till 3 825 000 kr. 

För r;juteriindustrin löper dels enligt tidigare beslut ett treårigt pro

gram med teknisk konsulentvcrksamhet t. o. m. innevarande budgetår, 

dels ett under budgetåret 1974175 inlett utbildningsprogram, som har be

räknats omfatta fyra budgetår. Branschen omfattas vidare sedan budget
året 1973174 av verksamheten med omställningsbidrag och strukturga

rantier. För teknisk konsulentverksamhet och utbildningsåtgärder för 
gjuteriindustrin räknar jag nästa budgetår med 1 150 000 kr., vilket är 

en höjning jämfört med innevarande budgetår med 200 000 kr. 

För metallmam1fakturindustri11 inleddes under budgetåret 1974/75 ett 

treårigt program med teknisk konsulentverksamhet. Delar av branschen 

omfattas sedan budgetåret 1974/75 av systemet med omställningsbidrag 

och strukturgarantier och - som ett treårigt program - exportfräm

jande åtgärder. För teknisk konsulentverksamhct och exportfoimjande 

åtgärder räknar jag med samma medclsram som innevarande budgetår, 

nämligen (150 000 + 700 000 =) 850 000 kr. 
För den manuella glasindustrin inleddes treåriga utbildnings- och ex

portprogram under budgetåret 1970/71. Exportprogrammet har senare 

förlängts. Glasindustrin omfattas också av verksamheten med omställ
ningsbidrag och strukturgarantier. För exportfdmjandc åtgärder räknar 

jag nästa budgetår med en oförändrad ram av 700 000 kr. 

För verksamheten med omställningsbidrag till gjuteri-, metallmanu
faktur- och manuella glasindustrierna räknar jag med 1 685 000 kr. 

Sammanlagt har jag alitså för branschfrämjande åtgärder för budget
året 1976/77 beräknat (7 000 ooo+s 000 000+3 825 000--i-1 150 000 
+850 000+700 000+1685000~) 23 210 000 kr. 

FRÄMJANDE AV FÖRET AGSSERVICE 

Åtg1irdcrna för främjande av förctagsservice består av statliga bidrag 

till företagareföreningarna i syfte att förstärka dessas utvecklingsfräm

jande verksamhet, i första hand teknisk och ekonomisk rådgivning, kon

taktförmedling och information. Fr. o. m. budgetåret 1975/76 bedrivs 

också viss försöksverksamhet med industriell design. Riktlinjerna för 

verksamheten har angivits i prop. 1973: 41 (s. 108, NU 1973: 54, rskr 
1973: 225) och i prop. 1975: 1 (bil. 15 s. 80) samt, vad gäller de sär

skilda insatserna under en treårsperiod för mctallmanufakturindustrin 

inom Eskilstunaområdct, i prop. 1974: 63 (NU 1974: 34, rskr 
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1974: 226). Fördelningen av medlen grundas på programförslag från 
företagareföreningarna. 

Statens industriverk 

Under budgetåren 1973/74 och 1974/75 har statens industriverk prio
riterat insatser inom områdena marknadsföring och produktförnyelse. 

Satsningen på dessa områden bör enligt industriverket fortsätta. Under
sökningar har visat att marknadsföring/produktutveckling är de områ
den där de största problemen - och möjligheterna - finns i de mindre 
företagen. Kompetens inom dessa områden har hittills till stor del sak
nats i företagareföreningarna, men håller nu på att byggas upp. Verket 
anser det angeläget att denna uppbyggnad kan fortsätta. 

Enligt industriverket föreligger behov av att kartlägga den framtida 
inriktningen och omfattningen av företagsserviceverksamheten. I ett så
dant kartläggningsarbete behövs föreningarnas medverkan, vilket med
för behov av ytterligare medel. Dessutom torde detta arbete komma att 
visa på behov av insatser från föreningarna inom nya områden. Erfaren
heterna pekar redan nu på behov av en ökad uppmärksamhet beträf
fande exempelvis undcrleveranser, nyetableringar och dataservice. In
dustriverket har nyligen genomfört en utredning (SIND PM 1975: 7) om 
användarfrämjande åtgärder på dataområdet. främst avseende de 
mindre och medelstora företagen. På grundval av utredningsresultatcn 
föreslår verket, vilket kommer att redovisas i det följande, att vissa så
dana åtgärder kanaliseras genom .företagareförcningarna inom ramen 
för företagsserviceverksamhetcn (s. 7 5 ). 

I företagareföreningarnas uppsökande verksamhet ingår bl. a. att 
identifiera behov av åtgärder inom företagen, att förmedla kontakter 
och att följa upp föreslagna åtgärder. De resurser som föreningarna hit
tills har haft till förfogande, har enligt industriverket inte gjort det möj
ligt att i önskvlird omfattning bedriva uppföljande verksamhet. Erfaren
heterna visar att uppföljningen är mycket viktig för att föreningarnas 
rådgivningsverksamhet skall få avsedd effekt. För detta ändamål behövs 
därför enligt verket ökade medel. 

Industriverket betonar starkt nödvändigheten av en bred och slagkraf
tig verksamhet på företagsserviceområdet. Erfarenheterna hittills är 
goda, men visar också att den uppsökande verksamhet som föreningarna 
har inlett medför behov av ytterligare medel för att föreningarna på ett 

tillfredsställande sätt skall kunna fungera som regionala kontakt- och 
serviceorgan. 

Industriverket redovisar, att företagarcföreningarna:; samlade mcdels
anspråk för nästa budgetftr uppgår till ca 13 milj. kr. Verket beräknar 

medelsbehovet för budgetåret 1976/77 till sammanlagt 9 milj. kr., vilket 
innebär en ökning med ~ milj. kr. Härav avser 400 000 kr. särskilda in
satser i Eskilstunaområdet. 
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Industriverket föreslår slutligen att denna anslagspost och det under 
elfte huvudtiteln upptagna anslaget Bidrag till förctagareföreningar 

m. fl.: Administrationskostnader slås samman till ett enda anslag. 

Användarfrämjande åtgärder på dataområdet 

Dataindustriutredningen föreslog i sitt slutbetänkande (SOU 1974: 10) 
vissa kompletterande användarfrämjande åtgärder på dataområdet. Vad 
gällde åtgärder speciellt för de mindre och medelstora företagen ansåg 
utredningen att ytterligare utredningsarbete erfordrades. Regeringen 
uppdrog därför den 27 februari 1975 åt statens industriverk att utreda 
vissa frågor rörande användarfrämjande åtgärder på dataområdet. 

Industriverket har i september 1975 redovisat resultaten av utred
ningsarbetct i en promemoria (SIND PM 1975: 7) Användarfrämjande 

åtgärder på dataområdet - En studie med inriktning på mindre och 
medelstora företag. Efter remiss har yttranden över promemorian kom

mit in från 15 remissinstanser. En översiktlig redogörelse över remissva
ren lämnas i det följande. En mer utförlig sammanställning har utarbe
tats inom industridepartementet och fogats till handlingarna i ärendet. 

Enligt promemorian finns det i dag betydande svårigheter i fråga om 
datateknikens spridning till och effektiva anviindning i mindre och me
delstora företag. I promemorian framhålls därför att det är motiverat 
med vissa ytterligare samhällsinsatser för att främja och underlätta ett 

rationellt ADB-utnyttjande hos denna grupp av företag. Insatserna bör 
primärt syfta till att en effektiv ekonomisk planering och styrning över 
huvud taget kommer till stånd i dessa företag, snarare än att mer direkt 
verka för installation av ADB-baserade system i företagen. ADB-tekni

ken bör endast ses som ett bland flera administrativa. ekonomiska och 
produktionstekniska hjälpmedel i företagens strävan att upprätthålla en 
konkurrenskraftig verksamhet på längre sikt. 

I promemorian föreslås att insatserna, som skall ses som en integre
rad del i den samlade företagsserviccverksamheten, fär ett relativt stort 
inslag av utbildning och information. Vidare bör företagarcföreningar
na ges viss egen kapacitet att bistå företagen i mer renodlade ADB
frågor. I promemorian bedöms att varje förening för detta behöver en 
personalförstärkning motsvarande i genomsnitt ca en fjärdedels tjänst. 

Kostnaderna härför beräknas i promemorian till ca 700 000 kr. per år. 
Verksamheten under budgetåret 1976177 bör dock begränsas till fyra 

eller fem föreningar. Kostnaderna härför beräknas till ca 150 000 kr. 
Enligt promemorian är det också nödvändigt att vissa medel anvisas 

för centralt organiserade aktiviteter. Sålunda bör bl. a. ett kursprogram 
utarbetas för företagareföreningarnas personal. Industriverkets SlFU

enhet bör få ansvaret för kursutveckling och genomförande. Kostnader
na beräknas till ca 155 000 kr. under budgetåret 1976177. Vidgas för-
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söksverksamhcten till att omfatta samtliga föreningar beräknas kostna
derna för budgetåret 1977 /78 till ca 125 000 kr. 

Utöver utbildningen av företagareföreningarnas personal är det en~ 

ligt promemorian motiverat att för den företagslcdandc personalen byg
ga vidare på denna kursverksamhet. Vidgas kursprogrammet till att in
begripa även de problem som hänger samman med värderingar av och 
målsättningen för ADB-system sett ur olika intr~ssenters synvinklar bör 
de anställdas representanter ges kunskaper om ADB-tekniken för att 
d~irigenom kunna bedöma och viirdera dess konsekvenser. Enligt pro
memorian är SIFU-enhcten väl ägnad att i samråd med Servi-Data AB, 
branschorganisationer och andra specialister utveckla sådana kurser. 

Kostnaderna fÖr att ta fram detta kurspaket beräknas till ca 100 000 kr. 
för budgetåret 1976177. 

Upphandlingen av datatjänster är enligt promemorian ett problem 
särskilt för de mindre företagen. Mot denna bakgrund är det angeläget 

att förteckningar över utbudet liksom ehecklistor för själva upphand
lingen tas fram. Detta bör ske centralt inom industriverket. Kostnader
na för budgetåret 1976177 har beräknats till 145 000 kr., varav två 
tredjedelar avser anlitande av utomstående. expertis. Därefter beräknas 
kostnaden till 45 000 kr. per budgetår för en halv tjänst inom verkets 
sektion för företagsservice. 

Det är också angeläget att samhället genom olika insatser verkar för 
en kartläggning av olika förctagsgruppers ADB-behov. Särskilt ange
läget är behovet av branschanpassade systemlösningar. I detta samman
hang redovisas i promemorian ett pilotprojekt på teko-området, som 
f. n. pågår inom industriverket. Enligt promemorian är det angeläget 
att detta projekt kompletteras med en försöks- och utvärderingsverk
samhet under budgetåret 1976/77. Kostnaderna för industriverket kan 
beräknas till 400 000 kr. 

De totala kostnaderna för det i utredningen föreslagna programmet 
har för budgetåret 1976/77 beräknats till 950 000 kr. 

Remissyttranden 

Industriverkets uppfattning att insatserna primärt bör syfta till att 

främja ekonomisk planering och styrning över huvud taget snarare än 
att mer direkt verka för användningen av ADB-baserade system i före

tagen stöds av alla remissinstanser. Flertalet rcmissinstanser tillstyrker 
också generellt det i promemorian föreslagna programmet. Avvikande 
uppfattning redovisas av Svenska arbetsgivareförcningen, S1·eriges in

dustriförbund och Sveriges hantverks- och industriorganisation, som inte 

helt delar utredningens syn på hur själva anpassningsprocessen skall 
främjas och underlättas. 

Förslaget att på försök inleda samhällsinsatser vad avser ADB-ut
nyttjandet i de mindre företagen via företagareföreningarna stöds av 
statskontoret, skolöverstyrelsen (SÖ), S1•enska data/ öreningen, SEB RO 
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servicebyråernas bra11.1"chorganisatio11 och Riksdataförbundet/Servi

Data. Att dessa insatser inleds med ett utbildningsprogram för viss del 
av företagareföreningarnas personal stöder flertalet remissinstanser. 

Riksrevisionsverket ifrågasätter dock om inte stöd behövs även för ut
värdering av utrustning och program efter idrifttagande. 

Förslaget i promemorian att SIFU-cnheten bör utveckla en ADB

kurs för såväl företagsledande personal som arbetstagarrepresentanter i 
de mindre företagen stöds av Landsorganisationen i Sverige (LO), SE

BRO servicebyråernas branschorganisation, Riksdataförbundet/Servi

Data, Tjänstemiinnens centra/organisation (TCO) m. fl. LO och TCO 

fäster särskild vikt vid att de anställdas behov redan från början får 
påverka utformningen av olika system. LO informerar dessutom om 
att en arbetsgrupp har för avsikt att före årsskiftet 1975-1976 lägga 
fram ett förslag till fackligt handlingsprogram inom området företags
dcmokrati och datateknik. Sö och Svenska dataföreningen påminner 

om det redan i dag befintliga kursutbudet. 
Förslaget att SIFU-cnhcten med extern hjälp får angripa problemen 

med det ofullkomliga och ostrukturerade utbudet stöds av det över

vägande antalet remissinstanser. 
Den i promemorian framförda uppfattningen att bransch- eller del

branschanpassade ADB-lösningar för små företag i framtiden kan er
bjuda en framkomlig väg stöds av ett flertal remissinstanser. Styrelsen 

för teknisk utveckling (STU) vill att dylika åtgärder snarast sätts igång, 
men anser att det operativa skeendet vid behovsdiskussioner och system
konstruktionsanalys kräver en detaljerad datateknisk fackkunskap. STU 

tar f. n. inte ställning till var och i vilken form dessa operativa aktivi
teter bör äga rum. STU har emellertid redan liknande tankegångar un
der konkret handläggning inom STU. LKD Ln'erantörs/öreningen kon

tors- och datautrustning föreslår direkta kontakter mellan industriver
ket och berörda branschföreningar för gemensamma projekt i linje med 
förslaget. Företagareföre1iingamas förbund anser att samverkan mellan 
dataserviceföretagen bör kunna möjliggöra lägre system- och program
kostnader för de mindre företagen. LO framhåller fackförcningsrörel
sens intresse och föreslår att företrädare för berörda fackförbund skall 
beredas tillfälle att påverka utformningen av dessa system. 

Föredraganden 

Genom införandet av det statliga stödet på företagsserviceområdet 
har enligt min mening förutsättningarna för en gynnsam utveckling 
inom de mindre och medelstora företagen förbättrats påtagligt. Allt fler 

företag har blivit medvetna om v[irdet av de stöd- och utvccklingsinsat
ser som erbjuds dem från centralt och regionalt håll. Företagareföre
ningarnas roll som samordnande rådgivningsorgan och kontaktförmed
lare på regional nivå har därvid förstärkts. Efterfrågan på föreningarnas 
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tjänster har följaktligen ökat kraftigt. Jag delar därför industriverkets 
uppfattning att ytterligare medel bör ställas till föreningarnas förfo
gande under nästa budgetår. 

I likhet med verket anser jag att insatserna inom områdena mark
nadsföring och produktförnyelse bör öka. Jag finner det också angeläget 
att föreningarna medverkar till att de åtgärder genomförs som för

eningarna i sin uppsökande verksamhet föreslår bli vidtagna inom det 
enskilda företaget. Jag har tagit hänsyn härtill vid min beräkning av 
anslagsposten Främjande av företagsservice. 

För att de samlade insatserna på förctagsområdet skall kunna sättas 
in på ett effektivt och genomtänkt sätt krävs ett löpande utbyte av infor
mation mellan industriverket och föreningarna. Verket har det sam
ordnande ansvaret för insatserna och behöver därför löpande få infor
mation om pågående verksamheter ute hos föreningarna. Dessa å sin 
sida har behov av att fortlöpande få del av den kunskap och de erfaren
heter som samlas hos verket. Det är därför enligt min uppfattning av 
stor vikt att formerna för detta informationsutbyte utvecklas vidare. 

Statens industriverk har på regeringens uppdrag gjort en utredning 
rörande anviindarfrämjande åtgärder på dataområdet med inriktning 

mot mindre och medelstora företag. I den av verket framlagda prome
morian föreslås ett program inom ramen för industriverkets verksam
het på företagsserviceområdet för insatser för att främja och underlätta 
ett rationellt ADB-utnyttjande hos de mindre och medelstora företagen. 
Programmet omfattar resurser för förctagareföreningarna för att bistå 
företagen i ADB-frågor genom utbildning av företagareföreningarnas 
personal, utarbetande av underlag för att bistå företagen vid dataupp
handling, uppföljning och information samt kartläggning av olika före
tagstypers ADB-behov. Programmet är utformat så att ADB-tekniken 
skall kunna vara ett alternativ till annan administrativ teknik för att få 
till stånd effektiv ekonomisk planering, styrning och kontroll i de mind
re och medelstora företagen. De flesta remissinstanserna ställer sig po

sitiva till den föreslagna uppläggningen. 
För egen del finner jag i likhet med industriverket och rcmissinstan

serna det värdefullt att de insatser på förctagsscrviccområclet som görs 

för de mindre och medelstora företagen, kan omfatta även frågor inom 
dataomr[1det. En förutsättning för att förctagarcförcningarna skall kun
na föra ut dessa frågor till företagen lir att d::ras egen personal får viss 
grundläggande ADB-utbildning. Målet för en sådan utbildning bör en
ligt min mening vara att föreningarnas konsulter själva skall kunna av
göra när ADB-teknik kan vara ett lämpligt hjälpmedel till gagn för det 
enskilda företaget och dess anställda. Kostnaderna för industriverket 
att ta fram ett kursprogram och genomföra viss utbildning har i pro
memorian beräknats till 280 000 kr. under två år. Av praktiska skäl får 
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denna verksamhet under nästa budgetår koncentreras till vissa förening
ar, som det ankommer på industriverket att välja ut. Jag har under 

denna anslagspost beräknat kostnaderna härför till 155 000 kr. för näs
ta budgetår. Ansvaret för utbildningsuppgiften faller, såsom har fram
hållits i promemorian, naturligt på verkets SIFU-enhet i samarbete med 
myndigheter, organisationer och företag. I den mån industriverket be
dömer att behov föreligger av kompletterande utbildning även för and!"a 
personalkategorier ankommer det på verket att inom ramen för dess 
övriga kursvcrksamhet ta upp detta. 

Vad gäller de anställdas krav att redan från början kunna påverka 
utformningen av olika system vill jag erinra om mina uttalanden i prop. 

1975: I (bil. 15 s. 42 och 139). Jag finner det alltså naturligt att även 

de anställdas synpunkter från början beaktas vid all systemutformning. 
Jag vill i detta sammanhang också nämna, som har påpekats i remiss
yttrandena, att ett omfattande arbete pågår hos de fackliga organisa

tionerna beträffande området företagsdemokrati och datateknik. Nyli
gen har vidare ett forskningsprojekt rörande datateknikens effekter 

inom arbetslivet inletts. 
I promemorian konstateras att upphandlingsförfarandet inom data

området f. n. är ett problem särskilt för de mindre företagen. Därför 
föreslås, att industriverket skall kartlägga utbuds- och upphandlings
situationen och kontinuerligt bevaka och uppdatera detta material. 

Flera remissinstanser har redovisat redan pågående arbete och har för
klarat att de vill samarbeta med verket i denna fråga. Industriverket 

har beräknat kostnaderna för kartläggningen till 100 000 kr. och för 
den löpande bevakningen till 45 000 kr. per år. Jag anser detta vara en 

angelägen uppgift och har beräknat 145 000 kr. nästa budgetår för att 
industriverket skall kunna ta på sig uppgiften. 

I promemorian framhålls, att branschanpassade ADB-system möjlig
gör en fördelning av initialkostnaderna så att även mindre företag kan 
finna en ekonomiskt framkomlig väg för att utnyttja datatekniken. 
Flera rcmissinstanser stöder iden och förklarar att de önskar samarbete 
med industriverket på detta område. Även inom STU behandlas frågor 
av detta slag. Industriverket föreslår att en försöksvcrksamhet inordnas 
i ett vid verket redan pågående projekt på teko-området. Det torde 
vara möjligt för verket att inom ramen för de branschfrämjande åtgär
derna i samverkan med STU (jfr s. 205) och organisationer på leveran

törs- och användarsidan pröva projekt av detta slag. 

Det statliga bidraget för främjande av förctagsservicc bör för nästa 
budgetår ökas med 1,4 milj. kr. till 8,4 milj. kr. Härav beräknar jag 
i enlighet med statsmakternas beslut (prop. 1974: 63, NU 1974: 34, 
rskr 1974: 226) 400 000 kr. för företagsserviccinsatser för metallmanu
fakturindustrin i Eskilstunaområdet. Vidare skall 300 000 kr. av an-
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slagsposten, som jag nyss har nämnt, användas till användarfrämjande 

åtgärder på dataområdet. Inom ramen för anslagsposten har jag be

räknat medel också för fortsatt försöksvcrksamhet i fråga om industriell 

design. Liksom hittills bör fördelningen av medlen grundas på pro

gramförslag från förctagarcföreningarna. 

Industriverket har föreslagit att denna anslagspost och det under 

elfte huvudtiteln upptagna bidragsanslaget för administrationskostnader 

till företagarcföreningar m. fl. slås samman till ett enda anslag. Jag vill 

erinra om att regeringen nyligen har bemyndigat chefen för arbets

marknadsdepartementet att tillkalla sakkunniga (A 1975: 03) för att ut

reda företagarcföreningarnas ställning och roll inom den närings- och 

regionalpolitiska organisationen m. m. Enligt direktiven bör de sakkun

niga lägga fram sina förslag före utgången av år 1976. Regeringen har 

i december 1975 beslutat att överlämna industriverkets framställning i 

denna del till de sakkunniga. 

REGIONAL UTBII~DNI~GSSERVICE 

Anslagsposten skall användas till statliga bidrag till regional ut

bildningsscrviee vid företagareförcningarna enligt de riktlinjer som an

ges i prop. 1974: 47 (s. 38, NU 1974: 35, rskr 1974: 227). Fördelningen 

av medlen grundas på programförslag från föreningarna. 

Statens industriverk 

Statens industriverk anför att för innevarande budgetår har 2,4 milj. 

kr. anvisats för fortsatt uppbyggnad av utbildningskonsulentfunktionen 
vid samtliga 2..J. företagarcför;.:-ningar. Kostnaderna för en konsuh:nt har 

därvid beräknats till 100 000 kr. per år. Beloppet har vcirit Jetsarnnrn 

sedan budgetåret 1972(73. Med hänsyn till de kostnadsökningar ~:om 

har inträffat under de senaste åren begär verket att genomsnittligt ca 

150 000 kr. anvisas per konsulent och förening. För utbild:iingskonsu

lentcrnas verksamhet hemställer verket om sammanlagt 3 655 000 kr. 

för nästa budgetår. 

Industriverket anför vidare, utt verket vill rnedvci'ka till att den kom

munala vuxenutbildningen (KOMVUX), vad avser tekniska och eko

nomiska fönncn, utvecklas och förnyas s[t att den b1ittrc passar de mind

re företagens utbildningsbchov. Verket vill också verka för c;tt de an

ställda i mindre företag i ökad utsträckning skall utnytt;a de t!t!)iid

ningsmöjlighcter som erbjuds bl. a. av KOMVUX. Såli:m \'uxcnu,bild

ning kan f. n. anordnas i 275 av landets 278 kommuner. Utbildr;ingc:i 

är, frånsett eventuella kostnader för material och 11iromcclel. ::vgii'isfri. 

En kommun är emellertid ofta ett för litet upptagningsomr[iuc för yr

kesteknisk fortbildning. SIFU-filialerna har därför enligt verket en 

mycket viktig uppgift när det gäller att samordna utbiluningsaktivitctcr 
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över kommun- och i vissa fall länsgränser. Detta har enligt verket klart 
framgått av den försöksverksamhet som i samverkan med KOMVUX 
sedan ett år har bedrivits i Växjö. Ett 20-tal kurser i olika ämnen har 
genomförts. En försöksverksamhet har påbörjats också i Luleå. 

Behov av kurser kommer fram bl. a. i samband med företagareför
eningamas uppsökande verksamhet. I samverkan med SIFU-fili:::Jerna 
undersöks vilka kurser som finns att tillgå. Personal vid filialerna med
verkar sedan som projektledare och ser till att kurserna anpassas till 
företagens behov. SIFU-filialerna medverkar vidare i marknadsföringen 
av kurserna. SIFU-enhetens medverkan kan också avse rekrytering av 
lärare och handledning för dem. Filialerna och företagareföreningarna 
kan undersöka hur utbildningen har kommit till användning i före
taget och föreslå eventuella ändringar i utbildningen. Den sålunda 
bedrivna försöksverksamheten har uteslutande omfattat kurser, som 
har tagits fram inom SIFU-enheten. Den nu angivna samverkans
modellen bör enligt verket med fördel kunna utnyttjas även för andra 
kurser. Industriverket anser det angeläget att denna verksamhet, som nu 

har tagit en fastare form utökas till att omfatta flera ämnesområden och 
regioner. Verket har hittills finansierat verksamheten från sitt utred
ningsanslag. Viss ersättning har dock tagits ut från kommunerna. Ver
ket, som anser att kostnaderna för SIFU-enhetens medverkan på sikt 
helt bör statsfinansieras, föreslår att medel för verksamheten tas upp 
under denna anslagspost. 

Industriverket har för budgetåret 1976/77 beräknat kostnaderna för 
anpassning av 20 olika "SIFU-kurser" och för medverkan i marknads
föring m. m. till 250 000 kr. Kostnaderna för utveckling av helt nya 
kurser har beräknats till 260 000 kr. 

Industriverket beräknar medelsbehovct under anslagsposten för nästa 
budgetår till sammanlagt 4 165 000 kr., vilket innebär en ökning med 
1 765 000 kr. 

Skolöverstyrelsen (Sö) har yttrat sig över industriverkets förslag, vad 
avser samverkan med kommunal vuxenutbildning. Sö framhåller bl. a. 
att erfarenheten från den försöksverksamhet som sedan ett år har 
bedrivits visar att industriverket kan medverka till att lösa flera problem. 
som främst den yrkesutbildade kommunala vuxenutbildningen har idag. 
Anställda vid mindre och medelstora företag kan enligt Sö ges ökade 
möjligheter att delta i yrkesinriktad fortbildning på tider och platser 

som passar dem, och kursmaterialet kan anpassas till deras behov. Sö 
stöder de motiv som industriverket har framfört beträffande samverkan. 

F öred raga11de11 

Den regionala utbildningsservicen spelar en viktig roll för att främja 
utbildningsaktiviteter hos företagen, främst de mindre och medelstora, 
och för att bättre anpassa kursutbudet till näringslivets behov. 

6 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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I 1975 års budgetproposition förordade jag (prop. 1975: 1 bil. 15 
s. 82), att ökade medel skulle anvisas under denna anslagspost för att 
varje företagareförening skulle kunna få en utbildningskonsulent knuten 
till sig. Riksdagen beslutade i enlighet därmed (NU 1975: 13, rskr 1975: 
101). Med hänsyn till bl. a. ökade löne- och resekostnader anser jag 
att en viss uppräkning av anslagsposten nu bör ske. Fördelningen av 
medlen bör liksom hittills grundas på programförslag från förening

arna. 
Jag anser det vidare vara väsentligt, att den av industriverket inledda 

försöksverksamheten med en samverkan med den kommunala vuxen
utbildningen i syfte att anpassa viss kursverksamhet till de mindre före
tagens behov kan fortgå. För nästa budgetår har jag efter samråd med 
chefen för utbildningsdepartementet under denna anslagspost beräknat 

200 000 kr. för detta ändamål. 
Sammanlagt beräknar jag anslagsposten för budgetåret 1976/77 till 

3 080 000 kr., vilket innebär en ökning med 680 000 kr. 

Sammanfattningsvis förordar jag, att detta anslag för budgetåret 

1976/77 förs upp med (23 210 000 + 8 400 000 + 3 080 000=) 34 690 000 
kr. Detta innebär en ökning med 16 530 000 kr. i förhållande till inne
varande budgetår. Av ökningen är 10,2 milj. kr. avsedda för export
främjande åtgärder, som förs över från tionde huvudtiteln. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemsfäller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till Företags- och branschfriimjande åtgärder för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 34 690 000 kr. 

B 8. Strukturåtgärder för skoindustl"in 

Nytt anslag (förslag) 2 000 000 

Skoindustrin omfattas under innevarande budgetår av de omställ
ningsfrämjande åtgärderna inom ramen för anslaget Företags- och 

branschfrämjande åtgärder (prop. 1975: l bil. 15 s. 76, NU 1975: 13, 
rskr 1975: 101). Åtgärderna administreras av statens industriverk. 

Under hösten 1975 beslöt riksdagen med anledning av regeringens 
proposition med förslag till åtgärder för försörjningsbercdskapen på bc
klädnadsområdet m. m. om förstärkta strukturinsatser för skoindustrin 
under innevarande budgetår samt ytterligare två budgetår (prop. 1975/ 
76: 57 s. 28, NU 1975/76: 15, rskr 1975/76: 107). Den beslutade me
delsförstärkningen för innevarande budgetår uppgår till 0,7 milj. kr. 
För vartdera av de följande två budgetåren beräknas kostnaderna till 
1 milj. kr. Den målsättning som har angivits för det särskilda struktur

programmet för skoindustrin är att på förhållandevis kort sikt åstad-
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komma en förändrad och mer rationell företags- och arbetsställestruk
tur som är anpassad till försörjningsberedskapens krav på produktions

kapaeitet. 
För sko- och garveriindustrierna inleddes ett fyraårigt exportpro

gram under budgetåret 1973174 (prop. 1972: 127, FöU 1972: 25, rskr 
1972: 325) på en nivå av 700 000 kr. per budgetår. Statsmakterna fat
tade hösten 1975 likaledes beslut om en förstärkning av programmet 
fr. o. m. innevarande budgetår med 300 000 kr. och en ettårig förläng
ning av programmet på den högre nivån t. o. m. budgetåret 1977178. 
Åtgärderna administreras av Sveriges exporträd, som i sin anslagsfram

ställning för budgetåret 1976/77 tagit upp oförändrat 700 000 kr. 
Omställningsåtgärdcrna har enligt statens induslriverk visat sig föga 

användbara och helt otillräckliga för att förändra skoindustrins situa
tion. Industriverket har därför föreslagit att åtgärderna upphör och att 
i stället andra åtgärder vidtas för att uppnå de försörjningspolitiska 

målen. 
I prop. 1975/76: 57 (bil. 3) anförde jag att jag ansåg det vara möj

ligt - förutsatt att ett försörjningsberedskapsstöd av tillräcklig styrka 
sattes in - för statens industriverk med dess kunnande i fråga om både 
skoindustrins problem och omstrukturcringsproblematik i allmänhet att 
genomföra en i tiden koncentrerad insats för skoindustrins strukturella 
omdaning. Jag anförde vidare att - med hänsyn till att företagsekono

misk lönsamhet inte utan vidare kan förutsättas även för en omstruk
turerad skoindustri - industriverkets insatser för skoindustrin borde 

betraktas som en från branschfrämjande åtgärder i övrigt avskild verk
samhet. Som jag redan har nämnt, bör därför medlen för de särskilda 
strukturinsatserna för skoindustrin fr. o. m. budgetåret 1976177 föras 
upp på ett nytt anslag; benämnt Strukturåtgärder för skoindustrin. 
Medel som har avsatts för skoindustrin under anslagsposten Omställ
ningsfrämjande åtgärder inom anslaget Företags- och· branschfrämjan
de åtgärder och som inte har utnyttjats under innevarande budgetår 
bör föras över till detta nya anslag. 

De fortsatta strukturåtgärderna för skoindustrin bör liksom hittills 
inriktas på bidrag till konsultundersökningar enligt de riktlinjer som 

har lagts fast för de omstä\lningsfrämjande åtgärderna inom anslaget 
Företags- och branschfrärnjande åtgärder. Möjligheten att erhålla struk
turgarantier bör också i fortsättningen stå öppen för skoindustrin. 

För nästa budgetår beräknar jag 1 milj. kr. för särskilda struktur
åtgärder för skoindustrin. Härvid har jag räknat in genomförandekost
nader vid statens industriverk för administration och uppsökande verk

samhet. 
Jag vill också erinra om vad jag vid min anmälan av anslaget Före

tags- och branschfrämjande åtgärder har anfört i fråga om överföring 
av medel för exportfrämjande åtgärder för vissa industribranscher från 
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tionde till trettonde huvudtiteln. I enlighet med vad där har angetts 
bör medlen för exportprogrammet för sko- och garveriindustrierna 
föras upp på detta nya anslag. Outnyttjade medel för sko- och garveri
industrierna under tionde huvudtitelns anslag Exportfrämjande åtgär
der vid utgången av detta budgetår bör föras över till detta anslag. 

För exportfrämjande åtgärder för sko- och garveriindustrierna be
räknar jag 1 milj. kr. under nästa budgetår. Medlen avses bli dispone
rade av statens industriverk i samråd med överstyrelsen för ekonomiskt 
försvar efter förslag från Sveriges exportråd. Jag räknar med att Export
rådet på uppdrag av industriverket skall verkställa åtgärder som inne
fattar medverkan av rådet eller den exportfrämjande utlandsorganisa
tionen. 

Sammanlagt beräknar jag alltså för nästa budgetår 2 milj. kr. under 
detta anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Strukturåtgärder för skoindustrin för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 

B 9. Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom 
vissa industribranscher 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1200 000 
1200 000 

Reservation 2 400000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids kostna
der för räntebefrielse vid strukturgarantier som berör företag inom tex
til- och konfektionsindustrierna, skoindustrin, möbelindustrin, den ma
nuella glasindustrin, gjuteriindustrin, pälsindustrin och vissa delar av 
metallmanufakturindustrin. Räntebefrielse i samband med strukturga
ranti beviljas enligt riktlinjer, som har angivits i prop. 1972: 46 (NU 
1972: 32, rskr 1972: 195), prop. 1973: 57 (NU 1973: 37, rskr 1973: 
149), prop. 1974: 1 (bil. 15, NU 1974: 7, rskr 1974: 81), prop. 1974: 63 
(NU 1974: 34, rskr 1974: 226) och prop. 1975: 1 (bil. 15, NU 1975: 15, 

rskr 1975: 99). 

Statens industriverk 

Av strukturgarantiramen, som successivt har ökats till 100 milj. kr., 
hade t. o. m. den 30 juni 1975 beviljats garantier för 55 milj. kr. Indu
striverket föreslår att verksamheten med strukturgarantier fortsätter un
der nästa budgetår. Härvid förordar verket en höjning av garantiramen 
med 25 milj. kr. till 125 milj. kr. 
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T. o. m. den 30 juni 1975 hade räntebefrielse medgivits med 1 130 000 
kr. Några utbetalningar bar dock ännu inte gjorts. Räntebefrielse utgör 
enligt industriverket en viktig del av stödprogrammet med strukturga
rantier. Med hänvisning härtill föreslår verket att, om garantiramen 
höjs, anslaget för räntebefrielse ökas till 1,5 milj. kr. 

Föredraganden 

Vid min anmälan av anslagen Företags- och branschfrämjande åtgär
der och Strukturåtgärder för skoindustrin har jag förordat fortsatt verk
samhet med omställningsbidrag under budgetåret 1976177. Vidare har 
jag förordat att snickeriindustrin skall omfattas av systemet med om
ställningsbidrag. Omställningsbidrag och strukturgarantier utgör kom
pletterande delar av omställningsprogrammen för vissa industribran
scher. Jag förordar att verksamheten med strukturgarantier fortsätter 
under budgetåret 1976/77 enligt tidigare riktlinjer och därvid omfattar 
utöver nu ingående branscher även snickeriindustrin. 

För innevarande budgetår är strukturgarantiramen 100 milj. kr. För 
budgetåret 1976177 förordar jag en oförändrad garantiram. Regeringen 

bör alltså inhämta riksdagens bemyndigande att inom en ram av sam
manlagt 100 milj. kr., inkl. redan löpande åtaganden, ikläda staten eko
nomisk förpliktelse i samband med stmkturgarantier. Bl. a. som en 
konsekvens av mitt förslag om en oförändrad garantiram bör anslaget 

för räntebefrielse för budgetåret 1976/77 föras upp med oförändrat 
1,2 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
J. godkänna att snickeriindustrin omfattas av verksamheten med 

strukturgarantier, 
2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1976/77 ikläda 

staten förpliktelse i form av strukturgarantier, som inberäknat 
löpande garantier innebär åtaganden om högst 100 000 000 
kr., 

3. till Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till före

tag inom vissa industribranscher för budgetåret 1976177 anvisa 
ett reservationsanslag av l 200 000 kr. 

B 10. Täckande av förluster på grund av strukturgarantier till företag 

inom vissa indnstribranscher 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

1737211 
1000 

1 000 000 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids utgif
ter för förluster i samband med strukturgarantier, som har beviljats en-
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ligt de riktlinjer som angivits i prop. 1972: 46 (NU 1972: 32, rskr 
1972: 195), prop. 1973: 57 (NU 1973: 37, rskr 1973: 149), prop. 1974: l 
(bil. 15, NU 1974: 7, rskr 1974: 81), prop. 1974: 63 (NU 1974: 34, rskr 
1974: 226) och prop. 1975: 1(bil.15, NU 1975: 15, rskr 1975: 99). 

Statens industriverk 

Med hänsyn till tidigare begränsade erfarenheter har hittills medel på 
anslaget äskats med ett nominellt belopp av 1 000 kr. Erfarenheterna av 
stödet har emellertid vidgats och industriverket bedömer förlusterna un
der budgetåret 1975/76 till ca 2 milj. kr. För budgetåret 1976/77 hem
ställer industriverket att 2 milj. kr. anvisas. 

Föredraganden 

Jag vill erinra om vad jag vid min anmälan av anslaget Kostnader för 
räntebefrielse vid strukturgarantier till företag inom vissa industribran
scher har anfört beträffande fortsatt verksamhet med strukturgarantier. 

Med hänsyn till de ökade erfarenheterna av verksamheten med struk-· 
turgarantier anser jag att anslaget till förlusttäckning inte längre hör 
föras upp med ett enbart formellt belopp av 1 000 kr. Anslaget bör för 
budgetåret 1976/77 föras upp med 1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Täckande av förluster på grund av strukturgara111ier till 

företag inom vissa industribranscher för budgetåret 1976/77 
anvisa ett förslagsanslag av l 000 000 kr. 

B 11. Täckande av förluster på grund av exportlånegarantier till företag 

inom textil-, konfektions- och manuella glasindustrierna 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

_1 

450 0001 

450 000 

Anslaget Täckande av förluster på grund av garantier för lån till teko-industri 
amt manuellt arbetande glasindustri. 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, bestrids ut
gifter för att täcka förluster på grund av statsgarantier för lån till in
vesteringar som företag inom textil- och konfektions(teko)-industriema 
och den manuella glasindustrin gör för att öka sin exportmarknads
föring (prop. 1970: 41, SU 1970: 61 och BaU 1970: 23, rskr 1970: 165 
och 1970: 188). Garantierna beviljas enligt av Kungl. Maj:t den 29 

juni 1970 meddelade föreskrifter. 
Under innevarande budgetår är garantiramen 22,5 milj. kr. för teko

industrierna och 4 milj. kr. för den manuella glasindustrin. Vid ut
gången av budgetåret 1974/75 hade endast 2,3 milj. kr. av ramen för 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 87 

teko-industrierna och 1,6 milj. kr. av ramen för den manuella glas

industrin utnyttjats. Administrationen av garantierna har fr. o. m. in
nevarande budgetår överförts från kommerskollcgium till statens indu
striverk. 

Statens industriverk föreslår för budgetåret 1976/77 ett oförändrat 
anslag av 450 000 kr. 

F öredragande11 

Chefen för handelsdepartementet har tidigare denna dag efter samråd 

med mig föreslagit att medel för exportfrämjande åtgärder för bl. a. 

teko-industrierna och den manuella glasindustrin förs upp under anslag 

på trettonde huvudtiteln. I anslutning till detta stöd ges i vissa fall 

kreditgarantier som administreras av statens industriverk. Anslag till 

förlusttäckning bör nu likaledes föras upp på trettonde huvudtiteln. 

Garantiramarna bör nästa budgetår tas upp med oförändrade belopp. 
Regeringen bör därför inhämta riksdagens bemyndigande att inom en 

ram av sammanlagt 26,5 milj. kr., inkl. redan löpande åtaganden, iklä

da staten ekonomisk förpliktelse i samband med lån till teko- och ma
nuella glasindustrierna. 

Anslaget bör för nästa budgetår i enlighet med industriverkets för

slag föras upp med ett oförändrat belopp av 450 000 kr. 
Jag hemsfäller att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1976/77 ikläda 

staten förpliktelse i form av garanti för lån till textil-, konfek

tions- och manuella glasindustricrna, som inberäknat löpande 

garantier innebär [1taganden om sammanlagt högst 26 500 000 

kr., 
2. till Tiickande av förluster på grund av exportlånegarantier 

till företag inom textil-, konfektions- och m111wella glasindu

strierna för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 
450 000 kr. 

B 12. Främjande av hemslöjden 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 217 800 
1380000 

l 552 000 

Reservation l 760 

Från anslaget, som disponeras av statens industriverk, lämnas bidrag 

till olika hemslöjdsändamål. 

Statens industriverk 

Ar 1968 fastställde statsmakterna riktlinjerna för det statliga stödet 

till hemslöjden (prop. 1968: 1 bil. 9 s. 91-93, SU 1968: 7, rskr 1968: 7). 
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Riktlinjerna utformades i huvudsak enligt det förslag som år 1967 fram
lades av hemslöjdsutredningen (Ds Fi 1967: 9). 

Industriverket framhåller att det statliga bidraget till de heltidsanställ
da hemslöjdskonsulcnterna och bidragen till övriga hcmslöjdsändamål 
- Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund, särskilda resebidrag, ex
pertrådgivning, sameslöjdcn m. m. - med hlinsyn till kostnadssteg

ringar och de nivåer hemslöjdsutredningen föreslog bör räknas upp med 
sammanlagt 172 000 kr., varav 18 000 kr. avser höjt Jönekostnadsptt
lägg. Industriverket hemställer sålunda att anslaget för budgetåret 1976/ 
77 tas upp med 1 552 000 kr. 

Föredraganden 

I enlighet med industriverkets förslag bör anslaget för nästa budgetår 
föras upp med 1 552 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Främjande ar hemslöjden för budgetåret 1976177 anvisa 

ett reservationsanslag av 1 552 000 kr. 

B 13. Föreningen Svensk form 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

'390 000 
'420 000 
449 000 

1 Anslaget Svenska slöjdföreningen. 

Anslaget används till statliga bidrag till Svenska slöjdföreningcn. 
Statens industriverk fördelar på grundval av programförslag från för
eningen, bidraget på olika verksamhetsområden inom föreningen. 

Föreningen, som fr. o. m. den 1 januari 1976 heter Föreningen Svensk 
form, har till uppgift bl. a. att sprida kunskap om god formgivning och 
ger i detta syfte ut tidskriften Form samt bedriver utställningsvcrksam
hct i Malmö och deltar i utställningar utomlands. 

Statens industrfrerk 

Föreningen har för nästa budgetår begärt sammanlagt 1710000 kr., 
fördelat med 950 000 kr. på föreningens allmänna verksamhet och med 
760 000 kr. för inrättande av ett nytt designcenter i Stockholm. Industri
verket föreslår att anslaget för nästa budgetår, med hänsyn till ökade 
lönekostnader och prisstegringar räknas upp med 40 000 kr. till samman

lagt 460 000 kr. 

Regeringen uppdrog den 6 mars 1975 åt statens industriverk att ut
reda frågan om inriktningen av föreningens statsbidragsfinansieradc 
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verksamhet. I uppdraget framhölls att föreningens verksamhet är mång

sidig och riktar sig mot flera intressegrupper. Bidraget till föreningen 

har utgått till dess allmänna verksamhet. Under utredningsarbetet bor

de övervägas frågan om den framtida inriktningen av föreningens bi

dragsfinansierade verksamhet med särskild uppmärksamhet på insatser 

av industripolitisk natur. Härvid borde utredas bl. a. i vilken utsträck

ning föreningens aktiviteter, som avser att främja dcsignarbetet i före

tagen, kan renodlas och samordnas med industriverkets företagsservice

verksamhet på designområdct. Slutligen borde föreningens insatser in

om områden som saknar industrianknytning kartläggas och deras fram

tida organisatoriska förankring övervägas. 

Industriverket har i promemorian (SIND PM 1975: 8) Svenska slöjd

föreningen - verksamhet och finansiering redovisat resultaten av detta 

utredningsarbete. 

I promemorian framhålls att föreningen under lång tid har fungerat 

som central institution och informationsorgan för formgivare, konst

hantverkare, producenter och representanter för olika konsumentin

tressen. Föreningens verksamhet omfattar enligt promemorian en rad 

aktiviteter som har ett naturligt samband och som genom ömsesidigt 

stöd ger verksamheten genomslagskraft. En renodling av verksamheten 

eller överföring av vissa aktiviteter till annan organisation skulle sanno

likt försvaga de enskilda aktiviteterna. Det finns sålunda argument för 

att föreningens aktiviteter hålls samman inom ramen för en och sam

ma organisation. 

Utvärderingen av föreningens verksamhet visar att en förvånansvärt 

liten del av de totala aktiviteterna i första hand kan anses avse indu

strifrågor. Huvuddelen av verksamheten är riktad mot andra intresse

grupper, främst konsumentsektorn. En stor del av föreningens aktivi
teter kan enligt promemorian samtidigt karakteriseras som utbildnings

verksamhet. Föreningen svarar också för bostads-, miljö- och kultur

frågor. 

Enligt promemorian, i vilken framhålls att varje aktivitet inom för

eningen är riktad mot flera målgrupper, är det lämpligt att ett even

tuellt framtida statsbidrag även i fortsättningen utgår till föreningens 

allmänna verksamhet. 

Enligt promemorian kommer industriverket att i framtiden behöva 

anlita designexperter i samband med verkets stödverksamhet avseende 

produkt- och processförnyelse inom mindre och medelstora företag 

och/eller inom särskilda stödbranschcr. Det erinras i sammanhanget om 

att en rad olika organisationer bjuder ut konsulttjänster på designom

rådet. Det är därför enligt promemorian osäkert om i vilken utsträck

ning just Svenska slöjdföreningen kan tillgodose verkets behov på 

detta område. 

Mot bakgrund av att industrifrågorna tar upp endast en mindre del 
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av föreningens resurser och i övrigt tar sådana former att möjligheter
na till nära samverkan med industriverket f. n. är begränsade är det 
enligt promemorian naturligt att regeringen överväger om industriver
ket i fortsättningen skall fungera som föreningens huvudman. 

Remissyttranden 

Efter remiss har yttranden över promemorian avgetts av skolöver
styrelsen (SÖ), statens kulturråd, patent- och registreringsverket, kon
sumentverket, 1973 års expertgrupp för konstutbildning, Föreningen 
svenska industridesigner, Föreningen Sveriges konsthantverkare och in
dustriformgivare, Företagarcföreningarnas förbund, Svenska inred
ningsarkitekters riksförbund, Svenska slöjdföreningen, Sveriges hant
verks- och industriorganisation (SHIO) och Sveriges industriförbund. 

Samtliga remissinstanser har uppfattningen att Svenska slöjdförening
en bedriver en värdefull verksamhet. Flera instanser framhåller vikteu 
av att statliga bidrag även i fortsättningen utgår till föreningen. För

eningen Sveriges konstha11tverkare och industri/ormgivare samt Svenska 

sWjdf öreningen stöder uttryckligen uppfattningen att bidraget bör avse 
föreningens allmänna verksamhet. 

Sö anser att statliga stödinsatser behövs för att stimulera dcsign

arbetet inom företagen och att föreningen har en viktig uppgift att 
fylia i detta hänseende. Patent- och registreringsverket framhåller den 
allmänna betydelse för svensk industri som föreningens verksamhet 
har, inte minst n~ir det g~iller att vidmakthålla och utveckla design
medvetandet inom industriföretagen. Kon.rnmentverket stryker under 
föreningens roll som samarbetsorgan på designområdet med uppgifter 
även på det kulturpolitiska fältet. Fiireningen Sveriges konslhantl'er

kare och industri/ormgivare nämner att föreningen genom sin upply
sande verksamhet för god form har haft ett betydande inflytande på 
såväl produktions- som konsumentsidan och även haft betydelse för 
den svenska exporten. Företagarcföreningarnas f örb1111d konstaterar att 
industriell design är en viktig fas i företagens produktutvccklingsarbete. 
Förbundet har uppfattningen att föreningen borde kunna stimuleras till 
en ökad aktivitet gentemot industriföretagen på formgivarområdct. 

Ind11striförb1111det framhåller att föreningen har spelat en stor roll 
för införandet av formgivning och design i företagen samt att dess 
verksamhet i dag är av mer allmän karaktär och spänner över vida 
områden. Svenska inredningsarkitekters riksförbund har uppfattningen 
att föreningen skulle kunna få uppgifter av stor betydelse för i första 
hand bohagsindustri, konsthantverk och allmän kulturutvcckling. 

Svenska slöjdföreninge11 anser att föreningens verksamhet har redo

visats på ett förtjänstfullt sätt i promemorian. Föreningen hävdar att 
de direkta och indirekta effekterna på industrin av föreningens verk
samhet i ett längre tidsperspektiv kan bli betydande, förutsatt att för
eningen får resurser att arbeta över hela sitt programområde. 
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Rcmissinstanserna har olika uppfattningar i fråga om huvudmanna
skapet för föreningen. Patent- och registreringsverket, Svenska inred

ningsarkitekters riksförbund och Företaga ref öreningamas förbund an
ser i princip att industriverket även i fortsättningen bör fungera som 
huvudman. Patent- och registreringsverket framhåller härvid att det 
från näringspolitiska synpunkter är angeläget att föreningen har en 
huvudman som kan slå vakt om och främja den viktiga anknytningen 

av föreningens verksamhet till industripolitiken. 

Statens kulturråd och Industriförbundet anser att huvudmannaskapct 

bör föras över till utbildningsdepartemcntcts ansvarsområde. Statens 

kulturråd framhåller att de flesta av föreningens verksamheter hör till 
det kulturpolitiska området. 

Fiireningen svenska industridesigner och SHIO föreslår utbildnings

departementet eller handelsdepartementet som huvudman. 197 3 års 

expertgrupp för konstutbildning anser att föreningen genom sin an
knytning till produkt-, miljö- och industridesign bör bevara förbindel
serna med de departement som ansvarar för konsumentfrågor och in
d us triu tvecklingsfrågor. 

Konsumentverket, Sö och Svenska slöjdföreningen anser det natur

ligt att huvudmannaskapsfrågan har aktualiserats, men tar inte direkt 
ställning till var huvudmannaskapct bör ligga. Sö anser skäl tala för 

att bidraget kan utgå direkt till föreningen. 

Föredraganden 

Frågan om inriktningen av Svenska slöjdföreningens statsbidrags
finansieradc verksamhet har utretts av industriverket. I verkets prome
moria har framhållits föreningens breda verksamhetsinriktning. Enligt 
industriverket bör ett eventuellt framtida statsbidrag liksom hittills utgå 
till föreningens allmiinna verksamhet och föreningens aktiviteter hållas 
samman inom ramen för en och samma organisation. Verket fram
hål!er att de industriinriktade aktiviteterna utgör en mindre del av för
eningens verksamhet och att möjligheterna till nära samverkan med 
industriverket f. n. är begränsade. Industriverket ifrågasätter därför om 
verket i fortsättningen skall fungera som huvudman för föreningen. 

Remissinstanserna är i stort positiva till föreningens verksamhet och 
anser att statliga bidrag bör utgå till föreningen. De har däremot skilda 

uppfattningar rörande huvudmannaskapct för föreningen. Skäl har an
förts såväl för att bibehålla föreningens organisatoriska förankring på 
industriområdet som för att föra över huvudmannaskapet till konsu
ment- eller utbildnings/kulturområdet. Frågan om huvudmannaskapet 
för föreningen är enligt min uppfattning bl. a. beroende av resultaten 
av den försöksverksamhet med industriell design som har inletts detta 
budgetår (jfr s. 80). Statens industriverk skall före den 1 september 1976 

lämna en redogörelse för försöksverksamheten. Denna redogörelse är 
avsedd att läggas som grund för mitt ställningstagande till frågan om 
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fortsatt statligt stöd till industriell design. I samband därmed torde 
även verksamheten inom föreningen komma att beaktas. Efter samråd 
med cheferna för utbildnings- och handelsdcpartemcnten förordar jag 
att statens industriverk i avvaktan h~irpå har kvar uppgiften att· vara 

huvudman för föreningen. 
När det gäller inriktningen av föreningens verksamhet anser jag det 

vara angeläget att föreningens aktiviteter på designområdet i ökad om
fattning kan riktas mot främst de mindre och medelstora företagen. 

Flera remissinstanser, bl. a. Sö, patent- och registreringsverket, Före
tagareföreningarnas förbund och föreningen själv har strukit under för
eningens uppgifter på designområdet. Med sina erfarenheter och kun
skaper på detta område bör föreningen enligt min mening kunna sti
mulera designarbetet i företagen. Härvid bör föreningens publikations-, 
utställnings- och konferensverksamhet kunna vara av stort värde. Det 
statliga bidraget bör även i viss utsträckning kunna omfatta konsu

ment- och utbildningsfrågor med anknytning till industriell formgivning. 
Med hänsyn till allmänna kostnadsökningar bör anslaget till för

eningen för nästa budgetår ökas med 29 000 kr. till 449 000 kr. 

Industriverket bör liksom hittills på grundval av programförslag från 
föreningen fördela bidraget på verksamhetsområden inom föreningen. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Föreningen Svensk form för budgetåret 1976177 anvisa 

ett anslag av 449 000 kr. 

B 14. Mcdelstillskott till Norrlandsfomlen 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

5 000 000 
5 000 000 
5 000 000 

Reservation 

Statsmakterna har beslutat (prop. 1975/76: 62, NU 1975/76: 12, 
r;kr 1975/76: 64) att stiftelsen Norrlandsfonden under år 1976 skall 
fortsätta sin verksamhet enligt samma grunder som hittills och med 

oförändrad ekonomisk ram, dvs. 20 milj. kr. Enligt beslutet skall 15 
milj. kr. avsättas av Statsföretag AB:s vinst avseende räkenskapsåret 

1975 för finansiering av övervägande delen av fondens verksamhet år 
1976. Jag beräknar nu under detta anslag 5 milj. kr. för finansiering av 
återstående delen av fondens verksamhet. Liksom för innevarande bud
getår förordar jag efter samråd med chefen för arbetsmarknadsdeparte
mentet att dessa medel belastar den för budgetåren 1973/74-1977 /78 

fastställda ramen för regionalpolitiskt stöd (prop. 1973: 50, InU 1973: 7, 
rskr 1973: 248). 

!ag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Medelstillskott till Norrlandsfonden för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservationsanslag av 5 000 000 kr. 
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C. MINERALFÖRSÖRJNING M. M. 

Råvarufrågorna har under senare år uppmärksammats allt mer. Pro
duktionen av och handeln med råvaror genomgår stora förändringar. 
Flera industriländer har under senare år vidtagit olika åtgärder i syfte 

att säkra industtins råvarubehov. 
Sveriges försörjningssituation vad gäller mineralråvaror är, åtminstone 

jämfört med flertalet andra industriländers, relativt god. Våra stora järn
malmstillgångar tillåter en betydande export även om Sveriges andel av 
världsexporten successivt har minskat och numera uppgår till ca 10 % . 

Sverige är vidare självförsörjande i fråga om bly- och zinkmalm. Föräd
ling av zinkmalm till metall förekommer dock inte i Sverige. Brytningen 
av kopparmalm tillgodoser ungefär en tredjedel av landets behov. Där
emot saknas brytvärda tillgångar av aluminium och av de allra flesta 
legeringsmetaller. Utvinningen av industrimineral, dvs. mineraliska äm
nen utom malmer och mineralbränslen, tillgodoser inte landets behov. 

Under år 1975 beräknas 33,1 milj. ton järnmalm ha brutits i Sverige, 
vilket innebär en minskning från år 1974 med 3,9 milj. ton. Malmleve

ranserna från gruvorna beräknas ha minskat från 38,6 till 27,2 milj. ton, 
varav 21,2 milj. ton - en minskning från år 1974 med 12 milj. ton -
beräknas ha exporterats. Nedgången i brytningsvolym och export beror 
framför allt på den mycket svaga internationella stålkonjunkturen. 

Sulfidmalmsbrytningcn beräknas ha uppgått till 11,8 milj. ton år 1975, 
vilket innebär en ökning från 1974 års brytning med ca 0,8 milj. ton. 
Metallinnehållet i den brutna malmen har för koppar uppgått till 41 000 
ton (40 000 ton år 1974), för bly 70 000 ton (80 000 ton år 1974) och 
för zink 112 000 ton (137 000 ton år 1974). 

Många råvaror och bland dem flera viktiga metaller utmärks av kraf
tiga variationer i pris och förbrukning. Dessa variationer betingas främst 
av konjunkturläget. Under år 1974 sjönk priserna på de flesta metaller 
kraftigt. Under år 1975 har de låga priserna på dessa metaller i huvud
sak bestått. 

Metallprisernas känslighet för konjunkturvariationer beror bl. a. på 
att det i de flesta fall är svårt att snabbt anpassa produktionen till för
ändringar i den industriella aktiviteten. Investeringar i gruvor och smält
verk tar lång tid att genomföra och möjligheterna till mindre föränd
ringar i produktionsvolym är begränsade. Dessutom är efterfrågan på 
metaller på kort sikt relativt okänslig för prisförändringar. En ytterligare 
bidragande orsak till de instabila priserna på vissa metaller är att pri

serna fastställs på råvarubörser, där endast en liten del av den totala 
produktionen omsätts, medan större delen säljs på långtidskontrakt - i 
flera fall dock till priser som är knutna till prisutvecklingen på råvaru-
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börserna. Små förändringar i utbud eller efterfrågan kan därför ge upp
hov till stora prisförändringar på börserna, när flera köpare samtidigt 

försöker täcka sina underskott eller flera säljare försöker bli av med sin 

överskottsproduktion. Dessutom har den osäkra situationen på valuta

marknaderna under senare år bidragit till en omfattande spekulation på 

råvarubörserna och därmed förstärkt prisvariationerna. 

Ett väsentligt inslag i den internationella utvecklingen under senare 

år är de råvaruproducerande utvecklingsländernas försök att genom sam

ordnade aktioner uppnå fördelaktigare avsättningsvillkor för sina pro

dukter. 

Samarbete mellan råvaruproducerande länder förekommer för flera 
metaller och mineral, bl. a. koppar och bauxit. Detta samarbete har 

emellertid hittills inte resulterat i några avgörande förändringar av för

hållandena på världsmarknaden. De kopparproducerande länderna, som 

samverkar inom Conscil Intergouvernemental des Pays Exportateurs de 

Cuivre (CIPEC), har under år 1975 minskat sin produktion och export 

av koppar med 15 % i syfte att höja kopparpriserna. Flera av medlems

länderna i International Bauxite Association (lBA) har lyckats öka sina 

inkomster av bauxitproduktionen genom att höja skatter och avgifter för 

de gruvföretag som är verksamma i länderna. 

En annan inriktning har Organisationen för järnmalmsexporterandc 

länder. Dennas huvuduppgift är att främja en balanserad global utveck

ling av järnmalmsindustrin genom att skapa bättre förutsättningar för 
varje enskilt medlemsland att vidta lämpliga åtgärder avpassade till de 
egna problemen. Sedan riksdagen hösten 1975 godkänt en överenskom

melse om grundande av organisationen (prop. 1975/76: 24, NU 1975/ 
76: 5, rskr 1975/76: 35) ingår numera även Sverige i denna. Den 1 

november 1975 var Algeriet, Australien, Chile, Indien, Mauretanien, 
Peru, Sierra Leone, Tunisien och Venezuela medlemmar i organisatio

nen. 
Samarbetet mellan de råvaruproducerande länderna underlättas av 

att dessa länders regeringar efter hand har skaffat sig ett allt starkare 

inflytande över råvaruproduktionen. Detta kombineras med en strävan 

både att öka bearbetningen av råvaror i de egna länderna och att stär

ka regeringarnas kontroll över marknadsföringen av råvarorna. 

De stora prisvariationcrna för råvaror under senare år har bidragit 

till att råvarnfrågoma blivit föremål för en mer intensiv diskussion inom 

de internationella organisationerna, framför allt inom FN och dess un

derorgan. De råvaruproducerande ländernas stärkta position i handeln 

med råvaror har också bidragit till att denna diskussion kommit till 

stånd. Inför det fjärde mötet med UNCTAD (FN:s konferens för han

del och utveckling) år 1976 har ett s. k. integrerat program för flera 

råvaror utarbetats. De centrala förslagen i programmet syftar till att 

stabilisera råvarupriserna på en rimlig nivå genom buffertlagring och 
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andra åtgärder. Lagringen föreslås bli finansierad genom en gemensam 
fond för flera råvaror. Diskussionen av programmet i UNCTAD be
finner sig ännu på ett förberedande stadium. Vad gäller metoden har 
den svenska regeringen förklarat sig vara positivt inställd till ett inte
grerat synsätt på råvaruproblemen. Även vid FN:s sjunde extra gene

ralförsamling i september 1975 spelade råvarufrågorna en framträdande 
roll, liksom i den s. k. dialogen mellan industriländer och utvecklings

länder, som nyligen har inletts. 
Vid tredje sessionen med FN:s tredje havsrättskonferens under våren 

1975 i Geneve diskuterades bl. a. vem som skall bedriva utvinning av 
naturtillgångarna på och under den del av havsbottnen som ligger utan
för nationell jurisdiktion och de grundläggande villkoren för sådan ut
vinning. Ett annat centralt ämnesområde för sessionen gällde omfatt
ningen av den del av havsbottnen som skall anses falla under nationell 
jurisdiktion. Konferensen, som inte kunde slutföras under Geneve
scssionen, avses sammanträda till en fjärde session i New York under 
våren 1976. 

I Sverige har råvaru- och naturrcsursfrågorna fått ökad betydelse un
der de senaste åren. Inte minst mot bakgrund av den internationella ut

vecklingen på råvaruområdet framstår det som angeläget att dessa frå
gor ägnas fortsatt stor uppmärksamhet i samband med den långsiktiga 
planeringen av industripolitiken. Industristrukturen påverkas av prisut
vccklingen och produktionsförhållandcna för råvaror. Anpassning till 
ändrade förutsättningar för råvaruförsörjningen kräver lång tid. Det 
är därför angeläget att förändringar kan förutses i god tid och industri
politiska åtgärder vidtas för att underlätta industrins anpassning till 
förändrade villkor. 

Planeringen av industripolitiken förutsätter en samlad överblick över 
hela rftvaruområdet och Fimförclscr mellan utvecklingen för olika rå
varor. För detta ändamål har i maj 1975 tillkallats en slirskild arbets
grupp för råvarufrågor under näringspolitiska rådet. I arbetsgruppen in
gttr företrädare för statliga myndigheter, näringslivet och de fackliga or
ganisationerna. Målet för arbetsgruppens arbete är att söka väga sam
man skilda uppfattningar till en samstämd bild av utvecklingen för 
olika industriråvaror och diskutera den näringspolitiska innebörden av 
denna utveckling. 

Samarbetet mellan de nordiska länderna är givetvis av betydelse för 
möjligheterna att åstadkomma en från industripolitiska utgångspunkter 
lämplig inriktning av råvaruförsörjningen. Regeringarna i de nordiska 

länderna har år 1975 beslutat utreda den nordiska råvaru- och natur
resurssituationen. En inventering av tillgängliga råvaru- och naturresur
ser i de nordiska länderna skall göras med sikte på att denna invente
ring sedan skall utgöra grundvalen för en utvärdering av praktiska sam

arbetsmöjligheter vad gäller utnyttjandet av resurserna. Inventeringen 
beräknas bli slutförd under sommaren 1976. 
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Under åren 1973-1975 har grunden lagts för en aktiv mineralpoli
tik. Lagstiftningen har moderniserats och betydelsefulla administrativa 
reformer har genomförts på myndighetsnivå i syfte att effektivisera hand
läggningen av mineralfrågor. 

Möjligheterna att bedriva en aktiv mineralpolitik är beroende av till
gången på långsiktiga bedömningar av mineralresursernas utnyttjande i 
Sverige och i världen. Den år 1974 tillkallade mineralpolitiska utred
ningen (I 1974: 02) har till uppgift bl. a. att utarbeta långsiktiga progno
ser över Sveriges försörjning med mineraliska råvaror. En prognos av
seende tiden fram till år 1985 jämte vissa bedömningar av utvecklingen 
fram till år 2000 avses bli redovisad under år 1976. Utredningen skall 
vidare på grundval av prognoserna överväga om en ändrad inriktning el
ler utformning av mineralpolitiken är motiverad med hänsyn till sam

hällets långsiktiga behov. 
Arbete i syfte att trygga Sveriges försörjning med olika metaller och 

mineral pågår sedan många år. Sveriges geologiska undersöknings 

(SGU) arbete är härvid av grundläggande betydelse. Sedan den 1 juli 
1975 ansvarar nämnden för statens gruvegendom för statens malmpro
spektering med undantag av prospektering efter uran. Härvid anlitar 
nämnden SGU på uppdragsbasis. Vidare har nämnden uppdragit åt Luos
savaara-Kiirunavaara AB (LKAB) att närmare utreda de ekonomiska 
förutsättningarna för brytning av ett antal staten tillhöriga fyndigheter 
i Norrbotten, bl. a. Kaunisvaara i Pajala kommun. Resultatet av 

LKAB:s utredningar om Kaunisvaara avses bli redovisat till nämnden i 
början av år 1976. 

Sedan början av 1940-talet har brytningen av vissa staten tillhöriga 
gruvrätter inom det s. k. Adakfältet i Norsjö kommun varit utarrende
rad till Boliden AB. Den tidpunkt närmar sig då denna brytning inte 
längre kan upprätthållas på grund av brist på malm. Särskilda sakkun
niga har tillkallats i november 1975 för att lösa de avvecklingsproblem, 
bl. a. från sysselsättningssynpunkt, som kan uppstå vid en nedliiggning 

av gruvdriften. 
Efter förhandlingar med staten har Boliden AB i december 1975 fått 

tillstånd enligt lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln att på och un

der havsbottnen utanför norra delen av Västerbottens län under sju år 

söka efter vissa mineral. 
SGU :s prospektering efter uran har resulterat i att ett antal uran

mineraliseringar har påträffats i främst Arjeplogs och Arvidsjaurs kom
muner. Storleken av de totala tillgångarna på uran i dessa områden är 
ännu inte känd, men de bedöms kunna ge ett värdefullt tillskott till vår 
försörjning med naturligt uran. Under budgetåret 1976/77 kommer ar
betet med att undersöka fyndigheterna att intensifieras ytterligare. 

I oktober 1975 fick Oljeprospektering AB (OPAB) koncessioner en
ligt lagen (1886: 46 s. 1) angående stenkolsfyndigheter m. m. för att 
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söka efter gas- och oljefyndigheter inom nordvästra Skåne och sydli
gaste Halland. Koncessionerna gäller till juni l 977. OPAB avser att in
foga undersökningar inom dessa områden i de undersökningar som pla
neras i Kattegatt samt i andra delar av Kristianstads och Malmöhus län 
och för vilka koncessioner och tillstånd beviljades år 1969. 

Statens industriverk genomför f. n. en särskild utredning om utvin
ning av sand och grus, särskilt från havsområdcn. Verket räknar med 
att denna utredning kommer att slutföras under budgetåret 1976177. I 

detta sammanhang bör också nämnas att regeringen i maj 1975 har gett 
tillstånd enligt lagen om kontinentalsockeln till en större täkt av sand, 
grus och sten utanför Luleå. 

Särskilda sakkunniga har hösten 1975 tillkallats för att utreda frågan 
om inrättande av ett organ för havsresursfrågor. De sakkunniga bör en
ligt direktiven pröva vilka konkreta arbetsuppgifter som kan åläggas 
ett sådant organ. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt forsknings- och 
utvecklingsarbete med anknytning till havet. Som en allmän utgångs
punkt bör gälla att ett eventuellt nytt organ bör få sådana arbetsupp
gifter att det kan antas tillföra statsmakterna ett förbättrat underlag för 
prioritering mellan insatser på bl. a. miljövårdens, fiskets och mineral

försörjningens område. 

Verksamheten vid Sveriges geologiska undersökning 

Sveriges geologiska undersökning (SGU) är central förvaltningsmyn

dighet för ärenden som rör landets geologiska beskaffenhet. SGU har 
till uppgift att 
- utföra allmän geologisk kartering, 
- bedriva informations- och dokumentationsverksamhet på det geolo-

giska området, 
- på uppdrag uppsöka och undersöka förekomster av tekniskt an

vändbara mineral, bergarter och jordarter samt grundvatten. 
SGU:s verksamhet skall enligt instruktionen (1974: 437, ändrad 1975: 

795), med beaktande av den tekniska och vetenskapliga utvecklingens 
krav, bedrivas och resultaten redovisas så, att bästa möjliga ledning ges 
för beslut om utnyttjande av landskapet, särskilt berggrund, jordlager 
och grundvatten. 

SGU utför geologiska utredningar eller undersökningar på uppdrag 
av myndigheter, kommuner och enskilda. Ersättning för uppdragen ut
går enligt taxa som fastställs av SGU efter samråd med riksrevisions

verket. U ppdragsverksamheten skall ge full kostnadstäckning. 
SGU leds av en styrelse. Chef för SGU är en generaldirektör. SGU är 

organiserad på fem byråer, nämligen berggrundsbyrån, kvartär- och hy
drogeologiska byrån, geofysiska byrån, geokemiska byrån och administ

rativa byrån. 
Vid SGU fanns den l juli 1975 572 anställda. Huvuddelen av pcrso-

7 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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nalcn är stationerad i Stockholm. Filialer för kartering och hydrogeo

logi finns i Lund och för kartering i Göteborg, för prospektering 

- särskilt teknisk verksamhet och geofysik - i Malå samt - av mind

re omfattning - i Kiruna. Enligt statsmakternas beslut (prop. 1971: 
29, lnU 1971: 15, rskr 1971: 196) skall den till Stockholm förlagda de

len av SGU lokaliseras till Luleå och Uppsala. Omlokaliseringen skall 

enligt gällande tidplaner ske under januari resp. december 1978. 
SGU tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk

samheten med programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande 

programindelning gäller t.v. för verksamheten vid SGU. 

1 . Kartering 

2. Information och dokumentation 

3. Prospektering 

4. Speciella undersökningar 

SGU:s verksamhet under programmen l och 2 finansieras från reser

vationsanslaget Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering 

samt information och dokumentation. 

Kostnader och intäkter för SGU:s verksamhet under programmen 3 
och 4 redovisas under anslaget Sveriges geologiska undersökning: Upp

dragsverksamhet, som är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt 

belopp av 1 000 kr. Detta anslag får i princip inte belastas. För att lösa 

tillfälliga eller säsongsmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksam

heten disponerar SGU en rörlig kredit i riksgäldskontorct på 2 milj. kr. 

Den verksamhet under programmen 3 och 4 som inte kan finansieras 

genom uppdragsintäktcr finansieras från reservationsanslaget Sveriges 

geologiska undersökning: Prospektering m. m. 

Investeringar i utrustning finansieras från reservationsanslaget Sveri

ges geologiska undersökning: Utrustning. 

C 1. Sveriges geologiska undersökning: Geologisk kartering samt infor

mation och dokumentation 

197 417 5 utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

14 024 298 

116 041 000 

20 691 000 

Reservation 

1 Härutöver har 354 000 kr. anvisats på rilläggsbudget 1. 

1822978 

Från anslaget bestrids kostnader för programmen 1. Kartering och 

2. Information och dokumentation. Utgifter och inkomster för dessa 

program redovisas under anslaget. 
Programmet Kartering omfattar den verksamhet som syftar till 
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att ta fram och i form av kartor i reguljära serier tillhandahålla besluts
underlag för samhällsplanering rörande utnyttjandet av landskapet, 
berggrund, jordlager och grundvatten. Programmet är indelat i delpro
gram för berggrunds-, jordarts-, geofysisk och hydrogeologisk kartering. 
Kartläggningsarbeten i syfte att framställa beslutsunderlag för avgöran
den i prospekteringsfrågor ingår i programmet Prospektering. 

Programmet I n f o r m a t i o n o c h d o k u m e n t a t i o n om

fattar den verksamhet som syftar till att genom insamling, bearbetning, 
bevarande och spridning av uppgifter om geologiska förhållanden på 

annat sätt än genom den reguljära karteringen tillgodose allmänna och 
enskilda behov av geologisk information. Programmet är indelat i del
program för information, geologisk dokumentation, grundvattendoku

mentation, geofysisk dokumentation och geokemisk dokumentation. 
Av följande sammanställning framgår hur kostnader och intäkter för 

verksamheten fördelar sig på program och delprogram (i 1000-tal kr.). 

Program/delprogram 

Program I. Kartering 
Berggrundskartering 
J ordartskartering 
Geofysisk kartering 
Hydrogeologisk 

kartering 

Avg;lr i intäkter 

Program 2. Information 
ocll dokumentation 

1974/75 

Utfall 

4 283 
3 516 

876 

I 521 

10 196 

35 

10 161 

Information 2 207 
Geologisk dokumenta-

tion 1 366 
Grundvattendokumen-

tation I 145 
Geofysisk dokumenta~ 

tion 730 
Geokemisk dokumenta-

tion 

Avg<lr i intäkter 

Medelsbehov 

5 448 

23 

5 425 

15 586 

Sveriges geologiska undersökning 

1975/76 

Anvisat 

4 060 
3 399 

960 

l 570 

9989 

40 

9949 

2 295 

1 752 

1 422 

648 

6117 

25 

6 092 

16 041 

1976/77 beräknar 

SGU 

7 234 
5 874 
2105 

2 746 

17 959 

50 

17 909 

3 715 

3 682 

3 112 

l 293 

300 

12102 

30 

12 072 

29 981 

Föredrag
anden 

4 974 
4 161 
I 176 

l 923 

12 234 

50 

12184 

2 811 

2 394 

2 401 

931 

8 537 

30 

8 507 

20 691 

I anslagsframställning för budgetåret 1976/77, kompletterad med 
skrivelse till regeringen den 14 oktober 1975 angående verksamheten 
under budgetåret 1974/75 och planeringen för budgetåret 1975/76 samt 
följande budgetår, anför SGU i huvudsak följande. 
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Program 1. Kartering 

Geologiska kartor skall tillgodose allmänhetens behov av geologisk 
information för samhällsplanering, prospektering efter malmer och 
andra nyttiga bergarter, jordarter och grundvatten samt för bedömning 
av miljövårdsfrågor m. m. Kartorna utgör den nödvändiga grunden för 
ett rationellt utnyttjande av landets naturtillgångar. Den geologiska 
karteringen utgör därför i hög grad grunden även för SGU:s övriga 
verksamhet samt en viktig förbindelselänk mellan SGU och statliga 
och kommunala myndigheter samt andra presumtiva uppdragsgivare 
särskilt i fråga om miljövård, regionplanering samt mineral- och grund
vatteninventeringar. Genom karteringen erhålls starkt förbättrade möj
ligheter till aktiv geologisk dokumentation. 

Behovet av geologiska kartor har bedömts som mycket stort och 
kommer att ytterligare öka. Detta gäller särskilt eftersom tidigare ut
givna kartor i stor utsträckning är föråldrade och delvis slutsålda. Endast 
inom mycket begränsade delar av Sverige är behovet av geologiska 
kartor väl tillgodosett. 

SGU anser, att målet för den geologiska karteringen på något sätt 
bör kvantifieras och har därför försökt uppskatta vilken produktions
takt som erfordras för att behovet av geologiska kartor skall kunna till
godoses inom en rimlig tid. En sådan uppskattning gjordes redan av 
1964 års geologiutredning i betänkandet (SOU 1971: 17) Malm - jord 
- vatten. Den innebar att som riktmärke för uppbyggnaden av en kar
teringsorganisation skulle gälla, att en landstäckande kartering av jord
och bergarter borde genomföras på 50 år. Mot bakgrund av det alltmer 
trängande behovet av kartor bedömer SGU det nämnda riktmärket som 
tilltaget i underkant - en uppfattning som också framfördes i remiss
yttrandena över geologiutredningens betänkande. 

Med beaktande av den utbyggnadstakt som med hänsyn till rekryte
rings- och inlärningsfrågor o. d. har ansetts praktiskt genomförbar har 
SGU, som redovisats i 1973 och 1974 års anslagsskrivelser, därför t.v. 
utgått från att utbyggnaden av den reguljära karteringsverksamheten 
bör sikta till att en kartering av större delen av landet skall genomföras 
under de närmaste 50 åren. Ett sådant mål kräver en årlig produktion 
av tio jordarts- och tio berggrundskartblad med tillhörande flygmagne
tiska hlad i skala 1: 50 000. Nuvarande resurser medger i genomsnitt 
en årlig produktion av fyra till fem blad för var och en av dessa tre 
karttyper. Härutöver framställs ett växlande antal berggrundskartor och 
geofysiska kartor, vilka erhålls som en följd av SGU:s malmprospekte
ring i Norrland. 

SGU föreslår att den reguljära verksamheten inom delprogrammen 
Berggrundskartering och Jordartskartering byggs upp personellt under 
budgetåren 1976/77-1979/80. Under denna förutsättning uppnås ut
givningstakten tio jordarts- och tio berggrundskartblad per år tidigast 
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under budgetåret 1984/85. Utbyggnaden av berggrundskarteringen ford
rar samtidig utbyggnad av den reguljära flygmagnetiska karteringen i 
snabbare takt, så att nu rådande eftersläpning inhämtas och valfrihet vid 
upptagande av nya berggrundsblad successivt erhålls. 

Länskarteringen i norra Sverige i skala 1: 200 000-1: 400 000 bör 

fullföljas, så att de delar av Sverige som överhuvudtaget inte karterats 
sammanhängande får en provisorisk karta. I första hand bör de pågå
ende karteringarna över Jämtlands, Värmlands och Västernorrlands län 
(berggrund) samt Västernorrlands län (jordarter) fullföljas inom tio år. 

Målet för den reguljära hydrogeologiska kartläggningen har också 

övervägts. SGU räknar med att under budgetåret 1976/77 kunna ut
arbeta förslag till definitiv form för den hydrogeologiska karteringen. 
SGU bedömer t. v. som ett lämpligt mål att de i detta avseende aktuella 
delarna av landet under en tjugofemårspcriod täcks med hydrogeolo
giska kartor. Detta fordrar, oavsett val av kart.typ och skala, en pro
duktionstakt motsvarande en yta av fyra blad per år. SGU avser att 
närmare överväga karttyper och -teknik och att i nästa års anslags
framställning lägga fram en plan för uppbyggnad av verksamheten till 

denna nivå. För att uppbyggnaden skall kunna inledas utan onödig 
tidsutdräkt, föreslår dock SGU en begränsad förstärkning redan under 

budgetåret 1976/77. 
En expertgrupp med uppgift att fungera som rådgivande organ, vad 

gäller SGU:s kartering, började sin verksamhet hösten 1975. 
En resurstilldelning enligt 0-alternativet innebär för programmet 

Kartering en omfattning av 11 787 000 kr. Detta medför en minskning 
av personalinsatsen med fem årsverken. 

Vid redovisningen av de av SGU beräknade kostnaderna under bud
getåret 1976/77 har hänsyn tagits till det fr. o. m. den 1 juli 1976 höjda 
Iönekostnadspålägget. Vidare har hänsyn tagits till den andel av kost
naderna för vissa av SGU föreslagna förstärkningar av personalutbild
ning m. m., som bör belasta programmet Kartering. 

Berggrundskartering 

I serien berggrundskartblad i skala 1: 50 000 har under budgetåret 
1974/75 tryckts nio blad, varav fyra har framställts i samband med 
malmprospekteringen, medan andra arbeten utförts på ca 40 blad. 

Under budgetåret 1975/76 planeras utgivning av tio blad, varav fyra 
blad för Norrland. Härutöver bedrivs arbeten av olika slag för 32 blad, 
av vilka tre påbörjas under budgetåret. För två länskartor över berg
grund pågår fältarbeten och för två reproduktionsförbercdelser. 

SGU räknar med att en oförändrad verksamhetsvolym under budget

året 1976/77 innebär kostnader på 5 114 000 kr. i 1975 års priser och 

1976 års löneläge. 
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Den reguljära karteringen bör successivt utökas med sikte på att en 
årlig utgivningstakt av tio kartblad i skala 1: 50 000 skall uppnås bud

getåret 1984/85. Delprogrammet bör därför utökas till att omfatta 

7 234 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

Jordartskartering 

Under budgetåret 1974/75 har i serien jordartskarthlad i skala 
1: 50 000 sex blad tryckts, medan andra arbeten bedrivits för ca 30 

blad. 

Under budgetåret 1975/76 planeras utgivning av sju blad. Härutöver 

bedrivs arbeten av olika slag för ca 20 blad, av vilka fem påbörjas under 

budgetåret. För en länskarta över jordarter pågår fältarbeten. 

SGU beräknar kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym 

under budgetåret 1976/77 till 4 209 000 kr. i 1975 års priser och 1976 
års löneläge. 

Jordartskarteringen bör successivt utökas med sikte på att en årlig 

utgivningstakt av tio kartblad i skala 1: 50 000 skall uppnås budgetåret 

1984/85. Delprogrammet bör omfatta 5 874 000 kr. budgetåret 1976/77. 

Geofysisk kartering 

Tre geofysiska kartblad har tryckts under budgetåret 1974/75. Andra 
arbeten har bedrivits på tolv blad. Under budgetåret 1975/76 planeras 

utgivning av nio blad, varav fyra för Norrland. Härutöver bedrivs arbete 
på elva blad, av vilka sex påbörjades vid budgetårets början. 

Kostnaderna för en oförändrad vcrksamhctsvolym budgetåret 1976/77 
beräknas till 1 218 000 kr. i 1975 års priser och 1976 års lönelägc. 

En utbyggnad av berggrundskarteringen förutsiitter ocks<l en upprust
ning av den geofysiska karteringen. Då det är viktigt att den flygmag

netiska kartan föreligger i preliminärt tryck i god tid innan hcrggrunds
karteringen startar, är det angeläget att en kraftig utökning av den 

geofysiska karteringen sker redan under budgetåret 1976/77. För att 
den information som de flygmagnetiska kartorna innehåller beträffande 

bergarternas fördelning och strukturer helt skall kunna utnyttjas i sam

band med berggrundskartcring, fordras en ingående geofysisk tolkning . 

av kartorna. En sådan tolkning bör göras för tio kartblad under budget

året 1976/77. Totalt räknar SGU med att delprogrammet bör omfatta 

2 105 000 kr. budgetåret 1976/77. 

Hydrogeologisk kartering 

Under budgetåret 1974/75 har arbeten bedrivits för åtta kartblad i 
skala l :50 000. Ett kartblad har tryckts. Under budgetåret 1975/76 
planeras utgivning av fyra kartblad, medan andra arbeten pågår för 
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åtta kartblad, av vilka fyra påbörjas under budgetåret. Arbetet med 

svenska delar av den hydrogeologiska Europakartan fortsätter under 

budgetåret. 

SGU beräknar kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym till 

1 917 000 kr. i 1975 års priser och 1976 års löneläge. 

Utgivningstakten bör ökas så att två och ett halvt kartblad i skala 

J: 50 000 kan utges per år. Vidare bör medel utgå för bearbetning av 

data från en i annat sammanhang utförd flygmätning (RAMA-mätning) 

i syfte att undersöka sådana mätningars användbarhet i samband med 

hydrogeologisk kartering och prospektering efter grundvatten. Delpro

grammet bör budgetåret 1976177 ha en omfattning av 2 746 000 kr. 

Program 2. Information och dokumentation 

En av SGU:s huvuduppgifter är att dokumentera olika geologiska 

företeelser och sprida information härom. 

Begreppet ''geologiska företeelser'' används här som en sammanfat

tande benämning på iakttagelser inom de olika geovetenskapliga ämnes

områden som faller inom SGU:s verksamhet och kompetens. Hit hör 

alltså herggrundsgeologi, inkl. förekomster av malmer, industriella mi

neral och nyttostcn: jordartsgeologi, på land och på kontinentalsockeln: 

hydrogeologi, främst grundvattnets förekomst och rörelser: geofysik. 

jordskorpans fysiska egenskaper (bl. a. magnetiska, elektriska och ra.dio

mctriska) och geofysikaliska processer samt geokemi, grundämncn<>.s 

och kemiska föreningars förekomst och fördelning i jord- och bergarter. 

Dokumentation av förctedser inom dessa områden ~ir ett ordinarie 

inslag i SGU:s arbete inom programmen Kartering, Prospektering och 

Speciella undersökningar. Stora mii.ngder stuffer, borrkärnor, jordprover, 

observationer och mätdata samlas årligen in från olika delar av landet i 
samband med dessa arbeten. De bearbetas och dokumenteras på olika 

sätt beroende på syftet med arbetet ifråga. Resultaten presenteras bl. a. 

i de ordinarie kartsericrna med beskrivningar, i särskilda publikationer 

inom och utom SGU, på arbetskartor, i interna rapporter och i upp

dragsrapporter. 

Annan dokumentation, dvs. sådan som inte tas fram inom program

men Kartering, Prospektering och Speciella undersökningar. utförs in

om ramen för programmet Information och dokumentation. 

Två viktiga delmål kan urskiljas inom programmet, nämligen följande. 

SGU bör sträva efter att snarast bygga upp en informationsverksam

het utåt om sin existens, kompetens och kunskapsförråd inom olika 

verksamhetsområden. 

Den stora kunskapsfond, som SGU förfogar över i form av rapporter. 

publikationer, arbetskartor, dagböcker, stuffer, borrkärnor, jordprover. 

observationer, mätdata o. d. bör snarast göras lättillgänglig genom upp

byggnad av ett geodataarkiv, försett med ADB-anpassad teknik och 

utrustning för allsidigt användbara presentationsmctoder. 
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En resurstilldelning enligt 0-alternativet innebär för programmet In
formation och dokumentation en omfattning av 7 277 000 kr. Personal
insatsen inom programmet måste då minskas med fem årsvcrken. 

Vid redovisningen av de av SGU beräknade kostnaderna under bud
getåret 1976/77 har hänsyn tagits till det fr. o. m. den 1 juli 1976 höjda 
lönekostnadspålägget. Vidare har hänsyn tagits till den andel av kost

naderna för vissa av SGU föreslagna förstärkningar av personalutbild
ning m. m., som bör belasta programmet Information och dokumenta
tion. 

Information 

Under budgetåret 1974/75 har påbörjats en utredning med syfte att 
klarlägga hur SGU:s dokumentationsverksamhet skall inriktas och ge
nomföras. Vidare har utredningsarbete kring uppbyggnad av ett geo
dataarkiv pågått. Arbete har dessutom bedrivits på ett projekt för ut
veckling av datorbaserad bearbetningsteknik, särskilt datoranpassade 

kartframställningsmetoder. 
Under budgetåret 1975/76 planeras och förbereds överflyttningen av 

olika samlingar av geologiskt material till de nya lokaliseringsorterna 
Uppsala och Luleå. De nyss nämnda utredningarna fortsiitter under 

budgetåret. 
SGU beräknar kostnaderna för en oförändrad verksamhetsvolym 

under budgetåret 1976/77 till 2 911 000 kr. i 1975 års priser och 1976 
års löneläge. 

Under budgetåret 1976/77 bör verksamheten utökas och vissa perso
nalförstärkningar göras. Bl. a. bör en tjänst med ansvar för samordning 
av intern och extern information inrättas. Även för biblioteks-, musei
och geodataarkivverksamhetema krävs en förstärkning av resurserna. 

SGU beräknar de totala kostnaderna för verksamheten inom delpro
grammet under budgetåret 1976177 till 3 715 000 kr. 

Geologisk dokumentation 

Inom delprogrammet Geologisk dokumentation har under budgetåret 
1974/75 påbörjats en aktiv dokumentationsverksamhet med uppspåran
de, insamling och tillvaratagande av data från bergarbeten och schakt
ningar m. m. Denna verksamhet fortsätter under budgetåret 1975/76 
liksom den biostratigrafiska dokumentationen, vilken syftar till utred

ning av de geologiska förhållandena i områden med yngre fossilförande 
bergarter. Den biostratigrafiska dokumentationen baseras på borrkärnor 

från framför ailt Oljeprospektering AB:s arbeten. 
En oförändrad verksamhetsvolym under budgetåret 1976/77 beräknas 

av SGU innebära totala kostnader på 2 116 000 kr. i 1975 års priser 

och 1976 års löneläge. 
Under budgetåret 1976/77 bör resurserna för den allmänna geolo-
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giska dokumentation utökas med 254 000 kr. Den biostratigrafiska 
dokumentationen bör få ökade resurser för att kunna bearbeta det 
mycket omfattande borrkärnematerial som föreligger från Oljeprospek
tering AB:s och andra prospektörers arbeten i Skåne, Östergötland och 
på kontinentalsockeln. SGU beräknar kostnadsökningcn härför till 
509 000 kr. Dessutom begärs 791 000 kr. i syfte att möjliggöra delta
gande från SGU:s sida i vissa delprojekt inom ramen för det interna
tionella forskningsprojektet International Geological Correlation Pro
gramme. 

SGU beräknar de totala kostnaderna för verksamheten inom del
programmet under budgetåret 1976/77 till 3 682 000 kr. 

Grundvattendokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet Grundvattendokumentation, som 
innefattar SGU :s brunnsarkiv och grundvattenobservationsnätet, har 
under budgetåret 1974/75 fortsatt efter i huvudsak samma linjer som 

tidigare. 
Under budgetåret 1975/76 sker en viss ökning av verksamheten vid 

brunnsarkivet till följd av den Jag (1975: 424) om uppgiftsskyldighct 

vid grundvattentäktsundersökning och brunnsborrning som träder i 
kraft den 1 januari 1976. 

En ofödindrad verksamhetsvolym under budgetåret 1976/77 innebär 
enligt SGU kostnader på 1 720 000 kr. i 1975 års priser och 1976 års 
Jöneläge. 

Under budgetåret 1976i77 bör brunnsarkivet byggas ut så att en god 
servicegrad kan hållas gentemot arkivets avnämare. Kostnaden härför 
beräknas till 683 000 kr. Vidare bör grundvattenobservationsnätet ut
ökas. Medel begärs också för att öka bearbetningen av data från n~itet. 

Sammanlagt bör resurserna för verksamheten med grundvattenobserva
tionsnätet förstärkas med 395 000 kr., varav 180 000 kr. som engångs
anvisning. Slutligen bör en allmän uppsökande grundvattendokumenta
tion inledas i syfte att införskaffa på annat håll tillgängliga data och 
sammanställningar som kan belysa den totala grundvattensituationen i 
landet. Kostnaden härför beräknas till 304 000 kr. 

De totala kostnaderna för verksamheten inom delprogrammet her~ik
nas av SGU till 3 112 000 kr. 

Geofysisk dokumentation 

Verksamheten inom delprogrammet Geofysisk dokumentation, som 
innefattar bl. a. geomagnetiska registreringar vid observationer på Lovön, 
Enköping och Abisko, regionala mätningar som underlag för kartor 
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över den magnetiska missvisningen samt magnetiska mätningar för 
undersökning av jordskorpans djupstrukturer, har under budgetåret 
1974175 fortsatt efter i stort sett samma linjer som tidigare. fnte heller 
under budgetåret 1975/76 förutses några större förändringar. 

En oförändrad verksamhetsvolym under budgetåret 1976/77 innebär 
enligt SGU kostnader på 943 000 kr. i 1975 års priser och 1976 års 
löneläge. 

Under budgetåret 1976/77 bör inledande paleomagnetiska undersök
ningar utföras vid SGU. Kostnaderna härför beräknas till 162 000 kr. 
Vidare begärs 183 000 kr. för sammanställning och tolkning av regio
nala geofysiska mätningar. 

SGU räknar med att de totala kostnaderna för verksamheten inom 
delprogrammet under budgetåret J 976/77 bör uppgå till 1 293 000 kr. 

Geokemisk dokumentation 

Inom delprogrammet Geokemisk dokumentation bedrivs ingen verk
samhet under innevarande budgetår. 

SGU föreslår att en pilotstudie med syfte att anpassa de geokemiska 
metoder som används i prospekteringen för användning i miljövårds
sammanhang skall utföras budgetåret 1976/77. SGU beräknar kostna
derna för pilotstudien till 300 000 kr. 

Remissyttranden 

Starskontoret tar upp frågor rörande geodataarkivet och SGU :s dator
baserade bearbetningstcknik. Härvid anför statskontoret bl. a. att det, 
i avvaktan på redovisning av det slutliga systemförslaget för geodata
arkivet, inte har underlag att bedöma behovet av äskade medel. 

Statens natun·årdsl'erk framhåller, att i kartform sa:11manstäl1da 
uppgifter om landskap, berggrund, jordarter och grundvatten utgör 
gruncllägganclc information för samhlillsplanering. naturvård, miljö
skydd, bedömning av miljöeffekter m. m. Naturvårdsverket anser det 
därför vara angeläget, att SGU erhåller förstärkta resurser vad avser 
programmet Kartering, särskilt för kvartärgeologi. Naturvårdsverket ti!l
styrker vidare, att SGU erhåller medel för uppbyggnaden av ett geodata
arkiv och att SGU ges goda möjligheter att bearbeta och sammanställa 
information om hydrogcologi och grundvatten. 

Vidare har statens 11awrre1e11skapliga jorsk11i11g.1·råd kommit in med 
en skrivelse angående SGU :s medverkan i internationella projekt inom 
lnternational Geological Correlation Programme. 

TFÖ AB har kommit in med en skrivelse angående angeliigenheten 
av en ökad utgivningstakt för elen hydrogeologiska karteringen och ut
ökning av grundvattendokumentationen. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

20 691 000 kr. Jag har Mirvid förutom för kostnadsökningar till följd 

av löne- och prisförändringar beräknat medel för viss ökning av verk

samheten under programmet Information och dokumentation. Sålunda 

har jag under delprogrammet Geologisk dokumentation beräknat 

250 000 kr. för SGU:s deltagande i det internationella forskningspro

jektet International Geological Correlation Programme. Vidare har 

jag under delprogrammet Grundvattendokumentation beräknat vissa 

medel för ökade resurser vid brunnsarkivet och för bearbetning av data 

från grundvattenobservationsnätet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Sveriges geologiska undersökning: Geologisk k11rteri113 

samt information och dokumentation för budgetåret J 976/77 

anvisa ett reservationsanslag av 20 691 000 kr. 

C 2. Sveriges geologiska undcrs(ikning: Uppdragsverksamhet 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

1000 

1000 

Under anslaget redovisas utgifter och inkomster för programmen 3. 

Prospektering och 4. Speciella undersökningar. 

Programmet P ros pc k ter in g omfattar den verksamhet som syf
tar till att finna exploateringsbara tillgångar av mineral, bergarter, jord

arter och grundvatten. Programmet är indelat i delprogram för uran, 

järn, övriga metaller, industriella mineral och nyttosten, sand, grus och 

övriga jordarter, grundvatten samt regionala inventeringar. Delprogram

men Järn och övriga metaller finansieras fr. o. m. innevarande budgetår 

genom uppdrag från nämnden för statens gruvegendom. 

Programmet S p e c i e I I a. u n d er s ö k n i n g a r omfattar den 

verksamhet som syftar till att tillgodose allmänna och enskilda behov av 

sådana undersökningar inom SGU:s kompetensområde som inte kan 

hänföras till prospektering eller kartering. Programmet är indelat i del

program för anläggningsgeologiska undersökningar, naturvårdsundersök

ningar, mätnings- och analysverksamhet samt övrig verksamhet. 

Av följande sammanställning framgår hur kostnaderna för verksam

heten fördelar sig på program och delprogram (i 1 000-tal kr.). 
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Program/delprogram 1974/75 1975/76 1976/77 beräknar 

Utfall Beräknat i SGU Före-
prop. 1975: 1 dragan-

den 

Kostnader 

Program 3. Prospektering 
Uran 10 841 12 081 18 878 16 949 
Järn 1 325 1 llO 1 095 1 095 
Övriga metaller 18 956 19 248 25 815 22 992 
Industriella mineral 
och nyttosten 54 50 3 094 300 
Sand, grus och övriga 
jordarter 915 901 1197 1 009 
Grundvatten 82 100 150 150 
Regionala inventeringar 3 940 3 500 4000 4 000 

36113 36 990 54229 46 495 

Program 4. Speciella 
undersökningar 

Anläggningsgeologiska 
undersökningar 312 200 1 000 1 000 
Naturvårdsundersök-
ningar 658 230 450 450 
Mätnings- och analys-
verksamhet 128 240 240 240 

1098 670 1690 1690 
Summa program 
3 och 4 37 211 37 660 55 919 48185 

Intäkter 

Medel som tas i anspråk 
från anslaget Prospek-
tering m. m. 31 756 12 957 22 739 17 828 
Övriga intäkter inom 
programmen Prospek-
tering och Speciella 
undersökningar 5 455 24 703 33 180 30 357 

37 211 37 660 55 919 48185 

Sveriges geologiska undersökning 

I sin anslagsframställning för budgetåret 1976177, kompletterad med 

skrivelse till regeringen den 14 oktober 1975 angående verksamheten 

under budgetåret 1974i75 och planeringen för budgetåren 1975176 och 

1976/77 inom programmen Prospektering och Speciella undersökningar, 

anför SGU i huvudsak följande. 

Program 3. Prospektering 

En stor del av SGU:s malmprospcktering utförs numera på uppdrag, 

varvid arbetets inriktning styrs av uppdragsgivarna. Det är en absolut 

föruts~ittning för en fortsatt uppdragsverksamhet att SGU håller sina 

kunskaper och sin teknik på en hög nivå. 

Ifråga om den anslagsfinansicradc uranprospekteringcn ser SGU det 
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som viktiga delmål att snarast utvärdera de hittills mest lovande fynden 
och att påskynda den översiktliga, fyndgenererande verksamheten. 

Inom industrimineralområdet bedriver SGU hittills endast uppdrags
verksamhet. Med hänsyn till det kraftigt ökade intresset för industrimi
neral, vilket ställer stora krav på SGU som uppgiftslämnare och konsult, 
vill SGU ställa upp det viktiga delmålet att snarast bygga upp en basor
ganisation för att kunna sammanställa och bearbeta de kunskaper inom 
området som finns tillgängliga på olika sätt inom SGU. 

En resurstilldelning enligt 0-alternativet för de delprogram som finan
sieras genom medel över statsbudgeten direkt till SGU, innebär att per
sonalinsatsen i uranprospekteringen måste minskas med sex årsverken. 

Vid redovisningen av de av SGU beräknade kostnaderna under bud
getåret 1976/77 har hänsyn tagits till det fr. o. m. den 1 juli 1976 höjda 
lönekostnadspålägget. Vidare har hänsyn tagits till den andel av kost
naderna för vissa av SGU föreslagna förstärkningar av personalutbild
ning m. m., som bör belasta programmet Prospektering. 

Uran 

Under budgetåret 1974/75 har prospekteringen efter uran bedrivits 
över hela landet, dock med viss koncentration till Arjeplogs och Arvids
jaurs kommuner. Verksamheten ökar något i omfattning under budget
året 1975176. Uppborrningen av Pleutajokkfyndigheten i Arjeplogs kom
mun intensifieras. Vidare utförs radiometriska flygmätningar i flera om
råden i såväl södra som norra Sverige. Regional radiometrisk prospekte
ring utförs med hjälp av snöskoter i Jämtlands län och med bil i Väster~ 
norrlands län. Geokemiska arbeten bedrivs i Jämtlands och Västerbot
tens län och geofysiska mätningar utförs i Västernorrlands län och i Ar
jeplogsområdet. 

SGU räknar med att en oförändrad verksamhetsvolym budgetåret 
1976/77 innebär kostnader på 15 010 000 kr. i 1975 års priser och 1976 
års löneläge. 

Under budgetåret 1976/77 bör såväl den regionala som den mer lokalt 
inriktade prospekteringen förstärkas. Den radiometriska flygmätningen 
har hittills, av praktiska och ekonomiska skäl, knutits till det flygmagne
tiska mätprogrammet. Detta betyder att den radiometriska flygmätningen 
inte har kunnat inriktas på det från uranprospektcringssynpunkt mest 
lovande områdena. Eftersom flygmagnetiska mätningar inte planeras ske 
i Gävleborgs och Jämtlands län inom överskådlig tid begärs 455 000 kr. 
för att utföra radiometriska flygmätningar i dessa områden. Vidare bör 
s. k. RAMA-mätningar utföras i Arvidsjaurs kommun. Kostnaderna för 
dessa mätningar uppgår till 910 000 kr., varav nämnden för statens 
gruvegendom avses bekosta hälften (ses. 122). SGU:s andel av kostna
derna uppgår således till 455 000 kr. Resurserna för den regionala geo
kemiska prospekteringen bör förstärkas med 557 000 kr. Uppborrning-
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en av Plcutajokkfyndighetcn kommer med nuvarande takt att pågå 
minst tre år. En förstärkning av borrningsresurserna med 2 325 000 kr. 
kan nedbringa den erforderliga tiden avsevärt. Kostnaden för verksam
heten inom delprogrammet under budgetåret 1976/77 beräknas av SGU 

till 18 878 000 kr. 

Järn 

Verksamheten inom delprogrammet finansieras genom uppdrag från 
nämnden för statens gruvegendom. SGU beräknar omfattningen av den
na uppdragsverksamhet under budgetåret 1976177 till 1 095 000 kr. 

(se s. 121). 

övriga metaller 

Verksamheten inom delprogrammet finansieras genom uppdrag från 
nämnden för statens gruvegendom. För budgetåret 1976/77 räknar SGU 

med uppdrag från nämnden till ett belopp av 25 815 000 kr. (se s. 121). 

Industriella mineral och nyttosten 

Prospekteringen efter industriella mineral och nyttosten har under 
budgetåret 1974175 bedrivits i form av uppdragsverksamhet.· Uppdrags
verksamheten beräknas öka betydligt under budgetåret 1975176. 

Under budgetåret 1976177 bör en allmän basinventering inledas av 
vårt lands resurser av olika industrimineral. Inventeringen bör omfatta en 
systematisk sammanställning av befintlig information rörande alla typer 
av tidigare påträffade industriella mineral och nyttosten. Härtill kommer 

all ny information som kommer in genom annan pågående geologisk 
och industriell verksamhet. SGU bcr:iknar kostnaderna till 758 000 kr. 
under budgetåret 1976/77. Härutöver föreslår SGU att fyra projekt 
avseende inmutningsbara eller koncessionspliktiga industrimineral skall 
inledas. Projekten avser förekomster av kaolinlera i Skåne (626 000 kr.) 
samt av magnesit i Rakas (399 000 kr.), grafit vid Raitajärvi (561 000 
kr.) och asbest i Jokkmokks kommun (450 000 kr.), alla i Norrbottens 
län. SGU beräknar den totala omfattningen av delprogrammet under · 

budgetåret 1976/77 till 3 094 000 kr. 

S a n d, g r u s o c h ö v r i g a j o r d a r t e r 

Uppdragsvcrksamheten inom delprogrammet har under budgetåret 

1974/75 uppgått till 110 000 kr. Sand- och grusundersökningarna i Öre
sund har fortsatt med marinseismiska undersökningar, bottenprovtag
ningar, bearbetning av tidigare insamlat material och sammanställning av 

analysresultat. Under budgetåret 1975/76 beräknas uppdragsvolymen 
öka något. Fältarbetena i Öresund avslutas. 

Uppdragsvolymen beräknas för budgetåret 1976177 komma att uppgå 
till 130 000 kr. Sand- och grusundcrsökningarna i Öresund skall avslutas 
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under budgetåret med erforderlig sammanställning, bearbetning och i 

mindre omfattning kompletteringar av fältundersökningarna. Slutligen 
kommer resultaten att avrapporteras. Vidare bör en inledande, oriente
rande inventering av jordartsförhållandena i Kattegatt ske under budget
året 1976177. Kostnaderna för denna inventering, som beräknas till 

535 000 kr., ryms inom ramen för en oförändrad omfattning av den an
slagsfinansierade verksamheten. SGU räknar med att delprogrammet 
budgetåret 1976177 bör omfatta l 197 000 kr. 

Grundvatten 

Prospekteringen efter grundvatten bedrivs i form av uppdragsverk
samhet. För budgetåret 1976/77 beräknar SGU omfattningen av upp
dragsvcrksamhetcn till 150 000 kr. 

Regionala inventeringar 

Delprogrammet omfattar uteslutande uppdragsverksamhet. Budget
året ] 976/77 räknar SGU med att uppdrag från i första hand gruv
industrin kommer att svara för 4 milj. kr. 

Program 4. Speciella undersökningar 

Verksamheten under programmet omfattar uteslutande uppdrags
vcrksamhet. För budgetåret 1976/77 räknar SGU med en sammanlagd 
uppdragsvolym inom de tre delprogrammen på 1 690 000 kr. 

Vid redovisningen av de av SGU beräknade kostnaderna under bud

getåret 1976/77 har hänsyn tagits till den andel av kostnaderna för 
vissa av SGU föreslagna förstärkningar av personalutbildning m. m., 
som bör belasta programmet Speciella undersökningar. 

Remissyttranden m. m. 

Ö1•erstyrelse11 för ekonomiskt försvar tillstyrker SGU:s framställning 
i vad avser ökat anslag för budgetåret 1976/77 för uranprospektering. 
Det bör dessutom enligt överstyrelsen framhållas, att det med hänsyn 
till den globala utbyggnadstakten av kärnkraftverk och den därmed 
ökade efterfrågan på uranbränsle är angeläget att resurser ställs till för
fogande för såväl fortsatt uranprospektering som fortsatt undersökning 

av de uranfyndigheter som hittills har påträffats inom landet. över
styrelsen påpekar dessutom att den beredskapslagrar kaolin, magncsit, 

grafit och asbest. Värdet av de nuvarande bcrcdskapslagren av dessa 

prouukter uppgår till ca 10 milj. kr. För att uppnå lagringsmålcn enligt 
nu gällande planer bör lagren minst fördubblas. Brytvärda förekomster 
inom landet av de nämnda mineralen skulle innebära en värdefull för
stärkning av beredskapen samtidigt som betydande besparingar skulle 
kunna göras genom minskad bercdskapslagring. överstyrelsen tillstyrker 
därför SGU :s anslagsäskanden vad avser industrimineralen. 
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Statens industriverk ansluter sig, vad gäller delprogrammet Sand, 

grus och övriga jordarter, till uppfattninge:i att Kattegatt är ett mycket 
angeläget området för fortsatt prospektering av den svenska kontinental
sockelns lösa avlagringar. Enligt industriverket skulle det vara av stort 
värde om dessa undersökningar omfattade hela Västerhavet. Industri
verket föreslår att 50 000 kr. beviljas för budgetåret 1976/77 för plane
ring av projektets inriktning och omfattning. 

Industriverket föreslår vidare att huvudmannaskapet för den statliga 
prospekteringen av de lösa avlagringarna på kontinentalsockeln i fram
tiden läggs på industriverket på motsvarande sätt som nämnden för 
statens gruvegendom i dag svarar för den statliga malmprospekteringen. 

Mineralpolitiska utredningen har i sina preliminära analyser kommit 
till slutsatsen, att ökade insatser för att kartlägga och bedöma Sveriges 
tillgångar av industrimineral kan vara motiverade. Den allmänna in
ventering av uppgifter och indikationer om industrimineraltillgångar 

i Sverige som SGU föreslår förefaller därför angelägen. Med hänsyn till 
utredningens tidsplanering vore det dock en fördel om inventeringen 
- med undantag för eventuella fältkontroller, som kan utföras se
nare - kunde genomföras redan under innevarande budgetår. 

Vad gäller SGU:s förslag om anslagsfinansierad prospektering efter 
kaolin, magnesit, grafit och asbest kan enligt utredningen vissa insatser 
initieras. En så kraftig expansion av verksamheten inom industrimine
ralområdet som föreslås av SGU förutsätter dock ett ställningstagande 
i frågan om huvudmannaskapet för den statliga prospekteringen efter 
industrimineral. Utredningen anser sig på nuvarande stadium ha svårt 
att uttala sig om prioriteringen mellan de olika projekten. 

Svensk Kärnbränsle/örsurj11i11g AB framhåller, vad gäller delprogram
met Uran, bl. a. att starkt uppreviderade planer på kärnkraftutbyggnad 
har följt i energikrisens spår i de flesta västeuropeiska länder. Den 
nuvarande kapaciteten för uranutvinning har nu bundits upp nästan 
fullständigt till början av 1980-talet. En fortsatt utbyggnad får tillgodo
ses genom ny kapacitet. Priset på naturligt uran har stigit snabbt. 
Det är enligt bolaget uppenbart, att en tillbakagång till den tidigare -
för en ekonomiskt lönsam och utvecklingsbar uranproduktion otillräck
liga - prisnivån inte är att vänta. Bolaget nämner också de begriins
ningar av den marknadsmässiga tillgängligheten på uran som har skett 

under senare år. 
Den redovisade situationen har enligt bolaget förstärkt motiven för 

en av allmänna medet bekostad regional inventering av de delar av 
landet som bedöms ha förutsättningar för uranmineraliseringar. Denna 
verksamhet bör ha hög prioritet inom SGU:s av statsmedel bekostade 
prospektering. Vidareutveckling av prospckteringsteknik anpassad till 
landets förhållanden är likaledes mycket väsentlig. 

Bolaget tillstyrker vidare kraftfulla insatser för lokal borrning och 
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utv;irdering och Iörutslitter samtidigt att ansirlingningar görs att nå 
industriellt engagemang och risktagande i dessa arbeten. 

Strömsunds kommun har i särskild skrivelse föreslagit att SGU ges 
statliga anslag för prospektering efter uran inom det s. k. Tåsjöom
rådet. där Stora Kopparbergs Bergslags AB innehar undcrsökningstill
stånd enligt uranlagen (1960: 679). Härigenom skulle företaget enligt 

kommunen snabbt kunna få underlag för beslut om brytning i området. 
I yttrande över skrivelsen anför Stora Kopparbergs Bergslag AB bl. a. 

att undersökningsarbeten pågår i samarbete med SGU. Tåsjöfältets mi
neralisering är dock synnerligen komplicerad, varför minst fem års ut
vecklingsarbete återstår innan exploatering kan ske. SGU meddelar att 
sammanställning pågår av resultaten från undersökningar åren 1968-
1974. Det står emellertid enligt SGU redan klart att fortsatta arbeten 
med statliga medel i Tåsjöområdet inte bör prioriteras i jämförelse 
med övriga uranprospektcringsobjekt, t. ex. inom Arjeplogs och Arvids

jaurs kommuner. 

F ur!'draganden 

SGU:s uppdragsverksamhet har under de senaste budgetåren växt 
kraftigt. Fr. o. m. innevarande budgetår har dessutom ansvaret för in
riktningen av en stor del av SGU:s prospektering övertagits av nämnden 
för statens gruvegendom. Eftersom nämnden kan väntas vara SGU:s 
mest betydande uppdragsgivare under en lång tid framåt finner jag det 
motiverat att i detta sammanhang gå något närmare in på förhållandet 
mellan de båda myndigheterna och de krav uppdragsverksamheten stäl

ler på SGU. 
Uppdragsrelationen innebär givetvis att nämnden, inom ramen för an

visade medel, har att fatta beslut om inriktningen av prospekteringen. 
Det ankommer sålunda på nämnden att ta ställning till sådana frågor 
som valet mellan regional och mer lokalt inriktad prospektering, vilka 
metaller och mineral som skall eftersökas, i vilka områden prospekte
ringen skall utföras och, kanske viktigast, hur långt undersökningarna av 
olika objekt skall drivas. 

Nämndens möjligheter att nå goda resultat är emellertid i hög grad 
beroende av den rapportering och det underlag nämnden får från SGU. 
En rationell inriktning av prospekteringen förutsätter därför en ofta 
återkommande rapportering från SGU:s sida om utfall av prospekte
ringsarbctet och vilka kostnader arbetet medfört. Ett nära samarbete 
pa alla nivåer inom de två myndigheterna lir en given förutsättning för 
ett gott resultat. Uppdragsverksamhet inom prospekteringen ställer där

för stora krav på en flexibel planering och organisation inom SGU. Det 
måste finnas möjlighet att snabbt ändra insatsen av personal, maskiner 
och andra resurser inom olika projekt och att flytta resurser mellan dem. 
Det är också viktigt att planera så att största möjliga flexibilitet nås i 

8 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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den totala resursinsatsen. Rapporteringen till uppdragsgivarna förut
sätter ett väl fungerande ekonomiadministrativt system som ger möj

ligheter till löpande bevakning av kostnader och prestationer. Vidare 
måste anskaffningen av utrustning planeras på ett sådant sätt att ut

rustningen kan utnyttjas så effektivt som möjligt. Uppdragsverksam
heten förutsätter också en organisatorisk struktur som underlättar ar
bete i olika projektgrupper, byte av arbetsuppgifter samt delegering av 
ansvar och befogenheter. 

I det fortlöpande utvecklingsarbete som bedrivs inom SGU på det 
organisatoriska och det ekonomiadministrativa området är givetvis för
hållandet till uppdragsgivarna, och då särskilt nämnden för statens gruv
egendom, föremål för uppmärksamhet. 

Min beräkning av kostnaderna för resp. program och delprogram samt 

av medelsbehovet under SGU:s prospekteringsanslag och av övrig fi

nansiering framgår av sammanställningen. Behovet av medel för de 
delar av programmet Prospektering, som nästa budgetår bör finansieras 
från anslag som ställs direkt till SGU:s förfogande, beräknar jag till 
17 828 000 kr. 

Prospekteringen efter uran i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner 
har gett sådana resultat att fyndigheterna där bedöms kunna ge ett vär
defullt tillskott till landets försörjning med naturligt uran. Mot bakgrund 
av den osäkerhet som i dag råder på världsmarknaden för uran, är det 
angeläget att noggrant undersöka de svenska tillgångarna. Jag har 
därför räknat med en ytterligare intensifiering av borrningarna i Arje
plogs och Arvidsjaurs kommuner. 

Under delprogrammet Sand, grus och övriga jordarter har jag be
räknat 325 000 kr. för en inledande inventering av jordartsförhållan
dena i Kattegatt. Inventeringen bör bedrivas i samråd med statens in
dustriverk. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges geologiska undersökning: Uppdragsverksamhet 

för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

C 3. Sveriges geologiska undersökning: Prospektering m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

29 769 065 
112 957 000 

17 828 000 

Reservation 

1 Härutöver har 940 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I. 

582 935 

Anslaget är avsett att täcka kostnader för programmen Prospektering 
och Speciella undersökningar som inte kan finansieras genom upp

dragsintäkter. 
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Sveriges geologiska undersökning 

Som har framgått av redogörelsen under anslaget till uppdragsverk
samhct föreslår SGU för budgetåret 1976177 ett anslag av 22 739 000 
kr., inkl. kostnader för höjt Iönekostnadspålägg. 

Föredraganden 

Med hänvisning till vad jag nyss har anfört under SGU:s anslag till 

uppdragsverksamhet bör anslaget för nästa budgetår föras upp med 
17 828 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges_ geologiska undersökning: Prospektering m. m. 

för budgetåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 
17 828 000 kr. 

C 4. Sveriges geologiska undersökning: Utrustning 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1429 447 

3 906 000 
6 611 000 

Reservation 1131 565 

Anslaget är avsett att finansiera SGU:s investeringar i mer kostnads
krävande utrustning. Ränta och avskrivning på utrustningskapitalet be
lastar de program inom vilka utrustningen används. Utrustning som an
skaffas med anlitande av utrustningsanslaget tillförs SGU:s utrustnings
kapital. Medel motsvarande avskrivning och förräntning av utrustnings
kapitalet omförs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

SGU:s utrustningskapital (1 000-ta! kr.) 

Objektgrupp Oavskrivet Oavskrivet Anskaffning 1976/77 
värde värde 
1975-07-01 1976-07-01 SGU Före-

Beräknar dragan-
SGU den 

Borrningsutrustning I 763 3 823. 4 195 3 378 
Förläggningar 309 365 1103 1103 
Fordon 1 719 1 973 1 188 792 
Geofysisk fältutrustning 979 1 083 497 497 
Geofysisk laboratorie-
utrustning 255 366 239 116 
Kemisk laboratorie-
utrustning 841 1 028 265 265 
Verkstadsutrustning 312 264 424 424 
Övrig utrustning 290 497 1 708 36 

Totalt 6468 9399 9 619 6 611 
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Sveriges geologiska undersökning 

Anslaget bör för budgetåret 1976/77 höjas till 9 619 000 kr. Av be
loppet avser 3 145 000 kr. ersättning av äldre försliten utrustning och 
360 000 kr. hänför sig till sådan anskaffning som bör göras i syfte att 
höja driftsäkerheten och förbättra arbetsförhållandena. För att före
slagna utökningar av verksamheten skall kunna genomföras fordras vi
dare anskaffning av utrustning för 5 564 000 kr. Den förestående om
lokaliseringen medför dessutom utrustningsanskaffning för 550 000 kr. 

Föredraganden 

För anskaffning av utrustning beräknar jag 6 611 000 kr. Jag har 
härvid beräknat 3 145 000 kr. för ersättning av äldre, försliten utrust
ning. För nyanskaffning har jag beräknat 3 466 000 kr., varav 1 340 000 
kr. avser sådan utrustning som avses bli anskaffad i samband med ut
ökningen av uranprospektcringen, och 1,6 milj. kr. utrustning som be
höver anskaffas på grund av den prioritering till förmån för direkt 

fyndighetsinriktad prospektering som nämnden för statens gruvegen
dom gör i sina uppdrag till SGU. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Sveriges geologiska undersökning: Utrustning för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 6 611 000 kr. 

C 5. Bergsstaten 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

745 625 
885 000 

1057 000 

Bergsstaten är enligt instruktionen (1974: 346) den lokala statliga or
ganisationen för ärenden rörande bergshantering och därmed samman
hängande frågor. I dess uppgifter ingår att handlägga ärenden om för
värv och försvar av gruvrättigheter. att anvisa områden i dagen för 
gruvarbete och att utöva teknisk inspektion av gruvfyndigheter, bl. a. 
för att säkerställa en god hushållning med landets mineraltillgångar. 

Bergsstaten, för vilken statens industriverk är chefsmyndighet, är or
ganiserad på ett nordligt och ett sydligt distrikt med expedition i resp. 
Luleå och Falun. Chef för varje distrikt är en bergmästare. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Statens indu- Föredragan-
striverk den 

Personal 

Handläggande personal 4 +2 l Övrig personal 4 -:-1 of. 

8 +3 J 
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1975/76 

Anslag 

Lönekostnader 646 000 
Sjukvård 1 000 
Reseersättningar 54 000 

därav utrikes resor ( --) 
Lokalkostnader 60 000 
Expenser 74 000 

därav engångsutgifter ( 23 000) 
Kungörelsekostnader 50 000 

885 000 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens indu
striverk 

+454000 
of. 

I 31 000 
(+ . 5 000) 
-'- 6 000 
+ 2 000 

(-- 14000) 
of. 

~493 000 

Föredragan
den 

-:-179 000 
of. 

_, 5 000 

' 8 000 
20000 

(- 23 000) 
of. 

-;-172 000 

Med stöd av bestämmelserna i gruvlagen (1974: 342), lagen (1974: 
890) om vissa mineralfyndigheter samt motsvarande äldre lagstift
ning tas genom bergsstatens försorg ut vissa avgifter på det gruvrätts
liga området. Vidare skall enligt kungörelsen (1966: 315, ändrad senast 

1974: 1031) angående tillämpningen av lagen (1966: 314, ändrad senast 
1975: 723) om kontinentalsockeln avgift erläggas till statens industriverk 
för tillstånd till sand-, grus- eller stentäkt på kontinentalsockeln. Samt
liga dessa avgifter redovisas fr. o. m. innevarande budgetår på driftbud
getens inkomstsida under titeln Inkomster vid bergsstaten m. m. Avgif
terna beräknas uppgå till sammanlagt 7,2 milj. kr. såväl för inneva
rande budgetår som för budgetåret 1976177. Motsvarande avgifter upp
gick budgetåret 1974175 till ca 2 milj. kr. 

Statens industriverk 

L Pris- och Jöneomräkning m. m. 161 000 kr., varav 18 000 kr. avser 
höjt lönekostnadspålägg. 

2. 0-alternativet innebär för bergsstatens del indragning av en tjänst 
som kansliskrivare (-66 000 kr.). 

3. Den beräknade ökningen av tillsynsverksamheten- som följd av 
gruvlagen (1974: 342) och befintliga ärendebalanser medför behov av 
ytterligare en gruvingenjörstjänst i vartdera distriktet och en tjänst som 
kontorsbiträde/kontorist i norra distriktet ( +327 000 kr.). 

4. För utrikes resor bör disponeras 5 000 kr. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 
föeslår riksdagen 

att till Bergsstaten för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsan
slag av 1 057 000 kr. 
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C 6. Stateas gruvegendom 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

34164 212 
47 808 000 

53 787 000 

Statens gruvegendom förvaltas sedan den 1 juli 1973 av nämnden för 
statens gruvegendom. Nämnden, som har att besluta i frågor om upplå
telse av sådan egendom, skall enligt instruktionen (1973: 567, ändrad 
1974: 345) svara för att gruvegendomen tas till vara på bästa sätt och, 
där så är lämpligt, utökas. Nämnden skall särskilt följa utvecklingen 
inom sitt verksamhetsområde och ta initiativ till åtgärder för att för
bättra det ekonomiska utbytet av gruvegendomen. Fr. o. m. budgetåret 
1975/76 skall nämnden, efter samråd med Sveriges geologiska undersök

ning (SGU), beräkna medel för del av den prospekteringsverksamhet 
som bör finansieras genom anslag över statsbudgeten (jfr prop. 1974: 60 
s. 29 och 1975: 1 bil. 15 s. 120), dvs. statens malmprospektering med un
dantag för prospektering efter uran. 

Nämnden för statens gruvegendom består av fem ledamöter. Statens 
industriverk svarar för kanslifunktionerna åt nämnden. 

Anslaget avses innevarande budgetår täcka nämndens utgifter för dels 
drift, anläggningar, skatter, vissa utredningar och ersättning till Boliden 
AB i samband med gruvdriften i Adakfältet, dels utgifter för statens 

malmprospektering exkl. uran, dels skatter för inkomster från utarren
dering av vissa staten tillhöriga gruvrätter och vissa utredningskostnader 
i samband med förvaltningen av statens gruvegendom. 

Beträffande verksamheten i Adak och förvaltningen av statens övriga 
gruvrätter hänvisas till den redogörelse som har lämnats i prop. 1971: 1 
(bil. 15 s. 69-72). Det i nämnda redogörelse omnämnda avtalet av
seende försäljning av malmprodukter från Adak, vars giltighet löpte ut 
vid utgången av år 1975, har numera ersatts av ett nytt avtal. 

De gruvförvaltande myndigheternas utgifter för gruvdriften i Adak
fältct jämte vissa i tidigare avtal inbegripna gruvfält har intill utgången 
av budgetåret 1974175 uppgått till ca 159 milj. kr. I beloppet är inte 
utgifter för mervärdeskatt och kommunala skatter medräknade. Stats
verkcts inkomster (inkl. mervärdeskatt) av gruvdriften under samma 

period har uppgått till ca 266 milj. kr. 
Sedan brytningen av malm påbörjades i Adak i början av 1940-talet 

har drygt 5,9 milj. ton malm brutits med ett kopparinnehåll av ca 
115 000 ton. Den teknisk-ekonomiska malmbasen i Adakfältet har mins
kat avsevärt och uppskattades av nämnden till ca 566 000 ton malm vid 
ingången av år 1975. Viss prospektering inom fältet har utförts under 
budgetåret 1974175, dock utan positivt resultat. Mot bakgrund av känd 
malmsituation och världsmarknadspriset på koppar bedömer nämnden 
att förutsättningar föreligger för en fortsatt gruvdrift t. o. m. år 1978, 
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men att verksamheten fr. o. m. innevarande budgetår och fram till den
na tidpunkt kan befaras medföra underskott för staten i storleksord
ningen 35 milj. kr. 

I detta sammanhang bör nämnas att utgifterna under budgetåret 
1974/75 har uppgått till drygt 10 milj. kr. mer än vad som har beräk
nats i J 974 års statsverksproposition. Detta beror främst på ökade ut
gifter för den s. k. Adakentreprenaden, vilket nämnden för statens 
gruvegendom har anmält till regeringen i februari 1975. 

Nämnden för statens gruvegendom inledde budgetåret 1973/74 en 
översyn av gällande arrendeavtal och av planeringen för framtida upp
låtelseverksamhet. Avtalsarbetet har under det senaste året främst inrik
tats på att nå överenskommelse om ett övergripande arrendeavtal mel
lan nämnden och Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) för statens 
järnmalmstillgångar i Norrbottens län. LKAB utför på uppdrag av 
nämnden undersökningar om möjligheterna att bryta den s. k. Kaunis
vaaramalmen. Dessa undersökningar beräknas bli redovisade för nämn
den i början av år 1976. 

1975/76 Beräknad ändring 1976/77 

Nämnden för Föredragan-
statens gruv- den 
egendom 

Anslag 

I. Adake11trepre11ade11 
1. Driftkostnader 15 800 000 -'-I 400 000 
2. Anläggningskostnader I 000 000 250 000 
3. Ersättning till Boliden AB 2 100 000 ' 150 000 --;-

4. Förvaltnings- och utred-
ningskostnader 25 000 + 50 000 

5. Mervärdeskalt 3 550 000 -1650000 
6. Kommunala skatter 600 000 500 000 

23 075 000 - 800 000 - 800 000 

I!. Prospektering 

7. Prospektering inom norra 
Norrbotten 3 586 000 + 727 000 

8. Prospektering inom södra 
Norrbotten 4 381 000 -i 1727000 

9. Prospektering inom 
Västerbotten 3116000 --'--1 320 000 

10. Prospektering inom 
fjäll kedjan 2 019 000 -i- 319 000 

1 l. Nickelprospektering 3 352 000 +2 385 000 
12. Prospektering i 

Mellansverige 433 000 _j_ 622 000 
l J. Järnmalmsprospektering 1 071 000 -1- 24 000 
14. Flygmätning 1600000 82 000 
15. Tnmutningskostnader 800 000 f-J 000 000 

20 358 0001 +8 352 ooo• +s s29 ooo 

111. Övrig verksamhet 

16. Brytvärdhetsundersök-
ningar 150 000 -, 850 000 
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t975j76 Beräknad ändring 1976/77 

17. Utmålsläggningar 
18. Förvaltnings- och utred-

ningskostnader 175 000 
19. Representation 
20. Mervärdeskatt 650 000 
21. Kommunala skatter 3 400 000 

4 375 000 

Totalt 47 808 000 

Nämnden för 
statens gruv
egendom 

175 000 

L 135 000 
i- 3 000 

J50 000 
200 000 

-, 1 513 000 

-: 9 065 000 

Föredragan
den 

i-1250 000 

; 5 979 000 

'Anslagsposten Prospektering får enligt regeringens beslut överskridas med 
högst 1250000 kr. i den man motsvarande belopp tillgodoförs inkomsttiteln 
Inkomster vid bergsstaten m. m. på grund av ökade inmutningskostnadc:r som 
följd av bestämmelserna i den nya gruvlagen och med högst 2 492 000 kr. pii 
grund av taxehöjningar vid SGU. 

' I detta belopp ingår kostnader för höjt lönekostnadspälägg, vilka beräknas 
till sammanlagt 310 000 kr. Dessa kostnader har inte kunnat fördelas på delpost
erna. 

Nämnden för statens gruvegendom 

Inkomster av statens gruvegendom, som redovisas på driftbudgetens 

inkomstsida under Uppbörd i statens verksamhet. bcrliknas för budget

året 1976/77 till ca 28 milj. kr., varav ca 1 l milj. kr. från Adakfältct och 

ca 17 milj. kr. från gruvarrenden. För innevarande budgetår beräknades 

på förslag av nämnden för statens gruvegendom i 1975 års budgetpro

position motsvarande inkomster till 24 resp. 16 milj. kr. Emellertid be

räknar nämnden f. n. inkomsterna av Adakentreprenaden budgetåret 

1975/76 till ca 13 milj. kr. Minskningen beror framför allt på lägre 

metallpriser och oförmånligare växelkurs, men även - beträffande 

budgetåret 1976/77 - på en planenligt lägre produktion. Nämndens 

senaste inkomstberäkning för Adakcntreprenadcn har baserats på ett 
kopparpris av f 700 per ton och en växelkurs av 9 kr. per pund, medan 

motsvarande beräkning i 1975 års budgetproposition utgick från ett 

kopparpris av f 800 per ton och en växelkurs av lO kr. per pund. Vid 

nämndens senaste beräkningar har beaktats innebörden av det nya avtal 

som nämnden har slutit med Boliden AB angående försäljningen av 

kopparslig efter den 1 januari 1976. 

I Adakcntrcprcnadcn 

1. ökningen beror på höjda löner och ökade energi- och material

kostnader. 

2. Minskade anläggningskostnadcr på grund av minskande verksam

het. 
3. Kontraktsenlig ersättning till Boliden AB. 
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4. Utgifter för analyser och konsulter för löpande verksamhet inkl. 
extcrnrevisor samt förberedelser för avveckling. 

5-6. Beräkningar på grundval av beräknat resultat för entreprena
den. 

Il Prospektering 

En utökning av statens gruvegendom förutsätter prospektering. Det är 
härvid naturligt att utnyttja SGU, vars prospekteringsinsatser successivt 
överförs på uppdragsbasis (jfr prop. 1974: 60 s. 29, NU 1974: 23, rskr 
1974: 152). Liksom för anslagsberäkningen innevarande budgetår utgår 
nämnden vid medelsberäkningen för budgetåret 1976/77 från att ett 
övertagande av ansvaret för den statliga prospekteringen efter järn och 
andra metaller i en omfattning som i stort svarar mot omfattningen av 

SGU:s program budgetåret 1974175 på berörda områden, bäst svarar 
mot de samlade aktuella intentionerna för nämndens och SGU :s verk

samhet. För nya riktlinjer behöver enligt nämnden bl. a. mineralpoli
tiska utredningens arbete avvaktas. 

Eftersom den första av nämnden initierade prospekteringsverksamhe

ten just har inletts, föreligger inga praktiska erfarenheter av uppdrags
relationcn. Successivt erhåller emellertid nämnden ett allt fastare grepp 
om förutsättningarna för en prospekteringsverksan1het i enlighet med 
nfönndens målsättning. Såsom nämnden även framhöll i anslagsfram
stlillningen för innevarande budgetår, bör prospekteringsinsatserna kon
centreras och inriktas på slutvärdering av fyndigheter från kommersiell 
synpunkt utan att den långsiktiga prospekteringsverksamheten eftersätts. 

Nämnden påpekar att prospektering är en verksamhet som utgörs av 
en följd av aktiviteter, fördelade över en relativt lång tidsrymd. Vissa av 
dessa aktiviteter är dyrare än andra. I den nu pågående prospekterings
processen förskjuts - vid oföriindrad ambitionsnivå - tyngdpunkten 
mot ökad borrningsaktivitet, vilken är relativt dyrbar i jämförelse med 
kostnaderna för övrig prospekteringsverksamhet av mer inledande ka
raktär. 

Nämnden beräknar för budgetåret 1976177 sammanlagt 26.9 milj. kr. 
för prospekteringsuppdrag till SGU. Till detta belopp skall läggas utgif
ter för inmutningar med 1,8 milj. kr., varför sammanlagt 28,7 milj. kr. 

erfordras för prospektering, dvs. en ökning med drygt 8 milj. kr. jtimfört 
med motsvarande anslagspost innevarande budgetår. Av denna ökning 

är emellertid enligt nämnden endast 0,5 milj. kr. uttryck för en höjd am
bitionsnivå. Resten är en följd av taxehöjningar vid SGU. ökad borr
ningsverksamhet i syfte att fa till stånd en snabbare utv~irdering av på
träffade fyndigheter samt ökade inmutningskostnader enligt den nya 
gruvkungörelsen (1974: 344). 

7. Verksamheten inom norra Norrbotten har innevarande år koneen-
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trerats till vissa särskilt intressanta objekt. För budgetåret 1976/77 förut

ses en verksamhet av ungefär samma omfattning. 

8. Inom vissa angivna områden i södra Norrbotten planeras en inten

sifierad borrningsverksamhet med syfte att relativt snabbt få kännedom 

om den ekonomiska potentialen i områdena. Verksamheten planeras bli 

utökad i jämförelse med den under innevarande budgetår. 

9. Sedan vissa malmindikationer har påträffats inom Västerbotten 

avser nämnden att utöka verksamheten jämfört med innevarande bud

getår. Prospekteringen är nu inne i ett skede, där det fordras dyrare 

prospekteringsmetoder för att arbeta vidare på de uppslag som före

ligger. 

10. I jämförelse med innevarande budgetår beräknas en nedskärning 

ske av prospekteringen inom fjällkedjan. 

11. Den koncentration av nickelprospekteringen som har inletts inne

varande budgetår avses fortsätta. Intensifierade borrningar planeras vid 

förekomster inom Västerbotten, så att underlag kan erhållas för en tek

nisk-ekonomisk utvärdering av dessa (jfr under 16 i det följande). Sö

kande efter nya fyndigheter avses minska något till förmån för den 

verksamhet som är av fyndighetsundersökande karaktär. Verksamheten 

som helhet avses bli utökad jämfört med innevarande budgetår. 

12. Prospektering av översiktlig karaktär inleddes innevarande bud

getår i Mellansvcrige. Nu krävs mer detaljerade undersökningar, vilka 

är mer kostnadskrävande. 

13. Verksamhetsområdet Järnmalmsprospektering innebär samman
ställning av rapporter över den järnmalmsinventering som bedrevs av 
SGU i Norrbotten under 1960- och början av 1970-talen. Efter vissa 
kompletterande undersökningar beräknas järnmalmsinventeringcn vara 

avslutad under budgetåret 1976/77. 
14. Flygmätningar har genomförts av SGU under en följd av år. Ef

tersom dessa flygmätningar genomförs i syfte att få fram långsiktigt un
derlag för såväl prospektering som kartering och under varje säsong är 

koncentrerade till några få begränsade områden i landet är det enligt 

nämnden ogörligt att hänföra kostnaderna till något av verksamhetsom

rådena 7-13. Nämnden begär att hälften av kostnaderna för s. k. 
RAMA-mätningar i Västerbotten skall anvisas under detta anslag, me

dan andra hälften äskas av SGU under anslaget Sveriges geologiska un

dersökning: Prospektering m. m. (jfr s. 109). Förslaget innebär en ned

skärning av SGU:s flygmätningar för nämndens räkning. 

15. Den beräknade nominella ökningen av utgifterna för inmutningar 

med 1 milj. kr. skall ses mot bakgrund av att nämnden numera beräknar 

inmutningskostnaderna för innevarande budgetår till 2 050 000 kr. I 

jämförelse härmed beräknas inmutningskostnaderna under budgetåret 

1976/77 sjunka med 250 000 kr. till l,8 milj. kr. 
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111 övrig verksamhet 

16. Medlen är avsedda främst för utredningar av teknisk-ekonomisk 
art om brytvärdheten av påträffade fyndigheter som underlag för bl. a. 
förhandlingar om upplåtelser. Nämnden räknar med att under budget
året 1976177 behöva initiera sådana undersökningar framför allt beträf

fande nickel. 
17. Staten skall enligt den nya gruvlagen (1974: 342), om den inte se

nast vid utmålsläggning avstått från kronoandelen, ersätta inmutaren 
med hälften av dennes utgifter för viss intrångsersättning till markägare 
m. m. och inmutarens utgifter för utmålsförrättningen. Nämnden beräk
nar att minst 175 000 kr. behövs för detta ändamål. 

18. Medlen avser dels försvarsavgifter och ersättningar till nämndens 
ledamöter, dels ersättningar till extern expertis. Särskilt märks behovet 
av experter för analys av olika former av upplåtelseavtal. 

19. Representationskostnader i samband med förhandlingar och 
överläggningar med företrädare för gruvföretag. 

20. Mervärdeskatt på gruvarrenden. ökning beror på att äldre skatte

fria kontrakt upphört att gälla och att nya skattepliktiga kontrakt kom
mit till. 

21. Beräkning på grundval av förväntade arrendeinkomster. 

Remissyttranden 

överstyrelsen för ekonomiskt f ÖrS\'ar betonar att nämndens prospek

tering är av stor betydelse för Sveriges försörjningsberedskap, eftersom 
den kan leda till ett minskat importberoende av metaller. Särskilt önsk
värt är enligt överstyrelsen att de planerade undersökningarna av bryt
värdheten hos vissa nickelförekomster i Västerbotten fullföljs. 

Minera/politiska utredningen omtalar att den ännu inte har påbörjat 
sin egentliga behandling av de mineralpolitiska aspekterna i sitt utred
ningsuppdrag. Med hänsyn till nämndens uppgifter i egenskap av förval
tare av statens gruvegendom är det enligt utredningen angeläget att ta 
fram underlag för nämndens ställningstagande till prospcktcringsverk
samhetens totala omfattning och inriktning. Utredningen kommer för 
sin del att från principiella utgångspunkter beröra dessa frågor, men 

detta hindrar enligt utredningen inte att nämnden själv fördjupar sina 
hittillsvarande analyser av dessa problem. Resultatet av nämndens 

överväganden kan lämpligen ligga till grund för utredningens egna be
dömningar. Utredningen delar nämndens uppfattning att prospekte

ringsinsatserna bör koncentreras och inriktas på slutvärdering från kom
mersiell synpunkt. Detta måste enligt utredningen rimligen leda till 
högre kostnader för brytvärdhetsundersökningar. 
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Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

53 787 000 kr. 
Utgifterna för Adakcntreprenaden har jag beräknat till 22 275 000 kr. 

Jag vill i detta sammanhang crinra om att jag i statsverkspropositionen 
1973 (prop. 1973: 1 bil. 15, s. 48) anmälde att den tidpunkt närmade sig 
då bryningen i Adakgruvorna inte längre kunde upprätthållas på grund 
av brist på malm. Sedan budgetåret 1973/74 har prospektering utförts 
inom området i syfte att finna brytvärda crsättningsmalmer. Prospekte
ringen, som fortfarande pågår, har dock hittills inte gett positivt resul
tat. Nämnden för statens gruvegendom har anmält, att förutsättningar 
för fortsatt gruvdrift f. n. föreligger t. o. m. år 1978, men att verksam
heten fr. o. m. innevarande budgetår fram till denna tidpunkt kan befa

ras medföra underskott för staten i storleksordningen 35 milj. kr. Sam
tidigt bör framhållas att driften vid Adakfältet m. m. sedan början av 
1940-talet har lämnat ett totalt överskott t. o. m. budgetåret 1974175 av 
drygt 100 milj. kr. 

Enligt vad jag har inhämtat planerar nämnden en successiv ned

trappning av brytningen så att den upphör år 1978. 
Med hänsyn till sysselsättningsaspekterna, men även vikten av att ta 

till vara den malm som fortfarande finns kvar, anser jag nämndens plane
ring v~ilmotiverad. Jag räknar dock med att nämnden tar till vara varje 
möjlighet att minska underskottet utan att äventyra sysselsättningen 

inom området. För att utreda de omställningsproblem som kan uppstå i 
samband med en nedläggning av gruvdriften i Adakfältet har jag i no
vember J 975 med stöd av regeringens bemyndigande tillkallat särskilda 
sakkunniga som skall redovisa en första rapport om resultatet av sitt 
arbete senast den 1 september 1976. En huvuduppgift för de sakkun
niga är att inventera möjligheterna att finna annan sysselsättning i re
gionen i sådan utsträckning att det befarade underskottet på Adak
entreprenaden kan reduceras. Erforderliga medel för de sakkunnigas 
arbete bör ställas till förfogande av staten och Boliden AB gemensamt. 

Jag har därför räknat med ett ökat medelsbchov för förvaltnings- och 

utrcdningskostnader ( 4). 
rr. 0. m. innevarande budgetår bestrids utgifterna för statens malm

prospektcring, med undantag av prospektering efter uran, från detta 

anslag. Jag beräknar för detta ändamål 25 887 000 kr. I likhet med 
nämnden anser jag det härvid angeläget att prospckteringsinsatserna i 

så stor utsträckning som möjligt koncentreras och inriktas på slutvär
dering av fyndigheter från kommersiell synpunkt. Detta bör kunna ske 
utan att den nödvändiga långsiktiga prospekteringsverksamheten efter
sätts. För att möjliggöra en koncentrerad prospekteringsinsats har jag 

vid min medelsbcräkning beaktat bl. a. angelägenheten av ökade borr

n ingsinsatser. 
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Jag har tidigare redogjort för förhållandena mellan nämnden och 
SGU och de krav som uppdragsverksamhcten ställer på SGU (jfr s. 113). 
En fungerande uppdragsrelation ställer givetvis också krav på nämn
den. Vid min anmälan av anslaget Statens industriverk, Förvaltnings
kostnader har jag (s. 42) beräknat medel för en förstärkning av nämn
dens kanslifunktion. Denna förstärkning räknar jag med kommer att 
ge förbättrade möjligheter för nämnden att avgränsa olika verksam
hetsområden för sin prospektering och att avväga behovet av insatser 
mellan dem. 

För nämndens övriga verksamhet beräknar jag 5 625 000 kr. Härvid 
har jag, mot bakgrund av önskvärdheten av ett ökat kommersiellt inslag 
i nämndens malmletningsverksamhct, räknat med bl. a. 640 000 kr. för 
ökade kostnader för brytvärdhetsundcrsökningar, främst av nickelföre
komster (16). Vidare beräknar jag ytterligare 85 000 kr. för förvaltnings
och utredningskostnadcr (18). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens gruvegedom för budgetåret 1976177 anvisa ett för

slagsanslag av 53 787 000 kr. 
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D. ENERGIHUSHÅLLNING 

Utgångspunkter för energihushållningen 

De riktlinjer för energihushållning m. m. som riksdagen fattade beslut 
om i maj 1975 (prop. 1975: 30, NU 1975: 30, rskr 1975: 202), innebär 
bl. a. att möjligheten att dämpa ökningen av energiförbrukningen till i 
genomsnitt 2 % per år under perioden 1973-1985 allvarligt skall prö

vas, liksom möjligheten att från omkring år 1990 hålla förbrukningen på 
oförändrad nivå. Inom denna ram förutses att den årliga ökningstakten 
för elenergi blir betydligt högre än för bränsle, eller ca 6 % . 

Den totala förbrukningen av primärenergi i Sverige har beräknats till 
540 TWhl år 1985 jämfört med 411 TWh år 1975. Den beräknade för
delningen år 1985 mellan olika energislag framgår av följande tabell. 

Energitillförsel Mtoe' TWh % 

Oljeprodukter 28 324 60 
Kol, koks 4 50 9 
Lutar, ved 3 37 7 
Vattenkraft 66 12 
Kärnkraft 63 12 
Energiförbrukning 540 100 

' 1 Mtoe = 1 milj. ton oljeekvivalenter; omräkningstal för att ange olika 
energisslag i samma mått. 

Oljeförbrukningen för elproduktion beräknas till 4,2 Mtoe (50 TWh). 

Elförbrukningen uppgick år 1975 till ca 82 TWh. Behovet av elenergi 
år 1985 har beräknats till 159 TWh, inkl. överföringsförluster. En av 
energipolitikens viktigare uppgifter är att trygga elförsörjningen under 
tiden fram till år 1985. 

Följande bedömning har gjorts av sammansättningen av elproduktio
nen år 1985 under normala driftbetingelser. 

TWh 

Vattenkraft 
Kärnkraft 
Industriellt mottryck 
Kraftvärme (mottryck) 
Övrig värmekraft 

Produktion i 
befintliga eller 
nu beslutade 
anläggningar 

61 
53 
3,5 
8,5 
7 

133 

Produktion i 
tillkommande 
anläggningar 

5 
10 
4,5 
6,5 

26 

1 1 TWh (terawattimme) = 1 miljard kilowattimmar 

Totalt 

66 
63 
8 

15 
7 

159 
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Genom riksdagsbeslutet våren 1975 har energipolitiken i hög grad in
riktas på en planmässig energihushållning med bl. a. åtgärder för energi
besparingar, satsning på forskning och utveckling, ett ökat samhälleligt 
inflytande över försörjningen med olja och andra bränslen, utbyggnad 
av elproduktionen och ökat samarbete med andra länder, både bilateralt 
och i olika internationella organisationer. 

Det fortsatta planerings- och utredningsarbetet på energiområdet in
riktas förutom på att följa upp riksdagsbeslutet från våren 1975 på att ta 
fram underlag för beslut år 1978 om hur energiförsörjningen skall 
tryggas för återstoden av 1980-talet. Ar 1978 kan effekterna av olika 
sparåtgärder börja avläsas. Vidare skall innan dess vissa nu pågående ut
redningar ha avlämnat sina betänkanden. Ytterligare material kommer 
om några år att finnas om effekterna av det pågående forsknings- och 
utvecklingsprogrammet och om driften av kärnkraftverken. 

Statens industriverk har på uppdrag av 1975 års långtidsutredning 

gjort en bedömning av energiförsörjningen under perioden 1975-1980. 
Rapporten (SOU 1975: 96) Energiförsörjningen 1975-1980 refereras 
i betänkandet (SOU 1975: 89) Långtidsutredningen 1975. 

I rapporten redovisas bl. a. en beräkning av den totala energiförbruk
ningen åren 1975 och 1980 och fördelningen av tillförseln på olika ener
gislag. Analysen av den framtida energiefterfrågan grundas på samma 
förutsättningar som långtidsutredningen har tillämpat. Prognosen inne
fattar tre olika alternativ för den ekonomiska utvecklingen, nämligen 
en ökning av den privata konsumtionen med resp. 3 % , 2 % och 2 % 

med samtidig arbetstidsförkortning av 2 1/2 timmar per vecka. 
På regeringens uppdrag har även energisparkommitten gjort en beräk

ning av energiförbrukningen under år 1975 och en bedömning av ut
vecklingen under år 1976. Industriverkets och en energisparkommittens 
bedömningar (i TWh) framgår av följande tabell. 

Förbrukningskategori 1975 1976 1980 Industriverket 
Industri- Energi-
verket spar- Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

kommit-
ten 

Industri 159 155 207 200 198 
Samfärdsel 80 84 91 90 89 
Övrigt 156 165 166 166 166 
Total slutlig förbrukning 395 404 464 456 453 
Omvandlingsförluster 22 15 20 19 18 
Totalt tillförd energi 417 1 419 484 475 471 

1 Enligt en senare bedömning, som industriverket har gjort i november 1975, 
kommer förbrukningen år 1975 att stanna vid drygt 411 TWh. Skillnaden beror 
främst på mindre produktion i oljckondensverk och större produktion i kärnkraft
verk, vilket med de beräkningsgrunder som används ger lägre omvandlingsför
förluster och därmed lägre bruttoförbrukning. 

Industriverket beräknar, att energiförbrukningen år 1975 skulle ha 
uppgått till ca 438 TWh, varav ca 28 TWh i omvandlingsförluster om 
det hade varit ett "normalt" år från klimat- och konjunktursynpunkt. 
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Industriverket framhåller i en kommentar vissa faktorer som f. n. för
svårar möjligheterna att bedöma utvecklingen på längre· sikt inom ener

giområdet. Effekterna av den kraftiga prishöjningen på oljeprodukter 

och av de vidtagna besparingsåtgärderna kan i detta skede inte säkert· 

bedömas. En väsentligt säkrare bedömningsgrund kan inte heller erhål

las förrän om något eller några år. Vidare framhålls konjunkturavmatt

ningen under år 1975 som har påverkat förbrukningsutvecklingen. Det i 
vissa avseenden bristfälliga statistiska underlaget bidrar oeksä till osä

kerheten. De beräkningar som har gjorts måste enligt industriverket ses 

mot denna bakgrund. 

Med utgångspunkt från ett "normalt" år 1975 har långtidsutred

ningen beräknat tillväxttakten i den slutliga energianvändningen såsom 

framgår av följande tabell. 

Andel Årlig procentuell förändring 
i ~~-~ 
1975 1955- 1965- 1970- 1975-1980 

1965 1970 1975 
Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 

Industri 40 4,8 3,8 2,6 3,5 2,8 2,6 
Samfärdsel 20 5,2 5,0 2,0 2,5. 2,3 2,1 
Övrigt 40 5,3 4,7 1,5 1,2 1,2 1,2 
Total slutlig 
förbrukning 100 5,1 4,4 2,1 2,5 2,1 2,0 

Anm. l tabellen beskrivs genomgående utvecklingen förhållande till ett 
"normalår" 1975. 

Tillförseln av energi beräknas av industriverket få följande fördelning · 
(i TWh). 

1975 1980 

Alt. I Alt. 2 Alt. 3 

Olja 295 314 309 305 
(därav för elpro-
duktion) (24) (21) (20) (18) 
Kol, koks 17 30 29 29 
Lutar, ved, avfall 36 38 37 37 
Vattenkraft 60 63 63 63 
Kärnkraft 8 39 37 37 
Nettoimport av el 1 

Totalt tillförd energi 417 1 484 475 471 
(därav elenergi) 82 114 112 I 11 

1 Se not till tabell föregående sida. 

Som framgår av tabellen beräknas i samtliga tre alternativ för år 1980 
oljans andel av energiförsörjningen minska till ca 65 % från ca 70 % år 

1975. För elenergin anges en ökande andel från ca 20 % till ca 24 %. 
Kärnkraftens andel av elförsörjningen kommer att stiga från knappt 
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10 % år 1975 till ca en tredjedel år 1980. Den årliga ökningstakten un

der femårsperioden för elförbrukningen varierar mellan 6,3 och 6,8 % i 

de tre alternativen. 

Mot bakgrund av här lämnade .beräkningar av konsumtionsutveck

lingen och behovet av ytterligare energi redovisas i det följande hur pla

neringen på energiområdet har byggts ut; vilka åtgärder som vidtas för 

att begränsa energianvändningen och trygga energiförsörjningen samt 

hur 1975 ars energipolitiska beslut följs upp och hur underlaget förbätt

ras och kompletteras för det energipolitiska beslut som avses bli fattat ar 

1978. 

En rcdogörehc för energiforskningsprogrammet lämnas under ansla

get Encrgiforskning. 

Energiam·ändning 

En utbyggd energiplanering med slirskild inriktning på åtgärder för 

att begränsa energianvändningen liksom det förlindrade marknadsläget 

beträffande oljeprodukter ställer krav på en förbättrad energistatistik. 

Statistiska centralbyrån har i juni 1975 fått i uppdrag att föreslå åtgär

der för att förbättra energistatistiken. Centralbyrån har redovisat sitt 

förslag i rapporten Förbättrad energistatistik. 

Rapporten innehåller förslag till utvidgning av energistatistiken på en 

rad områden. Bl. a. föreslås förbättring av energistatistiken för jord

brukssektorn. utvidgning av bränslestatistiken, ny statistik för att få ett 

bättre bedömningsunderlag när det gäller uppvärmning av bostäder och 

lokaler samt en undersökning av hushållens energiförbrukning. 

Förslaget har rcmissbehandlats och behovet av förbättrad energistatis

tik understryks av samtliga remissinstanser. 

Mot denna bakgrund har chefon för finansdepartementet tidigare 

denna dag tagit upp medel för förbättring av energistatistiken avseende 

framför allt underlag beträffande förbrukningen av hr1insle inom indust

rin och för uppvärmning, kvartalsvis redovisning av energibalanser och 

en snabbare redovisning av statistiken. Härutöver har 'medel berliknats 

för statistik över hushållens energiutnyttjande. 
E11ergisparko111111itt1;11 (l 1974: 05), som tillkallades hösten 1974 för 

att svara för planeringen av och biträda vid genomförandet av enener

gisparkampanj vintern 1974-1975 överlämnade i maj I 975 en rapport 

med redogörelse för kampanjen. Kommitten har genom tilläggsdirektiv i 

juni 1975 fått sitt uppdrag utvidgat och förllingt för att kunna samord

na och stödja myndigheternas infnrmationsinsatser och vid behov pla

nera och genomföra egna informationsåtgärdcr under i första hand vin

tern 1975--1976. 

Kommitten har hösten 1975 fått i uppdrag även att i samråd med in

dustriverket fortlöpande följa konsumtionsutvecklingen och, när så är 

motiverat, offentligt redovisa sina bedömningar, Kommitten skall vidare 

9 Riksdagen 1975176. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 15 
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till den 1 april 1976 undersöka förutsättningarna för införande av en 
mera regelbunden inspektion av cldningsanläggningar. 

Energisparkommitten har likaså fått i uppdrag att till den 1 februari 
1976 undersöka förutsättningarna för att under ickekrisförhållanden på 
vissa områden införa direkta restriktioner eller förbud.mot vissa slag av 

energianvändning. Konimitten skall därvid särskilt värdera och prioritera 
tänkbara restriktioner efter dels deras konsekvenser för olika konsu
mentkategorier, dels deras effekt på den samlade energikonsumtionstill

växten. Bedömningar skall göras även av effekten på produktion och 
sysselsättning. En utgångspunkt skall vara att besparingseffekterna skall 

stå i rimlig proportion till insatta resurser. En arbetsgrupp har tillsatts 

inom regeringskansliet för att utarbeta förslag till en särskild lagstift
ning för att om behov uppstår kunna genomföra restriktioner av detta 

slag. Arbetsgruppen skall vidare föreslå former för administration och 
kontroll av eventuella restriktioner. 

Regeringen har vidare i oktober 1975 uppdragit åt konsumentverket 
att belysa sambandet mellan den privata konsumtionens sammansättning 

och energiförbrukningen i samhället. I uppdraget ingår undersökningar 
av hur olika sätt för hushållen att tillfredsställa sina behov påverkar 

energiförbrukningen. Härvid kommer frågor om produkters utformning, 
livslängd, skötsel och användning att aktualiseras. Bl. a. skall verket 
undersöka om obligatorisk energideklaration av hushållsapparater bö.r 

införas i Sverige. Verket skall före utgången av oktober 1976 lämna en 
rapport med redovisning av arbetet och eventuella förslag· till fortsatta 
åtgärder på området. 

Statens industriverk har enligt riktlinjerna i prop. 1975: 30 det över
gripande ansvaret för en intensifierad kursverksamlzet på energiområdet. 

När det gäller lokaluppvärmning ombesörjs utbildningen av olika kurs
arrangörer. SIFU-enhcten vid industriverket bedriver exempelvis ett fler
tal kurser inom områdena ventilation, drift av värmecentraler m. m. 
Kommunförbundet driver också vissa kurser om energihushållning för 
driftpersonal vid kommunala byggnader och anläggningar. 

När det gäller kursverksamhet rörande processinriktade frågor håller 
industriverket på med att kartlägga och planera för angelägna behovs
områden, bl. a. i anslutning till verkets utredningsarbetc angående ener

giförbrukningen i vissa branscher. 
Planering för att starta en energirådgiv11i11g inriktad främst på mindre 

och medelstora företag pågår inom företagareföreningarna. 

Statens råd för byggnadsforskning bedriver f. ri. en omfattande verk
samhet med kostnadsfria informationsträffar angående intrimning av 

värmepannor. 
Regeringen har i maj 1975 uppdragit åt statens industriverk att stu

dera dels energianvändningen inom järn- och stålindustrin samt massa
och pappersindustrin, dels möjligheterna: att ta tillvara spillvärme från 
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industriella processer för värmedistribution och bygga ut produktionen 
av mottryckskraft. På grundval av dessa studier skall industi-ivcrket 
ange typ och omfattning av åtgärder, som eventuellt kan behöva vidtas 

för att uppnå det i prop. 1975: 30 angivna målet om ytterligare 11 TWh 
mottryckskraft år 1985 samt i övrigt uppnå de sparmål beträffande in
dustrin som framgår av propositionen. Verket skall redovisa resultatet 

av arbetet senast den 1 juni 1976. 
Regeringen har vidare uppdragit åt industriverket att inleda kontinuer

lig undersökningsverksamhet omfattande all industriell energianvändning. 

Vidare har regeringen i juni 1975 tillsatt en utredning (I 1975: 03) om 
kommunal energiplanering. Denna skall närmare utreda omfattning, in
riktning och genomförande av kommunala energiplaner samt föreslå be

hövlig lagstiftning i ämnet. 
I utredningens direktiv framhålls att vid energiplaneringen kraven på 

energi för olika användningsområden och valet mellan olika energifor
mer måste bedömas i ett sammanhang för att åstadkomma en god energi
hushållning. Därvid måste också andra relevanta faktorer som miljö

effekter, försörjningsberedskap och markanspråk beaktas. 
I energiplan bör anges bl. a. fördelningen i huvuddrag inom kommu

nen av olika energiformer och hur energitillförseln skall ordnas antingen 
produktion inom kommunen eller leveranser utifrån väljs som lösning. 
De beräknade behoven av energi i olika former bör framgå av planen. 

De grundläggande reglerna för energiplaneringen skall enligt direkt i-· 
ven anges i lag. De närmare riktlinjer för planeringen som behövs därut

över utfärdas i en form som gör det möjligt att löpande anpassa dem till 
vunna erfarenheter av verksamheten och till ändrade omständigheter 
som exempelvis nya tekniska metoder. Allmänt bör gälla att kraven på 
planeringsinsatser hålls inom ramen för kommunernas resurser. 

Riktlinjerna bör vara utformade så att betydande hänsyn kan tas till 
skiftande lokala förhållanden vid upprättandet av energiplanerna. De 
bör vidare utformas så att de främjar anpassningen av den lokala ener
giplaneringen till den övergripande energipolitiken. I ett inledande 
~kede bör minimikraven på planerna inte ställas högre än som kan an
ses lämpligt med hänsyn till att verksamheten är ny. 

Utredningen skall vidare överväga om - vid sidan av energiplane
ringen - krav på koncession bör införas för anläggande och drift av 

fjärrvärmenät i likhet med vad som gäller för cldistributionen. Även 
frågan om att införa koncessionsplikt för alla anläggningar av väsentlig 

betydelse för energiförsörjningcn skall prövas av utredningen. 
Utredningen väntas lägga fram resultaten av sitt arbete under år 1976. 
Riksdagen har beslutat om höjning av energiskatterna (prop. 1975: 92, 

SkU 1975: 25, rskr 1975: 126). Dessa höjningar infördes vid halv
årsskiftet 1975. I oktober 1975 har en utredning (Fi 1975: 07) tillsatts 
för att se över energibeskattningen. 
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Utredningens primära uppgift är att, med utgångspunkt i att energi

beskattningen liksom nu skall vara av generell karaktär, undersöka möj

ligheterna att utnyttja energibeskattningen som ett energipolitiskt spar

och styrinstrument och lägga fram förslag härom. 

Utredningen är därvid oförhindrad att behandla frågan om den ned

sättning av allmän energiskatt som gäller, bl. a. i fråga om industriell 

tillverkning med mera betydande bränsle- och energikostnader, samt 

nedsättning av energiskatt när energihushållningsskäl motiverar detta 

som ett led i strävandena att underlätta införandet av nya organiska 

bränslen på den svenska marknaden. 

Utredningen skall därutöver pröva om det finns skäl och förutsätt

ningar för att beträffande elkraften förlägga skattskyldigheten i ett tidi

gare led, t. ex. redan i produktionsledet. Vid denna prövning skall även 

beaktas om vinster i energibesparande syfte kan erhållas vid en över

gång från kollektiv till individuell debitering av avgifter för elkraft och 

värme som förbrukas i hushåll. 

Efterfrågan är stor på statsbidrag och lån till energibesparande åtgär

der i bostäder, industrier m. m. På grund härav och i syfte att skapa för

utsättningar för ökad sysselsättning har i prop. 1975176: 25 (s. 60 och 

68) tagits upp sammanlagt ytterligare 200 milj. kr. på tilläggsbudget I 

för innevarande budgetår för sådant stöd, varav 50 milj. kr. för bidrag 

till näringslivet och resten till bostäder. Tidigare har riksdagen anslagit 

sammanlagt 824 milj. kr. för energisparstöd, varav drygt 600 milj. kr. 

till bostäder. 
Flera ändringar beträffande omfattning och inriktning av energispar

stödet har gjorts som resultat av riksdagens energipolitiska beslut våren 

1975. Vad gäller näringslivet utgår således numera bidrag såväl till 

byggnader som till åtgärder i industriella processer, till vissa prototyper 
och demonstrationsanläggningar och till vissa anläggningar för energi

produktion. 
I syfte att stimulera fastighetsägare att ansluta sina fastigheter till 

kollekth• värmeanläggning har reglerna för erhållande av bostadslån 

ändrats. En förutsättning för att lån skall erhållas för om- eller tillbygg

nad är numera att huset ansluts till fjärrvärmeanläggning eller annan 

kollektiv värmeanläggning om sådan anslutning är möjlig och särskilda 

skäl inte föreligger däremot. En annan ny förutsättning för bostadslån 

är att huset förses med anordningar, som gör det möjligt att för varje 

lägenhet mäta och debitera leveranser av varmvatten, el och gas särskilt. 

Vissa undantagsmöjligheter föreligger dock. 

Vidare har 9 § byggnadsstadgan (1959: 612) kompletterats med en be

stämmelse om att vid planläggning hänsyn skall tas till hushållningen 

med energi. 
Genom en ny paragraf, 44 a §, och ändring av 48 a § i byggnadsstad-
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gan har krav uppställts på att byggnad skall utföras så att den möjliggör 

god värmehushållning. Förslag till närmare föreskrifter och anvisningar 
med anledning av dessa nya bestämmelser har kommit in till bostads

departemcntet från planverket och bereds f. n. inom detta departement. 

För att bättre kunna bedöma och planera industrins energianvänd

ning har statsmakterna beslutat utvidga bestämmelsen i 136 a § bygg

nadslagen (1947: 385) om lokaliseringsprövning av industriell eller lik
nande verksamhet till att omfatta även prövning från energihushållnings

synpunkt. Prövningen skall härvid avse såväl valet av plats som själva 

tillkomsten av den aktuella verksamheten. Ändringen trädde i kraft den 

1 juli 1975. 

De industribranscher som är generellt underkastade prövning från 

cnergihushållningssynpunkt enligt 136 a § byggnadslagen, bl. a. järn-, 

stål- och metallindustri, pappers- och massaindustri, cementindustri, 

petrokemisk och viss annan kemisk industri, svarar för ca tre fjärdede

lar av industrins totala energiförbrukning. 

Bränsleförsörjning 

Efterfrågan på den internationella oljemarknaden under år 1975 har 

präglats av konjunkturnedgången i de stora konsumentländerna. Olje

förbruk11inge11 inom OECD-området har legat på en något lägre nivå än 

under år 1974. En betydande överskottskapacitet finns nu såväl i fråga 

om råoljeproduktion som inom övriga led av oljeindustrin. Trots detta 

har producentländerna inom Organisation of Petroleum Exporting 

Countries (OPEC) lyckats vidmakthålla den prisnivå på olja som nåddes 

under oljekrisen 1973-1974. Genom ett beslut av OPEC höjdes råol

jepriset med ca 10 % från den I oktober 1975 med det uttalade syftet 
att ge medlemsländerna kompensation för prishöjningar på importen 
ir[m industriländerna. Enligt beslutet skall den nya prisnivån gälla 
t. o. m. utgången av juni .1976. 

För år 1976 väntas en viss uppgång i OECD-ländernas oljeförbruk

ning i samband med att den internationella konjunkturen förbättras. Im
porten från OPEC-länderna väntas också öka, fast i mindre grad, be

roende på en ökad produktion inom OECD. Nordsjön kommer under 

året att ge betydande tillskott till Västeuropas oljeförsörjning. 

Även för Sveriges del väntas oljeförbrukningen under år 1976 komma 

att öka något, dock utan att nå upp till 1973 års nivå. Såvitt i dag kan 

bedömas, kommer det svenska behovet av råolja och raffinerade pro

dukter att kunna tillgodoses utan svårighet under hela året. 

I enlighet med de allmänna riktlinjer som fastställdes våren 1975 har 

statens engagemang inom olika led av oljehanteringen ökat. Diskussio-
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ner har förts på regeringsnivå med ett antal oljeproducerande länder, 

bl. a. Mexico, Norge och Storbritannien, i syfte att skapa förutsättningar 

för en tryggare oljeförsörjning . på lång sikt. Ett statligt oljebolag, 

Svenska Petroleum AB, har bildats inom Statsföretagsgruppen. Bolaget 

förhandlar f. n. om förvärv av råolja från fyndigheter i den brittiska 

delen av Nordsjön. Parallellt med arbetet på.råoljesidan pågår uppbygg

nad av bolagets marknadsföting i Sverige, främst inom den statliga sek
torn. 

Projekteringen av ett statligt raffinaderi vid Brofjorden drivs vidare 

med sikte på redovisning i början av år 1976. Diskussioner förs med 

olika oljeföretag om samarbete beträffande såväl raffinering som andra 

led av verksamheten. 

De båda halvstatliga prospekteringsföretagen Oljeprospektering AB 

(OPAB) och Petroswede AB har under året intensifierat sin verksamhet. 

OPAB har vid borrningar på land på den södra delen av Gotland gjort 

ett antal små oljefynd. Detta har gett värdefulla erfare~heter för de borr

ningar i havsområdet öster om Gotland som planeras ske sommaren 

1976. Den ekonomiska ramen för verksamheten har höjts från 150 till 

ca 170 milj. kr. 

Petroswede AB bedriver prospektering i Egypten och Tunisien, och 

ett antal andra projekt förbereds. Bolaget har nyligen :fått norska· rege

ringens tillstånd att förvärva rättigheter i vissa koncessioner i södra 

Nordsjön. 

Förslag rörande vissa riktlinjer för den statliga oljepolitiken avses bli 

framlagda i särskild proposition våren 1976. 
Arbetet med att undersöka möjligheterna att införa naturgas i Sverige 

har fortsatt. Kontakter har ägt rum med flera tänkbara Ieverantörslän
der, bl. a. Algeriet, Iran och Sovjetunionen. Inom ramen för Nordiska 
ministerrådet har vissa preliminära studier utförts rörande överföring a:v 
naturgas från fyndigheter i den norska delen av Nordsjön till Danmark 

och Sverige. 
Dessa kontakter och studier har inte avsatt några konkreta resultat, 

och utsikterna för att introducera naturgas i Sverige är alltjämt mycket 

osäkra. På förslag av den statliga naturgasdelegationen (l 1973: 03) har 

överläggningar inletts om förutsättningarna för att bilda ett bolag med 

ansvar för att bearbeta de projekt i fråga om naturgasimport från olika 

håll som kan komma att bli aktuella. · 
Frågan om de kommunala stadsgasverkens framtid har tagits upp mot 

bakgrund av de stora förlusterna i verksamheten under de senaste åren. 

De berörda kommunerna har begärt statligt stöd med hänvisning bl. a. 

till stadsgasverkens betydelse vid ett införande av naturgas. En arbets

grupp med företrädare för olika berörda intressen studerar frågan. 
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I ett särskilt avsnitt i det följande redovisas en skrivelse från Svensk 

Kärnbränsleförsörjning AB med redogörelse för försörjningsläget be

träffande kärnbränsle. 

I redogörelsen hänvisas till utredningen (I 1972: 08) om radioaktivt 

avfall, A k a-u tre d n i n g e n. Utredningen har till uppgift att bl. a. 

bedöma behovet av nationellt forsknings- och utvecklingsarbete rörande 

behandling och förvaring av radioaktivt avfall, vilka krav som bör stäl

las på lagringsplats och förutsättningarna för en samlokalisering av hög

aktivt avfall och en upparbetningsanläggning. Utredningen skall också, 

med den angivna förutsättningen att det skall ankomma på staten att 

ombesörja slutlig förvaring av radioaktivt avfall, överväga organisa

tionsfrågor. Utgångspunkten skall vara· att samtliga kostnader beträf- . 

fande radioaktivt avfall från kärnkraftdrift skall bäras·av producenterna 

av kärnkraft. Utredningen väntas slutföra sitt uppdrag under år 1976. 

Aka-utredningen har under arbetets gång uppmärksammat behovet av. 

ett från kärnkraftproducenterna fristående organ med uppgift att inrikta . 

och följa upp pågående och ytterligare erforderligt utvecklingsarbete rö

rande kärnkraftens radioaktiva avfall. Ett sådant organ bör enligt 

utredningen få som en ytterligare uppgift att förstärka Sveriges bered-· 

skap i fråga om lagring av utbränt kärnbränsle. _, 

T enlighet med Akautredningens direktiv har AB Atomenergi till

sammans med Kärnbränslebolaget utarbetat ett förslag till program 

rörande hantering av reaktoravfall och utbränt bränsle. Vidare har 

Kärnbränslebolaget beslutat om en utvecklingsbudget för år 1976 på 

9 milj. kr. att i huvudsak användas till arbeten enligt detta program

förslag. 

Mot denna bakgrund har regeringen tillsatt ett p r o g r a m rå d 

f ö r r a d i o a k t i v t a v f a 11, som t. v. skall ansvara för utveck
lingsarbete rörande radioaktivt avfall och utbränt bränsle i huvudsak 

enligt det tidigare nämnda programförslaget. Riksdagen har i december 

1975 beslutat att ett nytt anslag Åtgärder för hantering av radioaktivt 

avfall m. m., skall föras upp på statsbudgeten (prop. 1975176: 25 bil. 

1 L NU 1975/76: 18, rskr ·1975/76: 135). Anslaget skall tillföras medel 

som ställs till programrådets förfogande av Kärnbränslebolaget. 

Elförsörjning 

Sveriges försörjning med elektrisk energi är alltjämt till större delen 

baserad på inhemska vattenkrafttillgångar. Produktionen av vattenkraft 

under budgetåret 1974175 uppgick till 60 TWh, vilket motsvarar 76,4 % 

av den totala elproduktionen inom landet. I övrigt producerades 5,5 
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TWh t7 % ) i kärnkraftverk, 7 TWh (8,9 %) i fossilcldade mottrycks

verk, 6 TWh (7,6 %) i fossileldade kondenskraftverk och 0,1 TWh 

(0, I '7C) i gasturbiner. Importen uppgick till 6, I TWh och bestod huvud

sakligen av vattenkraft från Norge. Exporten - i första hand till Fin

land - utgjorde 4 TWh exkl. överföringsförluster. 

Den totala förbrukningen av elektrisk energi i landet inkl. samtliga 

överföringsförlustcr uppgick således till 80,7 TWh, vilket innebär en ök

ning med 5,4 % jämfört med förbrukningen budgetåret 1973174. Mot

svarande ökningstal budgetåret 1973174 var 2,4 % och budgetåret 

1972173 7,6 %. 

Från statens vattenfallsverk har jag inhämtat uppgifter om hur Sveri

ges försörjning med elektrisk energi - med beaktande av kravet på le- · 

veranssäkcrhet - kommer att gestalta sig budgetåren 1977178-1983/84 

med hänsyn till den bclastningsökning som förutses och de utbyggnader 

som verket, kommuner och enskilda kraftföretag planerar att genomföra 

under perioden. De energi- och effektbalanser som verket därvid har 

fämnat baserar sig på de allmänna riktlinjer för energihushållning m. m. 

som antogs av riksdagen våren 1975. 

Balanserna, som således utvisar total belastning - förbrukning inkl. 

överföringsförluster -, produktion och installerad maskineffekt samt 

kraftutbytet med de nordiska grannländerna framgår av följande sam

manställningar. 

Energibalanser för hela landet budgetåren 1977/78-1983/84 (i TWhJ 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Prima belastning 98,3 105,4 I 12,9 120,8 129,1 
Fast export 3,7 4,1 3,0 2,4 2~2 

Total förbrukning 102,0 109,5 115,9 123,2 131,3 

Krafttillgång: 
Vattenkraft inkl. import, 

medel är 60,8 61,5 62,5 63,3 63,S 
Värmekraft, medeltill-

gänglighet 69,7 77.S 82,9 89,3 91,2 
Tillfällig värmekraftimport 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 
Brist enligt kriteriet för 

levcranssäkerhet' 

1982/83 1983/84 

137,7 146,5 
2,2 2,2 

139,9 148,7 

64,I 64,2 

101,2 106,5 
4,4 4,4 

' Kriteriet för leveranssäkerhct innebär att summan av 0,8 ,'. vatterikraftproduktionen under mcdelår 
och 0,9 :< värmekraftproduktionen vid medcltillgänglighet skall vara minst lika stor som den totala 
förbrukningen 
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Effektbalanser för hela landet budgetåren 1977/78-1983/84 (i MW') 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 

Prima belastningens 
maximala timeffckt 18 000 19400 20 900 22 400 23 900 

Fast export 250 315 200 25 

Total belastning 18 250 19 715 21100 22425 23 900 

Installerad effekt: 
Vattenkraft inkl. import .13 799 14 183 14 860 15 415 15 548 
Värmekraft 12 571 13 481 14406 15 426 15 546 

Total maskine.lfckt 26370 27 664 29 266 30 841 31 094 

Reserv 8 120 7 949 8 166 8 416 7194 

D:o av primabelastning 45,1 ~~ 41,0 ~·~ 39, I ~/~ 37,6 % 30,1 ~·~ 

1 l MW (megawatt) = I 000 kilowatt 

Som framgår av sammanställningarna är levcranssäkerheten tillfreds

ställande under samtliga redovisade budgetår från såväl energi- som ef

fektsynpunkt. Såvitt nu kan bedömas kommer kraftproduktionssystemet 

under första delen av perioden attt vara överdimensionerat i förhållande 

till den sannolika förbrukningen. Orsaken härtill är dels att planerings

och utbyggnadstiden för kraftproduktionsanläggningar är lång, dels att 

elkonsumtionen inte har ökat i de.n takt som förutsågs när utbyggnads

besluten togs. 

Centrala Driftledningen (CDL) publicerade år 1972 studien Sveriges 

elförsörjning 1975-1990. CDL har gjort en översyn av 1972 års studie 

såvitt gäller tiden fram till år 1985. CDL har kommit fram till att ök

ningen av elförbrukningen under de närmaste tio åren bör kunna be

gdinsas till i genomsnitt 6 % per år, vilket överensstämmer med de av 

statsmakterna beslutade riktlinjerna för energihushållning m. m. l stu
dien har dessutom tagits för givna de utbyggnader av vattenkraft och 

mottrycksbaserad kraftproduktion som har förutsatts enligt nämnda · 

riktlinjer. 

CDL anser det inte möjligt att till år l 985 erhålla nämnvärda tillskott 

av sol- eller vindenergi eller av andra nya former av förnyelsebar elek

trisk energi. Bortsett från vattenkraft och mottryckskraft står därför en

dast kärnkraft och fossileldad kondenskraft .till buds för produktion av 

elektrisk energi. CDL:s studie syftar till att finna en från ekonomisk 

synpunkt optimal avvägning mellan sistnämnda kraftslag. 

K o s t n a d s ö k n in g a r n a v a d g ä 11 e r b r ä n s 1 e n har som 

nämnts varit mycket kraftiga under senare år. Oljepriserna påverkar di

rekt den rörliga produktionskostnaden i oljeeldade kraftverk: Denna har 

således ökat från ca 2 öre/kWh till innemot 7 öre/kWh. Även kärnkraf

tens rörliga produktionskostnader har stigit. CDL räknar f. n. med en 

kostnad av ca 1,5 öre/kWh mot tidigare 0,7 öre/kWh. Härvid har hänc 

1982/83 1983/84 

25 500 27 200 

25 500 27 200 

15 578 15 640 
17 681 18 101 

33 259 33 741 

7 759 6 541 

30,4 ~·~ 24,0 % 
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syn tagits till en nästan trefaldig ökning av priset på natururan samt 
väntade kostnader för _anrikning, upparbetning och avfallshantering. 

I föijande sammanställning redo~isas ~nläggriingskostnader, fasta års
kostnader, rörliga kostnader och totala produktionskostnader för kärn
kraft, oljebaserad kondenskraft och gasturbinkraft enligt CDL-studien. 

Kostnaderna har angetts i. prisnivån jl!li 1975. 

Kärnkraft Oljekondens Gasturbiner 

Aggregatstorlek, MW '2 .'<I 000 2X600 2x70 
Anläggningskostnad·, kr./K W 2 800 I 900 · J900. 
Fast årskostnad, kr./KW, far 370 240 110 
Rörlig kostnad, öre/kWh 1,5 6,5 I 3,5 
Total produktionskostnad 
vid uttnyttjningstiden 
6 000 timmar, öre/kWh 8 10,5 

Vid ett antaget oljepris av 300 kr./ton bör enligt CDL utöver vatten
kraft och mottryckskraft endast kärnkraft komma i fråga för att tillgo
dose ett ökat behov av elektrisk energi. l 000 MW. oljeeldad kondens
kraft jämfört med 1 000 MW kärnkraft ger en merkostnad för _.olja om 

ca 380 milj. kr.lår. 
Riksdagens beslut om riktlinjer. för energihushållningen .?innebär be

träffande vattenkraften att denna fram till år 1985 bör byggas ut föt en 
årlig produktion av ca 5 T\Vh utöver produktionen i befintliga eller lov-: 
givna anläggningar. Detta produktionstillskott hade enligt prop. 1975: 30 

bedömts möjligt att uppnå gcnom-.utbyggnader som ger förhållande
vis små skadeverkningar, i första hand om-, ·till- och vissa · nybygg
nader i de redan hårt ,exploaterade· älvarna.· Vad gäller vattendragen 
i södra Norrland och norra_ Svealand, vilka hade behandlats av den 
s. k. Sehlstedtska utredningen.i betänkandet (SOU 1974: 22) Vattenkraft 
och miljö angavs i propositionen· dels sådana projekt som borde vara 
öppna för prövning i vanlig ordning, dels projekt beträffande. vilka inga· 
beslut om utbyggnad t.v. borde fattas; .Riksdagen beslutade att föra 
ytterligare ett antal projekt till den senare kategorin. Riksdagens ställ

ningstaganden till dessa kommer att aktualiseras först efter det att den 
pågående utredningen (B, 1974: ·01) rörande vattenkraftutbyggnader i 

norra Norrland har redovisat sitt arbete. Det väntas ske i vår. 
Det råder således f. n. betydande osäkerhet om möjligheterna att, så

som har förutsatts i riktlinjerna, öka produktionen av vattenkraft med · 

5 TWh fram till år 1985. Detta har påpekats av vattenfallsverket i sam-.. 
band med anslagsframställningen för budgetåret 1976/77. Industriverket, 
som har yttrat sig över framställningen, ansluter .sig till denna bedöm
ning och framhåller att det kan bli svårt att nå den avsedda produktions
nivån om utbyggnaderna begränsas till de redan ianspråktagna älvarna. 

Av de tretton aggregat som ingår i det nuvarande kärnkraftprogram

met är ett - Oskarshamn 1'--,.- i rutinmässig drift, medan fyra aggregat . 

· .• i 
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- Oskarshamn 2, Ringhals 1 och 2 samt Barsebäck 1 - befinner sig i 
olika stadier av provdrift. De fem aggregaten beräknas under år 1975 ha 
producerat tillsammans ca 8 TWh motsvarande inemot 10 % a"'. landets 
totala elproduktion. 

Fem aggregat är under uppförande, nämligen Barsebäck 2, Ringhals 
3, Forsmark 1, Ringhals 4 och Forsmark 2. De planeras bli tagna i ru
tinmässig drift resp. budgetåren 1977/78, 1977/78, 1978179,.1979/80 och 
1980/81. Vattenfallsverket har i sin anslagsframställningen begärt medel 
för utbyggnad av ett tredje aggregat i Forsmark. Upphandling av detta 

och det tredje aggregatet i Oskarshamnsverket pågår. ldrifttagningen av' 
dessa båda aggregat är planerad till budgetåren 1981/82 (Oskarshamn 3) 
och 1982/83 (Forsmark 3). 

Projektering av ett eventuellt fjärde aggregat i Forsmark pågår. Paral
lellt härmed undersöks i enlighet med riksdagens beslut om det tekniskt. 

ekonomiskt och med hänsyn till säkerhet etc. finns förutsättningar för 
utbyggnad av kärnkraftverket i Barsebäck med ytterligare ett aggregat 
avsett för produktion av såväl hetvatten för fjärrvärmeändamår som 
elektrisk energi. En första utredningsetapp har redan genomförts. F. n. 
studeras bl. a. de miljö- och säkerhetsmässiga aspekterna på hetvatten
överföring samt på byggande och drift av ett tredje kärnkraftaggregat i 
Barsebäck. En referensgrupp med representanter för kärnkraftinspektio
nen. strålskyddsinstitutet, industriverket, naturvårdsverket och berörda 

departement har tillsatts för att följa utredningsarbetet. Detta utförs av 
Sydsvenska kraftaktiebolaget (Sydkraft) i samarbete med Malmö, Lund, 
Helsingborg och Landskrona kommuner. 

I prop. 1975: 30 lämnades redogörelse för vissa utredningar angående 
möjligheterna att förlägga kärnkraftverk i berg· eller under jord. Därvid 
framhölls att frågan om förläggning av kärnkraftverk i 

b e r g e 11 e r u n d e r j. o r d var otillräckligt belyst och därför borde 
studeras ytterligare. Uppdraget att göra studien har nu lämnats till vat-. 
tenfallsverket. Arbetet är i första hand inriktat på för- och nackdelar 
med förläggning av kärnkraftverk i berg eller under jord från säkerhets-, 
drift- och underhållssynpunkt. En bedömning skall även göras av berg
och underjordsförläggning av kärnkraftverk från krigsrisk- och sabota
gesynpunkt liksom av anläggnings- och driftkostnader för berg- och unc 
derjordsförläggning av kärnkraftverk jämfört med ovanjordsförlägg
ning. 

Studien skall redovisas slutligt senast den 30 juni 1977. Arbetet be
drivs i nära kontakt med statens kärnkraftinspektion, statens strålskydds
institut och andra myndigheter med särskild kunskap på området samt 
följs av en parlamentariskt sammansatt referensgrupp. 

Pågående och fast planerade utbyggnader av kraftvärmeverk motsva
rar en produktion av ca 2,5 .TWh elkraft vid fullt utnyttjande. Motsva
rande tillskott från industriella mottrycksverk beräknas till 0,5 TWh. 
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Som tidigare nämnts har statens industriverk fått i uppdrag att närmare 
utreda frågan om utbyggnad av mottryckskraft. 

Sven~ka värmcverksföreningen har undersökt 120 tätorter i Sverige 
med mer än 10 000 invånare för att kartlägga möjligheterna till utbygg
nad av fjärrvärme och möjligheterna att utnyttja kraftvärmeverk. Enligt 

föreningen skulle vid en forcerad och stimulerad utbyggnad under olika 
förutsättningar 31 resp. 33 TWh cl kunna produceras som mottrycks
kraft i kraftvärmeverk år 1985 resp. år 1990. Anläggningskostnaderna 
för den utbyggnad som behövs för att uppnå dessa produktionsvärden 

beräknas av föreningen till 14,4 resp. 18,6 miljarder kr. vid kostnadsläget 

årsskiftet l 973/74. 

Säkerhetsfrågor 

Statens kärnkraftinspcktion ger fr. o. m. år l 975 ut kvartalsrapporter 
om driftstörningar vid de svenska kärnkraftverken. Den första rapporten 
innehåller också en redogörelse för driftstörningar under månaderna 
juni till december 1974. I rapporterna redovisas de driftstörningar som av 
inspektionen antingen bedöms som allvarliga eller som är exempel på 

typiska driftstörningar. Rapporterna innehåller också diagram över 
effektnivåer i de olika aggregaten, månad för månad. 

En genomgående kommentar av inspektionen till de rapporter som 

har lämnats är att aggregatens säkerhetssystem och deras reservsystem 
har fungerat på avsett sätt och att inga säkerhetsrisker har förekommit. 
Det övervägande antalet driftstörningar är sådana som kan hänföras till 
turbin, generator eller andra system utan nukleär karaktär. 

Det längsta driftavbrottet hittills har varit vid utbyte av matarvatten
ringen i Oskarshamn I. Reaktorn togs i drift igen efter ca ett halvår. öv
riga kokarreaktorer i Sverige har redan från början utrustats med ina

tarvattenring av ny typ. 
I övrigt har de längsta driftavbrotten orsakats av fel i aggregatens 

konventionella delar. De mest omfattande driftstörningarna har inträffat 
i Ringhals 1, med förseningar vid leverans och senare återkommande fel 

i turbin och generator. Fel i turbiner och generatorer har förekommit 
även i övriga aggregat. Vidare har i vissa fall pumpar, ventiler och rör 
fått bytas ut. I Ringhals har renskapacitcten hos kylvattenintaget ut

ökats. 
Kärnkraftinspektionen har i augusti 1975 fått i uppdrag att utföra en 

studie rörande vissa reaktorsiikerhetsfrågor. I uppdraget ingår att samla 
in, bearbeta och utvärdera de erfarenheter som erhålls vid drift av kom
mersiella lättvattcnrcaktorer i Sverige och utomlands. Inspektionen skall 
vidare belysa möjligheten att analysera och kontrollera säkerheten hos 
Jättvattenreaktorer, betydelsen av nationella och internationella rcaktor

konstruktionsnormcr för reaktorsäkerhctcn, utformningen av driftorga-
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nisation och utbildning av driftpersonal för att bäst tillgodose säkerheten 

vid kärnkraftdrift samt vilka forskningsresultat som har uppnåtts eller 

kan väntas bli uppnådda på reaktorsäkerhetsområdet. Redovisning skall 

ske före den I juli 1977. 

Regeringen har i november 1975 utfärdat en e I i n st a 11 a törs

f ö ror d ni n g (1975:967), som ersätter kungörelsen (1939:219) an

gående behörighet att vid elektriska starkströmsanläggningar utföra in

stallationsarbete. Förordningen träder i kraft den l april 1976. 

Den nya elinstallatörsförordningcn · innebär bl. a. att de nuvarande 

klasserna av behörighet slopas och ersätts med en allmän behörighet av

seende alla slag av elinstallationsarbcten och en begränsad behörighet 

avseende visst slag av sådant arbete. Den nya förordningen innehåller 

bestämmelser om fordringar för erhållande av allmän behörighet. Det 

överlåts på statens industriverk att meddela föreskrifter om de ford

ringar som skall gälla för erhållande av begränsad behörighet. 

Det s. k. entreprenörssystemet har ersatts med nya regler, som inne

bär att varje elleverantör skall ha bestämmelser av teknisk och organisa

torisk art. Dessa bestämmelser skall gälla för elinstallationsarbetc på 

abonnentanläggning som är ansluten till eller avsedd att anslutas till el

leverantörens distributionsanläggning för lågspänning. Fi_ir~rdningcn 

upptar också bestämmelser om i vilka fall besiktning av clinstallations

arbeten kan ske. 

Eldistribution 

Elutrcdningen (I 1971: 01) lämnade i januari 1975 en lägesrapport i 

vilken redovisades vissa allmänna riktlinjer som borde läggas till grund 
för det fortsatta arbetet med en omorganisation av el<listributionen .. I 

förslaget ges också en kortfattad bakgrund och motivering till utred

ningens stan<lpunktstagandcn. Olika intressenter har inkommit med ytt
rande över rapporten. Överläggningar har också ägt rum med intressen~ 

tema om vissa allmänna riktlinjer för den fortsatta strukturomvand

lingen. 

Förslag till riktlinjer för den fortsatta strukturomvandlingen på cldist

ributiom.områdct redovisas närmare i ett särskilt avsnitt i det följande. 

Vattenfallsverket har i anslagsframställningen för budgetåret 1976177 

begärt medel för utbyggnad av en ledning på sträckan Forsmark

Märsta. Ledningen föreslås av verket bli utförd för 800 kV systcrnspän-· 

ning men den skall t. v. drivas med 400 kV. Kostnader och förutsätt

ningar i övrigt för utbyggnad av ett helt 800 kV system i landet utreds 

fortfarande. Beslut i denna fråga kommer att behöva fattas inom något 

eller några år. 

Kraftledningsintrångsutredningen (Fi 1969: 52) har i december 1974 

avlämnat sitt betänkande Förslag till normer för ersättning vid intrång 
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av kraftledning i åkermark och liknande mark. Normerna avses ersätta 
nu gällande "1948 års åkernormer". Förslaget har remissbehandlats. 
Förslaget torde dock få bli föremål för ytterligare överväganden och 
överläggningar med intressenterna. 

Frågan hur elförsörjningen på Gotland på sikt skall lösas bereds f. n. 
inom regeringskansliet. Förhandlingar och överläggningar har tagits upp 
med berörda kraftföretag och med Gotlands kommun i syfte att pröva 
lämpliga vägar till en utjämning av de priser som företag och enskilda 
får betala för elenergin på Gotland och de priser som betalas på fastlan

det. 
Länsstyrelsen i Norrbottens. län har föreslagit att regeringen tar upp 

förhandlingar med Finland i syfte att klarlägga möjligheterna att ge
nomföra en konventionell elektrifiering i Könkämädalen. Förslaget har 
remissbehandlats. överläggningar i frågan här tagits upp med represen
tanter för finska handels- och industriministeriet. 

Beredskaps- och miljöfrågor 

Energiberedskapsutredningen (H 1974: 03), som tillkallades med upp
gift att utreda vissa beredskapsfrågor inom energiområdet med särskild 

inriktning på s. k. fredskriser, har i september 1975 avlämnat sitt betän
kande (SOU 1975: 60-61). Ransoneringslagutredningen (H 1974: 02) 

som tillkallades med uppgift att göra en översyn av allmänna ransone
ringslagen, varvid särskilt skulle beaktas att lagen skall kunna tillämpas 
också is. k. fredskriser, har i november 1975 överlämnat sitt betänkande 
(Os H 1975: 3). Betänkandena remissbehändlas f. n. 

Regeringen avser att tillsätta en utredning om hälso- och miljöeffek
ter av energiutnyttjande. 

Internationellt energisamarbete 

Det internationella samarbetet på energiområdet har under år 1975 i 
hög grad varit koncentrerat till ansträngningarna att konkretisera och 
förverkliga det s. k. internationella energiprogrammet (IEP) och att" få 
till stånd en dialog mellan oljekonsumerande i- och u-länder samt olje
producerande länder beträffande bl. a. energi- och råvarufrågor. 

Huvudpunkterna i IEP är ett system för krisåtgärder, ett informa
tionssystem avseende· den internationella oljemarknaden, ett långsikts
samarbete på energiområdet samt frågor rörande förhållandet till pro
ducentländer och andra oljekonsumerande länder. 

Ansvaret för att genomföra IEP ligger på det internationella organ 
för energisamarbete inom ramen för OECD, som bildades i slutet av år 
1974. I detta organ, det internationella energiorganet (IEA), samverkar 
f. n. 18 av OECD:s medlemsländer. Sveriges anslutning ·till IEA godkän-
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des av riksdagen våren 1975 (prop. 1975: 42, NU 1975: 29, rskr 
J975: 180). 

Arbetet inom IEA har bedrivits med stor intensitet. På två delområ
den av IEP har nu det konkreta samarbetet inletts. Dels har ett system 
utarbetats för fördelning av olja i krissituationer. Åtaganden om att 

hålla beredskapsreserver och att planera för konsumtionsbcgränsningar 
har därvid också gjorts. Dels har ett antal forsknings- och utvecklings
program identifierats.· Inom vissa program har, på grundval av sär
skilt utformade tillärnpningsavtal, påbörjats konkret projektsamarbete. 
En närmare redogörelse härför lämnas vid behandlingen av anslaget 
Energiforskning (s. 232). 

Förutom forskning och utveckling på energiområdet skall det långsik

tiga energisamarbetet enligt IEP omfatta såväl energisparande som ut
byggnad av energiproduktionen. De två sistnämnda områdena har varit 
föremål för omfattande diskussioner och analyser under år 1975. Syftet 

har varit att utarbeta ett särskilt avtal för hela det långsiktiga energi
samarbetet inom IEA, inkl. forsknings- och utvecklingssamarbetet. För
slag till ett sådant avtal har nyligen behandlats av IEA:s styrelse och 
övervägs nu av medlemsländernas regeringar med sikte på beslut i 
början av år 1976. Avtalsförslaget innebär, utöver forsknings- och ut
vecklingsarbeten, åtaganden av medlemsländerna att upprätta nationella 
program för energisparande och att på olika sätt stödja och stimulera 

utnyttjandet av energikällor inom-IEA-området. Häri ingår bl. a. förslag 
om ett åtagande från medlemsländerna att inte låta priset på importe

rad olja sjunka under en viss nivå. Syftet härmed är att skydda in
vesteringar i energiproduktion inom IEA-området med relativt höga 
kostnader, t. ex. oljeutvinning i Nordsjön. 

Arbetet inom IEA vad gäller förhållandet till producentländer resp. 
andra konsumentländer har under år 1975 i huvudsak gått ut på att 
samordna medlemsländerna inför en dialog mellan de olika länder
grupperna. 

Planeringen för en sådan dialog var ursprungligen inriktad på att man 
endast skulle ta upp energiförsörjningsfrågor. Syftet med dialogen har 
emellertid senare utvidgats. Den dialog, som tog sin början i december 
1975, tar således upp fyra huvudämnen: energifrågor, råvarufrågor, 
frågor om utvecklingsbistånd samt finansiella frågor. För varje ämnes
område har en kommission upprättats. 27 länder deltar i dialogen, 
varav åtta i-länder. Sverige deltar i dialogen och är därvid representerat 
i bistånds- och finanskommissionerna samt observatör i de två andra 
kommissionerna. 

Vid sidan av det mer allmänna energipolitiska samarbete som här 
har berörts, har internationellt energisamarbete av mer specialiserat slag 
fortgått i oförändrad eller ökad omfattning inom bl. a. Internationella 
atomenergiorganet (lAEA) och OECD:s kärnenergiorgan (NEA). Re

geringen har nyligen begärt att riksdagen godkänner ett avtal med den 
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europeiska atomcncrgigcmenskapen (Euratom) om svenskt deltagande 

i Euratoms forsknings- och utvecklingsarbete inom fusionsenergiområ

det. 

Vidare har frågor om samarbete på energiområdet diskuterats inom 

Nordiska ministerrådet och den särskilda nordiska ämbetsmannakommit

ten för industri- och energipolitik. Bilaterala kontakter i olika energifrå

gor har härjämte ägt rum mellan Sverige och övriga nordiska länder. 

S~irskilda överläggningar har inletts med Norge rörande konkret sam

arbete på oljeområdet och det petrokemiska området. 

Bilaterala diskussioner på ministernivå om energifrågor har förts även 

med flera utomnordiska länder, bl. a. Australien, Frankrike, Mexico och 

Storbritannien. Energifrågor har i viss utsträckning behandlats inom ra

men för regeringsavtal om tekniskt-vetenskapligt och industriellt sam

arbete med ett antal statshandelsländer och utvecklingsländer. 

Försörjningslägct beträffande kärnbränsle 

Svensk Kämhriinslef örsi)rjning AB har i skrivelse den 28 november 

1975 redovisat sin bedömning av det aktuella försörjningsläget beträf

fande kärnbränsle och för vissa frågor som har behandlats inom bolaget 

under år 1975. 

Bolaget konstaterar inledningsvis att utbyggnaden av kärnkraft fort

sätter i de ledande industriländerna. Under år 1975 har även vissa ut

vecklingsländer fattat bindande beslut om omfattande kärnkraftpro- · 

gram. Detta har medfört stora investeringsbehov inom kärnbränslecy

keln. Från kraftindustrins· sida måste man nu räkna med krav på med

verkan till finansieringen för·att säkra kapacitetsutbyggnad när det gäl

ler såväl uran som anriknings- och upparhetningstjänster. 

Bolaget har inlett arbetet med att säkra bränsleförsörjningen på lång 

sikt för de två kärnkraftaggregat utöver tidigare beslutade elva som nu 

ingår i det svenska utbyggnadsprogrammet. 

Naturligt uran 

Efter en genomgång av urantillgångar och förväntade uranbehov i 
världen framhåller bolaget att betydande prospekteringsinsatser snabbt 

mrtste göras för att malmresurser skall komma fram i tid för att täcka 

uranbehoven för kärnkraftprogrammen i olika länder. Det är knappast 

frilga om någon fysisk otillräcklighet av uran i jordskorpan. Inte heller 

torde tekniska möjligheter eller resurser för prospektering eller exploate

ring bli den begränsande faktorn. Däremot kan uranets tillgänglighet 

komma att begränsas genom producentländernas åtgärder. 

De i dag kända uranmalmreserverna med låg utvinningskostnad ligger 

till 95 % i fem länder eller intresseområden, nämligen Australien, Ca

nada, Frankrike med samarbetande afrikanska stakr, Förenta staterna 

och Sydafrikanska unionen med Namibia. 
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Tre av dessa länder, nämligen Canada, Frankrike och Förenta sta- , 
tema, har betydande inhemska kärnkraftprogram och därmed nationella 
uranförsörjningsintressen. Det är osäkert hilr stort bidrag de kan ge till 
uranförsörjningcn för kärnkraftutbyggnad i andra länder. Canada har 
nyligen infört exportkontroll på uran. Såvm Frankrike som Förenta sta
terna väntas komma att bli nettoimportörer. 

Australiens regering har temporärt ställt på framtiden ett antal pro
jekt för uranutvinning. Australien är emellertid ett potentiellt viktigt 
uranland och landets framtida uranpolitik är därmed av väsentligt in

tresse. 
Uranpriset på världsmarknaden var från mitten av 1960-talet till år 

1973 tämligen stabilt och lågt. Nämnda år började uranprisct liksom 

oljepriset stiga i snabb takt. F. n. är uranpriset 3-4 gånger så högt som 
den tidigare prisnivån. Efter hand torde priset komma att stabiliseras, 
men enligt all expertis på en nivå väsentligt över. 1960-talsnivån. 

Den befintliga utvinningskapaciteten torde vara inbokad för resten 
av 1970-talet. Betydande lager - huvudsakligen statliga - finns men 
väntas knappast komma att bli tillgängliga på den fria marknaden. 

Angivna bild av det internationella läget beträffande naturligt uran 

ger enligt bolaget grund för slutsatsen att svårbedömbara politisk-ekono
miska faktorer kan komma att styra tillgängligheten av denna nyckelrå

vara. Konkurrensen om tillgängligt uran synes bli hård och fria kom-. 
mersiclla förhållanden mellan säljare och köpare kommer knappast att 

råda. Vidare framhålls att den traditionella uranutvinningsindustrin inte . 
torde komma att kunna sätta in de stora resurser som erfordras för att 
få fram uran till kärnkraftutbyggnaden. Staterna och kraftindustrin har 
dlirför anledning att träda in för att säkerställa uran.försörjningen. 

Beträffande den svenska försörjningssituationen erinrar bolaget om 
att de tre berörda kraftföretagen under år 1972 tecknade långtidskon
trakt om leveranser av naturligt uran .under perioden t. o. m. år 1985. 
De kontrakterade kvantiteterna svarade mot hela det beräknade behovet 
för de då beslutade elva .kraftreaktorerna t. o. m. år 1980. För åren 
1981-1985 kontrakterades ca hiilften av behovet. Kontrakten omfatta
de sammanlagt drygt 9 000 ton, varav ca hälften från det amerikanska 
företaget Westinghousc och återstoden· från det franska företaget 
Uranex. Detta företags åtaganden är i viss utsträckning garanterade av 
franska staten, som förfogar över stora uranlager. 

Den svenska kraftindustrins behov av naturligt uran under perioden 
1975-1985 beräknas till ca 16 500 ton. Denna beräkning innefattar be
hoven till de två senast beslutade aggregaten jämte till. ett reservlager 
anrikat uran som avses byggas upp åren 1979-.1983 med utnyttjande av 
möjligheter till anrikning i Sovjetunionen. Vidare har förutsatts bl. a. ·att 
samtliga reaktorer tas i drift planenligt. Det angivna totala uranbehovct 
minskat med kontrakterade leveranser ger ett inte intäckt. behov av 
högst ca 7 000 ton, huvudsakligen under åren fr o. m. år 1980. 

10 Riksdagen 1975176. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 15 
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Wcstinghouse har i .september 1975 meddelat sina amerikanska och 
utländska kunder att företaget saknar möjligheter. att .leverera mer än 
knappt 20 % av vad som har kontrakterats. Westinghouse har hänvisat 
till de radikalt ändrade marknadsförhållandena och till vissa stora pro

ducentländers restriktiva uranexportpolitik. Diskussioner pågår mellan 
de berörda svenska kraftföretagen och Westinghouse. Ifrågavarande 

kontrakt har en sådan utformning att Westinghouses leveransåtaganden 
gentemot sina svenska kunder är ovillkorliga. 

Mot bakgrund av läget på den internationella uranmarknaden har 

Kärnbränslebolaget ställt sig positivt till strävandena att skapa förutslitt
ningar för inhemsk uranproduktion. Vad beträffar fyndigheten i Bil

lingen har bolaget redan i början av år 1975 anmält sin avsikt att för de 
berörda kraftföretagens räkning sluta avtal med ett kommande produ
centföretag som på relativt lång sikt garanterar avsättning av uran fran 
Ranstad. Diskussioner har under året förts om uppfäggningen av ett 

långtidsavtal. 
Enligt bolagets uppfattning har den senaste tidens utveckling stärkt 

de försörjningspolitiska motiven för att bygga ut Ranstadsverkct. En 
beräknad produktion från verket av ca 1 300 ton uran orri året från 
början av 1980-talct skulle i stort sett täcka behoven för det beslutade 

kärnkraftprogrammet. Trots de relativt höga framställningskostnaderna 
för uranet från Billingen, jämfört med uranfyndigheter som nu exploa
teras på olika håll i världen, skulle uranförsörjning från Ranstad enligt 

bolagets bedömning inte över en längre tidsperiod komma att medföra 
extra kostnader av betydelse jämfört med import. Aven om det interna
tionella uranpriset tidvis skulle sjunka under kostnadsnivån i Ranstad 
skulle merkostnaden bli måttlig i förhållande till övriga · kraftgenere
ringskostnader. En sådan eventuell merkostnad för uranet får vägas 
mot den uthållighet och tillgänglighet som skulle kunna garanteras ge
nom produktion från en stor utvärderad inhemsk fyndighet. 

Den reviderade tidsplan som LKAB nu har angivit för Ranstadspro
jcktet innebär att verket skulle kunna tas i drift i början av år 1981 och 
nå full produktion under år 1983. Med dessa förutsättningar skulle ett 
utbyggt Ranstadsverk kunna lämna ett högsta bidrag till den svenska 
uranförsörjningen med ca 5 500 ton under perioden t. o. m. år 1985, 
jämfört med det angivna inte intäekta behovet av ca 7 000 ton. För 
den del av behovet, som beräknas uppkomma innan Ranstadsverkct 
kan tas i drift, måste anskaffning ske utomlands. 

Bolaget undersöker nu möjligheterna att upphandla dessa kvantiteter 

på den internationella marknaden eller inom ramen för bilateralt samar
bete mellan Sverige och vissa uranproducerande länder. Bolaget anser 
sig vid dessa kontakter böra ta hänsyn till att importbehovet redan från· 
slutet av 1970-talet kan komma att visa sig betydligt större än vad som 
här har antagits. En försvårande faktor är att tillgången vid denna tid 

väntas komma att bli starkt begränsad. 
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Bolaget framhåller att inhemsk utvinning av uran från andra fyndig

heter än de mellansvenska uranskiffrarna, bl. a. i Arjeplogområdet, 

framstår som tänkbar. En snabbare utvärdering av mineraliseringarna 

är påkallad för att klargöra om exploaterbar malm i gruvteknisk mening 

kan föreligga. Bolaget understryker emellertid att det är för tidigt att be

döma om och i vilken omfattning dessa fyndigheter kan komma att 

lämna bidrag till den svenska uranförsörjningen. 

Anrikning 

Kärnbränslebolaget erinrar om att 1966 års avtal mellan Sverige' och 

Förenta staterna om samarbete rörande atomenergins fredliga använd

ning utgör grunden för försörjningen med anrikningstjänster för det nu 

beslutade svenska kärnkraftprogrammet. Avtalet, sorri gäller till år 1996, 
innebär ett åtagande från det statliga amerikanska energiorganet 

(ERDA) - som har efterträtt den tidigare atomenergikommissionen 

(USAEC) - att tillhandahålla anrikningstjänster. Inom ramen för detta 

avtal har anrikningskontrakt tecknats för 12 av de 13 beslutade svenska 

kärnkraftaggregaten. ERDA har under år 1975 höjt priset för anrik

ningstjänster med drygt 25 % . Ytterligare prishöjningar väntas under 

ar 1976. 

F. n. saknas det möjligheter att teckna anrikningskontrakt i Förenta 

staterna för långtidsleveranser avseende tiden efter år 1982. Investe

ringar i nya anläggningar diskuteras, men flera viktiga frågor är fort

farande olösta, bl. a. om de nya anrikningsanläggningarna kommer att 

uppföras i statlig clier enskild regi och om vilken teknik som bör väljas. 

Förutsättningarna för framtida leveranser av anrikningstjänster från 

Förenta staterna utöver vad som hittills har kontrakterats är alltså svår

bedömbara. 
Sovjetunionen är f. n. i praktiken den enda alternativa leverantören 

av anrikningstjiinster. 1970 års svensk-sovjetiska atomsamarbetsavtal 

möjliggör lcgoanrikning i Sovjetunionen för svensk räkning. Under år 

1975 har bolaget tecknat kontrakt med vederbörande sovjetiska export

organisation om köp av dels en årlig kvantitet anrikningstjänster åren 

1981-2000 motsvarande behovet för Forsmark 4, dels en engångs

kvantitet med leverans 1982-1983 motsvarande behovet fÖr den första 

bränslehärden till en reaktor. Anrikat uran svarande mot sistnämnda 

kvantitet anrikningsarbete skall, jämte en lika stor kvantitet som bo

laget kontrakterade år 1974 för leverans år 1979 .. utgöra ett reservlager 

för delägarnas gemensamma behov. 

Flera projekt avseende byggnad av nya anrikningsanUiggningar på. 

olika håll i världen är f. n. föremål för utredningar och diskussioner. I 

tekniskt hänseende står valet mellan anläggningar baserade på den väl

etablerade gasdiffusionsproeessen och de i stor skala ännu oprövade 

gascentrifug- och dysprocesserna. 
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I Västeuropa är tre_ anläggningar aktuella. Eurodif-bolaget uppför en 
diffusionsanläggning i Tricastin i Frankrike med planerad idrifttagning 
år 1979. Anläggningens kapacitet är nu fullbokad. 

Det andra europeiska projektet avser utbyggnad av anläggningar en

ligt gascentrifugtckniken. Detta projekt grundas på en överenskommelse 
mellan de brittiska, nederländska och västtyska regeringarna. Bolag har 
bildats för såväl produktion av anrikat uran som tillverkning av cent

rifuger jämte projektering och uppförande av anläggningar. Bolaget 
Urenco-Centec väntas år 1976 inleda anrikningsproduktion vid mindre 

anläggningar i Almclo och Capenhurst i resp. Nederländerna och Stor

britannien. 
Ett tredje projekt utgör närmast en fortsättning av Eurodif. Detta bo

lag har jämte franska och iranska statliga intressenter bildat bolaget Co
redif för att studera möjligheterna att bygga en andra anrikningsanlägg
ning med diffusionsmetoden. Om beslut fattas under år 1976 skulle an
läggningen kunna tas i drift fyra år efter Eurodif. Flera olika alternativ 
för lokaliseringen diskuteras. Coredif har erbjudit kärnbränslebolaget att 
teckna kontrakt om anrikning: 

Dysprocessen utveck)as av industriföretag dels i Västtyskland, dels i 

en variant i Sydafrika. Sydafrika planerar en stor anrikningsanläggning 
under 1980-talet. Brasilien har träffat överenskommelse med västtyska 
intressenter att inom två år inleda arbete på en anrikningsanläggning 
baserad på dysproccssen. 

Sammanfattningsvis framhåller kärnbränslebolaget att några ytterli
gare anrikningskontrakt nu inte bedöms· nödvändiga för den svenska 

kraftindustrins del. Emellertid är tiderna för planering och inbokning av 
ny anrikningskapacitet så långa a.tt samband och diskussioner med an
rikningsindustrin speciellt i Västeuropa måste hållas och utvecklas. 

Upparbetning och hantering av aktivt avfall 

Utbyggnaden av upparbetningsanläggningar i världen har hittills inte 
skett i en takt som motsvarar kärnkraftutbyggnadcn. I Europa föreligger 

det risk för underkapacitet på 1980-talet. F. n. finns tre ·upparbetnings
anläggningar i drift, nämligen den brittiska i Windscale och den franska 
i Marcoule, vilka i huvudsak används för metallbränsle, samt en väst
tysk försöksanläggning. En andra fransk upparbetningsanläggning i La 
Hague har kompletterats för drift med oxidbränsle och håller på att tas 

i drift för att nå full kapacitet om fyra år. I Windscale konstmeras nu en 
helt ny anläggning för lättvattenreaktorbränsle, vilken beräknas komma 
i drift år 1983. I Västtyskland har länge planerat.s en stor upparbetnings
anläggning. Dessa planer har nu bringats ett viktigt steg framåt genom 
att de västtyska kärnkraftföretagen bildat ett bolag för finansiering och 
ägande av den nya anläggningen. penna beräknas bli färdig år 1985. 

Marknadsföringen för upparbetningstjänster för de brittiska, franska 
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och västtyska anläggningarna handhas av det· samägda: företaget Uriitcd 

Rcprocessors. 
Driften av Eurochemics anläggning i Mol i Belgien har tinder året 

lagts ned. Från belgisk sida har nu bildats ett konsortium· av belgiska 
staten och belgiska kraftföretag. Xonsortiet utreder såväl fortsatt drift i 
nuvarande anläggning som förutsättriingarna ·för· en helt ny anläggning 
på ett närbeläget område med en kapacitet svarande mot belgiska,. behov 

i mitten av 1980-talet. 
Möjligheter till samarbete från svensk sida i de olika projekt på· upp

arbetningsområdet som planeras i Europa följs. 
Beträffande hantering av det radioaktiva avfalfot framhåller bolaget · 

att utvecklingen av teknik för solidifiering av de högaktiva avfallslös
ningarna från upparbetningen fortsätter. Under året har i Frankrike in
letts byggandet av en industriell anläggning i Marcoule för solidifiering 
av det högaktiva avfallet i borsilikatglas. I Västtys.kl~nd fortsätts arbetet . 
på en process där glaskulor bäddas in i en metallegering. Även i Storbri
tannien arbetas på en glasprocess. Verksamheten inom Eurochemic in
riktas i fortsättningen på utveckling och demonstration av processer 
för omhändertagande av det radioaktiva avfallet. 

Utvecklingsinsatserna beträffande slutlig förvaring av högaktivt avfall 
i berggrunden (bergdeponering)' i olika länder har ökat väsentligt under 

året. En helt ny geologisk disciplin håller på att växa fram när det gäller 
att definiera villkoren för bergdepåer som är säkra för förvaring under 
mycket långa perioder. Intresset koncentreras till saltförande ,formatio
ner och urberg men även djupliggande leror och skiffrar beaktas. 

Kärnbränslebolaget har under året fortsatt diskussionerna med United 
Reprocessors om upparbetning. av svenskt kärnbränsle till mitten av 
1980-talct enligt en tidigare preliminär överenskommelse. Diskussio
nerna förs nu kring ett utkast till upparbetningskontrakt. För 1980-talet 
har bolaget anledning räkna med krav på förskottsbetalning, för finan
siering av <len kapacitet som byggs upp för svenska behov utomlands. 

Aka-utredningen begärde under våren 1975 ett förslag från kärnkraft
företagen till en arbetsplan för hantering av reaktoravfall och utbränt 
bränsle för de närmaste tre åren. Denna begäran ledde till ett omfat
tande programarbete. Programförslaget presenterades: föi· utredningen i 

juni. Det innehöll fyra delprogram, nämligen förvarings- och behand
lingsanläggning för utbränt bränsle, teknik för hantering av· reaktorav

fall, riskanalys och slutlig förvaring. Som särskilt angeläget angavs att 
en förvaringsanläggning för utbränt kärnbränsle byggs ut med kapacitet 
för upp till tio års lagring. Bränsle bör kunna lämnas till förvaring i en 
sådan anläggning från början av 1980-talet. Lagring av kärnbränsle ger 
flera fördelar för en senare upparbetning. En förvaringsanläggning 'gör 

det även möjligt att vänta några år med beslut om en eventuell svensk 
upparbetningsan läggning. 

'. 
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På Aka-utrcdningens initiativ har därefter ett mera detaljerat pro
gram på något längre sikt utarbetats av bolaget gemensamt med AB 
Atomenergi. Programqiet innebär alt utvecklingsarbete skall bedrivas 
med sikte på att uppnå industriell kapacitet fram till slutlig förvaring av 
samtliga slag av radioaktivt avfall från kärnkraftgenereringen. En viktig 

princip i förslaget är därvid att slutförvaring konsekvent förutses ske i 
bergdepåer i särskilt utvalt djupliggande urberg. Programförslaget har 
av Aka-utredningen överlämnts till industridepartementet. 

Kärnbränslebolaget har beslutat att för år 1976 ställa medel till för
fogande för genomförande av programmet. Huvuddelen av bolagets ut
vecklingsbudget på 9 milj. kr. beräknas bli tagen i anspråk härför. 
Bolaget räknar med att för år 1977 ställa upp till 12 milj. k;r. till för
fogande. Bolaget räknar med att aktivt medverka i genomförandet av 
programmet (jfr s. 194 ). 

Försörjningssäkerheten med kärnbränsle 

Bolaget erinrar om att kärnkraftverk har väsentliga fördelar från för

sörjningssäkerhetssynpunkt jämfört med oljekraftverk. Normalt sker 
byte av ca 20 % av bränslet en gång om året. I Sverige finns en bräns
lcelemcntfabrik och inom kort kommer en anläggning för konvertering 
av uranhexafluorid från anrikningen till uranoxid att tas i drift. Detta 
innebär att produkter i arbete i dessa anläggningar utgör en ytterligare 
reserv. Den kvantitet anrikningsarbete som kontrakterats i Sovjetunio-. 
nen motsvarar behovet för två tredjedels års ytterligare drift av de 13 
reaktorer som f. n. förutses i Sverige. Efter utnyttjande av dessa reser
ver är det dessutom möjligt att placera om bränslestavarna i reaktorn 
och driva dessa ytterligare ett år med ca 60 % effekt. Totalt sett ger 
detta ca två års energibehov i lager vid totalt yttre leveransstopp. 

Riktlinjer för strukturomvandlingen på eldistributionsområdet 

Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande tillkallade dåvarande 

chefen för industridepartementet våren 1971 en sakkunnigt för att ut
reda frågor rörande eldistributionens och· elproduktionens organisation. 
Den sakkunnige antog namnet clutrcdningcn (I 1971: 01). 

Utredningen överlämnade den 27 januari 1975 en rapport med för
slag till vissa allmänna riktlinjer för det fortsatta arbetet med en om

organisation av eldistributionen. 
Yttranden över förslaget har avgetts av statens vattenfallsvcrk, Riks

förbundet för elektrifieringen på· landsbygden (numera Riksförbundet 
Eldistributörerna), Statsanställdas förbund, Svenska elverksföreningen, 
Svenska kommunförbundet, Svenska kraftverksförcningen, Södra Sve
riges eldistributörcr ekonomisk förening, personalorganisationerna vid 

1 Landshövdingen Mats lemne. 
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Sydsvenska kraftaktiebolaget och Värmlands läns elektricitetsförening 

m. b. p. a. 

Jag har haft överläggningar om den fortsatta utvecklingen på el

distributionsområdet med statens industriverk, statens vattenfallsverk, 

Riksförbundet Eldistributi:irerna, AB Skandinaviska elverk. Svenska el

verksföreningen, Svenska kommunförbundet, Svenska kraftverksför

cningen, Sydsvenska kraftaktiebolaget, Centralorganisationen SACO/ 

SR, Statsanställdas förbund, Svenska elektrikerförbundet, Sveriges ar

betsledareförbund och Tjänstemännens centralorganisation. 

Skrivelser med anledning av vad som förekommit vid överläggningar

na har kommit in från Riksförbundet Eldistributörerna, Statsanställdas 

förbund och Uddeholms AB. 

N 11mra11de ordning 

De grundläggande föreskrifterna om elektriska anläggningar åter

finns i lagen (1902: 71 s. I}, innefattande vissa bestämmelser om elek

triska anläggningar (ellagen). Kompletterande bestämmelser finns hl. a. 

i kungörelsen ( 1957: 60 I) om elektriska starkströmsanläggningar. 

Elektriska anläggningar brukar delas in i två grupper, starkströms

anläggningar och svagströmsanläggningar. Med starkströmsanläggning 

avses en anläggning som kan vara farlig för person eller egendom (I 

bp. 1 § starkströmskungörelsen). 

Enligt ellagen fordras tillstånd för framdragande eller begagnandc 

av elektrisk starkströmsledning av regeringen eller den regeringen be

myndigar. Vissa undantag från skyldigheten att söka koncession finns 

angivna i 2 kap. 1 § starkströmskungörelsen. Tillstånd kan avse led

ning med en i huvudsak bestämd sträckning (linjekoncession) eller led
ningsniit inom visst område (områdeskonc·~ssion). Koncession får inte 

meddelas med mindre anläggningen är behövlig och förenlig med en 

planmiissig elektrifiering. När fråga är om områdeskonecssion för yr

kesmässig distribution krävs dessutom att området utgör ea lämplig 

enhet. Koncession för yrkesmässig distribution får meddelas bara den 

som finnes lämplig att utöva sådan verksamhet. 

Koncession meddelas för viss tid, i regel inte· över fyrtio år. Den kan 

förbindas med de villkor för anläggningens utförande och utnyttjande 

som är påkallade från säkerhctssynpunkt eller eljest från allmän syn

punkt. Koncession får. inte överlåtas utan tillstånd. Gränserna för om

rådeskoncession kan ändras om det erfordras för ändam:llsenlig distri

bution och kan ske utan synnerlig olägenhet för koncessionshavaren. 

Den som innehar koncession för yrkesmässig distribution är pliktig 

alt om inte särskilda skäl föreligger tillhandahålla ström åt var och en 

som har behov därav för normalt förhrukningsbehov. · 

Om koncessionshavaren i väsentlig mån åsidosätter föreskrift som har 

givits vid meddelande av koncession eller om han under tre år inte 
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har haft ledningen eller lcdningsnätet i bruk; kan koncessionen helt eller 

delvis återkallas. 

Flertalet koncessionsfrågor prövas av statens industriverk ( 1972: 805 

och 1973: 594). 1; 

Detaljdistributionen av elkraft tiff de enskilda förbrukarna omhärider-· 

has f. n. av ca 525 företag. Av dessa är ca 200 ekonomiska föreningar, 

medan återstoden utgörs av privata bolag, ·kommunala elverk .och bo

lag samt av statens vattcnfallsverk med dotterbolag. En· till antalet 

mindre del av de privata företagen utgör de s; k. råkraftförctagen som 

- i likhet med vattenfallsverkct - dels är inriktade på produktion av 

elkraft, dels i flera fall direkt eller genom dotterföretag bedriver distri

bution i betydande omfattning. 

Drygt 200 av företagen har mindre än 2 000 abonnenter. De kom

munala företagen och råkraftföretagen dominerar bland företag med 

mer än 2 000 abonnenter, de ekonomiska föreningarna bland företag 

med lägre abonnentantal. Av landets 4,2 milj. abonrienter har de kom

munala företagen nästan 65 % . Räknas Sydsvenska kraftaktiebolaget 

med i denna grupp, stiger procenttalet till omkring 70. Vattenfalls

vcrkets andel uppgår till omkring 8 % och övriga företags andel till 

omkring 22 % . I stora drag motsvaras fördelningen på kommunala och 

icke-kommunala företag av fördelningen på tätortsdistribution resp. 

glesbygdsdistribution. 

Sedan mitten av 1940-talet har en strukturrationalisering av eldistri

butionen pågått. Ett stort antal distributionsföretag har avvecklats. · 

Rationaliseringsverksamhetcn har stimulerats av staisinakterna främst 

genom koncessionsinstrumentet och statligt ekonomiskt stöd. Sedan år 

1944 har ca 3 000 företag upphört genom fusioner eller överlåtelser. 

E/111redni11gen 

Allmänt om rapporten 

I rapporten presenteras vissa allmänna riktlinjer som utredningen av-· 

ser att lägga till grund för det fortsatta arbetet med en omorganisa

tion av eldistributionen och därmed sammanhängande överläggningar 

med berörda parter. 
Rapporten behandlar endast i:ldistributionen. Enligt utredningen har 

anledning inte funnits att behandla produktionsfrågorna och de över~ 

läggningar härom som utredningen har -haft med olika intressenter. 

Utredningen framhåller dock att en· lösning av distributionsfrågorna i 

enlighet med de föreslagna riktlinjerna är väl förenlig med en framtida 

rationell elproduktion. På detta område torde, menar utredningen, de 

statliga insatserna successivt få allt större betydelse. 

I rapporten tas upp de distributionsekonorriiska förutsättningarna i 

glesbygd och tätort samt lämpliga distributionsenheter. Efter att ha dis-
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kuterat olika alternativ för en omorganisation förordar utredningen en 
modell där distributionen sker i regionala enheter med stort kommunalt 
inflytande. Utredningen behandlar ·också frågor om inlösen av distribu
tionsnät och taxefrågor. 

Energiplanering 

Utredningen framhåller att all energiplanering måste ske. i nära an

slutning till den övriga samhällsplanering~n. Samhället måste därför 
ha huvudansvaret för alla led av energiförsörjningen. Vid fördelning av 
uppgifterna på energiområde.t mella~ olika ·samh~lleliga organ synes 

det naturligt att en betydande uppgift för kommunerna bör bli den 
lokala energiplaneringen. Med hä_nsyn bl. _a. · ti~I de mycket skiftande 
förhållandena inom landet .är det emellertid också klart, att planeringen 
i de olika kommunerna från rationell synpunkt 'måste samordnas och 
anpassas till statsmakternas energipolitik. D_en övergripande ener~i

plancringen måste sålunda ske centralt. Detta är en förutsättning inte 
minst för att kraven på bättre hushållning och effektivt utnyttjande av 

energin skall kunna tillgodoses och för att styra prissättningen ~å de 
olika energislagen. 

Lämpliga distributionsområden 

Utredningen understryker att de mindre eldistributionsföretagcn på 
landsbygden har utfört och fortfarande utför ett synnerligen gott arbete 
och betjänar abonnenterna på ett fullgott sätt. Emellertid kan dessa fö
retag på längre sikt inte väntas komma att bestå. Det är bl. a. från den
na synpunkt angeläget att 'statsmakterna klargör de allmänna riktlinjer 
som skall ligga till grund för den framtida cldistributioncn. 

Den ökade användningen av elektrisk energi för olika ändamål har 
medfört att konsumenterna blivit starkt beroende av en tillförlitlig · 
elförsörjning. Kraven på driftsäkerhet, elkvalitet ·och service har ökat 
i takt med förbrukningen. För att dessa krav skall kunna tillgodoses 
behövs resurser som medger en rationellare planering av verksamheten,' 
fortlöpande underhåll av nätet och övervakning av driften, m. m. 
Sådana resurser förntsätter att distributionsenheterna har viss storlek. 

De ogynnsamma distributionsförutsättningama i glesbygderna i för
hållande till tätorterna bör enligt elutredningcns mening i första hand 
lösas genom att glesbygdsdistribution förs samman med den mindre 
kostnadskrävande tätortsdistributionen i tillräckligt stora distributions
enheter. Utländska erfarenheter ger vid handen att den nedre gränsen 
för en rationell enhet ligger vid mellan 50 000 och 75 000 abonnenter. 

Tillräckligt stora distributionsenheter är en förutsättning såväl för ut
jämning av distributionskostnaderna mellan glesbygder och tätorter som 
för en rationell drift. 
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Alternativ för omorganisation 

Utredningen diskuterar tre olika alternativ för en omorganisation, 
nämligen statlig distribution, primärkommunal distribution och distribu
tion i regionala enheter med kommunalt eller kommunalt/statligt hu

vudmannaskap. 
Som skäl för statlig distribution anförs bl. a. att staten redan nu har 

en dominerande ställning på produktionssidan och att denna ställning 
antas komma att stärkas ytterligare i framtiden. Vidare har staten an
svaret för den centrala energipolitiska planeringen. Ett större direkt 
inflytande över elsektorn skulle underlätta den statliga energipolitiken. 

Ett väsentligt skäl för en primärkommunal distribution är att kom
munala företag f. n. sköter distributionen till ca två tredjedelar av 
landets abonnenter. Andra skäl för kommunal distribution är den kom
munala planeringen av bostadsförsörjning m. ni. och ~ki:)~seln av andra 
allmännyttiga servicefunktioner. Utredningen betonar också vikten av 
att varje kcmmunmedlcm skall kunna vända sig till den egna kommunen 

i clfrågor. 
För att få en uppfattning om de ekonomiska konsekvenserna av en 

kommunalisering har utredningen studerat distributionsförutsättning
arna i ett antal län med olika distributionsstruktur och befolkningstät
het Utredningen har därvid funnit att huvudparten av kommunerna i 
dessa län vid en tillämpning av rimliga eltaxor torde sakna förutsätt
ningar att utgöra ekonomiskt bärkraftiga distributionsenheter. 

Utredningen finner övervägande skäl tala för ett alternativ som ger 
kommunerna ökat inflytande över eldistributionen, men är inte beredd 
att förorda ett system med kommunalt monopol, baserat på primär
kommunala distributionscnheter. I stället föreslås ett alternativ med 
distribution i regionala enheter där kommunen ges ett stort inflytande. 
Kommunerna skall emellertid kunna träffa uppgörelser med staten och 
andra intressenter att vara huvudmän för eldistributionen eller delar 
därav. De skall också kunna ingå som delägare i distributionsföretag. 

Det kan ofta föreligga starka motiv för att det regionala företaget· 
innefattar även de lokala och regionala produktionsanläggningarna 
samt det regionala fördclningsnätet. Företag med integrerad verksamhet 

finns redan i dag och de kan i vissa avseenden ha fördelar gentemot 
en uppdelning på olika företag för produktion, överföring resp. distri

bution. 

l n I ö s c n av d i s l r i b u t i o n s n ä t m. m. 

Utredningen framhåller att ett problem f. n. ·är att. det ofta uppstår 
konkurrens mellan olika företag om vem som skall få överta ett el
distributionsföretag. En sådan konkurrens kan kanske resultera inte bara i 
oskäliga priser utan också i bildandet av på sikt olämpliga distribu-
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tionsomraden. För att denna konkurrens skall stoppas föreslås att klara 
bestämmelser införs om förköpsrätt till distributionsnät. Eftersom detta 
enligt utredningen sannolikt kommer att innebära att endast en köpare 
kommer att godkännas, måste garantier samtidigt skapas för att sälja
ren skall erhålla ett rimligt pris. Utredningen anser det därför nödvän~ 
digt att en värderingsnämnd inrättas, som får till uppgift att avgöra 
frågan om skälig köpeskilling i de fall· enighet inte kan uppnås mellan 

köpare och säljare. 

Taxcpolitikcn 

Utredningen har bl. a. haft överläggningar med olika intressenter, när 
det gäller frågor om system för riktiga och rättvisa cltaxor. Därvid har 
konstaterats att vissa skäl talar för att ett helt nytt taxesystem införs. 
Utredningen framhåller emellertid att taxefrågoma inte kan få en till
fredsställande lösning annat än i samband med en fortsatt detaljplane
ring av distributionsområdena. 

Utredningen har även övervägt möjligheterna att åstadkomma en ut
jämning av eltaxorna mellan olika förbrukarkategorier och mellan olika 
landsdelar etc. Dessa möjligheter blir också i hög grad beroende av hur 
distributionsområdena kommer att se ut. 

Yttra11den 

Allmänna synpunkter 

Statens vattenfallsverks uppfattning ansluter sig mycket nära till de av 
elutredningen framlagda riktlinjerna. Svenska kraft1·erksföre11i11ge11 

framhåller att utvecklingen under senare år pekar på att en utvidgad 
statlig eller kommunal styrning inte är erforderlig för att nå den önskade 
målsättningen. Riksförbundet Eldistributörerna och Sve11ska elverks

! iire11i11ge11 anser inte heller att det finns anledning till radikala ingri
panden beträffande eldistributionsföretagens ägarförhållanden och ar
betsbetingelser. Personalorganisationema vid Sydsvenska kraf taktiebo- · 

laget utgar ifrån att elförsörjningsvcrksamheten framgent skall bedrivas 
på det för konsumenterna mest rationella sättet och till lägsta samhälls
ekonomiska kostnad. En lugn utveckling .torde vara mest till gagn för 
sf1väl samhället/konsumenterna som för berörd personal. 

S1·enska kommunförbundet framhåller särskilt att kommunerna måste 
få avgöra vem som skall vara huvudman för eldistributioncn inom kom
munen. 

L ä m p I i g a d is t r i b u t i o n s o m rå d e n o c h va l a v o r g a

nis a tio n salterna t i v 

Beträffande storleken på distributionsenheterna har Riksförbundet 

Eldistributörerna och S1·enska efrerksf ören ingen anfört att de fördelar 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet - 156 

som skulle kunna uppnås genom regionala enheter- ernås även inom 
mindre distributionsenheter. Svenska kraft1ierksföreni11gen delar inte 
den i utredningen redovisade uppfattningen om att nedre gränsen för 
en rationell distributionsenhet skulle vara så hög som mellan 50 000 och 
75 000 abonnenter. Södra Sveriges eldistributörer anser att det är nästan 
omöjligt att finna någon väldefinierad ·optimal: storlek på ett distribu- _ 
tionsföretag och att endastabonnentantalet info får vara avgörande.,, 

Statens vattenjallsverk framhåller att utredningens förslag med regio
nala distributionsföretag har betydande fördelar. För att uppnå en re
gional organisation krävs emellertid att de regionala företagen anpassas 
till de faktiska förhållandena inom varje särskild region. Mot bakgrund 
av såväl kommunernas starka krav på inflytande på den lokala el
distributionen som de .stora kraftföretagens_ .intresse av att bibehålla ett 
någorlunda samlat grepp om den regionala distributionen bör storleken . ' 
av de regionala distributionsföretagen kunna variera. Vad gäller alterna
tivet statlig distribution framhåller statens vattenfallsverk att detta knap
past kan tänkas utan förstatligande av hela elförsörjningen. Flertalet av 
de tekniska och ekonomiska kraven på eldistributioneil skulle upp
fyllas vid ett förstatligande .men konkurrensens effektivitetshöjande in
verkan faller bort. Liknande nackdelar för effektiviteten anser vatten
fallsverket skulle följa av ett kommunalt monopol. 

Svenska kraftverksföreningen ansluter sig till den målsättning för 
cldistributionens omstrukturering som elutredningen skisserat. Det torde 
endast i vissa fall vara lämpligt att regionala överföringsnät och lokala ' 
kraftkällor ingår i de regionala distributionsföretagen. Huvudmanna
skapet för de regionala företagen bör alltefter rådande förhållanden 
kunna innehas av statliga, kommunala eller enskilda intressen. Oavsett 
hur strukturrationaliseringen genomförs, är det angeläget att det lo
kala inflytandet på eldistributionen består i lämpliga former. Detta in
flytande bör kunna tillgodoses genom kommunerna. Personalorganisa
tionerna vid Sydsvenska kraftaktiebolaget delar utredningens uppfattning 
att huvudmannaskapet för eldistributionen bör åvila stat/kommun men 
anser det vara angeläget att understryka att visst inflytande och eko
nomiskt ansvar också bör kunna påföras t; ex. näringslivet. Värmlands 

läns elektricitetsförening, som med några få undantag omfattar samt
liga eldistributörer i Värmlands län, anför att de· privata distributörerna 
inte motsätter sig skapandet av regionala enheter i den mån vlisentliga 

fördelar därigenom ernås. 
Riksf örb11ndet Eldistributörerna ställer sig däremot kritiskt till bil

dandet av stora regionala distributionsföretag. Abonnenternas berätti
gade krav på medinflytande och möjligheter att därigenom kunna på
verka pris, kvalitet och service tillgodoses bäst antingen genom direkt 
ägande i andelsförening eller genoin kommun. S1-;enska elverks_f örening-
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en framhåller att det inte föreligger några bärande skäl till den långt
gående företags.koncentration eller de radikala ingripanden beträffande 

eldistributionsföretagens ägarförhållanden och arbetsbetingelser· som 
clutredningen har föreslagit. Svenska kommunförbiindet kan inte an

sluta sig till förslaget om stora regionala enheter. Förslaget tillgodoser 
inte kommunernas önskemål att åstadkomma en effektiv ·samordning av 

energiplaneringen med annan samhällsplanering, med bostads.försörj-· 

ning etc. Varje kommun för sig måste också i princip anses kapabel 

att vara huvudman för distributionen av energi. Detta behöver dock 

inte innebära något kommunalt verksamhetsmonopol. Förbundet förut

sätter tvärtom att åtskilliga kommuner skulle låta grannkommun eller 

regionalt företag med kommunala, statliga och privata delägare om

besörja eldistributionen. I dessa fall kommer företagsstrukturen att 

likna den som föreslås av elutredningen. Förbundet framhåller vidare 

att vissa för regioner gemensamma uppgifter bör kunna skötas av sär

skilda regionala företag, helt kommunala eller ägda av kommuner 

gemensamt med statliga eller privata intressenter. Som exempel på så

dana uppgifter nämns ansvaret för det regionala fördelnings.nätet. 

Statsanstiilldas förbund finner det för sin del självklart att staten skall 

svara för huvudmannaskapet när det gäller distribution av elektrisk 

energi och att kommunerna skall ha ett rimligt inflytande på såväl 

taxesättning som anläggningar och distributions.nätens tekniska standard. 
,fodra Sveriges eldistributörer ekonomisk förening ställer sig avvisande 

till bildandet av regionala företag. En styrd omorganisation till re
gionala enheter skulle bl. a. innebära samhällsekonomiska nackdelar 

och stora omplaceringar av personal. I stället förordas lokalt for

an kradc eldistributionsföretag. 

I n I ö s e n a v d i s t r i b u t i o n s n ä t m. ni. 

Beträffande inlösen av distributionsnät framhåller bl. a. Södra Sve

riges eldistributörer ekonomisk förening att den motsätter sig att re

gionala enheter bildas med tvångsmedel. Inrättandet av en värderings.

nämnd är närmast att anse som en åtgärd som sätter de fria marknads.
krafterna ur spel, vilket torde vara främmande för hittillsvarande 
svensk praxis. Värmlands läns elektricitetsförening anför att överlåtel

ser av distributionsnät bör ske enligt värderingsreglcr som kan godtas av 

båda parter. 

Taxepolitiken 

Svenska elverks/ öre11i11ge11 konstaterar att de små relativa variationer

na i de i allmänhet låga elkostnaderna torde ha liten betydelse jäm

fört med andra lokala variationer i kostnader för såväl hushåll som. 

företag. En viss variation i elpriset kan bl. ·a. stimulera till fortsatt ra-
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tionalisering. Föreningen bortser dock inte från att kraven på prisut
jämning har beaktansvärd tyngd. En långtgående eller total regio
nal eller kommunal prisutjämning lär emellertid enligt föreningen 
komma att leda till behov av subventioner eller transfereringar. Ut

rymmet för ingrepp i eller omstrukturering. av detaljtarifferna torde 
också vara begränsat, om priset även i fortsättningen skall baseras 
på kostnaderna. Enligt Svenska ko111inunförb1/ndets uppfattning är det 
försvarligt, att varje kommun för sig får bära ansvaret för utjämnings

politiken mellan medborgarna inom kommunerna. Detta gäller all den 
service som kommunerna erbjuder sina medlemmar och kostnaderna 
för den. Det är föga rimligt att särbehandla service i fråga om elkraft i 
förhållande till annan service från samhällets sida. I den mån en el

taxeutjämning anses vara nödvändig utanför kommungränserna bör 

den genomföras med statliga åtgärder av samma typ som den gällande 
skattcutjämningcn och omfatta hela landet. Södra Sveriges e/distrib11tö

rer ekonomisk f öre11i11g anser att elpriset bör grundas på företagseko

nomiska målsättningar där utjämningen bör ske inom företaget. Stats

anställdas f örhund anför att elabonnenternas intressen i första hand skall 
tillgodoses. Priset på elenergi skall vara baserat på dess självkostnad. 
Tarifferna skall också vara jämlika. Tariffskillnader olika landsändar 

emellan kan inte godtas. 

Föredraganden 

Inledning 

Sedan mitten av 1940-talet har en genomgripande strukturrationali
sering pågått inom eldistributionen i vårt land. Antalet distributionsföre
tag har minskat med ca 3 000 till f. n. ca 525. Utvecklingen mot färre 
och större företagsenheter har varit nödvändig för att säkerställa en 
rationell och tillförlitlig distribution av elektrisk energi till de enskilda 
konsumenterna. Från statsmakternas sida har utvecklingen understötts 
och stimulerats genom dels ekonomiskt bistånd, ·dels utnyttjande av 

möjligheterna att påverka företagsstrukturen genom konccssionslag

stiftningen. 
Mot bakgrund bl. a. av önskemålet om att ytterligare skynda på 

strukturomvandlingen tillkallade dåvarande chefen för industrideparte

mentet med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande år 1971 clutredningen 
för att utreda frågor rörande eldistributionens och elproduktionens or

ganisation. 
Utredningen har den 27 januari 1975 avgett en rapport med förslag 

till vissa allmlinna riktlinjer avsedda att läggas till .grund för det fort

satta utredningsarbetet. Förslaget omfattar enbart eldistributionen. Ut

redningen avser under viss förutsättning att inleda förhandlingar med 
berörda parter i enlighet med de föreslagna riktlinjerna. 
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Efter att ha diskuterat olika förslag till en omorganisation förordar 
utredningen att ett alternativ med distribution i regionala enheter med 
stort kommunalt inflytande skall utredas. Vidare föreslår utredningen 
att bestämmelser om förköpsrätt till eldistributionsföretag införs och 
att en värderingsnämnd inrättas som kan pröva frågan om skälig köpe

skilling vid överlåtelse av elanläggning. 
Yttranden över utredningens förslag har avgetts av bl. a. statens 

vattenfallsverk, Svenska elverksföreningen, Svenska kommunförbundet 

och Statsanställdas förbund. Jag har vidare överlagt med berörda in

tressenter rörande de förslag som jag lägger fram i det följande. 

Allmänna riktlinjer 

Elutredningen framhåller att all energiplanering bör ske i nära an
slutning till samhällsplaneringen i övrigt. Samhället måste därför ha 
huvudansvaret. Vid en fördelning av uppgifterna på energiområdet på 
olika samh~illeliga organ framstår det som naturligt att den lokala 
energiplaneringen blir en betydelsefull uppgift för kommunerna. 

I likhet med de intressenter som har yttrat sig över utredningens 
förslag delar jag uppfattningen att kommunerna i framtiden bör ha 
inflytande över och ansvar för den lokala energiförsörjningen, inkl. 
elförsörjningen. Många kommuner är redan starkt engagerade i den 

lokala energiförsörjningen. För att få underlag för överväganden om en 
närmare reglering av kommunernas versksamhet på detta område har 
jag efter regeringens bemyndigande våren 1975 tillsatt en utredning (I 

1975: 03) om kommunal energiplanering. 
Kommunernas roll kan emellertid, som elutredningen även har på

pekat, utformas på olika sätt. Utredningen har för sin del funnit att 
kommunerna ofta är alltför små för att utgöra sådana stora och bär
kraftiga distributionsenheter, som varaktigt kan förse abonnenterna 
med el till rimliga priser och med den leveranssäkerhet och kvalitet 
som abonnenterna har rätt att begära. Utredningen vill därför i första 
hand utreda ett system med regionala eldistributionsenheter där kom
munerna ges ett starkt .inflytande. I sådana enheter bör fömtsättningar
na vara goda att nå en tillfredsställande ekonomisk utjämning mellan 
abonnenter i tätort resp. i glesbygd, driftsäker eldistribution och en ra
tionell planering av verksamheten. 

Utredningen går inte närmare in på frågan om vilka åtgärder som 
kan behöva vidtas för att förverkliga förslaget om regionala distribu
tionsenheter. Två frågor, som har starkt samband härmed berörs dock, 
nämligen frågan om förköpsrätt till elanläggning och frågan om skälig 
köpeskilling vid sådana överlåtelser då endast en köpare finns. 

Intressenterna godtar tanken på större enheter men är kritiska till 
att dessa skulle bildas tvångsvis. Ett antal skäl framhålls för att omstruk
tureringen bör ske på frivillig väg. Bl. a. påpekas att en snabb struktur-
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omvandling har skett under senare år utan större ingripanden från stats

makternas sida. 
Jag delar den av intressenterna framförda uppfattningen att eldistri

butionen i vårt land i allt väsentligt fungerar väl. Såväl statliga och 
kommunala som enskilda företag har gemensamt bidragit till att skapa 

dessa goda förhållanden. Det finns ingen anledning att tro att bran

schens förmåga till självsanering och anpassning till samhällets krav är 
uttömd. Från olika håll har emellertid påtalats att koticessionsmyndig
hetens möjligheter att påverka eldistributionens organisation f. n. är be
gränsade. Sålunda kan koncessionsmyndigheten inte tvinga en eldistri

butör att överlåta sina anläggningar när koncessionstiden löper ut. Inte 
heller kan koncession återkallas av rationaliseringsskäl. Koncessions
myndigheten saknar även i övrigt lagliga möjligheter att förmå företag 
att gå samman till lämpliga distributionsenheter. 

För att stärka koncessionsmyndighetens ställning skulle skyldighet 

kunna införas för den, vars områdeskoncession eller äldre tillstånd lö
per ut, att avstå sin anläggning till en ny koncessionsinnehavare. Vi
dare skulle koncessionsmyndigheten kunna ges rj.itt att återkalla kon
cession av strukturomvandlingsskäl. I ånslutning härtill skulle även 

en rätt kunna införas för frånträdaren att få anläggningarna inlösta till 
skäligt pris av den nye distributören. 

Jag är emellertid inte beredd att förorda lagstiftning för att tvångs- -
vis åstadkomma en sammanläggning av eller ett samgående mellan 
eldistributionsföretag. Någon förköpsrätt ·av det slag elutredningen 
har ifrågasatt bör därför inte heller komma i fråga. Den fortsatta 
planeringen bör bygga på att rationaliseringen i huvudsak skall fortgå -
på frivillig vlig. Följande riktlinjer bör enligt min mening gälla. 

Rationaliseringen av cldistributionen bör ske med utgångspunkt i att 
huvudansvaret för distributionens . ordnande åvila"r det allmänna. Det 
fortsatta arbetet bör bedrivas utifrån förutsättningen att de enskilda 
elkonsumenterna skall tillförsäkras gynnsamma distributionsförhållan
den. När konsumenternas intressen på detta sätt ställs i förgrunden bör 
de också få ett inflytande över distributionsfrågorna och jag finner det 
naturligt att detta kanaliseras genom kommunerna> Jag delar därför upp

fattningen att kommunerna som företrädare för lokala intressen bör 
ges ett större inflytande på eldistributionen än f. n. Jag är dock inte 

beredd att tillstyrka en ordning innebärande att kommunen eller kom
munala företag alltid skall vara huvudmän för verksamheten. Olika for
mer för och kombinationer av huvudmarinaskap för eldistiibutionen .. 

bör enligt min mening kLinna förekomma. Bl. a. bör enskilda och abon
nentägda företag även i fortsättningen kunna vara verksamma på om
rådet och delta i arbetet på en omstrukturering. Blandningen av företags
typer kan utgöra en stimulerande konkurrensfaktor i .arbetet med sikte 
på att tillgodose konsumenternas krav på en tillfredsställande elförsörj-
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ning. Likaledes förutsätter jag att statens vattenfallsverk kommer att 
aktivt medverka till en rationell utveckling på området och även fram
ledes fortsätta att bedriva en inte oväsentlig distributionsverksamhet. 

Den fortsatta omstruktureringen av cldistributionen bör ske genom att 
vid behov distributionsförctag förs samman eller går upp i företag som 
medger rationell verksamhet med tillgodoseende av konsumenternas 
krav på driftsäkerhet, störningsbcredskap, clkvalitet och service. Upp

märksamhet bör fästas vid behovet av en rationell samordning mellan 
cldistributionen och den allmänna kommunala verksamhets- och. sam

hällsplaneringen. 
Andra krav som enligt min uppfattning bör tillgodoses i samband 

med strukturomvandlingen är att ellevcran~erna till industrin även i 
fortsättningen kan ske över ett enhetligt och driftsäkert lcdningsnät, att 
möjligheterna till taxeutjämning tas tillvara och att de konsekvenser 
som en omorganisation medför för de berörda företagens personal 
beaktas. Vidare är det önskvärt att så långt som möjligt söka uppnå 
enhetliga lokala distributionsförhållanden genom en samordning av 
tätorts- och landsbygdsdistribution. 

Jag finner det angeläget att vattenfallsverkets erfarenheter och stora 
resurser utnyttjas vid en omstrukturering. I och med att kommunerna 
enligt de riktlinjer som jag har förordat kommer att få ett ökat inflytan
de bör vattenfallsverket öka sitt· samarbete med kommunerna och· i 
samverkan med dessa söka åstadkomma rationella enheter, där de 
kommunala intressena· kan tillgodoses i skälig omfattning. Då vidare 
huvudansvaret för cldistributionen förutsätts åvila det allmänna är det 
självklart att alla samhällsägda företag bör samverka för att skapa 
bästa dislributionsförhållanden för de enskilda abonnenterna. 

Den statliga bidragsvcrksamheten har visat sig vara ett effektivt 
medel för att åstadkomma en överföring av olönsamma och dåliga 
distributionsförctag till mer bärkraftiga . enheter. Enligt kungörelsen 
(1959: 369) om statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning kan till an
läggning och upprustning av elektriska distributionsnät på landsbygden 
beviljas statligt stöd i form av dels bidrag, dels garantier för lån, som 
tas i bank, hypoteksförening eller kassa för jordbrukskredit eller annan 
kreditinrättning. Upprustningsstödet tar sikte enbart på upprustning av 
oräntabla cldistributionsanläggningar, dvs. främst glesbygdsdistribution. 
Genom denna stödverksamhet har elkonsumenterna i glesbygderna fått 
en förbättrad elförsörjning samtidigt som strukturomvandlingen under
lättats. Det nuvarande stöd programmet utlöper budgetåret 1976/77. 
Jag förutsätter att någon form av stöd kommer att utgå även härefter. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att statens vattenfallsverk har 

möjlighet att teckna borgen för lån som de under verkets förvaltning 
stående distributionsföretagen tar upp på den allmänna kapitalmarkna
den. Vidare kan kommuner efter regeringens medgivande ta upp lån 

11 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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eller ingå borgen för lån för köp av bl. a. eldistributionsanläggningar. 
Kommunala lån eller lån för vilka kommunerna tecknar borgen erbju
der en jämförelsevis god säkerhet från långivarens synpunkt. Ränte
satsen blir därför jämförelsevis förmånlig. 

Även på dessa vägar kan således strukturrationaliseringen under

lättas. 

Ändringar i el lagen 

De riktlinjer som jag har förordat bör komma till uttryck i ellagcn. 

Enligt 2 § 2 mom. ellagen gäller att koncession inte får meddelas 
med mindre den anläggning det gäller är behövlig och förenlig med en 
planmässig elektrifiering och då fråga är om områdeskoncession för yr
kesmässig distribution, området utgör en lämplig enhet. Vidare gäller 
att koncession får meddelas endast den som är lämplig att utöva sådan 
verksamhet. Som har framgått i det föregående bör den fortsatta ratio
naliseringen av eldistributioncn ske med utgångspunkt från att huvud

ansvaret för distributionens ordnande åvilar det allmänna. Omstruk
tureringen bör vidare ske genom att distributionsföretag förs samman 
eller går upp i företag som medger rationell verksamhet med tillgodo

seende av konsumenternas krav på driftsäkerhet, störningsberedskap, 
clkvalitet och service. Detta ställer självfallet ökade krav på att kon
ccssionsområdena har en ändamålsenlig utformning och att distribu
törerna motsvarar de anspråk som samhället och de enskilda konsu
menterna har rätt att ställa. Jag förordar med hänsyn till vad jag har 
anfört att lagtexten jämkas så att område för vilket områdeskonccssion 
utfärdas skall utgöra en med hänsyn till eldistributionens ändamåls
enliga anordnande lämplig enhet och att koncession för yrkesmässig 
distribution får meddelas endast den som från allmän synpunkt finnes 
lämplig att utöva sådan verksamhet. 

önskemålet att ge kommunerna ökat inflytande över eldistributionen 
kan tillgodoses på olika sätt. Som jag nyss har nämnt anser jag inte 
att det lokala inflytandet bör vara förbundet med ett kommunalt distri
butionsmonopol. Det är enligt min mening inte heller lämpligt att t. ex. 
eftersträva en viss företagsform för eldistributionen i samtliga kommu
ner. Avgörande för om ett företag skall anses lämpligt som distributör 

bör i stället som hittills vara, att företaget bedöms kunna bedriva en ra
tionell verksamhet och tillgodose konsumenternas krav på driftsäkerhet, 
störningsberedskap, elkvalitet och service. På så sätt skapas bästa möj

liga distributionsförhållanden för de enskilda abonnenterna. 
Redan i dag bereds kommunerna i egenskap av företrädare för lokala 

intressen regelmässigt tillfälle att yttra sig över och därmed påverka 
prövningen av ansökningar om områdeskoncession. Behoven av sam· 
ordning mellan å ena sidan den lokala energiplaneringen, å andra sidan 
den övriga kommunala verksamhets- och samhällsplaneringen gör det 
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angeläget att förbättra kommunens möjligheter att påverka denna pröv
ning. Detta gäller särskilt de fall, då kommunen inte är huvudman 
för eldistributionen inom sitt område. Kommunernas stärkta ställning 
bör komma till uttryck på så sätt att i ellagen tas in en bestämmelse 
innebärande att möjligheterna att tillgodose lokala intressen särskilt 

skall beaktas vid prövning av ansökan om områdeskoncession. Jag vill 
framhålla att de kommunala synpunkterna därvid får bedömas mec 
beaktande av de krav som ställs på lämpliga enheter. Ett ökat kom
munalt inflytande på koncessionsgivningen gör det enligt min mening · 

naturligt att kommunerna i första hand tar ansvaret för distributionen 
i sådana fall där annan lämplig huvudman saknas. 

Tillstånd till förvärv av 
eldistributionsanläggningar 

Den strukturrationalisering av eldistributionen som har pågått. sedan 
mitten av 1940-talet har medfört att ett stort antal distributionsföretag 
har avvecklats. Som jag förut har nämnt omhänderhas f. n. detaljdistri
butionen av omkring 525 företag. Härav utgör ca 135 kommunala och 
statliga verk. Drygt 200 är ekonomiska föreningar. Inemot 200 distri
butörer bedriver verksamheten i bolagsform. I omkring 60 av dessa har 
staten eller kommunen aktiemajoriteten. 

Avvecklingen av företag försiggår i olika former. Vanligt är att den 
tillträdande distributören köper den anläggning eller den rörelse varom 
är fråga. När det gäller ekonomiska föreningar förekommer att ande
larna i föreningen köps upp, varefter föreningen likvideras och tillgång
arna tillskiftas köparen. I fråga om aktiebolag torde aktieöverlåtelse 
med eller utan efterföljande fusion vara den vanliga formen. 

Ofta uppstår konkurrens mellan olika köpare vid förvärv av eldistri
butionsföretag. En sådan konkurrenssituation kan komma att medföra 
att köpeskillingen sätts oskäligt högt. 

Enligt ellagen får koncession inte överlåtas utan tillstånd av kon
cessionsmyndigheten. Härigenom kan kontrolleras att elförsörjningen 
inte äventyras eller försämras genom att koncessionen överlåts till an
nan. Bestämmelserna gäller emellertid inte koncession som har med
delats före år 1958. Inte i något fall behövs tillstånd till förvärv eller 
överlåtelse av eldistributionsanläggning. Visserligen är den som förvär
var en eldistributionsanläggning skyldig att söka tillstånd till överlåtelse 
av koncessionen men har överlåtelse redan skett kommer koncessions
myndigheten i ett sådant läge att koncession av hänsyn till abonnen
terna inte gärna kan förvägras. 

Den nuvarande ordningen kan inte anses tillfredsställande. Konces
sionsmyndigheten kommer. in i förfarandet på ett stadium när par
terna har vidtagit sådana åtgärder att koncessionsfrågan inte kan prö
vas helt förutsättningslöst. Vägras koncession, kan följden bli att abon-
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ncntcrna ställs utan elförsörjning, något som självfallet inte kan accep
teras. Enligt min mening talar starka skäl för att även förvärv av el
distributionsanläggning skall kräva tillstånd av koncessionsmyndigheten. 
På så sätt får myndigheten möjlighet att i ett tidigare skede än f. n. 

kunna följa och påverka strukturomvandlingen. Genom ett sådant till
ståndstvång kan också konkurrenssituationen och. spekulativa förvärv 
som är ägnade att driva upp prisnivån till nackdel för. konsumenterna 

förebyggas. 
Tillståndspliktcn bör i första hand. omfatta förvärv genom köp, byte 

eller gåva. Även förvärv genom tillskott till bolag eller förening, utdel
ning eller skifte från bolag eller förening samt fusion enligt 175 § lagen 
(1944: 705) om aktiebolag och 96 § lagen (1951: 308) om ekonomiska 
föreningar bör vara underkastade tillståndstvång. 

Avsikten med tillståndstvånget är att koncessionsmyndigheten redan 
på förvärvsstadiet skall kunna göra den prövning som f. n. sker i sam
band med att ansökan om koncession prövas. Det förekommer att kon

cession meddelas för visst område, varvid i koncessionsbeslutet anges 
att det förutsätts att distributören förvärvar också distributionen inom 
sådan del av området där annan bedriver eldisfribution vid koncessiöns
beslutets meddelande. Innehar förvärvaren redan områdeskoncession 
för den aktuella distributionen saknas naturligtvis anledning att pröva 
förvärvet särskilt. Undantag bör således göras för detta fall. 

Det förekommer att distributör inte äger ledningsnätet över vilket 
distribution sker utan har fått detta upplåtet med nyttjanderätt. Om 
möjligheten att förvärva cldistributionsanläggningar begränsas får man 
räkna med ett ökat antal nyttjandcrättsupplåtelser. Sådana kan utgöra 
ett led i försök att kringgå tillståndstvånget. Jag förordar därför att till
ståndsplikten får omfatta· också upplåtelse av. distributionsanläggning 
med nyttjanderätt. 

När eldistributör förvärvar andelar i ekonomisk förening torde av
sikten i regel vara att. föreningen skall likvideras och att distributören 
skall överta anläggningen för att driva verksamheten i egen regi. Då 
det som jag redan har anfört är angeläget att koncessionsmyndigheten 
på ett så tidigt stadium som möjligt får kontroll över transaktioner som 
berör clabonnenternas intressen förordar jag att tillståndsplikten skall 
omfatta även eldistributörs förvärv av andel i ekonomisk förening som 
äger eldistributionsanläggning. 

Det torde höra till undantagen att annan än cldistributör förvärvar an
delar i ekonomisk verksamhet med sikte på att ta över distributionen. 
Jag anser det därför inte motiverat att bygga ut kontrollsystemet till att 
omfatta samtliga förvärv av andelar i ekonomisk förening. 

Enligt min mening kan kontrollen inte inskränkas till att avse endast 
förvärv av eldistributionsanläggningar och andelar i ekonomiska för
eningar. Ett betydande antal distributörer driver verksamheten i bolags-
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form. I sådana fall kan överlåtelser ske genom- att aktierna. överlåts. 
Någon kontroll av sådana överlåt_elser förekommer inte. Jag anser -att 
koncessionsmyndigheten bör ha kontroll över eldistributörernas. förvärv 
av aktier i distributionsbolag och förordar att tillståndsplikten får om
fatta också sådana förvärv. 

Ett system med tillståndsprövning vid aktieförvärv innebär ett avsteg 
från den inom aktiebolagsrätten rådande principen om aktiers fria 
överlåtbarhet. Olägenheterna begränsas emellertid väsentligt om såsom 
jag förordar tillståndsplikten omfattar endast förvärv som görs av_ el
distributörer. Det är vidare att märka att flertalet bolag som är verk
samma på eldistributionsområdet har ett begränsat antal aktieägare och 
att handeln med aktier i _sådana bolag är begränsad. Det förekommer 
emellertid också några bolag med en större aktieägarekrets. Införs ett 
kontrollsystem beträffande sådana bolag uppstår svårigheter för aktie

handeln. Med hänsyn till företagsstrukturen på området anser jag att 
undantag från tillståndsplikten bör kunna begränsas till bolag vilkas ak
tier är noterade på fondbörsen eller fondhandlarlistan. 

Vissa undantag från förvärvstillståndsplikten bör gälla. Jag har redan 
berört det fall att eldistributör förvärvar anläggning inom område .för 
vilket han redan har meddelats koncession. 

Undantag bör gälla också för det fall att eldistributör förvärvar an
del eller aktie, om han innehar koncession för det område där för
eningen eller bolaget bedriver sin verksamhet. 

I vissa fall förekommer att förvärv eller överlåtelse skall prövas av 
riksdagen eller regeringen. Jag tänker då bl. a. på att regeringen i vissa 
fall har att pröva statens vattenfallsverks förvärv av aktier eller andelar 
i företag för distribution av elektrisk starkström. Har sådan prövning 
;igt rum bör tillståndsplikten falla bort. 

Också förvärv som skall prövas enligt lagen (1916: 156) om vissa in
skränkningar i rätten att förvärva fast egendom m: m. bör av praktiska 
skäl undantas. 

Liksom i annan liknande lagstiftning bör finnas ett s. k. släktskaps
undantag. 

Slutligen bör tillståndsplikt inte föreligga om ett bolag, som omfat
tas av lagen, genomför en nyemission och de nya aktierna tecknas av 
de gamla aktieägarna i proportion till deras tidigare aktieinnehav. Det 
finns enligt min mening inte någon anledning att kräva tillstånd i ett 
sådant fall, eftersom nyemissionen inte innebär någon förändring i ägar
strukturen. 

Bland de företag som är verksamma på eldistributionsområdet finns 
åtskilliga som huvudsakligen bedriver annan verksamhet än distribu
tion av elektrisk ström.· Det finns exempelvis vissa industriföretag som 
vid sidan av den huvudsakliga rörelsen svarar för lokal eldistribution: _ 

Jag anser det inte motiverat att förvärv av aktier eller andelar i sådan_a 
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företag skall vara underkastade tillståndsplikt. Det är emellertid inte 
möjligt att genom en generell regel undanta sådana företag från lagens 

tillämpning. Jag förordar att koncessionsmyndigheten får möjlighet i 

här avsedda fall att medge undantag efter prövning i varje särskilt fall. 

Koncessionsmyndighetens prövning av förvärv bör i allt väsentligt 

motsvara den som sker i samband med koncessionsansökningar. För-· 

värvstillstånd bör således kunna vägras om förvärv inte är förenligt med 

ett ändamålsenligt anordnande av eldistributionen. När fråga är om 

förvärv av anläggning bör den sökande vidare underkastas samma 

lämplighetsprövning, som föreskrivs i ellagen i fråga om den som skall 

meddelas koncession. Detta innebär att föniärvstillstånd bör kunna 

vägras om den sökande från allmän synpunkt inte kan anses lämplig att 

utöva distributionsverksamhet. 

Enligt 1916 års lag och jordförvärvslagen (1965: 290) blir verkan av 

vägrat förvärvstillstånd eller underlåtenhet att inom viss tid ansöka om 

förvärvstillstånd att förvärvet i fråga blir ogiltigt. Innebörden av ogiltig

hctspåföljden är att ingendera parten blir skyldig att fullgöra sina åta

ganden på grund av avtalet samt att parterna skall återbära vad de 
uppburit på grund av detta. Jag förordar att en motsvarande regel skall 

glilla enligt den nu föreslagna lagen. 
Vad jag har förordat föranleder en reglering som inte är helt okom

plicerad. Ellagen är redan nu tämligen svåröverskådlig och jag anser 

intl! lämpligt att belasta den med bestämmelser .i det nu aktuella hän

seendet. Jag förordar därför att bestämmelserna tas in i en särskild lag 
om förvärv av eldistributionsanläggning m. m. Lagen bör träda i kraft 

den 1 juli 1976. 

Värderingsnämnd 

Från rättssäkerhetssynpunkt är det angeläget att den som inte längre 
bör få eller inte längre vill bedriva cldistributionsrörelse, som skall upp
rätthållas, skall kunnna överlåta sina anläggningar på skäliga villkor 
till en ny eldistributör. Erfarenheten visar emellertid att förhandlingar 

om överlåtelser av eldistributionsanfäggningar ofta blir långdragna och 

att omstruktureringen på grund härav fördröjs. 

Om det fanns mera allmänt kända och entydiga värderingsregler skulle 

sådana uppgörelser kunna ske snabbare eftersom parterna på ömse si

dor då skulle ha fasta riktlinjer för sin bedömning av värdcringsfrågan. 

Förhållandena växlar emellertid starkt från fall till fall. 

Under de senaste årtiondena har dock ett stort antal eldistributions
anläggningar bytt ägare, varvid parterna enats om villkoren för överlå

telsen. Eldistributionsutrcdningen har i betänkandet (SOU 1968: 39) El
distributionens rationalisering redogjort för de mera väsentliga faktorer 

som brukar spela in vid sådana uppgörelser. Utredningen har vidare re

dovisat sin allmänna syn på spörsmålen. Enligt utredningen bör till en 
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början uppmärksammas att koncession inte har egenvärde; koncessionen 
lir inte en handelsvara. När eldistributionsanläggning skall värderas, bör 
h!. a. beaktas om den är ändamålsenligt planerad, har tillräcklig kapaci
tet och är tillfredsställande underhållen och förnyad. Av betydelse är 
också om och i vad mån anläggningen kan inpas.sas och på längre sikt 

nyttjas i det distributionssystem som från rationaliseringssynpunkt be
döms vara eftersträvansvärt. 

En allmän riktlinje bör enligt min mening vara att säljaren skall gott
skrivas ett skäligt värde på anläggningen eller rörelsen baserat på veder
tagna principer vid överlåtelser av rörelsedrivande verksamhet. I övrigt 
bör de synpunkter som eldistributionsutredningen anfört kunna vara 
vägledande. 

Eldistributionsutredningen föreslog på sin tid regler om tvångsinlöscn 

av cldistributionsanläggningar. Vidare förordade utredningen att en sär
skild nämnd skulle inrättas med behörighet att på begäran pröva i sam
band med inlösen tvistiga crsättningsfrågor. Även elutredningen har i 
anslutning till förslaget om införande av förköpsrätt föreslagit att en 

värclcringsnämnd inrättas. 
Som har framgått av vad jag tidigare anfört är jag inte beredd 

att förorda regler om tvångsinlösen eller förköpsrätt. Frivilliga över
låtelser torde emellertid underlättas om parterna har tillgång till ett 
opartiskt sakkunnigt organ till vilket de kan hänskjuta tvister om 
ekonomiska villkor i samband med överlåtelse av eldistributionsanlägg
ning eller rörelse. Ett sådant organ bör kunna pröva frågor om värde
ring av anläggning så att priset blir rimligt från såväl köparens som 
säljarens synpunkt. Jag förordar att en särskild värderingsnämnd in

rättas för ändamålet. Förfarandet inför nlimnden bör vara frivilligt och 
nlimndcn bör endast avge rckommi:ndationer. I nämnden bör såväl 
teknisk-ekonomisk som juridisk sakkunskap vara företrädd. Vidare bör 
företrädare för distributör- och abonnentintressena ingå i nämnden. 

Niimndcn skall ha behörighet att på begäran av part pröva fråga 
om värdering av eldistributionsanläggning eller distributionsrörelse. För 
att nämnden inte onödigtvis skall belastas bör den ha vissa möjligheter 
att själv avgöra om en värderingsfråga skall tas upp eller inte. Avsikten 
~ir inte att nämnden skall fungera som ett utredningsorgan åt parterna. 
Det bör ankomma på dem själva att förebringa den utredning som kan 

behövas. Nämnden bör kunna avvisa framställning om prövning av 
fråga i vilken utredningen är så bristfällig att dm är otjänlig som un

derlag för prövning. En förutsättning för att nämnden skall pröva viss 
fråga är att parterna är ense om att hänskjuta den till nämnden. Det 
bör vidare krävas att förhandlingar har ägt rum och att det har konsta
terats att uppgörelse inte har kunnat nås. 

Det ankommer på regeringen att meddela de föreskrifter som behövs 
för nämndens verksamhet. 
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Fortsatt utredningsarbete 

I elutredningens uppgift ingår att utreda både elproduktionens och el
distributionens organisation. Jag anser mig nu kunna konstatera att de 
frågor som berörs i direktiven och som avser elproduktionen har för
lorat aktualitet i sådan grad att det inte finns anledning att driva ut
redningsarbetet vidare. Den rapport som utredningen har avgett giil
ler bara cldistributionsfrågor. Utredningen ifrågasätter om inte det fort
satta utredningsarbetet rörande dessa frågor bör bedrivas i delvis andra 
former och med annan sammansättning av utredningen. 

Med hänsyn till beskaffenheten av de uppgifter som nu kan kvarstå 
anser jag att det inte är motiverat att fortsäua utredningsarbetet i kom
mittcform. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att ut
redningens uppdrag skall upphöra. Det får nu ankomma på industriver
ket att med utgångspunkt från de erfarenheter som görs i det fortsatta 
arbetet överväga om det behövs lagstiftning eller andra åtgärder för att 
trygga en fortsatt utveckling enligt de riktlinjer som jag har angett. In
dustriverket bör i detta sammanhang uppmärksamma bl. a. om det be
hövs bestämmelser, som föreskriver skyldighet för den vars koncession 
löpt ut att efter beslut av myndighet avstå sin anläggning till den nya 
distributören. Verket bör vidare överväga om det behövs bestämmelser 
som medger att koncession kan återkallas om särskild anledning härtill 
föreligger med hänsyn till distributionens rationella ordnande. Slutligen 
bör industriverket överväga om fortsatta ekonomiska stödåtgärder är 
påkallade för att påskynda och underlätta rationaliseringsarbetet. 

Om vad jag har förordat godtas kommer industriverket att få en 
kraftigt förstärkt ställning som koncessionsmyndighet. Detta ställer 
ökade krav på verket och skärper också vikten av att dess beslut är 
väl förankrade hos de närmast berörda intressenterna. Jag anser med 
hänsyn till det sagda att det vid industriverket bör inrättas ett råd för 
eldistributionsfrågor med uppgift att bistå verket vid behandlingen av 
ärenden som hör samman med eldistributionen. Ett sådant råd bör 
kunna bli ett viktigt forum för diskussion bl. a. av frågor som hör sam~ 
man med tillämpningen av de riktlinjer för rationaliseringsverksamheten 
som jag har förordat. Rådet bör kunna medverka även vid de övervä
ganden om behov av lagstiftning m. m. som jag nyss har nämnt. Det 

ankommer på regeringen att fatta beslut om inrättandet av rådet. 

Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag nu har. anfört har inom industridepartementet 
upprättats förslag till 

1. lag om ändring i lagen (1902: 71 s. 1), innefattande vissa be
stämmelser om elektriska anläggningar, 

.:::!. Jag om förvärv av eldistributionsanläggning m. m. 
De upprättade lagförslagen bör fogas som underbilaga 1 oclz 2 till 

regeringsprotokollet i detta ärende. 
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Specialmotivering till lagförslagen 

Förslaget till lag om ändring i ellagen 

I den allmänna motiveringen har jag redogjort för de riktlinjer som 
jag anser bör ligga till grund för den fortsatta rationaliser~ngen av el
distributionsverksamheten. Vad jag där har sagt påkallar vissa ändring
ar i 2 § 2 mom. ellagen. Ändringarna tar sikte på att dels säkerställa 
rationell distributionsverksamhet, dels göra det möjligt att i ökad grad 

beakta lokala intressen när koncession meddelas. 
I momentets första stycke föreslås den ändringen att, när fråga är om 

områdeskoneession, området skall utgöra en lämplig enhet med hänsyn 
till cldistributioncns ändamålsenliga anordnande. Häri ligger att på 

verksamheten får ställas krav på driftsäkerhet, stömingsberedskap, el
kvalitet och service, allt under de lokala och regionala förutsättningar 
som är för handen. Också möjligheterna till taxeutjämning bör beaktas. 
Härjämte bör i bedömningen av områdets lämplighet t~s in omständig

heter som från allmän synpunkt är av betydelse såsom att området 
uppfyller de krav som kan ställas på det vid samhällsplaneringen. 

I momentets andra stycke föreskrivs f. n. att koncession inte får 
meddelas annan än den som är lämplig .att utöva eldistributionsverk
samhet. Prövningen av lämpligheten föreslås nu ske från allmän syn

punkt. Innebörden av uttrycket får ses mot bakgrund av vad som före
skrivs i ellagen i övrigt. Bl. a. bör de krav och omständigheter som är av 
betydelse för prövning av fråga om områdeskoncession också g~lla vid 
bedömningen av cldistributörs lämplighet. 

För att stärka det lokala inflytandet i frågor som rör cldistributionen 
inom ett visst område har. som ett nytt tredje stycke tagits in en före
skrift om att de lokala- intressena skall särskilt beaktas vid meddelande ·· 
om områdeskoncession. · Förslaget syftar till att tillgodose de enskilda . 
abonnenternas krav på driftsäkerhet, störningsberedskap, elkvalitet oc,11 
service. De synpunkter, som de enskilda. abonnenterna kan föra fram i 
frågor om hur eldistributionen inom deras område lämpligen bör an
ordnas, kan ofta bäst kanaliseras genom kommunala organ. Vidare är 
det angeläget att åstadkomma en rationell samordning mellan distribu
tionen och den allmänna kommunala v.er~samhets- och samhällsplane~ 
ringen. De kommunala synpunkterna bör således tillmätas stor betydel
se vid koncessionsprövningen. Därvid är det självfallet nödvändigt att 

de kommunala synpunkterna vägs_ samman med andra aspekter som i 
ett större sammanhang kommer till uttryck i fråga om eldistributionens 
anordnande. 

På skäl som jag har anfört i den allmänna motiveringen bör frågor 
om förvärv av eldistributionsanläggning knytas närmare till frågan om 
koncession. En hänvisning till föreskrifterna om förvärv av sådan an
läggning har tagits in som ett nytt femte stycke i momentet. 

Lagändringarna bör träda i kraft den 1 juli 1976. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 170 

F ö r s I a g e t t i 1 1 1 a g o m f ö r v ä r v a v e l d i s t r i b u t i o n s

a n l ~i g g n i n g m. m. 

1 § 

Paragrafen anger vilken egen~lom som faller inom lagens tillämp

ningsområde och de förvärv som är tillståndspliktiga. 

Förutsättningarna för att en anläggning för distribution av elektrisk 

starkström skall falla inom lagens tillämpningsområde är att distribu

tionen sker yrkesmässigt och att det för anläggningens begag·nande 

fordras koncession. Kravet. på yrkesinässighct finns i 2 § 2 mom. el

lagen. Där ges också föreskrifter om koncession. Föreskrifter om 

starkströmsanläggningar finns· i kungörelsen (1957: 601) om elektriska 

starkströmsanläggningar. Det nu sagda irinebär att en anläggning som 

har undantagits från krav på koncession enligt 2 § 1 mom. e\lagen inte 

omfattas av tillståndsplikt enligt den föreslagna lagen. Lagen gäller 

endast detaljdistribution vilket i paragrafen har uttryckts med ordet 

närdistribution. 

Den egendom som omfattas av tillståndsplikt vid förvärv skall vara · 

sådan att den har omedelbar anknytning till själva distributionen av 

elektrisk ström. Vidare fordras det att egendomen behövs för· att dei1 

som förvärvar egendomen skall kunna fortsätta verksamheten utan av

brott i distributionen. Det gäller i första hand disfributionsledningar, 

transformatorstationer, ställverk o. d. Vad som skall anses höra till 

anläggningen har närmare angivits i paragrafens tredje stycke. Utan

för lagens tillämpningsområde faller kontorshus, förrådslokaler eller 

andra liknande byggnader samt materiel, maskiner, fordon och annan 

teknisk utrustning som har skaffats för distributionen men som inte är 

behövlig för att förvärvaren skall kunna fortsätta driften. Av den gjorda 

begränsningen följer att tillstånd till förvärv inte krävs vid försälj

ning av egendom som har blivit onyttig. 

Det anförda innebär vidare att om en del av eff distributionsanlägg

ning, exempelvis inom viss del av det koncessionerade området, över

låts till annan distributör, dennes förvärv blir tillståndspliktigt. · 

Särskilda regler behövs för det fall att eldistributionsanläggning har 

sådan anknytning till fast egendom att den utgör tillbehör till den fasta 

egendomen. I sådant fall måste tillståndspliktcn omfatta den fasta egen

domen till vilken anläggningen utgör tillbehör. Av denna anledning har 

i andra stycket tagits upp en föreskrift om att vad som sägs om skyldig

het att söka tillstånd till förvärv av anläggning här skall avse den fasta 

egendomen. Eftersom anläggning kan vara tillbehör också till tomträtt 

som inskrivits (jfr 13 kap. 9 § andra stycket jordabalken) föreskrivs 

att tillståndsskyldighet omfattar även förvärv av tomträtt till vilken an

läggningen hör. 

Vid förvärv av fast egendom eller tomträtt skall sökas lagfart resp. 

inskrivning. I andra sammanhang där tillståndsprövning av förvärv av 
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fast egendom resp. tomträtt förekommer har meddelats bestämmelser 

som innebär att förvärv blir giltigt om lagfart eller inskrivning beviljas 

även om förvärvstillstånd inte har givits trots att sådant tillstånd fordras. 

Ett undantag härifrån utgör 1916 års lag. I nu föreslagen lagstiftning har 

jag kommit till den slutsatsen att någon bestämmelse med innebörd att 

lagfart eller inskrivning botar ogiltighet inte bör meddelas. Jag anser att 

intresset av att alla förvärv blir föremål för tillståndsprövning uppväger 

de olägenheter som följer av att förvärv kan visa sig vara ogiltigt 

trots att lagfart eller inskrivning har meddelats. Med hänsyn till att 

kretsen av intressenter bland såväl förvärvare som kreditgivare är be

gränsad och väl insatt i de bestämmelser som gäller på området bör 

några problem inte uppkomma till följd av den föreslagna lösningen. 

De tillståndspliktiga förvärven är köp, byte och gåva, tillskott till bo

lag eller ekonomisk förening, s. k. apport, utdelning eller skifte från 

bolag eller ekonomisk förening samt fusion enligt 175 § lagen om 

aktiebolag, dvs. fusion i andra fall än då moderbolag fusioneras med 

helägt dotterbolag, eller enligt 96 § lagen om ekonomiska föreningar. 

Kretsen av tillståndspliktiga förvärv ·motsvarar i huvudsak vad som 

föreskrivs i jordförvärvslagen (1965: 290). 

2 § 

r paragrafen meddelas bestämmelser om tillståndsplikt vid förvärv av 

andel i ekonomisk förening eller aktie i bolag i vissa fall. Frågan ha~· 

behandlats i den allmänna motiveringen. En föreskrift om tillstånds

prövning vid förvärv av eldistributionsanläggning skulle ha ringa verkan 

om det inte samtidigt infördes tillståndsplikt vid förvärv av aktier i el

distributionsbolag och av andelar i distributionsföreningar. 

Vad gäller förvärv av andel i ekonomisk distributionsförening eller 

aktie i distributionsbolag har tillståndsplikten begränsats till att avse det 

fall alt förvärvaren är eldistributör. I sådana fall kan det antagas att 

förvärv av andelar eller aktier syftar till att förvärva distributionsan

läggningen och därmed eldistributionen inom området. Förvärvaren 

kan vara såväl fysisk som juridisk person. Det som är av betydelse är 

endast att förvärvaren själv är eldistributör, dvs. har koncession inom 

annat distributionsområde. Koncessionen kan innehas direkt eller genom 

förmedling av juridisk person. Med sist nämnda uttryck avses att kon

cessionen innehas av exempelvis ett dotterbolag. 

Om förvärvare av andel eller aktie inte är eldistributör, blir för

v:irvet inte tillståndspliktigt. Tillståndsplikt kan dock uppkomma enligt 

1 §, om cldistributionsanläggning t. ex. vid föreningens eller bolagets 

upplösning tillskiftas honom. 

Förutsättning för tillståndsplikt vid förvärv av aktie är att bolagets 

aktier inte är noterade på fondbörsen eller på fondhandlarlistan. Aktier 

som är noterade där faller utanför lagstiftningens tillämpningsområde. 

Tillståndsprövningen omfattar samma fång som vid direkt förvärv 
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av eldistributionsanläggning. Ett speciellt fall erbjuder förvärv genom in
lösen enligt 70 § lagen om aktiebolag. Enligt denna bestämmelse kan i 
bolagsordningen tas in förbehåll att, om aktie övergår till annan än ak
tieägare eller till annan än ägare av aktie av visst slag, aktieägare har 
rätt att lösa aktien. Den nya aktiebolagslagen, som träder i kraft den 1 
januari 1977 (prop. 1975: 103, LU 1975176: 4, rskr 1975176: 114) inne
bär att möjligheterna att förvärva aktie på grund av lösningsförbe

håll utvidgas till att avse också personer som inte är aktieägare. Efter
som reglerna om tillståndsprövning kan kringgås om lösen efter hembud 
lämnas utanför regleringen, föreskrivs i paragrafens andra stycke att 
sådant förvärv är beroende av tillstånd. 

3 § 

Paragrafen tar upp vissa generella undantag från lagens tillämpnings
område. Frågan har behandlats i den allmänna motiveringen. 

Om någon när han redan har koncession som avser det område där 
anläggningen finns, förvärvar eldistributionsanläggning, bör det givet
vis inte fordras förvärvstillstånd. Ett sådant tillstånd skulle i denna 
situation inte tjäna något ändamål. Förvärvet har därför undantagits 
från tillståndsplikt i punkt 1. Motsvarande bör gälla vid förvärv av 
andel eller aktie. En föreskrift om detta har tagits upp i punkt 2. 

Enligt punkt 3 fordras inte förvärvstillstånd om distributionsanlägg
ning, aktie eller andel har förvärvats efter medgivande av riksdagen el

ler regeringen. Detsamma gäller om riksdagen eller regeringen har läm
nat tillstånd till den överlåtelse förvärvet avser. Undantaget har bety
delse främst vad avser statens vattenfallsverk. I nu nämnda fall kom
mer riksdagens eller regeringens prövning att omfatta också frågan 
om förvärvet är förenligt med de syften som ligger till grund för den 
föreslagna Jagen. 

I punkt 4 undantas från tillståndsplikt förvärv som skall prövas enligt 
Jagen (1916: 156) om vissa inskränkningar i rätten att förvärva fast 
egendom m. m. Följden av ett sådant undantag blir att frågan om till
stånd för utländskt rättssubjekt att förvärva eldistributionsanläggning 
kommer att prövas endast i den ordning som 1916 års lag föreskriver, 
dvs. av länsstyrelsen eller regeringen. Detta får anses vara lämpligt 

från praktisk synpunkt. Vid den tillståndsprövning som sker enligt 
1916 års lag bör självfallet länsstyrelsen i regel inhämta tillståndsmyn

dighetens och den berörda kommunens yttrande i sådana fall där för
värvet eljest skulle ha varit underkastat föreskrifterna i den nu före

slagna Jagen. 
Punkt 5 innehåller ett s. k. släktskapsundantag. Liknande bestämmel

ser finns i andra lagar med krav på förvärvstillstånd såsom den nyss 
nämnda 1916 års lag och jordförvärvslagen. I de nu nämnda Jagarna 
avser undantagsreglema samma släktkrets. Med hänsyn härtill har före- , 
skriften i punkt 5 utformats i överensstämmelse . med motsvarande be- ·, 
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stämmelser i de nämnda lagarna. En konsekvens av undantaget blir vad 
gäller förvärv av aktie bl. a. att tillståndsplikt inte föreligger vid inlösen 
enligt 70 § aktiebolagslagen, om såväl överlåtaren som köparen och 
den lösenberättigade står i sådant ·släktskapsförhållande som avses i 
denna punkt. 

Av 2 § följer att tillståndsp\ikt föreligger om ett bolag som omfattas 
av lagen genomför en nyemission. Nyemissionen innebär nämligen att 
de som tecknar de nya aktierna i bolaget förvärvar dessa genom tillskott 
till bolaget (jfr 1 § första stycket 2). För vissa situationer är ett sådant 
system fullt motiverat bl. a. när de nya aktierna helt eller delvis teck
nas av personer som inte är aktidigare i bolaget. Om nyemissionen där
emot innebär att de nya aktierna tecknas av de gamla aktieägarna i 
proportion till deras tidigare aktieinnehav, finns det inte någon anled

ning att kräva tillstånd, eftersom nyemissionen inte innebär någon för
ändring i ägarstrukturen. Punkt 6 innehåller därför en föreskrift som 
innebär att förvärvstillstånd inte krävs"! detta senare fall. 

Jag har övervägt om ytterligare förvärv bör undantas från lagstift
ningens tillämpningsområde. Jag tänker då i första hand på förvärv 
som sker genom inrop på exekutiv auktion. 

Undantag för förvärv genom inrop på exekutiv auktion förekommer 
i 1916 års lag och jordförvärvslagen och motiveras med att prövningen 
enligt någon av dessa lagar inte kan genomföras vid en exekutiv auktion, 
eftersom auktionsförrättaren måste omedelbart anta eller förkasta det 
bud vid vilket utropet stannat och att betydande olägenheter lätt kan 
uppkomma för fordringsägare om en försäljning sedermera blir ogiltig. 
Vidare har hänsynen till kreditlivet ansetts kräva att panträttshavare 
och andra rättighetshavare inte utesluts från möjligheten att- ropa in 
egendomen för att skydda sin rätt, även om sådana· omständigheter 
föreligger som enligt lageri utgör hinder mot förvärvstillstånd. Har 
egendomen förvärvats genom inrop på exekutiv auktion under sådana 
förhållanden att tillstånd skulle ha krävts vid vanligt köp, skall egen
domen enligt nämnda lagar åter avyttras inom viss tid, om inte för
hållandena inom denna tid upphört eller tillstånd lämnats att behålla 
egendomen. 

Den verksamhet det här är fråga om, nämligen distribution av elek
trisk ström, har ett betydande allmänt intresse. Distributionen måste 
fortgå utan avbrott. De skäl som talar mot att förvärv genom inrop 
på exekutiv auktion blir tillståndspliktigt får vägas mot de nackdelar 

som kan uppstå om ett sådant förvärv undantas från lagstiftningens 
tillämpningsområde. Hit hör främst att flera överlåtelser kan följa på 
ett inrop till men för eldistributionen, om förvärvaren är skyldig att 
åter avyttra egendomen. Enligt vad jag har erfarit har någon eldistri
butionsanläggning inte varit föremål för exekutivt förfarande. Frågan 
om undantag från tillståndsplikt för förvärv på exekutiv auktion .synes 
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således från praktisk synpunkt sakna betydelse. Om en distributions
anläggning ändå skulle komma att utbjudas exekutivt, får en eventuell 
spekulant före auktionen under hand inhämta tillståndsmyndighetens 
besked om tillstånd kan komma att lämnas honom eller inte. Det bör 
ligga inom ramen för de uppgifter tillsynsmyndigheten på eldistribu

tionsområdet har att liksom hittills följa distributionsverksamheten och, 
om det behövs, verka för att eldistributionsanläggning inte blir före

mål för exekutivt förfarande. 

4 § 

I paragrafen ges möjlighet för regeringen eller myndighet som rege
ringen bestämmer att medge undantag i vissa fall från lagens tilliimp
ning. Frågan bar behandlats i den allmänna motiveringen. 

Undantagsmöjligheten har i paragrafen begränsats till förvärv som 
anges i 2 §, dvs. av andelar i ekonomiska distributionsföreningar och 
av aktier i distributionsbolag. I fall då en ekonomisk förening eller ett 
aktiebolag bedriver annan verksamhet än eldistribution kan distributions
verksamheten vara av underordnad betydelse eller utgöra endast en 
mindre del i förhållande till föreningens eller bolagets totala verksam
het. Om sålunda föreningens eller bolagets huvudsakliga verksam
het är annan än eldistribution, kan det i vissa fall vara obilligt att 
kräva förvärvstillstånd för andelarna i föreningen eller aktierna i bo
laget. I överensstämmelse med det nu sagda har i paragrafen föreskri

vits att undantag från tillståndsplikt enligt 2 § får medges, om aktie
bolag eller ekonomisk förening bedriver huvudsakligen annan verksam-· 
het än distribution av elektrisk starkström. 

Vid bedömningen av om föreningens eller bolagets huvudsakliga 
verksamhet är annan än eldistribution, bör den faktiskt bedrivna verk
samheten vara avgörande. Den verksamhet som anges i föreningens 
stadgar eller i bolagsordningen kan ha ändrats utan att det kommit till 
uttryck där. 

I och för sig skulle det kunna göras gällande att skäl saknas för att 
begränsa undantagsmöjlighetema till att avse endast andelar och aktier. 
Något behov av undantag utöver vad som nu har föreslagits torde dock 

inte finnas. Jag tänker härvid på sådana fall där dubbelprövning kan 
komma att äga rum. Om andelarna i en distributionsförening för
värvas i syfte att distributionsanläggningen skall tas över, kan förvärvs

prövning komma i fråga för såväl andelen eller andelarna som det skifte 
varigenom anläggningen förvärvas av andelsägaren. Den dubbelpröv
ning som kan förekomma i det fall jag nu har nämnt, kan dock und
vikas. Om förvärvaren redan när han första gången söker tillstånd 
till förvärv av andel uppger att avsikten är att förvärva anläggningen, 
kan tillståndsfrågan prövas i hela dess vidd. Förvärvstillstånd kan då ges 

så att det inbegriper också ytterligare andelsförvärv och förvärv genom 
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skifte. Vad jag nu har sagt är också tillämpligt på förvärv av aktier i 

distributionsbolag. 
Som förutsättning för medgivande av undantag uppställs att bolaget 

eller föreningen huvudsakligen bedriver annan verksamhet än distribu
tion av elektrisk starkström. Verksamheten kan komma att ändras. Un
dantaget bör i princip gälla endast så länge någon väsentlig förändring 
av verksamheten inte inträffar. I paragrafen föreskrivs därför att undan

tag skall meddelas för viss tid. 

5 § 

Paragrafen anger den tid inom vilken ansökan om förvärvstillstånd 

skall göras. 
Där det är möjligt, bör ansökan om förvärvstillstånd göras före för

värvet. Det torde i de flesta fall vara lämpligt att kontakt tas med till
ståndsmyndigheten redan på detta tidiga stadium. Härigenom kan de 
fortsatta diskussionerna rörande överlåtelsen underlättas för parterna 
samtidigt som tillståndsmyndigheten kan delge dem sina synpunkter 
på överlåtelsen. Görs inte ansökan om förvärvstillstånd före förvärvet, 
skall ansökan enligt paragrafen göras inom tre månader från det fånget 
skedde. De ytterligare föreskrifter som kan behövas rörande t. ex. inne
hållet i ansökan om förvärvstillstånd kan meddelas av regeringen. 

Om tillstånd inte söks inom den angivna tiden, blir förvärvet ogil
tigt. Detta följer av 7 §. 

6 § 

I paragrafen anges på vilka grunder en ansökan om förvärvstillst[md 
skall prövas och när förvärvstillstånd får vägras. 

I den allmänna motiveringen har anförts bl. a. att frågan om förvärv 
av eldistributionsanläggning nu bör knytas närmare till frågan om kon
cession. Där har också angivits vilka riktlinjer som bör gälla för den 
pågående rationaliseringen av cldistributionsverksamheten och vilka 
ändringar i ellagen som dessa påkallar. 

Förvärv av en eldistributionsanläggning är att se som det första ste
get mot övertagande av eldistributionen inom ett område. För att be
driva distributionsverksamhet fordras därjämte koncession. Det är d1ir
för naturligt att prövningen av frågor om förvärvstillstånd knyter an 
till de synpunkter som skall anläggas vid prövningen av koncession. 

På grund av det nu sagda har i paragrafen föreskrivits att förvärvstill
stånd får vägras, om förvärvet inte är förenligt med en ändamålsenlig 
eldistribution eller, när det gäller förvärv av själva cldistributionsanlägg

ningen, sökanden inte kan anses vara lämplig att utöva distributions
verksamheten. Innebörden av detta har jag redogjort för i den all
männa motiveringen och i motiveringen till förslaget till lag om ändring 
i ellagen. 

Att förvärv blir ogiltigt om förvärvstillstånd vägras följer av 7 §. 
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7 § 

Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan av vägrat förvärvstill
stånd m. m. 

Av paragrafen framgår att tillståndspliktigt förvärv blir ogiltigt om 
ansökan om förvärvstillstånd inte sker i_ rätt tid och på föreskrivet sätt 
eller om förvärvstillstånd vägras genom bcsli.it som vinner laga kraft. 
Innebörden av ogiltighetspåföljden är att ingendera parten blir skyldig 
att fullgöra sina åtaganden på grund av det mellan dem träffade av
talet och att parterna skall återbära vad de kan ha uppburit på grund 
av detta. Komplikationer i de fall ogiltighetspåföljden inträder bör i 

i stor utsträckning kunna förebyggas genom lämpligt utformade avtals~ 

bestämmelser. 
Beslut som innebär att ansökan avvisas utan prövning i sak medför · 

inte att förvärvet blir ogiltigt, om ansökningsfristen inte gått ut Ny 
ansökan kan göras inom fristen. Något hinder möter inte mot att en 
ansökan kompletteras, t. ex. efter föreläggande från tillståndsmyndig
hcten, efter tidsfristens utgång. 

8 § 

I paragrafen föreskrivs att bestämmelserna i 1, 3, 5-7 §§ skall i till
lämpliga delar gälla för det fall en eldistributionsanläggning har upp
låtits med nyttjanderätt. Frågan har berörts i den allmänna motive
ringen. 

I J..: r a f t t r ä d a n d c m. m. 

Lagen hör träda i kraft den 1 juli 1976. Den bör givetvis inte gälla 
förvärv som har skett före den dag förvärv eller upplåtelse av ifrågava
rande slag har blivit tillståndspliktigt. I klarhetens intresse har detta ut
tryckligen angivits. 

H nnstiilla11 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege
ringen föreslår riksdagen 

dels att antaga förslagen till 

1. lag om ändring i lagen (1902: 71 s. 1), innefattande vissa bestäm-
melser om elektriska anläggningar, 

2. lag om förvärv av eldistributionsanläggning m. m., 

dels att 
3. godkänna de riktlinjer för fortsatt strukturomvandling på eldistri

butionsområdet som jag har förordat, 
4. godkänna att en nämnd för frivillig värdering i samband med över

låtelse av eldistributionsanläggning m. m. inrättas den 1 juli 1976. 
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D I. Statens elektriska inspektion 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 315 310 

3 528 000 
4 233 000 

Elektriska inspektionen är den lokala statliga organisationen med upp
gift att utöva tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och hand
lägga därmed sammanhängande frågor. Kungl. Maj:t har utfärdat in

struktion för inspektionen (1965: 647, ändrad senast 1975: 1024). Inspek
tionen är organiserad på fem distrikt med kontor i Hässleholm, Kri

stinehamn, Stockholm, Hudiksvall och Skellefteå. Statens industriverk 
~ir chefsmyndighet för inspektionen. Chef inom varje distrikt är en över

inspektör som har uppgifter även som specialinspektör inom yrkesin
spektionen. 

1975/76 

Personal 
Handläggande personal 22 
Övrig personal 15 

37 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnader 2 769 000 
Sjukvård 5 000 
Reseersättningar 205 000 

därav utrikes resor (10000) 
Lokalkostnader 371 000 
Expenser 179 000 

därav engångsutgifter (5 000) 

3 529 000 

Uppbördsmedel 
Försäljning av ritningar I 000 

Nettoutgift 3 528 000 

Statens industriverk 

Beräknad ändring 1976 / 77 

Statens 
industriverk 

+ 1 
of. 

+ 1 

+721000 
of. 

+ 41000 
(of.) 

+ J7 000 
+ 31 000 

(+ 3 000) 

+830000 

of. 

+830 000 

Föredra
ganden 

l oL 

+631 000 
of. 

+ 18 000 
(of.) 

+ 45 000 
+ Il 000 

(- 5 000) 

+705000 

of. 

+705000 

l. Löne- och prisomräkning m. m. 706 000 kr., varav 75 000 kr. av
ser höjt lönekostnadspålägg. 

2. I 0-alternativet räknar statens industriverk med indragning ·av eri 

tjänst som förste distriktsingenjör, minskning av medel till tillfällig per- · 

sona! samt till resor och expenser ( - 211 000 kr.). Konsekvenserna för 
verksamheten blir att resurserna för tillsynsuppgifter och arbetarskydd 

minskar samt att arbetet att bygga upp ett enhetligt och aktuellt kartnät 
över elnätet avbryts. 

3. Som förstärkning av tillsynsverk~amheten i västra distriktet be-

12 Riksdagen 1975176. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 15 
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hövs en tjänst som förste distriktsingenjör ( + 106 000 kr. inkl. följd
kostnader). 

4. Under anslagsposten Expenser behövs en engångsanvisning av 
5 000 kr. för inköp av dokumentskåp och kontorsmaskiner. För personal
utbildning bör posten räknas upp med 8 000 kr. Anslagsposten Rese
ersättningar bör räknas upp med 10 000 kr. för utvidgad reseverksam
het. 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen_ beräknar jag anslaget till 
4 233 000 kr. Jag har därvid beräknat .medel även för personalutbild
ning. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens elektriska inspektion för budgetåret 1976/77 anvisa 

ett förslagsanslag av 4 233 000 kr. 

D 2. Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

1529 749 
1000 
1000 

1 Anslaget Statens kärnkraftinspektion. 

Statens kärnkraftinspektion har enligt sin instruktion (1974: 427) till 
uppgift att vara tillsynsmyndighet enligt atomenergilagen (1956: 306, 
ändrad senast 1975: 706), att som central förvaltningsmyndighet följa 
utvecklingen på kärnenergiområdet, särskilt beträffande säkerhetsfrå
gor, att fullgöra uppgifter enligt kungörelsen (1968: 46, ändrad senast 
1975: 369) med förordnanden enligt atomansvarighetslagen (1968: 45, 
ändrad senast 1974: 2.49), att handha sådana uppgifter med avseende 
på kontroll av atområbränsle och särskilt klyvbart .material som följer 
av Sveriges internationella åtaganden samt att pröva behovet av forsk
ning och utveckling rörande säkerheten hos nukleära anläggningar och 
vid transport av klyvbart material och ta initiativ till sådan forskning 
och utveckling som rör säkerheten hos de nukleära anläggningar för vil
ka koncession har beviljats eller ansökan ingivits, i den mån sådana upp
gifter inte ankommer på annan myndighet. 

Inspektionen leds av en styrelse. Chef för inspektionen är en före
ståndare. Till inspektionen är knutna tre rådgivande nämnder, av vilka ,, . 
en för frågor rörande säkerhetsnormer och reaktorsäkerhet i övrigt, 
en för frågor om kontroll av klyvbart material och en för frågor rö
rande forskning och utveckling på kämsäkerhetsområdet. 

Inspektionens verksamhet finansieras med avgifter enligt förord
ningen (1975: 421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion 
(ändrad 1975: 1247).1\vgifterna ayses medföra full kostnadstäckning. 
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Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Utgifter 
Lönekostnad;ir 
Sjukvärd 
Reseersättningar 
(även utrikes resor) 
Lokalkostnader 
Expenser 

därav engångsutgifter 

Uppbördsmedel 
Tillsyn av atomenergi
anläggningar m.m. 

Nettoutgift 

Statens kärnkraftinspektion 

1975/76 

20 
7 

27 

3 274 000 
3 000 

165 000 

205 000 
200000 
(48 000). 

3 847 000 

3 846 000 

1000 

Beräknad ändring 1976/77 

Inspektionen 

+. 7 
+ 2 

+ 9 

+1553000 
+ 2000 
+ 85 000 

+ 61000 
+ 277 000 

(+ 234000) 

+1978000 

+1978000 

of. 

Före
draganden 

+ 7 
+2 

+9 

+1553000 
+ 2000 
+ 65 000 

..i... 61000 
+ 277 000 

(+ 234000) 

+1958000 

+1958 000 

of. 

Det övergripande målet för kärnkraftinspektionens verksamhet är 
att främja den tekniska säkerheten i kärnenergianläggningar och vid han
teringen av klyvbara material. 

Antalet kärnkraftaggregat i drift har under budgetåret 1974/75 ökat 
från ett till fem. Största vikt måste därför enligt inspektionen läggas 
på en effektiv inspektion av kärnkraftverk under drift. En ökad sats
ning på analys och drifterfarenheter har genomförts. Ytterligare an
strängningar bör göras för att systematisera och bearbeta sådan infor
mation och se till att erfarenheterna utnyttjas till förbättringar. 

Kämkraftinspcktionen har tidigare ägnat en betydande del av sitt 
arbete åt utvärdering av säkerhetsrapporter från kärnkraftanläggning-. 
ama. Det är nu angeläget för inspektionen att ägna ökad uppmärksam
het åt kraftföretagens organisation för drift och kvalitctsstyrning. Även 
leverantörernas resurser, organisation och kompetens bör ägnas upp
märksamhet. 

Ett effektivt internationellt informationsbyte på säkerhetsområdet är 
av utomordentligt värde för inspektionen och bör ägnas fortsatt stor 
uppmärksamhet, inte minst beträffande jämförelser mellan svenska 
och utländska drifterfarenheter, normer och säkerhetsbestämmelser av 
intresse ur säkerhetssynpunkt. 

Under senare år har klart framgått att det i samhället finns önskemål 
om och behov av ökad information om kärnkraftens säkerhetsfrågor. 
Under år 1975 har inspektionen påbörjat en återkommande publicering 
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av kvartalsrapporter om driftstörningar i de svenska kärnkraftverken. 
Kärnkraftinspektionens förslag för budgetåret 1976/77 innebär i kort

het följande. 
1. Pris- och löneomräkning m. m. 828 000 kr., varav 90 000 kr. avser 

höjt lönckostnadspålägg. 
2. ökat antal kärnkraftaggregat i drift samt statsmakternas beslut 

om ytterligare två aggregat medför behov av ökade insatser för tillsyn 
av kärnkraftverk. För detta behövs ytterligare en biträdande reaktor
inspektör och fyra byråingenjörer ( +531 000 kr.). 

3. ökat antal anläggningar under kontroll, nytt kontrollavtal med 
Internationella atomenergiorganet (TAEA) enligt fördraget om förhind

rande av spridning av kärnvapen samt fysiskt skydd av kärnkraftverk 
medför behov av ökade insatser för kontroll av klyvbart material. 
Ytterligare en tjänst som byråingenjör och en tjänst som kansliskrivare· 

bör inrättas ( + 189 000 kr.). 
4. Utökat personalantal och inspektionens nya arbetsuppgifter med

för ökade krav på administrativa arbetsinsatser. Behov föreligger av 
ytterligare en förste byråsekreterare och en kansliskrivare ( + 181 000 

kr.). 
5. ökade medel erfordras till resor, böcker och tidskrifter samt repre

sentation ( +27 000 kr.). Vidare behövs som engångsanvisning 50 000 
kr. för att anskaffa ett skivminne till inspektionens datorutrustning och 

172 000 kr. för flyttning till nya lokaler. Av sistnämnda belopp är 
73 000 kr. beräknade för ny telefonväxel. 

Fifredraganden 

Som framgår av sammanställningen beräknar jag inspektionens ut- · 
gifter under detta anslag till sammanlagt 5 805 000 kr. för nästa budget
år. Jag har härvid med hänsyn till inspektionens ökade arbetsuppgifter 
beräknat medel för bl. a. ytterligare s}u tjänster som handläggare och 
två biträdestjänster i enlighet med inspektionens förslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens kärnkrafti11spektio11: Förvaltningskosf/lader för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

D 3. Statens kämkraftinspcktion: Kärnsäkerhetsforskning 

1975/76 Anslag 1 000 
1976/77 Förslag 1 000 

Statens kärnkraftinspektion hat sedan den 1 juli 1975 beställaran
svaret för en del av den kärnsäkerhetsforskning som tidigare bekostades 
från anslaget Särskilda säkerhetsarbcten inom kärnencrgiområdct. Vi
dare skall ansvaret för huvuddelen av den forskning som delegationen 
för kärnkraftens säkerhets- och miljöfrågor tidigare har svarat för 
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föras över till inspektionen den 1 januari 1976 (prop. 1975: 30 bil. 1 s. 
464, NU 1975: 30, rskr 1975: 202). 

Verksamheten finansieras med avgifter enligt förordningen (J 97 5: 
421) om vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion. Anslaget förs där
för upp med ett formellt belopp av 1 000 kr. 

Regeringen har den 14 augusti 1975 uppdragit åt kärnkraftinspek
tionen att utföra en studie över vissa reaktorsäkerhetsfrågor. I uppdra
get ingår bl. a. att redovisa erfarenheterna av driften av kommersiella 
Iättvattenreaktorer och att redovisa vilka forskningsresultat som har 
uppnåtts eller som kan förväntas bli uppnådda på reaktorsäkerhetsom

rådet. 

Statens kämkraf tinspektion 

Omfattningen av forskningsverksamheten har för innevarande bud
getår beräknats till 7 milj. kr. Om kärnkraftinspektionens beställaran
svar hade gällt hela budgetåret skulle detta ha motsvarat 11 milj. kr. 
Denna summa har inspektionen tagit till utgångspunkt för sin bedöm
ning av medelsbehovet för budgetåret 1976177. 

Med bibehållen ambitionsnivå för forskningens kvalitet och omfatt
ning beräknar inspektionen medelsbehovet till 13 milj. kr. Uppräk
ningen med 2 milj. kr. hänför sig till beräknade kostnadsstegringar, 
framförallt hos AB Atomenergi. 

Inspektionen har i sin bedömning av medelsbehoven för budgetåret 

1976177 förutsatt att kostnaderna för internationellt energisamarbete 
bestrids från annat håll. 

Kostnaderna för anlitande av utomstående konsulter för genomfö

rande av reaktorsäkerhetsstudien beräknas till 1 milj. kr. under bud
getåret 1976177. 

Kärnkraftinspektionen har i skrivelser den 30 september och den 27 
november 1975 redogjort för planerad verksamhet beträffande kärn
säkerhetsforskning för innevarande budgetår. 

F öred raga11de11 

Kärnkraftinspektionens direkta ansvar för forskning och utveckling 
på kärnsäkerhetsområdet omfattar sådan verksamhet som har betydelse 
för det nu beslutade kärnkraftprogrammet och som avser säkerheten 
hos nukleära anläggningar och vid transport av klyvbart material. 

Genom beslut den 4 december 1975 har, i enlighet med riksdagens 
beslut (prop. 1975: 30 bil. 1 s. 464, NU 1975: 30 s. 72, rskr 1975: 202), 

kärnkraftinspektionen med början den 1 januari 1976 ålagts ansvaret 
för att följa och utvärdera större delen av det program som under 
perioden den 1 januari 1973-den 31 december 1975 har beslutats 
av delegationen för forskning rörande kärnkraftens säkerhets- och mil
jöfrågor (Kärnsäkforsk). Detta innebär att inspektionen nu har fått 
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hela ansvaret för att beställa den forskning och utveckling som inspek- . 
tionen finner nödvändig för att trygga säkerheten i beslutade kärnener" . 
gianläggningar. Denna verksamhet finansieras genom avgifter från 
kärnkraftproducenterna. 

Vid sidan härav bedrivs, huvudsakligen inom AB Atomenergi,: visst 
forsknings- och utvecklingsarbetc av mera långsiktig karaktär, vilket 
inte direkt kan tillgodogöras säkerheten hos de kärnkraftrcaktorer som . 

nu är i drift eller under uppförande. Denna verksamhet finansieras inom 
energiforskningsprogrammet. Jag vill i detta sammanhang erinra om att _ 
det åligger kärnkraftinspektionen att pröva även behovet av sådant 

forsknings- och utvccklingsarbete. Jag återkommer till denna fråga vid 
min anmälan av anslaget Energiforskning i det följande. 

Inspektionen har vid sin beräkning av medclsbehovet för budgetåret 
1976177 förutsatt att kostnaderna för internationellt energisamarbete 

bestrids från annat håll. Atomenergi har i skrivelse till.regeringen hem
ställt om medCl för innevarande budgetår och .budgetåret 1976177 för 
vissa internationella projekt inom reaktorsäkerhctsområdet. Jag anser 
att kärnkraftinspektionen bör pröva behovet av de av .Atomenergi fö
reslagna projekten och .därvid också bedöina om projekten är av sådan 
art att de bör ingå i den verksamhet som finansieras med avgifter 
från kärnkraftproducenterna. Med anledning härav avser jag att i annat 
sammanhang föreslå regeringen att Atomenergis skrivelse överlämnas 
till inspektionen för prövning. 

Jag ansluter mig till kärnkraftinspektionens bedömning att den verk
samhet som finansieras över anslaget under budgetåret 1976177 bör ha 
en omfattning av 14 milj. •kr. utöver det av Kärnsäkforsk beslutade 
och finansierade programmet. Vid. min mcdelsberäkning har jag inte 
tagit hänsyn till ett eventueJlt engagemang från inspektionens sida i 
de av Atomenergi föreslagna internationella projekten. 

Anslaget tillförs medel från kärnkraftproducentcrna dels enligt rcge- ... 
ringens beslut den 4 december 1975 för det av Kärnsäkforsk beslutade 
programmet, dels genom avgifter enligt förordningen (1975: 421) om 
vissa avgifter till statens kärnkraftinspektion (ändrad 1975: 1247). Jag 
avser att före den 1 juli 1976 föreslå regeringen att höja avgifterna för 

att ge utrymme åt det nu angivna programmet. .Anslaget bör liksom 

för innevarande budgetår föras upp med ett formellt belopp av 1 000 

kr. för nästa budgetår. 
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att rege

ringen föreslår riksdagen 
att till Statens kärnkraftinspektion: Kämsiikerhetsforskning för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 
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D 4. Kostnader för vissa nämnder 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

39 348 
43 000. 

48 000 

Under anslaget redovisas arvoden och expenser för statens prisregle
ringsnämnd för elektrisk ström och krigsskyddsnämnden för kraftanlägg
ningar. Prisregleringsnämnden tar upp de prisfrågor rörande strömleve
ranser som av statens industriverk överlämnas till nämnden. Krigs
skyddsnämnden behandlar frågor bl. a. rörande kraftanläggningars skydd · 

mot brand- och bombskador samt rörande skydd åt personal som ät 
sysselsatt vid kraftanläggningar. 

För budgetåret 1974/75 uppgick kostnaderna för prisreglcringsnämn

den till 13 912 kr. och för krigsskyddsnämnden till 25 435 kr. 
Statens prisregleringsnämnd för elektrisk ström och krigsskydds-

11äm11den för kraftanlägg11ingar beräknar för budgetåret 1976177 kost

naderna till oförändrat belopp. 

Föredraganden 

Jag har tidigare lagt fram vissa förslag rörande strukturomvandlingen 
på eldistributionsområdct. I detta sammanhang· har jag förordat att 
en nämnd för frivillig värdering i samband med ·överlåtelse av elan· 
Uiggning skall inrättas den ·1 juli 1976. Utgifterna för denna nämnd 

bör bestridas från detta anslag, som av den anledningen bör räknas 
upp med 5 000 kr. Anslaget bör alltså nästa budgetår föras upp med 

48 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Kostnader för vissa nämnder för budgetåret 1976/77 an· 
visa ett förslagsanslag av 48 000 kr. 

D 5. Energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m. 

1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

180 000 000 

80 000 000 

' Härutöver har 50 000 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I. 

Från detta anslag bestrids utgifter för statsbidrag dels enligt förord
ningen (1975: 422) om statsbidrag till energibesparande åtgärder inom 
näringslivet m. m., dels enligt kungÖreisen (1974: 250) om statsbidrag 
till energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag (ändrad 1975: 
546). Bidragsverksamhctcn administreras, vad gäller de energibespa
rande åtgärderna inom näringslivet, av statens industriverk, vars utgif-
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ter för administration, information, utredning och uppföljning av verk
samheten också täcks från anslaget. Medlen för bidrag till trädgårcls

företag disponeras av lantbruksstyrelsen. 

1. Åtgärder i näringslivets 
byggnader 

2. Åtgärder inom industriella 
processer 

3. Prototyper och demonstra
tionsanläggningar m. m. 

4. Åtgärder i trädgårds
näringens byggnader 

Summa anslag 

1975j76 

18 000000 

75 000 000 

35 000 000 

2 000000 

130 000 0001 

1976/77 

Myndig
heterna 

80000 000 

40 000000 

2000000 
122 000 000 

1 Inkl. 50 000 000 kr., som har anvisats på tilläggsbudget I. 

Statens industriverk 

Före
draganden 

55 000 000 

23 000000 

2 000 000 
80 000 000 

I anslagsframställning för budgetåret 1976177, kompletterad med 

skrivelse till industridepartementet den 11 november 1975 med redo

görelse för bidragsvcrksamhcten hittills under budgetåret l 975/76, an

för statens industriverk i huvudsak följande. 

Industriverket beräknar utgifterna för sin administration, information, 

utredning och uppföljning av bidragsverksamheten till 3,3 milj. kr. inkl. 

lokalkostnader. Beloppet avses bli täckt av medel under anslagsposterna 

1-3. 

Åtgärder i näringslivets byggnader 

Verksamheten med statsbidrag till energibesparande åtgärder i nä

ringslivets byggnader inleddes i huvudsak under budgetåret 1974/75. 
Verket disponerade för ändamålet ett anslag av 35 milj. kr., som hade 

anvisats på tilläggsstat IIJ för budgetåret 1973/74. Anslaget avsåg verk

samheten t. o. m. kalenderåret 1975. Av beloppet avsåg .1 milj. kr. vissa 

kurskostnader och information och 250 000 kr. administration m. m. av 

bidragsverksamheten. De rena bidragsmedlen uppgick alltsft · till 

33 750 000 kr. För budgetåret 1975/76 har anvisats 18 milj. kr. Verket 
hade fram till den 31 oktober 1975 fått in ansökningar om bidrag på 

sammanlagt ca 18,5 milj. kr. Ansökningar om bidrag på drygt 14 milj. 

kr. hade bifallits. 
De beviljade bidragen förd~lar sig på följande typer av åtgärder. 
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Åtgärdstyp 

Åtgärd för eldning med fasta bränslen 
Förbättring av isolering 
Förbättring av ventilationssystcm 
Förbättring av värmesystem 
Anslutning till fjärrvärme 
Tillvaratagande av processvärme 

Belopp i milj. kr. 

4,0 
3,4 
2,5 
") ") -,-
1,6 
0,4 

14.1 

Eldningsanläggningar för fasta bränslen eldas oftast med avfall från 

trähantcring eller med flis och är bl. a. av detta skäl intressanta ur sam

hällsekonomisk synpunkt. Kostnaderna för dessa anläggningar är ofta 

betydligt högre än de ca 215 000 kr. som berättigar till högsta bidrag 

75 000 kr. Verket föreslår därför att högsta bidragsbelopp höjs från 

75 000 kr. till 200 000 kr. Denna höjning skulle sannolikt framför allt 

få till följd att fler företag skulle finna en övergång till eldning med 

fasta bränslen ekonomiskt genomförbar. 

Omkring 73 % av antalet bidragsärcnden avser bidrag under 20 000 

kr. Verket föreslår att befogenheten att fatta beslut rörande såväl bi

drag som utbetalning av bidragsbelopp under 20 000 kr. delegeras till 

företagareföreningarna. Om denna delegering inte sker anser sig ve1'ket 

behöva medel till två nya tjänster. 

Verket bedömer att efterfrågan på statsbidrag under budgetåren 

1975/76 och 1976/77 kommer att uppgå till ca 20 milj. kr. per år. En 

reservation om ca 10 milj. kr. beräknas föreligga den 30 juni 1977. 

Med hänsyn härtill behöver inga nya medel tillföras anslagsposten 

budgetåret 1976/77. 

Enligt förordningen (l 975: 422) om statsbidrag till energibesparande 
åtgärder inom näringslivet m. m. får statsbidrag till energibesparande 

åtgärder i näringslivets· byggnader endast utgå till företag med högst 

200 anställda. I skrivelse till statens industriverk den 28 augusti 1975 

har Sveriges industriförbzmd framhållit att denna gräns bör höjas till 

förslagsvis 500 anställda och att med företag bör förstås arbetsställe. 
Skrivelsen har överlämnats till industridepartementet. 

Atgärder inom industriella processer samt Prototyper och demonstra

tionsanläggningar m. m. 

Fram till den 31 oktober 1975 hade ansökningar om bidrag avseende 

65 projekt kommit in till ".erket. Av dessa avsåg 47 projekt energibe

sparande åtgärder i industriella processer med sökta bidrag på sam

manlagt ca 61 milj. kr. 1_8 projekt avsåg prototyper och demonstrations

anläggningar m. m. med sökta bidrag på sammanlagt ca 43 milj. kr. Den 

sammanlagda besparingseffckten av föreslagna åtgärder i in_dustriella 
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processer uppgår enligt ansökningarna till 1 080 GWh 1, varav ca 80 % 
avser fossila bränslen. 

Bidragsgivningen omfattar ett mycket brett fält av åtgärder. Det 
fordras längre erfarenhet än några månader för att med någon säker
het kunna överblicka åtgärdernas besparingseffekter och kostnader. 

Industriverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda energihus
hållningen inom vissa industribranscher och att på grundval av dessa 
utredningar ange typ och omfattning av åtgärder som kan behövas för 

att uppnå de sparmål som ställs.upp i prpp.,1975: 30 om energihushåll

ning m. m. Det kan redan nu enligt vei:ket förutses att åtgärder kan bli 
aktuella utöver vad som omfattas av stöd från detta anslag. Ett exem
pel kan vara investeringsstöd till m?ttrycksproduktion i nya anlägg
ningar för massa- och pappersproduktion. 

I skrivelsen den 11 november 1975 ~öreslår verket, att 70 milj. kr. 
avsätts under budgetåret 1975/76 för lån till indu~triella mottrycksan
läggningar på likvärdiga villkor med annan kraftproduktion. 

Det är således, framhåller industrive~ket, av flera s~äl svårt att göra 
en bedömning av medelsbehoven för ener~ibesparande åtgärder inom 
dessa områden. överslagsmässigt synes dock den aktuella bidragsramen 
under alla förhållanden behöva ökas väsentligt för nästkommande bi
dragsperiod. 

Ett högre energipris f~~bättrar .Iö.nsamheten för besparingsåtg~rder, • 
vilket minskar bidragbehoven .. A andra sidan .kan kostnaderna för be
sparingsåtgärder väntas öka efter hand som de. mest lönsamma pro
jekten genomförs. På kort sikt - några år, - kan möjligen de~sa, e_f
fekter antas väga jiimt. 

Med hänsyn till bl. a. inkomna ansökningar. om bidrag bedömer in
dustriverket medelsbehovet för budgetåret. 1976177 tiil 80 milj. kr. av
seende anslagsposten A t gärder inom in d-u st r i c.11 a p ro

c esse r. Under de följande budgetåre~ bedöms en succes~!v .minsk
ning av dessa bidrag kunna. ske. 

Energiprogramkommitten lade i_januari 197~ fram en rapport (Ds I 
1975: 1) rörande behovet av prototyper .och demons t r a
t i o n s a n 1 ägg n in g ar inom energiom~ådet. Kommittens bedöm
ning av kostnaderna för erforderliga anläggningar de tre första åren 
var sammanlagt 210 milj. kr. för områdena energiproduktion, energi
användning i industriella processer, transporter och samfärdsel, återvin
ning av energikrävande varor samt energi ur avfall. Av detta belopp 
avsåg 55 milj. kr. första året Oc:h l55 milj. kr. budgetåren 1976177 och 
1977/78. Kommitten rekommenderade att halva investeringen borde 
vara anslagsberättigad. 

Mot denna bakgrund anser industriverket 'Cle.t · motiverat att höja 

anslagsposten Prototyper och demonstrationsanläggningar m; m. till 70 

' 1 GWh (gigawattimme) = i milj. kilowattimmar·. 

. , l' 
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milj. kr. för de båda budgetåren 1976177 och 1977178, vilket motsvarar 
45 % av energiprogramkommittens behovsbedömning. Det är rimligt 
att höja anslagsposten efterhand som det ökade forsknings- och ut
vecklingsstödet till energi forskning ger resultat. Posten bör -tas upp med 
30 milj. kr. för budgetåret 1976177 och 40 milj. kr.". för budgetåret 
1977178. Den högre anslagsnivån bör bibehållas under följande år: I 
skrivelsen den 11 nove.mbcr 1975 föreslår verket att anslagsposten tas 
upp med 40 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Lant b ru kssty relsen 

Åtgärder i trädgårdsnäringens byggnader 

Statsmakterna anvisade år i974 (prop. 1974: 69, JoU 1974: 19, r~kr 
1974: 196) 2 milj. kr. att disponeras under åren 1974 och 1975 för bi
drag till energibesparande åtgärder inom trädgårdsföretag. 

Bidragen har enligt Jantbruksstyrelsen rönt livlig efterfrågan och sy
nes i hög grad ha stimulerat viljan till investeringar i bidragsberättigade 
ätgärder. I maj 1975 hade anslaget förbrukats. Av de beviljade bidrags
medlen hade 38 % använts till byten av värmepannor, 27 % till iso- . 
lerande skuggningsanläggningar, 7 % till installationer för övergång' till 
andra bränslen än olja, 12 % till installation för automatisk klimatregle
ring och 16 % till övriga åtgärder, såsom omplacering av värmerör, 
insättning av dubbelglas m. m. Den genomsnittliga bränslebesparingen 
av dessa åtgärder i företagen· har av lantbruksstyrelsen uppskattats till 
ca 10 %. Innebörden härav i kronor är svårberäknad, men torde ·ligga 
i storleksordningen O,S-1 milj. kr. per år.' 

Ytterligare 2 milj. kr. a'nvisades till ändamålet för budgetåret 1975/76 
(prop. 1975: 30 bil. 1 s. 468, NU 1975: 30, rskr: 1975: 202). När dessa 
medel kunde tas i anspråk, fanns inneliggande· ansökningar på ca 
300 000 kr. Vid utgången av augusti 1975 hade bidrag bevilj~ts från det 
nya anslaget med tillsammans 500 000 kr. 

Lantbruksstyrelsen bedömer att de mest akuta behoven, ·framför 
allt beträffande pannbyten och övriga omläggningar av värmesystem, 
nu har kommit till utförande och att kommande investeringar i dessa 
åtgärder kan stabiliseras på en lägre ·nivå. ·Hur utvecklingen blir för 

andra åtgärder är enligt lantbruksstyrelsen mer svårbedömt. Investe
ringsbenägenheten hänger samman med såväl bidragsmöjligheten som 
kostnadsutvecklingen samt inte minst lönsamhetsutvecklingen. Enligt 
lantbruksstyrelsens bedömning torde nu tillgängliga medel ha förbru
kats vid utgången av dettå budgetår. 

De samhällsekonomiskt gynnsamma effekterna ·av de investeringar. 
till vilka bidrag beviljas motiverar ytterligare anslag till ändamålet. 
Lantbruksstyrelscn föreslår därför att för budgetåret 1976/77 2 milj. 
kr. anvisas för bidrag enligt samma grunder söm tidigare. 
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Föredraganden 

Energisparstödet, som tillkom våren 1974, avsåg till en början - vad 

avser näringslivet - endast energibesparande åtgärder i näringslivets 

byggnader. Våren 1975 utvidgades stödet (prop. 1975: 30 bil. 1 s. 346, 

NU 1975: 30, rskr 1975: 202) till att avse även industriella processer 

samt vissa prototyper och demonstrationsanläggningar m. m. på energi

området. 

Riksdagen har hittills anvisat sammanlagt 167 milj. kr., varav 50 

milj. kr. på tilläggsbudget I för innevarande budgetår (prop. 1975/76: 

25 s. 68, NU 1975/76: 18, rskr 1975/76: 135), för bidrag till energibe

sparande åtgärder i näringslivet och för administration, information 

m. m. av bidragsgivningen. Av beloppet avser 53 milj. kr. näringslivets 

byggnader, 4 milj. kr. trädgårdsnäringens byggnader och återstående 

110 milj. kr. åtgärder i industriella processer samt prototyper och de

monstrationsanläggningar m. m. 

Den 31 oktober 1975 hade ansökningar om bidrag på sammanlagt 

122 milj. kr. kommit in till statens industriverk, som då hade beviljat 

bidrag med sammanlagt ca 14 milj. kr. för åtgärder i näringslivets bygg

nader. Hos verket inneliggande ansökningar om bidrag uppgick till 

sammanlagt ca 96 milj. kr., varav ca 2 milj. kr. avsåg byggnader. Till 

Jantbruksstyrelsen och lantbruksnämndema i Stockholms och Malmöhus 

län hade vid samma tidpunkt kommit in ansökningar på sammanlagt 

ca 3,5 milj. kr. för åtgärder i trädgårdsnäringens byggnader. Bidrag ha

de beviljats med sammanlagt ca 3 milj. kr. 

Bidrag till energisparande åtgärder i näringslivets byggnader utgår 

med 35 % av godkända kostnader till företag med högst 200 anställda. 

Bidraget är maximerat till .75 000 kr. per projekt. Syftet med denna 

begränsning är att energibesparande åtgärder skall kunna vidtas i så 

många byggnader som möjligt. 
Ett skäl till den relativt måttliga åtgången av tillgängliga bidragsme

del för åtgärder i näringslivets byggnader kan vara storleken på det 

maximala bidraget. En höjning av detta bör kunna medverka till att stö

det får en större verkan än hittills bl. a. när det gäller att få fram eld

ningsanläggningar för avfallsbränslen inom trä- och skogsindustrin. 

Erfarenheterna av de hittills prövade bidragsansökningama tyder inte 

på att en sådan höjning skulle innebära risk för att stödet inte får den 

avsedda spridningen. 

I likhet med industriverket anser jag därför att bidragsgränsen be

träffande energibesparande åtgärder i näringslivets byggnader bör hö

jas. Jag förordar att gränsen höjs till 100 000 kr. Stödet bör även fort

sättningsvis inriktas på mindre och medelstora företag. 

Frågan om företagareföreningarnas ställning och roll inom den nä

rings- och regionalpolitiska organisationen m. m. -utreds f. n. Utred-
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ningen (A 1975: 03) skall överväga bl. a. om det är lämpligt att före
tagareföreningarna i ökad utsträckning åläggs uppgifter som innefattar 
rnyndighetsutövning. Med hänsyn härtill är jag inte nu beredd att ta 
sfällning till industriverkets förslag om att förctagareföreningarna skall 
få beslutsrätt i vissa bidragsfrågor. 

Inkomna ansökningar om bidrag för energibesparande åtgärder vi
sar, särskilt vad avser industriella processer samt prototyper och de-
111onstrationsanläggningar m. m., på ett stort intresse för sådana åtgär

der inom näringslivet. Mot bakgrund härav har statsmakterna, som jag 
nyss nämnt, anvisat ytterligare 50 milj. kr. för bidragsverksamheten på 

tilläggsbudget I detta budgetår. Med hänsyn härtill och till att anvisade 
medel vid behov kan reserveras till och användas följande budgetår 
beräknar jag anslaget för nästa budgetår till 80 milj. kr. Bifall till mitt 

förslag innebär att statsmakterna för budgetåren 1975176 och 1976/77 
har anvisat sammanlagt 210 milj. kr. för energibesparande åtgärder i 
näringslivet jämfört med myndigheternas förslag om 202 milj. kr. 

Beträffande stödet till prototyper och demonstrationsanläggningar 
rn. m. erfordras ofta möjlighet att göra åtaganden som sträcker. sig över 
flera år. Regeringen bör därför inhämta riksdagens bemyndigande att 
under budgelåret 1976/77 fatta beslut om bidrag till nämnda ändamål 
som, inberäknat löpande beslut, innebär åtaganden om högst 15 milj. 
kr. under budgetåret 1977/78 och högst 10 milj. kr. under blidgetåret 
1978/79. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. godkänna den av mig förordade ändringen av grunderna för 
bidrag till energibesparande åtgärder i näringslivets byggnader, 

2. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1976/77 i enlighet 
med vad jag har anfört ikläda staten ekonomisk förpliktelse 
i samband med bidrag till framtagandet av prototyper och 
dcmonstrationsanläggningar, vilken inberäknat löpande beslut 
innebär åtagande om högst 15 000 000 kr. under budgetåret 
1977178 och högst 10 000 000 kr. under budgetåret 1978179, 

3. till Energibesparande. åtgärder inom niiringslivet 111. m. för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett rescrvationsanslag av 80 000 000 
kr. 

D 6. Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energibesparande syfte 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

2 750 000 
3 000 000 

Från detta anslag, som disponeras av statens industriverk, bestrids 
kostnader för statliga bidrag till kursverksamhet på de uppvärmnings-
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och ventilationstekniska områdena och för statliga bidrag till kurser rö
rande processinriktade energifrågor inom industrin samt för statliga bi
drag till företagareföreningarna avseende energirådgivning rörande bl. a. 
eldnings-, ventilations- och processteknik. Från anslaget bestrids även 
industriverkets kostnader för administration av verksamheten. Riktlin-· 
jerna för verksamheten har angivits i prop. 1975: 30 (bil. 1 s.- 355, NU 
1975: 30, rskr 1975: 202). 

1. Utbildningsåtgärder i syfte 
att minska energibehovet 

1975/76 

för lokaluppvärmning 1 620 000 
2. Utbildningsåtgärder i syfte 

att minska energiförbruk
ningen inom olika industri-
processer 365 000 

3. Rådgivningsverksamhet i 
energifrågor 765 000 

2 750 000 

Statens industriverk 

Beräknad ändring 1976/77 

Statens 
industriverk 

of. 

+250000 

of. 
+250000 

Föredragan
den 

of. 

+125 000 

+125 000 

+250000 

SIFU-enheten vid industriverket har under budgetåret 1974175 bedri
vit utbildning på området för 1 ok a 1 upp v ärm ni n g, bl. a. i form 
av 3-timmars informationsträffar för villaägare. Enheten har också ett 
flertal kurser inom områdena ventilation, drift av värmecentralcr m. m. 

Svenska kommunförbundet har också viss verksamhet rörande energi
besparing inom kommunerna .. Verksamheten, som delvis bekostas 
med medel från energisparkommittcri, riktar sig till politiker och chefs
tjänstemän. 

Industriverket bör liksom hittills ha det övergripande ansvaret för 
kursverksamheten inoi;n området lokaluppvärmning. Planering och ge
nomförande m. m. av kurserna bör dock handhas av olika kursarrangö

rer. 
Industriverket har fått i uppdrag att studera energiförbrukningen i 

vissa branscher samt att mot bakgrund av bl. a. resultaten från dessa 
studier utarbeta ett kursprogram rörande p r o c e s s i n r i k t a d e 
energifrågor inom industrin. Verket skall redovisa nyssnämnda 
studie senast den 1 juni 1976. Arbetet med att utarbeta kursprogram rö
rande processinriktade energifrågor kommer därför att intensifieras un
der budgetåret 1976177. På grund härav bör den föreslagna öknin_gen 
av anslaget om totalt 250 000 kr. läggas på posten 2. 

Kursverksamheten rörande processinriktade energifrågor i indu
strin bör även i fortsättningen ha den i prop. 1975: 30 ;,tngivna inrikt

ningen. 
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För att de mindre och medelstora företagen skall nås, bör utbildnings
insatserna kompletteras med uppsökande råd giv n in g av bred och 
allmän karaktär omfattande såväl eldnings- som ventilations- och pro
cessteknik. Rådgivningen bör kanaliseras genom företagareföreningarna. 
För att denna rådgivning skall kunna bedrivas effektivt, fordras att pe_r
sonalen hos företagareföreningarna ges en grundläggande utbildning 
inom de aktuella områdena. ~nformation/rådgivning på energiområdet 
bör sedan kunna ingå som en integrerad del i företagareföreningarnas 
normala företagsservice. 

Eftersom de aktuella utbildnings- o<;h · rådgivningsinsatserna ~ndast 

delvis inletts före budgetåret 1975/76 och erfarenheterna rörande om
fattningen av och kostnaderna för verksamheten är små, bör ett i stort 
oförändrat belopp anslås för ändamålet för budgetåret 1976/77. 

Verket beräknar kostnaderna för administration av verksamheten till 
högst 200 000 kr. 

Föredraganden 

Medel till de aktuella· utbildnings- och rådgivningsin~atserna anvisa
des första gången för budgetåret 1975/76. På grund härav är erfarenhe
terna rörande omfattning av och kostnader för verksamheten ännu små .. 
För nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 250 000 kr. till totalt 
3 milj. kr. Vid medelsberäkningen har jag tagit hänsy~ också till kost
naderna för administration av verksamheten. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energibesparande syfte 

för budgetåret 1976177. anvisa ett reservationsanslag av . 
3 000 000 kr. 

D 7. Främjande av landsbygdens elektrifiering 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

5 861480 
8 000 000 
4 oo·o ooo · 

Reservation 7 923-425 

Från anslaget bestrid-s utgifter enligt kungörelsen (1959: 369) om 
statligt stöd åt landsbygdens elförsörjning. Stöd kan beviljas till nyan
läggning och upprustning av elektriska distributionsnät på. landsbygden i 
form av bidrag och lånegarantier. Beslut om sådant stöd fattas av sta
tens industriverk. 

Av den 1 juli 1975 disponibla medel under anslaget får 150 000 kr. 
användas för industriverkets verksamhet på området. övriga medel har 
ställts till länsstyrelsernas förfogande för att disponeras för utbetalning .. 
av beviljade bidrag. För budgetåret 1975/76 har industriverket bemyn
digats bevilja upprustningsbidrag och bidrag till nyanläggning med. 
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sammanlagt 7 milj. kr. Vidare får industriverket bevilja statlig garanti 
för lån till dessa ändamål med sammanlagt 10 milj. kr. 

Statens industriverk 

Utbetalningarna under budgetåret 1975/76 beräknas uppgå till 9 milj. 
kr. och under 1976177 till 1 l milj. kr. Vid ingången av budgetåret 
1976177 beräknas reserverade medel uppgå till ca 7 milj. kr. Statens 
industriverk föreslår därför ett anslag om 4 milj. kr. nästa budgetår. 

Vid början av budgetåret 1975/76 fanns inneliggande hos industri
verket ansökningar om bidrag med sammanlagt 34,7 milj. kr., varav 
omkring 33,9 milj. kr. till upprustning och resten till nyanläggning. 

l avvaktan på förslag om eldistributionens framtida organisation ut-· 

talade 1971 års riksdag (prop. 1971: l bil. 15 s. 77, NU 1971: 13 s. 26, 
rskr 1971: 120) att stöd verksamheten avseende landsbygdens elektrifiering 
borde fortsätta inom en total ram av 40 milj. kr. Av medlemsramen 

återstår 7 milj. kr. 
För att önskad strukturomvandling inte skall avstanna är det enligt 

industriverket angeläget att den statliga stÖdverksamheten får fortsätta 
som hittills, dels för upprustning av oräntabla nedslitna landsbygdsnät 
som skall uppgå i bärkraftiga företag,- dels för att förse de kvarvarande 
helårsbodda bostäderna med elström. 

Industriverket hemställer att statsmakterna skall uttala sig för att 
stödverksamheten skall fortsätta, förslagsvis inom en ram av 100 milj. 
kr. fördelad på en tioårsperiod. Verket begär vidare att få bemyndigan
de att under budgetåret 1976177 meddela beslut om bidrag med 7 milj. 
kr. för upprustning och nyanläggning av elektriska distributionsnät på 
landsbygden. Vidare bör alltjämt ett belopp om 10 milj. kr. tas upp 
för lånegarantier. 

Föredraganden 

Sedan riksdagen år 1958 (prop. 1958: 116, JoU 1958: 17, rskr 
1958: 278) beslöt att statliga bidrag skulle kunna utgå för upprustning 

och nyanläggning av elnät på landsbygden har t. o. m. innevarande bud
getår sammanlagt 119,5 milj. kr. anvisats för främjande av landsbyg
dens elcktrifiering. 

Av den av riksdagen år 1971 fastställda ramen för fortsatt stöd 
återstår nu 7 milj. kr. Industriverket bör därför för nästa budgetår 
bemyndigas att lämna bidrag intill detta belopp. Liksom innevarande 
budgetår bör 10 milj. kr. tas upp för lånegarantier. 

Jag har tidigare lagt fram förslag till riktlinjer för strukturomvand
lingen på eldistributionsområdct. Av min redogörelse har framgått att 
den statliga bidragsverksamhetcn har gett elkonsumenterna i glesbygder
na en förbättrad elförsörjning, samtidigt som strukturomvandlingen 
underlättats. Det nuvarande stod programmet utlöper budgetåret 1976177. 
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Jag har förutsatt att någon form av stöd kommer att utgå även här

efter. Skäl finns dock inte att redan nu ta ställning till någon ny medels

ram. Med utgångspunkt från de bedömningar som statens industriverk 

kan komma att redovisa i sin anslagsframställning för budgetåret 1977 /78 

avser jag att återkomma till frågan i vilka former och i vilken takt en 

fortsatt stödverksamhet bör bedrivas. 

Jag har vidare anmält att ett råd för eldistributionsfrågor bör inrlittas 

vid industriverket med uppgift att bistå verket med behandlingen av 

ärenden som hör samman med eldistributionen (s. 169). Jag avser se

nare föreslå regeringen att besluta att ett sådant råd skall inrättas den 

1 juli 1976. Kostnaderna för arvode m. m. till rådets ledamöter bör be

stridas från detta anslag. 

Jag godtar slutligen industriverkets bedömning av medelsbehovet för 

nästa budgetår. Anslaget bör alltså tas upp med 4 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. medge att under budgetåret 1976177 bidrag för upprustning 

och nyanläggning av elektriska distributionsnät på landsbyg

den beviljas intill ett belopp av sammanlagt 7 000 000 kr., 

2. medge att under budgetåret 1976/77 statlig garanti för lån till 

upprustnings- och nyanläggningsåtgärder som berör landsbyg

dens elnät beviljas intill ett belopp av 10 000 000 kr., 

3. till Friimjande av landsbygdens elektrifiering för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 4 000 000 kr. 

D 8. Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m. 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

11 000 
l 000 

' Anvisat pä tilläggsbudget I. 

Från anslaget, som har förts upp i statsbudgeten på tilliiggsbudgct I 

för budgetåret 1975176 (prop. 1975176: 25, NU 1975/76: 18, rskr 1975/ 

76: 135), bestrids kostnader för utvecklingsarbete rörande radioaktivt 

avfall och utbränt bränsle från kärnkraftanläggningar. Kostnaderna för 

arbetet bestrids helt av kärnkraftproduccnterna. Anslaget har därför 

förts upp med ett formellt belopp av l 000 kr. Det får inte belastas. 

I prop. 1975176: 25 (s. 70) har jag redogjort för den v·~rksamhet som 

finansieras över anslaget. Jag anmälde härvid min avsikt att föreslå 

regeringen att upprätta ett programråd för radioaktivt avfall. 

Regeringen har den 6 november 1975 beslutat att upprätta program

rådet och meddelat föreskrifter för dess verksamhet. Rådet skall an

svara för att pågående utveeklingsarbete rörande radioaktivt avfall 

fullföljs och att nödvändigt ytterligare sådant utvccklingsarbcte kommer 

till stånd_, i den mån sådant arbete finansieras av kärnkraftproducen-

13 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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tema. Enligt beslutet består rådet av ordförande och sju andra leda

möter. 
Rådet skall ansvara för utvecklingsarbete för hantering av radioaktivt 

avfall och utbränt bränsle i avvaktan på en definitiv lösning av orga

nisationen, grundad på bl. a. kommande förslag från utredningen 

(l 1972: 08) om radioaktivt avfall. 

Som framgår av min redogörelse i prop. 1975/76: 25 har kärnkraft

producenterna genom det gemensamt ägda bolaget Svensk Kärnbränsle

försörjning AB beslutat om en utvecklingsbudget för år 1976 på upp 

till 9 milj. kr. att i huvudsak användas till utveeklingsarbete rörande 

hantering av reaktoravfall och utbränt bränsle. För år 1977 förutser 

bolaget en motsvarande budget på 12 milj. kr. 

Medel från bolaget avses bli tillfört detta anslag i den omfattning 

som erfordras för verksamheten. Programrådet har att besluta om an

vändningen av medlen. Medclsförbrukningen under budgetåret 1976/77 

beräknar jag till ca 11 milj. kr. Verksamheten skall inte kräva något 

tillskott av statsmedel. Anslaget kan därför föras upp med 1 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Atgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m. för 

budgetåret 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 kr. 
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E. TEKNISK UTVECKLING M. M. 

Verl;.samheten vid styrelsen för teknisk utveckling 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är central förvaltningsmyndig
het för statens stöd till tillämpad teknisk forskning och industriellt ut

vecklingsarbete. 
I STU:s uppgifter ingår enligt instruktionen (1968: 404, omtryckt 

1972: 608, ändrad senast 1975: 1025) bl. a. att följa den tekniska ut
vecklingen, att initiera samarbete, att ta initiativ till och stödja tillämpad 
teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete samt att ge råd och 
stöd åt uppfinnare och förmedla forskningsresultat till kommersiellt ut

nyttjande. 
STU leds av en styrelse. Chef för ämbetsverket är en generaldirektör. 

Inom verket finns fyra enheter. Dessa är administrativa enheten, utveck
lingsenheten, internationella enheten samt rådgivnings- och förmedlings

enheten. 
STU svarar även för medelsförvaltning och administration åt statens 

råd för vetenskaplig information och dokumentation (SINFDOK) samt 
för administration åt statens utvecklingsfond. SJNFDOK ansvarar för 
planering och samordning av verksamheten inom området information 
och dokumentation i Sverige och för internationellt samarbete på detta 

område. SINFDOK fördelar stöd till projekt inom dels allmän informa
tion och dokumentation, som inte kan hänföras till visst ämnesområde, 
dels teknisk information och dokumentation. 

Vid STU fanns den 1 juli 1975 135 anställda, varav 64 utgjorde hand
läggande personal. 

STU tillhör de myndigheter som deltar i utrednings- och försöksverk
samheten med programbudgetering inom statsförvaltningen. Följande 
programindelning gäller t. v. för verksamheten vid STU. 

1. Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utvecklingsverksamhet 
2. Utrednings- och planeringsverksamhet 
3. Rådgivnings- och förmedlingsvcrksamhet 
4. Drift av forskningsstationer 

Programmet Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utvecklings-
verksamhet indelas i följande delprogram. 

a. Stöd till behovsområden 

b. Informations- och dokumentationsvcrksamhet 
c. Internationell kontaktverksamhet 

STU:s verksamhet under programmen 1-3 finansieras från rcserva
tionsanslaget Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och 

utveckling. Stöd till skeppsteknisk forsknings- och utvecklingsverksam-
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het lämnas vid sidan av program 1 från anslaget Styrelsen för teknisk 
utveckling: Skeppsteknisk forskning och utveckling. Stöd till energitek

nisk forskning utgår enligt särskilda program från anslaget Energiforsk
ning och från anslaget Grundläggande forskning för energiområdet. 

Program 4 finansieras från förslagsanslaget Styrelsen för teknisk ut
veckling: Drift av forskningsstationer. Detta anslag får i princip inte be
lastas. För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga likviditetsproblem för 

driften av forskningsstationer disponerar styrelsen en rörlig kredit i 
riksgäldskontoret på 100 000 kr. 

För finansiering av investeringar i utrustning anvisas medel under 
!"eservationsanslagt Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning. 

JE 1. Styrelsen för teknisk utveckling: Tekn!sk forskning och utveckling 

1974/75 Utgift 1178 195 035 Reservation 82 508 376 
1975/76 Anslag 210 100 000 

1976/77 Förslag 238 500 000 

1 Disponerat 189 568 000. 

översikt av kostnader och finansiering budgetåren 1974/75-1976/77 
(i milj. kr.). 

Program/kostnader 1974/75 1975i76 1976/77 
Utfall Beräknar 

STU Före-
dragan-
den 

1. Finansiellt stöd till teknisk 
FoU-vcrksamhet 185,7 200,2 320,6 224,6 

2. Utrednings- och planerings-
verksamhet 0,3 1,1 2,6 1,8 

3. Rådgivnings- och förmed-
lingsverksamhet 10,6 16,0 29.4 17,9 

Summa kostnader 196,6 217,3 352,6 244,3 

Avgår finansiering utöver anslag 

Intäkter (återbetalning) 7,1 4,0 4.0 5,0 
Reservationer -1,5 3,2 0,8 0,8 

Summa anslag 191,0 210,1 347,8 238,5 

Styrelsen för teknisk utveckling 

IProgram 1. Finansiellt stöd till teknisk forsknings- och utveeklingsvcrksamhct 

Programmet avser finansiellt stöd till tillämpad teknisk forskning och 

industriellt utveckliogsarbetc. Stöd lämnas i regel som bidrag med krav 
på återbetalning i de fall projekten leder till kommersiellt exploaterings
bara produkter eller metoder. Stöd till industriellt utvecklingsarbete kan 

lämnas även såsom lån. Enligt särskilt bemyndigande kan flerårigt stöd 
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lämnas dels till forsknings- och utvecklingsprojekt, dels enligt avtal 
med företrädare för industribranscher eller grupper av företag till fler
åriga kollektiva forskningsprogram. 

I programmet ingår förutom STU:s egen informations- och dokumen
tationsverksamhet även den verksamhet som bedrivs av SINFDOK och 
den av STU bedrivna eller understödda internationella kontakt- och sam
arbetsverksamhcten. Inom ramen för årliga avtal mellan STU och 
lngenjörsvetenskapsakademien (IV A) bedriver IV A en kontaktverksam
hct med kontaktmän i Paris, Washington, Ottawa, Bonn, Moskva, Pe
king och Tokyo, vilka tillika är förordnade som teknisk-vetenskapliga 
attacheer vid resp. ambassader. För verksamheten finns en av chefen för 
industridepartementet tillsatt bercdningsgrupp med företrädare för utri
kes- och industridepartementen samt IVA och STU. 

översikt av kostnader och finansiering budgetåren 1974/75-1976/77 
(i milj. kr.) 

Program 1 1974/75 1975/76 1976/77 
Delprogram Beräknar 

STU Före-
dragan-
den 

la. Stöd till behovsomräden 174,4 187,4 299,0 209,6 
1 b. Informations- och doku-

mentationsverksamhct 7,4 6,9 13,9 8,3 
1c. Internationella kontakter 3,9 5,9 7,7 6,7 

185,7 200,2 320,6 224,6 

STU framhåller i sin anslagsframställning att STU :s insatser utgör 
ca I 0 % av landets totala insatser i fråga om teknisk utveckling och 
med denna resursandel är det naturligt att STU:s verksamhet i första 
hand inriktas på att komplettera och stödja andra insatser och verksam
heter. STU har följande tre huvuduppgifter 

att med hjälp av tillgänglig eller ny teknik främja utvecklingen inom 
vissa samhällssektorer i den mån särskilda organ för stöd till forsk
ning och utveckling inom resp. område inte finns upprättade. Inom 
områden, där andra resurser finns för planering och ledning av 
forskning skall STU:s insatser koncentreras till industriellt utvcck
lingsarbete (samhällssektorrollen), 
att främja industrins innovationsnivå och tekniska kvalitet. STU:s 
resurser skall kunna användas för stöd till sådant utvecklingsarbete, 
där det tekniska risktagandet är stort utan att direkt samband med 
omedelbara svenska samhälleliga behov föreligger, men där resulta
ten bedöms kunna bli kommersiellt värdefulla i internationell kon
kurrens inom och utom landet (industrirollen), 
att genom insatser inom den tekniska forskningen höja den veten
skapliga nivån och öka kunnandet inom skilda områden (forsknings
stödjande rollen). 
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Erfarenheterna visar enligt STU att de samhällsinriktade insatserna 
tar längre tid att planera och genomföra än motsvarande för industri 
och forskning. Insatserna inom ramen för STU:s industriroll har ökat 
snabbare än någon annan huvuduppgift, men - framhåller STU -
stödet till projekt vid de mindre företagen ligger ändå på en låg nivå. 
STU :s forskningsstödjande insatser har successivt inriktats mot sam
hällspriori,terade mål och kopplats till mera målinriktat utvecklings
arbete. 

STU:s stöd till kollektiv forskning utgör en fjärdedel av STU:s totala 
insatser. Samtidigt har insatserna från berörda industrigrupper ökats 
och detta, kombinerat med industrins medverkan i programarbetet och 
genomförandet av programmen, tyder enligt STU på att svenskt närings
liv har en positiv attityd till kollektiv forskning. 

STU redovisar att insatserna budgetåret 1974175 fördelade sig på 
resp. huvuduppgift enligt följande: samhällssektorrollen 17 %, industri
rollen 53 % , inkl. avtal om kollektiv forskning, och forskningsstöd
jande rollen 30 % . 

D e 1 p r o g r a m 1 a. S t ö d t i I 1 b e h o v s o m r å d e n 

översikt av kostnader och förslag för delprogrammet la budgetåret 
1974/75-1976/77 (i milj. kr.). 

Beho,·sområde 

I. Energiteknik 
2. Materialteknik 
3. Transportteknik 
4. Produktionsteknik 
5. Kemi-, skogs- och trä-

teknik 
6. Informationsbehandling 

samt styr- och kompo-
ncntteknik 

7. Miljövärdsteknik 
8. Socialteknik inkl. läke-

mcdelstcknik 
9. Livsmedelsteknik 

l 0. Naturresursteknik 

Havsteknisk utveckling 
Särskilt stöd till mindre 
företag 
Rymdverksam het 
Reserverad delpost 

Summa kostnader 

'Se punkt E 13 och E 14. 

1974/75 
Utfall 

14,5 
30,0 

9.2 
21,l 

19,0 

22,0 
10,8 

22,8 
13,9 

6,5 

169,8 

4,6 

174,4 

1975/76 
Budget 

0,71 

34,0 
11,2 
21,8 

23,3 

28,2 
10,8 

25,2 
15,5 
8,6 

179,3 

1,4 

5,4 
1,3 

187,4 

1976/77 
Beräknar 
STU 

43,0 
19,0 
39,0 

34,0 

42,0 
15,8 

33,6 
23,0 
14,2 

263,6 

17,3 

10,0 
8,1 

299,0 

Inom delprogrammet planeras, genomförs och följs upp huvuddelen 
av STU:s insatser för att stödja och ta initiativ till teknisk forskning 
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och utveckling. Projektstödet inom delprogrammet kan delas upp i tre 
huvudgrupper som svarar mot STU:s uppgifter, nämligen projekt av in

tresse för samhälle, industri eller forskning. Mot bakgrund av de tre 
huvudmotiven värderas projekten med avseende på behovsanknytning, 
01iginalitet, genomförbarhet och riskkaraktär. Så långt som möjligt 
gör STU en sammanhållen värdering av möjligheterna från ide hela 
vägen fram till exploatering och nyttiggörande. 

I sin anslagsframställning redovisar STU programmen för de olika 
behovsområdena. För budgetåret 1976/77 föreslås bl. a. följande. 

Inom behovsområdet materialteknik föreslås en ökning av insatserna 
främst inom järn- och stålområdet, polymerområdet samt keram- och 
glasområdet. Ökade insatser föreslås också inom behovsområdet tram

portteknik, särskilt för utveckling av kollektiva transportsystem och 
system för intern och extern godshantering. Kraftigt ökade insatser 
föreslås för produktiomteknik, där verkstadsteknik och grafisk teknik 
prioriteras. Automatisering av olika produktionsprocesser med hjälp av 
bl. a. datorteknik bedöms särskilt angelägen inom mindre och medelstor 
industri. 

ökade insatser föreslås för kemi-, skogs- och träteknik, särskilt vad 
avser produktutveckling och kollektiv forskning inom träteknikområ
det samt återvinningsprocesser inom kemiområdet. Behovsområdet i11-

formatio11shclumdli11g samt styr- och komponentteknik bör enligt STU 
få kraftigt ökade medel för bl. a. grundläggande kunskapsulveckling och 

metodutveckling samt satsning på större industriella tillämpningsprojckt 
avseende processrcglering. Förslaget till insatser avseende miljövårdstek

nik koncentreras till tekniskt utvecklingsarbete. Viss ökning av insat
serna bör där göras, främst inom vatten- och luftområdena och avse 
tidigare eftersatta industribranscher. 

För social1ek11ik föreslås en ökning av insatserna avseende bl. a. ar
betsmiljöteknik, handikappteknik samt medicinska metodt!r och infor
mationssystem. Läkemedelstekniken föreslås få en oförändrad ambi
tionsnivå. I särskild skrivelse har STU redovisat en utredning om medi
cinska informationsbehandlingssystcm. Behovsområdet livsmedelstek.nik 

bör få utökade resurser för satsning på energisnål teknik utan använd
ning av tillsatsmedel samt användning av datorteknik för processtyr
ning. STU föreslår utökade resurser även för området 11at11rres11rsteknik 

och då särskilt för prospekteringsteknik för att effektivisera mineral
sökning och malmprospektering. Dessutom prioriteras utveckling av 
teknik för djupborrning. 

I anslagsframställningcn presenterar STU resultatet av sin h a v s -

t c k 11 is k a ut r cdn i n g. STU har funnit att det inom olika havs
tekniska delomr[idcn finns potentiella förutsättningar och starkt intresse 
för ökade aktiviteter och STU planerar insatser inom följande problem

områden: havet som livsmedelskälla, havet som mineralkälla, hjälpme-
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del för havsexploatering, grundläggande havsforskning samt ergonomi 
och arbetsmiljö vid havsteknisk verksamhet. 

STU föreslår slutligen ett särskilt stöd avsett för u t v e c k 1 i n g s -
p ro j ek t vid min d r e företag. Statens industriverk och sta

tens utvecklings'fond har· yttrat sig över anslagsframställningen i denna 
del. Verket och fonden avstyrker att en sådan stödform inrättas innan 

ansvarsfördelningen mellan STU, fonden och verket har klarlagts. 

Svenska triiind11striarbetareförb1mdet, Träind11striförb11ndet och Trä

industrins branschorganisation framhåller i skrivelser till chefen för in
dustridepartementet (se s. 63) gemensamt vikten av kollektiv forsknings
och utvecklingsverksamhet inom den träbearbetande industrin. Samtliga 
organisationer hänvisar härvid till det forskningsprogram som tidigare 
har utarbetats inom Träindustrins branschorganisation och som över
lämnats till STU. Träindustriarbetareförbundet och Träindustrins 

branschorganisation föreslår statliga insatser för att öka den kollektiva 
forsknings- och utvecklingsverksamheten i branschen. Träindustriarbc
tareförbundct föreslår att en särskild avgift erläggs av de enskilda före
tagen för att möjliggöra en ökad forsknings- och utvecklingsverksam
het. 

Flertalet remissinstanser framhåller i sina yttranden över skrivel
serna behovet av en ökad f o r s k n i n g s - o c h u tv e c k 1 in g s -
v c r k s a m h e t inom den träbearbetande industrin. Av STU :s yttran

de framgår att det inom styrelsen pågår arbete med att etablera en 
kollektiv trämanufakturtcknisk forskning. Detta arbete sker enligt STU 
i samråd med statens industriverk. 

I fråga om den särskilda f o r s k n i n g s - o c h u t v e c k I i n g s -
av g i f t som har föreslagits av Träindustriarbetareförbundet anser fle

ra remissinstanser, bl. a. statens industriverk, Svenska arbetsgi\'arc
föreningen och Sveriges industriförbund att man på denna punkt bör 
avvakta resultatet av forskningsavgiftskommittcns (l 1974: 0 I) arbete. 

Statens delegation för rymdverksamhet, som under inncvanwde bud
getår disponerar 5,4 milj. kr. under detta anslag, föreslår att 8 149 000 

kr. anvisas för rymdverksam het budgetåret 1976177. Delegationen före
slår bl. a. en ökad insats på forskningssamarbetc med Sovjetunionen 
och p[t fjärranalysverksamheten. 

STU har yttrat sig över delegationens förslag och finner att det är 
motiverat med ökade insatser inom området. 

Regeringen har med stöd av riksdagens bemyndigande för budget
året 1975/76 medgivit STU att - i vissa fall dock under förbehåll av 
regeringens godkännande - ingå avtal och fatta beslut rörande fler
årigt stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbetc m. m. 
vilket, inberäknat löpande avtal och beslut, innebär åtaganden om högst 

85 milj. kr. för nästkommande budgetår och därefter 10 milj. kr. 
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mindre för varje budgetår under en treårsperiod t. o. m. budgetåret 
1979/80. STU föreslår att beloppet för budgetåret 1977/78 ökas till 
110 milj. kr. och att det därefter minskar med 10 milj. kr. för de föl

jande tre budgetåren. 

D c 1 p ro g r a m l b. In form a t i o n s -

och dokumentationsverksamhct 

STU föreslår att informationsverksamheten utökas främst genom 

ökade satsningar på broschyrer, informationsblad och informationsut
ställningar samt genom informationsspridning rörande resultat av 

STU:s satsningar. Inom dokumcntationsområdet föreslås en intensifie
rad utveckling av STU:s datorbaserade projektregister samt utveckling 
av projektstatistik och projektrapportering. Inom SINFDOK:s område 

föreslås en ökad satsning främst på projekt avseende datanät, industrins 
informationsbchov, internationellt samarbete, terminologi och standar

disering, värderingsmetoder samt utbildning. 

D e 1 p r o g r a m 1 c. I n t c r n a t i o n c 11 a 

kontakter 

STU föreslår en ökning av attacheverksamheten med en biträdande 
attache samt en ökning av bidraget till Nordforsk och satsning på en 
försöksverksamhct med stöd till de mindre företagens internationella 

kontakter. Vidare planeras ökad projektsamverkan med andra länder. 
Sådan samverkan sker idag huvudsakligen inom ramen för bilaterala 
avtal med vissa öststater, men bör enligt STU:s mening utvidgas även 

till andra länder. 

Program 2. Utrednings- och planeringsyerksamhet 

Programmet omfattar dels övergripande planering och utredning 
med frfönsta uppgift att bilda underlag för STU:s behovsområdesvis 
genomförda planerings- och uppföljningsverksamhet, dels utrednings
verksamhet och metodutveckling med uppgift att ge underlag för STU:s 
förslag till regeringen rörande betingelserna för teknisk utveckling och 
industriell förnyelse samt formerna för statens stöd till industriellt ut
vcck!ingsarbetc och teknisk forskning. 

STU föreslår för budgetåret 1976/77 en utökning av den tidigare 
verksamheten, vilket innebär en utbyggd långsiktig planering. Fortsatt 
särskild verksamhet avseende offentlig upphandling samt utveckling 
av formerna för företagsinriktat projektstöd till industriellt utvcck
lingsarbcte föreslås. Vidare innefattar den föreslagna verksamheten in
tensifierad samverkan inom statsförvaltningen, fortsatt och utvidgad 
samverkan med arbetsvården för särskilda utvccklingsinsatser vid skyd

dade verkstäder, granskning av vissa forskningsområdcn samt vidare-
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utveckling av utredningsmetodik för systemstudier. Slutligen föreslås 
att ett kontaktsekretariat för statliga forskningsinstitut inrättas. 

Program 3. Rådgivnings- och förmedlingsverksamhet 

STU :s program för rådgivnings- och förmedlingsverksamhet syftar 

dels till att skapa bättre förutsättningar för nyskapande av teknik, dels 

till effektivare utnyttjande av känd teknik. Förstnämnda ändamål främ
jas bl. a. genom att uppfinnare lämnas råd samt ekonomisk och admi

nistrativ hjälp. Det senare ändamålet främjas genom olika förmedlan
de åtgärder, genom biträde vid exploatering av forskningsresultat, ge
nom åtgärder för att förbättra kontakten mellan universitet, högskolor 

och forskningsinstitutioner å ena sidan och näringslivet å andra sidan 
samt genom särskilda insatser avseende forskningsstationer. 

Det ekonomiska stödet till utveckling av uppfinningar, som lämnas 
inom ramen för detta program, har till syfte att stödja nya uppslag 
till tekniska utvecklingsidccr, oberoende av rådande angclägenhetsgra

dering vad beträffar stödet till tekniska forsknings- och utvecklingspro
jekt under program 1. 

STU föreslår en kraftig ökning av det projektbundna stödet till upp
finningsutveckling och en motsvarande ökning av resurserna för upp
finnarservice. Det finansiella stödet till uppfinningsutveckling har de 
senaste åren rönt en ökad efterfrågan. STU föreslår också en vidare
utveckling av stödformerna för produkt- och processutveckling. Kraf
tigt ökade resun;er för;!s\ås även till förmedlingsverksamhetcn och till 

industriell utvecklingsservicc, bl. a. föreslås att kontaktsekreterarverk
samheten vid de tekniska högskolorna i Stockholm och Göteborg ut
ökas. 

STU lägger slutligen fram vissa förslag i p c r son a I f råg o r. 
Bl. a. föreslås en extra tjänst för överingenjör i lönegrad F 25 och fyra 
extra tjänster i lönegrad F 23/24 bli utbytta mot extra ordinarie tjäns
ta. 

Föredraganden 

Stöd till teknisk forskning och utveckling är ett viktigt medel för att 
stimulera industrins tekniska förnyelse och för att främja utvecklingen 

inom olika samhällsområden. STU har en central roll för samhällets in
satser i detta avseende. På många områden har STU en nyckelposition 
när det gäller att bestämma den tekniska utvecklingens inriktning. I 
flera fall har STU uppnått denna position genom egna initiativ och för
måga att koppla samman användarnas behov med de tekniska möjlig

heter som finns. Jag anser att STU här har gjort betydande framsteg. 
De ökade krav som samhällsutvecklingen ställer på planmässighet i 

näringslivets och industrins utveckling medför ett ökat behov också av 
samordning av olika näringspolitiska och industripolitiska åtgärder. In-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 203 

satserna från STU måste samverka med insatser från exempelvis sta

tens industriverk, statens ut vecklingsfond och arbctsmarknadsstyrelsen. 

Insatserna bör basera sig på noggranna analyser av vilka behov som an

vändarna finner vara viisentliga, antingen det gäller företag. arbetsta

gare, konsumenter clkr myndigheter. STU bör också i ökande utsträck

ning analysera de samhälleliga konsekvenserna av den teknik som man 
bidrar till att ta fram. 

Behovet av en ökad samordning av de statliga insatserna för teknisk 

förnyelse och industriell utveckling har givits stor tyngd i direktiven till 

STO-utredningen (I 1974: 06), som skall granska STU:s organisation 

och verksamhetsformer. Utredningen skall lämna förslag till bl. a. hur 

STU skall utforma sin samverkan med andra berörda organ vid ge

nomförandet av sina uppgifter. Bl. a. nämns samverkan med befintliga 

regionalpolitiska organ för att nå ut till de mindre och medelstora före
tagen. 

Samtidigt med utredningens arbete sker en fortlöpande översyn av 

STU:s verksamhet. Som jag förutskickade vid min redogörelse för detta 

anslag i 1975 års budgetproposition (prop. 1975: 1 bil. 15 s. 135), av

lämnade riksrevisionsverket i augusti 1975 en revisionsrapport efter av

slutad förvaltningsrevision av STU. Rapporten visar på brister hos STU 

framför allt avseende planering, utvärdering och administrativa rutiner. 

I rapporten föreslås också ett antal åtgärder som kan genomför~s utan 

att STO-utredningens resultat föregrips. Jag delar uppfattningen att 

ett antal av dessa åtgärder bör genomföras. Enligt vad jag har erfarit 

avser STU att under de kommande budgetåren Eigga stor vikt vid för

bättring av planering och utvärdering samt vid organisationsutvecklande 

åtgärder. Jag är helt enig med STU och riksrevisionsverkct om behovet 

av sådana [1tgärdcr. Vid förbättringcn av de administrativa rutinerna 

bör enligt min mening stor vikt läggas vid en kontinuerlig uppföljning 

och utv;irdcring av gjorda satsningar. Därvid bör bl. a. äterbetalnings

skyldigheten vid framgångsrika projekt särskilt bevakas. Detta är mo

tiverat av bl. a. riittviseskäl och ger STU större möjligheter att bevilja 

stöd till nya projekt. En annan väsentlig åtgärd är att förb~ittra redo

visning och uppföljning vad avser inköpt utrustning. Jag anser vidare. 

i likhet mcd riksrevisionsverkct, att vissa verkf;amhetcr vid STU hör 

ges tid att utvecklas till önskad kvalitativ nivå innan en fortsatt expan

sion övervägs. Detta gäller bl. a. rådgivnings- och förmedlingsverk

samheten, som har expanderat snabbt under de senaste firen. 

Jag har vid min anmälan av detta anslag tidigare budgetår närmare 

redogjort för STU :s uppgifter. En första uppgift för STU är att med 

hjälp av tillgänglig eller ny teknik främja utvecklingen inom olika sam

hällssektorer. Inom de sektorer, där särskilda resurser för planering och 

ledning av forsknings- och utvecklingsarbete finns, är STU:s uppgift 

att i mån av behov biträda med sakkunskap och erfarenheter. En andra 
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uppgift är att främja industrins innovationsverksamhet och tekniska 
kvalitet. STU:s tredje uppgift är att inom den tekniska forskningen 
höja den vetenskapliga nivån och öka kunnandet inom skilda områ

den. 
STU redovisar, att 17 % av det direkta stödet till projekt under bud

getåret 1974175 motiverades av samhällssektoruppgiften, medan 53 % 
motiverades av industriuppgiften och 30 % av forskningsuppgiften. Där
vid har avtalen om kollektiv forskning räknats in i industriuppgiften. 

Jag bedömer det angeläget att STU:s insatser i ökad utsträckning 
ägnas den första uppgiften. Där finns behov av hög angelägenhetsgrad 
som är helt beroende av en aktiv insats av teknisk nyutveckling för att 
kunna tillgodoses. Sådana projekt ställer stora krav på initiativ och ar
betsinsats från STU :s sida för att kunna förverkligas. 

Inom det andra uppgiftsområdet vill jag som särskilt angelägna fram
hålla projekt inom den mindre och medelstora industrin. För sådana 
projekt som kan vara av avgörande betydelse för det enskilda före

taget kan, som STU själv framhåller, särskilda bedömningskriterier 
behöva tillämpas. Jag är dock inte beredd att beräkna en särskild me
delsram för denna typ av projekt. 

Vid min anmälan av detta anslag de närmast föregående budgetåren 
har jag angivit vissa samhälls- och teknikområden på vilka uppmärk
samheten bör koncentreras och ökat stöd bör ges. De tidigare angivna 
riktlinjerna bör fortfarande gälla. 

Jag har under detta anslag beräknat ett medclsbehov av 238,5 milj. 
kr. samt gjort en preliminär fördelning av dett« belopp på program o<.:h 
delprogram (s. 196). Det ankommer på regeringen att sedan STU redo
visat sin planering inom denna ram besluta om den definitiva fördel
ningen på program, delprogram och behovsområden . 

. Inom delprogrammet Stöd t i 11 behov so m råden redovisar 
STU sin behovsområdesvis genomförda planering. Stirskilt stora ök
ningar föreslås där för behovsområdena produktionsteknik, transport
teknik och naturresursteknik. Med utgångspunkt från STU :s planering 
beräknar jag för delprogrammet ett belopp på 209,6 milj. kr. Inom 
denna ram godtar jag i stort STU:s prioritering av insatserna. Efter 
att ha tagit del av STU:s projektvis utförda planering inom denna ram 
avser jag att återkomma till regeringen i frågan om fördelning av med

len inom detta delprogram. 
Jag vill, innan jag övergår till nästa delprogram, göra några kommen

tarer rörande vissa bchovsområden. Den trå"hearbetande industrin har 

under senare år tilldragit sig ett ökande intresse från statsmakternas sida. 
Vissa frågor rörande denna bransch har jag redan tagit upp till behand
ling (s. 71). Härutöver har förslag om bl. a. statligt stöd till forsk
nings- och utvccklingsverksamhet inom branschen samt om en särskild 
forskningsavgift remissbehandlats. Remissinstanserna har framhållit be-
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hovet av en utökad forsknings- och utvccklingsverksamhet. F. n. pågår 
arbete inom STU för att skapa ett kollektivt forskningsprogram för den 
triibcarbetande industrin. Det är väsentligt att dessa insatser samordnas 
med de åtgärder för branschen som statens industriverk ansvarar för. 

I fråga om den föreslagna särskilda forskningsavgiften anser jag, i lik
het med flera remissinstanser, bl. a. statens industriverk, att denna fråga 

inte bör tas upp till prövning innan forskningsavgiftskommitten (I 

1974: 01) har avlämnat betänkande i frågan. 

Vad gäller tillämpningen av da1atek11ike11 vill jag erinra om vad jag 
anförde i prop. 1975: 1 (bil. 15 s. 137 och 141) om betydelsen av att 

STU främjar en ändamålsenlig användning av datatekniken inom för
valtning och näringsliv. Ett exempel på sådana åtgärder är, som jag ti
digare har nämnt, framtagandet av program för branschanpassade data
system (jfr s. 79). I den mån sådana projekt innehåller tydliga utveck
lingsinslag bör STU, i samverkan med bl. a. industriverket, kunna med

verka till detta. 
STL! har i sin anslagsframställning ägnat ett särskilt intresse M hnvs

teknik. Detta är föranlett av Kungl. Maj:ts uppdrag våren 1974 till STU 
att bl. a. utreda behovet av havstekniska forsknings- och utvecklings
insatser. Regeringen har sedermera, med anledning av riksdagens be

slut (NU 1975: 15, rskr 1975: 99), bemyndigat mig att tillsätta en utred
ning lI 1975: 06) om inrättande av ett organ för havsresursfrågor. Ut
redningen har bl. a. i uppgift att pröva vilka konkreta arbetsuppgifter 
som kan åläggas ett sådant organ. I avvaktan på resultatet av utred
ningens arbete är jag inte beredd att beräkna särskilda medel för havs
teknik under detta anslag. Jag finner emellertid att STU :s utredning har 
visat på tydliga behov och goda möjligheter till värdefulla insatser inom 
området. Jag har inom ramen för delprogrammet beriiknat medel för en 
ökad insats på havstekni~ka projekt. 

Under delprogrammet har jag vidare beräknat medel för viss inhemsk 
rymdvcrksamhet samt medel för stöd till allmän metrologisk verk
samhet, att disponeras i samråd med statens provningsanstalt. Jag har 
slutligen under detta anslag och under anslaget Energiforskning be
räknat sammanlagt 2 milj. kr. till det sista året av det treåriga projektet 
Heltrlidsutnyttjande (jfr prop. 1975: 30 bil. 1 s. 444), att disponeras i 
samråd med skogshögskolan (jfr. s. 234). 

För budgetåret 1975176 har regeringen i likhet med tidigare budgetår 
av riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och beslut rörande stöd 
till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m. m. som, in
beräknat löpande avtal och beslut, innebär åtaganden om högst 95 milj. 
kr. under vart och ett av budgetåren 1976/77-1979/80. Detta bemyndi
gande avser också avtal om den av STU och Ingcnjörsvctenskapsakade
min (IVA) bedrivna verksamheten med teknisk-vetenskapliga attachccr 
(prop. 1974: l bil. 15 s. 123, NU 1974: 32, rskr 1974: 224). Möjlighc-
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ten atL lämna långsiktigt stöd till teknisk forskning och industriellt ut
vecklingsarbete är en viktig förutsättning för en effektiv stimulans åt 

sådan verksamhet. Jag är beredd att förorda en viss ökning av ramen. 

Jag förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande 

att under budgetåret 1976177 fatta beslut om stöd till nämnda ända

mål, som inberäknat löpande avtal och beslut inneblir åtaganden om 

högst 100 milj. kr. under vart och ett av budgetåren 1977178-1980/81. 

Lämnas bemyndigandet ankommer det på regeringen att meddela de 

närmare föreskrifter som behövs. 
För i11f ormatio11s- och dokumentationsverksamhet beräknar jag me

del för en i huvudsak oförändrad ambitionsnivå. Som jag förutskickade 

vid min anmälan av detta anslag i prop 1975: 1 (bil. 15 s. 143) har rege

ringen tillsatt en utredning (I 1975: 04) om organisation av verksam

heten inom området teknisk och vetenskaplig information och dokumen

tation. Utredningen skall särskilt granska verksamheten vid statens råd 

för vetenskaplig information och dokumentation. 

Jag vill här även beröra de bidrag som från detta anslag utgår till 

IVA:s verksamhet. Som jag anförde vid min anmälan av detta ai1slag 

i 1975 års budgetproposition (prop. 1975: 1 bil. 15 s. 143) bör sådana 

bidrag som avser förprojckt och mindre utredningar utgå enligt ett 

ramavtal som årligen träffas mellan STU och IVA. Inom detta ram

avtal finner jag det vara motiverat att inrymma de 300 000 kr. som 

årligen under budgetåren 1969/70-1974/75 har utgått från detta an

slag tiil IV A för stöd till forsknings- och utvecklingsverksamhct inom 
atomcnergiområdet och som innevarande budgetår utgår från anslaget 
Encrgiforskning (jfr s. 238). 

Inom delprogrammet 111ternatio11ella kontakter berliknar jag medel 
för vissa ökade kostnader bl. a. vad avser attacheverksamhetcn. 

U1red11i11gs- och planeringsverksamheten inom STU är av avgörande 
betydelse såväl för prioriteringen av stödet inom och mellan STU:s olika 
program som för den långsiktiga utvecklingen av formerna för statens 

stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Som riks

revisionsverkct framhåller i den revisionsrapport som jag tidigare har 
nämnt är den långsiktiga eller strategiska planeringen av grundläggande 

betydelse för denna verksamhet. STU:s förslag till utrednings- och pla

neringsverksamhet för kommande budgetår innebär ett steg i rätt rikt

ning. Enligt min mening bör STU i ännu högre grad eftersträva syste

matik och kontinuitet i arbetet inom detta program och sörja för att re

sultaten kommer till användning vid den fortlöpande planeringen av 

verksamheten inom andra program. Jag vill i övrigt erinra om vad jag 

anförde bctrMfande detta program i prop. 1975: l (bil. 15 s. 143). Jag 

beräknar medel för en ökad ambitionsnivå nästa budgetår. 
Rådgivnings- och förmedlingsverksamheten har under de senaste bud

getftren fått kraftigt ökade resurser. Detta har medfört att STU på ett 
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bätlrc sätt lin tidigare har kunnat möta den stora efterfrågan pfi sina 

tjänster. En ytterligare ökning av efterfrågan kan på sikt uppstå. En allt

för snabb uppbyggnad kan emellertid medföra administrativa och orga

nisatoriska problem. Jag delar som jag tidigare nämnt den uppfattning 

som riksrcvisionsvcrkct har framfört i sin rapport att verksamheten bör 

ges viss tid för konsolidering. Jag beräknar medel för en i huvudsak 

oförändrad ambitionsnivå. 

Vad giiller programmets inriktning godtar jag i stort STU:s plane

ring. Jag vill dock ånyo påpeka vikten av att verksamheten genomförs 

i nära samverkan med andra myndigheter, främst statens industriverk, 

när sf1 är möjligt. Detta gäller särskilt på det regionala planet. 

M cd hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1976177, i enlig

het med vad jag har anfört, ikläda staten ekonomisk förplik

telse i samband med stöd till teknisk forskning och industriellt 

utvecklingsarbete m. m. som, inberäknat löpande avtal och 

beslut, innebär åtaganden om högst 100 000 000 kr. under 

vart och ett av budgetåren 1977178-1980/81. 

2. till Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och ut

veckling för budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag 

av 238 500 000 kr. 

E 2. Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstationer 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 000 

l 000 

Under anslaget redovisas kostnader och intäkter för program 4, 

som avser drift och förvaltning av forskningsstationer. Forskningssta

tionernas uppgift är att ställa lämpliga forskningslokaler och därtill 

anknuten service till förfogande för mindre forskargrupper och in

stitut. 

Styrelsen för teknisk utveckling 

Programmet avser för budgetåret 1975/76 endast forskningsstationen 

i Stockholm, vars drift handhas av en särskild stiftelse. I särskilda skri

velser föreslår STU försöksverksamhet med en forskningsstation i Göte

borg. Denna station skall jämfört med Stockholmsstationen få en akti

vare roll och en klarare industriell inriktning. 
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Föredraganden 

Jag hemsfäller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningssta

tioner för budgetåret 1976177 anvisa ett förslagsanslag av 

1 000 kr. 

E 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Skeppsteknisk forskning och ut

veckling 

I statsbudgeten för innevarande budgetår har för detta ändamål förts 

upp ett rcscrvationsanslag av 12 milj. kr. 

Varvsindustrin är, som jag tidigare har nämnt (s. 32), f. n. föremål för 

särskilt intresse från regeringens sida. Varvskreditutredningen har läm

nat förslag till ny utformning av det statliga fartygskreditgarantisyste

met. 1975 års varvskommission kommer inom kort med vissa förslag 

rörande varvsindustrins framtida struktur. Jag avser att senare under 

detta riksmöte återkomma till regeringen med förslag om olika åtgärder 

rörande varvsindustrin. I avvaktan härpå bör i statsbudgetförslaget 

detta anslag föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Styrelsen för 

teknisk utveckling: Skeppsteknisk forskning och utveckling för 

budgetåret 1976/77 beräkna ett reservationsanslag av 

12 000 000 kr. 

E 4. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 förslag 

'4 847 398 
~7 500 000 

9 600 000 

Reservation 

' Disponerat 5 509 000. 
' Härutöver har 1 500 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I. 

6 328 357 

över anslaget anvisas medel för anskaffning av dyrare apparatur och 

instrument för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. 

De som använder utrustning, som har anskaffats med medel från ansla

get. belastas med kostnaderna för avskrivning och förräntning av utrust

ningskapitalet. Medel motsvarande dessa kostnader omförs till särskild 

inkomsttitel i statsbudgeten. 

Styrelsen för teknisk utveckling 

STU framhåller att ett villkor för att forskning och utveckling skall 

vara meningsfull och kunna hållas på en från internationell synpunkt hög 
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nivå är att modern och för ändamålet kvalificerad apparatur används. 
Nyttjare av utrustning betraktar nu utrustningsanslaget som en naturlig 
form för finansiering av dyrbar utrustning och den tidigare tvekan inför 
kraven på medfinansiering av kapitalkostnaderna har minskat. Efter
frågan på utrustningsmedel ökar. STU beräknar utrustningsbehovet till 
12 milj. kr. och planerar att inom denna ram genomföra ett antal 
större utrustningsinvesteringar under budgetåret 1976/77. Ett särskilt 
stöd till utrustningssatsningar inom energiområdet har beräknats till 

2 milj. kr. 
STU föreslår alltså att totalt 14 milj. kr. anvisas för budgetåret 

1976/77. 

Föredraganden 

Jag beräknar under detta anslag för budgetåret 1976/77 totalt 9,6 
milj. kr. för anskaffning av dyrare utrustning. Jag förordar vidare att 
regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att under budgetåret 
1976/77 fatta beslut om beställning av utrustning som, inberäknat redan 
fattade beslut om beställningar, uppgår till högst 4 milj. kr. under bud
getåret 1977/78 och högst 2,5 milj. kr. under budgetåret 1978179. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1976/77 beställa 

utrustning för, inberäknat redan beställd utrustning, högst 

4 000 000 kr. under budgetåret 1977178 och högst 2 500 000 
kr. under budgetåret 1978/79. 

2. till Styrelsen för teknisk utveckling: Utrusming för budget
året 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 9 600 000 kr. 

Verksamheten vid statens provningsanstalt 

Statens provningsanstalt är central förvaltningsmyndighet för officiell 
provning och kontroll samt allmän och legal metrologi. Det innebär att 
provningsanstalten har till uppgift att 

organisera och samordna officiell provning och kontroll samt allmän 
och legal metrologi, 

handha kontroll av ädelmetallarbeten, 

verkställa probering av ädelmetaller och bestämning av vikt fin me-
tall. 

leda justeringsväsendet, 
handlägga ärenden om mått och vikt samt utföra justeringar. 
På uppdrag av myndigheter och enskilda utför anstalten provningar 

och undersökningar av material och konstruktioner och därmed förenad 

verksamhet. Anstaltens uppdragsgivare inom provningsverksamheten ut
görs till ca 95 % av mindre och medelstora företag. 

14 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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Provningsanstalten bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt 
verksamhetsområde och ställer personal till förfogande för nationellt 
och internationellt standardiscringsarbcte m. m. 

Officiell provning och kontroll syftar till att skydda medborgarnas liv 
och hälsa samt att minska risken för ekonomisk skada. Grunden för 
denna verksamhet är de föreskrifter som utfärdas av närmare 30 olika 

myndigheter med ansvar för säkerheten inom skilda områden. Den offi
ciella provningsvcrksamheten bedrivs till övervägande del av andra 
provningsorgan än statens provningsanstalt, men anstalten har med vissa 
undantag samordningsansvaret. Anstalten bereder vidare ärenden om 
utseende av riksprovplatser för olika objekt som ~kall provas officiellt. 

Provningsanstaltcn har även uppgiften att samordna institutioners och 

enskilda företags verksamhet inom den allmänna metrologin, vilket sker 
genom att anstalten föreslår utseende av riksmätplatser samt själv utser 
och träffar avtal med auktoriserade mätplatser. 

Verksamheten leds av en styrelse. Chef för provningsanstalten iir en 
generaldirektör. För verksamheten gäller en av Kungl. Maj:t utfärdad 

instruktion (1965: 650, omtryckt 1972: 415, ändrad senast 1975: 1023). 

Fr. o. m. innevarande budgetår är provningsanstalten organiserad i 
tre tekniska avdelningar, två teknisk-administrativa enheter - mätcent
rum och provcentrum -, ett kansli samt tre regionala avdelningar i 
Stockholm, Lund och Göteborg. Provningsanstaltcns centrala avdel
ningar och enheter skall enligt statsmakternas beslut (prop. 1971: 29, 
InU 1971: 15, rskr 1971: 196) flytta till Borås. Flyttningen inleds under 
innevarande budgetår, då ett laboratorium för brandprovning tas i bmk 
i Borås. Huvuddelen av anstalten flyttar under nästa budgetår och flytt
ningen hediknas vara avslutad hösten 1977. 

Till provningsanstalten är knutna två rådgivande organ, nämligen ett 
råd för frågor om provning, kontroll och legal metrologi samt ett råd 
för frågor om allmän metrologi. 

Antalet hel- och deltidsanställda inom provningsanstalten uppgick 
den 30 juni 1975 till 389 personer. Härtill kommer ca 100 kontroll

stämplingsförrättare. 
Verksamheten vid provningsanstalten tillhör de områden som ingår i 

utrednings- och försöksverksamheten med programbudgetering. Föl

jande programindelning gäller t.v. för verksamheten. 
Program 1. Uppdragsverksamhet 

Program 2. Egen forskning 
Program 3. Myndighetsuppgifter 
Provningsanstaltcn har följande uppgifter inom de tre programmen. 

U p p d r a g s v e r k s a m h e t e n omfattar 

att bedriva sådan materialprovning som traditionellt hänförs till ett 
lands centrala materialprovningsanstalt, 
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att bedriva officiell provning och kontroll (inkl. justering och ädelme
tallkontroll) samt allmän metrologisk verksamhet inom ramen för prov
ningsanstaltens roll som riksprovplats och riksmätplats för vissa objekt 
och storheter, 

att bedriva annan provning och kontroll som har anknytning till den 
officiella provningen och kontrollen vad avser provat objekt, provad 
egenskap eller i officiell provning utnyttjade resurser. 

r- o r s k n i n g s- o c h u tv e c k I in g sa r b e te t omfattar 

att ta fram nya och ändamålsenliga metoder för officiell provning och 
kontroll inom sådana områden som bedöms vara angelägna när det gäl
ler att skydda liv, hälsa och egendom, 

att utveckla mätmetoder och mätteknik samt provnings- och kontroll
metoder som stöd för den tekniska utvecklingen inom landet i takt med 
de krav som ställs på en industrination med omfattande utrikeshandel. 

l\[ y n d i g h e t s u p p g i f t e r n a omfattar 

att organisera och samordna utnyttjandet av landets resurser för offi
ciell provning och kontroll samt för legal och allmän metrologi och leda 
verksamheten på området i takt med den internationella utvecklingen, 

att nationellt och internationellt verka för enhetliga och rimliga myn
dighetskrav på tekniska produkter och att medverka vid de tekniska un
dersökningar och utredningar som bör föregå sådana krav. 

Medel för den programbudgeterade verksamheten anvisas under föl-

jande anslag 
1. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhct 
2. Bidrag till statens provningsanstalt 
3. Statens provningsanstalt: Utrustning 

Anslag l är ett förslagsanslag, som tas upp med ett formellt belopp på 
1 000 kr. Under anslaget redovisas kostn::!der och intäkter för program 
1, 2 och 3. I program 1 ingår även uppdragsforskning, dvs. sådan forsk
ning som finansieras med externa bidrag. Som inkomst under anslaget 
redovisas uppburna avgifter och ianspråktagna medel från anslag 2. 
Medel som svarar mot avskrivning och förräntr,ing av delar av utrust
ningskapitalet omförs till s~irskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

Anslag 2 är ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår i 

första hand till programmen 2 och 3, men även till att täcka eventuellt 
underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag, som skall finansiera investeringar i 
kostnadskrävande utrustning. 

Anslag 1 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller säsong
mässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamheten samt för att tillgo
dose behovet av rörelsekapital disponerar provningsanstalten en rörlig 
kredit i riksgäldskontoret på 3 milj. kr. 
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E 5. Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1000 
1000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster av prov
ningsverksamheten m. m. vid statens provningsanstalt. 

Av följande sammanställning framgår den totala omfattningen av den 
verksamhet som omfattas av programbudgetering (i 1 000-tal kr.). 

1974/75 1975/76 1976{77 
Utfall Beräknar 

Provningsanstaltcn Före-
draganden 

Program I 
Intäkter 21 525 25 540 26 560 
Kostnader 23 945 29 735 41 810 
Underskott 2420 4195 15 250 

Program 2 
Kostnader 953 2 565 5 480 

Program 3 
Intäkter 100 
Kostnader 8 362 10 330 22065 
Nettokostnad 8 262 10 330 22065 

Total nettokostnad 11635 17090 42 795 

Bidragsanslag 7040 8080 35 8158 16827 

Omlokaliseringsmedel 750 1 858 6 580 
Medel för 

utrustningsplancring 400 1 400 400 
Övriga bidrag 21871 41952 

Underskott 1258 1557 

' Varav 849 000 kr. kompensation för ökade lönekostnader och 1 338 000 kr. 
överskott från justering och ädelmetallkontroll. 

• Kompensation för ökade lönekostnader. 
3 Härutöver tillkommer 174 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg. 

Statens provningsanstalt 

Program J. Uppdragsverksamhet 
Den ekonomiska utvecklingen inom uppdragsprogrammet har för de 

senaste budgetåren inneburit att kostnaderna inte helt har kunnat täckas 
av inHikter. Resterande del måste diirför täckas från bidragsansiaget. 

_Provningsanstaltens förläggning till Borås medför att hyres- och kapi
talkostnaderna kommer att öka kraftigt. Enligt anstaltens bedömning 

~~an denna kostnadsökning inte täckas genom ökade uppdragsintäkter. 
Provningsanstalten anför att principen om full kostnadstäckning kan 

utgöra en målsättning bara under förutsättning att uppdragsverksamhc
ten endast belastas med lokal- och utrustningskostnader i förhållande till 
:utnyttjandegraden. Kostnaderna för outnyttjad kapacitet bör således 

·enligt anstalten täckas via statsbudgeten och ses som kostnader för att 
vidmakthålla samhällsnyttiga provningsresurser. 
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Som uppdragsvcrksamhct betraktas f. n. även den del av forsknings
och utvecklingsarbetet som finansieras med bidrag från forskningsråd, 
fonder och institutioner. Provningsanstaltcn föreslår att denna verksam
het fr. o. m. nästa budgetår redovisas under programmet Egen forsk
ning. 

Program 2. Egen forskning 

Under senare tid har denna del av provningsanstaltens verksamhet 
varit begränsad. Anstalten anger att orsaken till detta främst har varit 
brist på medel och tekniska resurser. Genom att förbättrade resurser nu 

skapas i Borås kan denna verksamhet avsevärt utökas om samtidigt även 
medel för erforderlig personal ställs till förfogande. Som nyss har 
nämnts, föreslår anstalten i årets anslagsframställning att även uppdrags
forskningen redovisas under detta program. Nettokostnaden beräknas 

på denna grund av provningsanstalten till 5 480 000 kr. för hela forsk
ningsprogrammet under budgetåret 1976/77. Förslaget innebär en höj
niJ>~ av ambitionsnivån med 1 095 000 kr. 

Program 3. Myndighctsuppgiftcr 

Provningsanstalten redovisar en kraftig ökning av myndighetsuppgif
terna under de senaste budgetåren. Denna ökning betingas främst av 
Boråsprojektet samt uppbyggnaden av mät- och provcentrum. 

Kostnaderna för omlokaliseringsverksamheten under nästa budgetår 

beräknas till 6 980 000 kr. vilket belopp provningsanstalten begär dels 
från det särskilda anslaget under sjunde huvudtiteln till förberedelser för 
omlokalisering av statlig verksamhet, dels med ett belopp av 400 000 kr. 
från anslaget till utrustning. 

För myndighetsuppgifter beräkn::.: för nästa budgetår en kostnad, 
cxkl. kostnader för omlokaliseringen, av 12 085 000 kr. Detta belopp in
nefattar bl. a. bidrag till flyttningskostnader inom Stockholmsavdel
ningen, ökade personella resurser inom mät- och provcentrum och för 
planering och marknadsföring samt ökade resurser för nationellt och in
ternationellt samarbete. Förslaget innebär en höjning av ambitionsnivån 
med 2 570 000 kr. Provningsanstalten har den 14 november 1975 i en 
komplettering av anslagsframställningen för budgetåret 1976/77 hem
ställt om ytterligare 3 milj. kr. Beloppet avser resurser för allmän 
mctrologi vid riksmätplatser. 

Sammanlagt för de olika programmen beräknar provningsanstalten 
bidragsbehovet till 35 989 000 kr. Därav utgör pris- och löncomräk
ningar 4 675 000 kr. varav 174 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg. 

Föredraganden 

Under nästa budgetår kommer en stor del av statens provningsanstalts 

flyttning till Borås att genomföras. Detta kommer att medföra att prov-
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ningsanstalten tillförs avsevärda lokal- och utrustningsresurser. Här
igenom skapas de tekniska förutsättningarna för en högre kvalitet och 
effektivitet i anstaltens provningsverksamhet. ökade intäkter i uppdrags
verksamheten bör kunna uppnås. Samtidigt skulle det nya aaläggnings
kapitalet innebära en kraftigt ökad kostnad för anstalten. Chefen för 

finansdepartementet kommer dels senare denna dag alt föreslå vissa 
grundavskrivningar av det kapital som investeras i byggnader och ut
rustning i Borås, dels i annat sammanhang återkomma till regeringen 
med förslag om principer för beräkning av aktuellt hyresbelopp. Den 
föreslagna avskrivningen minskar anstaltens kapitalkostnader och bör 
göra det möjligt för provningsanstalten att, efter etableringen i Borås, 

uppnå ett balanserat ekonomiskt resultat i uppdragsverksamheten. 
Riksrevisionsverket utför f. n. en översyn av provningsanstaltens tax

or. En första etapp av denna översyn, omfattande förslag till vissa all
männa riktlinjer och förslag till taxor för brandlaboratoriet i Borås, re
dovisades den 30 juni 1975. Regeringen har den 11 december 1975 god

känt de av riksrevisionsverket föreslagna riktlinjerna för översynen. 
Jag räknar med att provningsanstalten mot bakgrund av den löpande 
intäkts- och kostnadsutvecklingen inom uppdragsverksamheten snabbt 
vidtar möjliga förändringar av taxorna. 

Provningstanstalten har föreslagit att uppdragsverksamhetcn endast 
skall belastas med lokal- och utrustningskostnader i förhållande till ut
nyttjandegraden. Jag kan inte dela denna uppfattning. Det förhållandet, 
att en resurs som har anskaffats för en viss typ av provning inte kan ut
nyttjas till sin fulla kapacitet bör i första hand avspegla sig i de taxor 
som kunder har att betala för sådan provning. 

Provningsanstalten föreslår att uppdragsforskningen förs över från 
programmet Uppdragsverksamhct till programmet Egen forskning. Jag 
är inte beredd att biträda detta förslag. De bidrag från forskningsstöd
jande organ som anstalten erhåller till egen forskning kan dock inom 
ramen för gällande bestämmelser föras som intäkt på programmet Egen 

forskning. 
Inom programmet Myndighetsuppgifter har jag beräknat medel för 

bl. a. ökad personal inom provcentrum, resor och flyttning inom anstal

tens avdelning i Stockholm. 
Som jag har redovisat vid min anmälan av prop. 1975: l (bil. J 5 s. 

152) har den metrologiska verksamhet som bedrivs inom riksmätplats

systemet betydelse inte enbart för provningsverksamhcten utan även 
ur allmän teknisk-vetenskaplig och industriell synvinkd. Därför utgår 
f. n. vissa medel för denna verksamhet från anslaget Styrcisen för tek

nisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling. Dessa medel dispo
neras av STU i samråd med provningsanstalten. Jag har även för nästa 
budgetår gjort motsvarande beräkning. 

I detta sammanhang bör även tas upp en personalfråga vid provnings-
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anstalten. I samband med att anstalten den J juli 1972 blev central för

valtningsmyndighet för officiell provning och kontroll samt för allmän 

och legal metrologisk verksamhet upprättades två nya enheter vid an

stalten. de tidigare nämnda provcentrum och mätcentrum. De båda en

heterna, som sedan successivt har byggts upp, gavs inledningsvis en pro

visorisk organisation, varvid inga särskilda tjänster inrättades. Erfaren

heterna av organisationtnen har varit goda och uppbyggnaden nu gått så 

Eingt att fasta tjänster kan inrättas vid enheterna. Detta innebär bl. a. att 

de nuvarande arvodestjänsterna som chef för resp. enhet bör ersättas 

med extra ordinarie tjänster i samma lönegrad. Jag förordar därför att 

två tjänster för överingenjör i Fe 23124 inrättas vid provningsanstalten. 

Provningsanstalten har i skrivelse den 6 oktober 1975 redovisat en 

beräkning av underskottet i verksamheten för budgetåret 1974/75, vil

ket jag har tagit hänsyn till vid min beräkning av hidragsbehovet för 

nästa budgetår. För att förbättra provningsanstaltens likviditet höjdes i 

december 1975 den rörliga kredit som anstalten disponerar i riksgälds

kontoret från 3 milj. kr. till 8 milj. kr. Regeringen har genom beslut den 

13 november 1975 anvisat 1 794 000 kr. för löne- och prisökningar hos 

anstalten under budgetåren 1974175 och 1975/76. 

Bidragsanslaget till provningsanstalten bör mot den redovisade bak

grunden riiknas upp med 4 7"l 7 000 kr. för nästa budgetår. Vid min be

räkning har jag utgå!l från den föreslagna grundavskrivningen av anfögg

ningskapitalet som jag tidigare har n~imnt. Med anledning av det under

skott i uppdragsverksamheten som temporärt kan uppstå under prov

ningsanstaltens etablering i Borås bör bidraget räknas upp med ytter

ligare 4 milj. kr. Bidraget bör alltså för budgetåret 1976/77 höjas med 

8 747 000 kr. till 16 827 000 kr. 

Vad gäller medel för omlokaliseringen till Borås får jag hänvisa till 
vad föredraganden har anfört tidigare denna dag vid sin anmälan under 

sjunde huvudtiteln av anslaget Förberedelser för omlokalisering av stat

lig verksamhet. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att vid statens provningsanstalt inrföta 

två tjänster för.överingenjör i Fe 23/24. 

2. till Statens prorningsanstalt: V ppdragsverksamhet för budget

året 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 6. Bidrag till statens promingsanstalt 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

7 035 665 

8 080 000 

16 827 000 

Reservation 10 620 

Som har framgått av redogörelsen under anslaget till uppdragsverk

samhet föreslår statens provningsanstalt att bidragsanslaget höjs med 
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27 909 000 kr. till 35 989 000 kr. inkl. kostnader för höjt lönekostnads
pålägg, för budgetåret 1976/77. T enlighet med vad jag just har anfört 
bör bidragsanslaget nästa budgetår föras upp med 16 827 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till statens provningsanstalt för budgetåret 1976/77 

anvisa ett reservationsanslag av 16 827 000 kr. 

E 7. Statens provningsanstalt: Utrustning 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 129 056 

27 520 000 
44 000 000 

Reservation 7 763 452 

Medel för utrustning för statens provningsanstalts nybyggnader i Bo

rås har hittills anvisats vad gäller mer kostnadskrävande utrustning över 
detta anslag och vad gäller telefonväxel, lyftdon samt viss byggnadsknu
ten utrustning över det under sjunde huvudtiteln uppförda rescrvations
anslaget Inredning av byggnader för statlig förvaltning. 

För den utrustning som har planerats under förevarande anslag läm
nades en redogörelse senast i prop. 1975: 1 (bil. 15 s. 153). Kungl. Maj:t 
beslöt den J 3 december 1974 att en kostnadsram av 64,6 milj. kr. i pris
läget den 1 april 197:> skulle gälla vid planeringen av utrustningen till 
Boråsanläggningen. Kungl. Maj:t skulle senare fatta beslut i frågan om 
kostnadsindex för utrustningsramen. 

I gällande utruslningsplan under anslaget på sjunde huvudtiteln är 
uppförd en delram av 295 000 kr. för telefonväxel till Boråsanlägg
ningen. Utrnst11i11gs11äm11den för universitet och högskolor föreslår att 
denna ram höjs till 400 000 kr. Höjningen avser förutom kostnadsök
n ingar vissa kompletteringar av telefonvlixcln. 

Vidare finns i n~imnda utrustningsplan uppförd en delram av 740 000 
kr. för övrig utrustning, dvs. lyftdon samt viss kontors- och pentryut
rustning för Boråsanläggningen. Nämnden föreslår nu att denna ram er

s~tts med en definitiv ram av 1 805 000 kr. 

Sral<'ns prov11ing.rn11stalt 

Provningsanstalten, som i skrivelse den 15 oktober 197 4 har lagt fram 
förslag om regler för hur planeringsramcn för utrustningen skall an

passas tiii gällande prisläge, begär i sin anslagsframställning att plane
ringsramen för utrustningen räknas upp till totalt för bägge anslagen 

86,5 milj. kr. Anstalten hemställer om ett bemyndigande att lägga ut 
beställningar till ett belopp av 84,3 milj. kr. För budgetåret 1976/77 bör 

anslaget föras upp med 42,5 milj. kr. 
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Föredraganden 

Utrustningsmcdel för statens provningsanstalt har hittills anvisats 
fran två anslag. I avsikt att få en sammanhållen planering av utrust
ningsanskaffningcn förordar jag efter samråd med chefen för finansde
partementet, att medel för all utrustning för provningsanstalten förs upp 
under detta anslag. Jag beräknar att det inom en definitiv ram av 70 
milj. kr. bör vara möjligt för provningsanstalten att täcka de utrust
ningsbehov som uppkommer vid flyttningen till Borås. Regeringen bör 

få bemyndigande att besluta om anskaffning av utrustning inom denna 
ram. Medelsbehovet för budgetåret 1976/77 beräknar jag till 44 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 
1. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av utrust

ning till statens provningsanstalt inom den kostnadsram som 

jag har förordat i det föregående, 
2. till Statens provningsanstalt: Utrustning för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 44 000 000 kr. 

Verksamheten vid statens skeppsprovningsanstalt 

Statens skeppsprovningsanstalt utför på uppdrag av myndighet eller 
enskild provningar och undersökningar av betydelse för skeppsteknik 
och sjöfart samt, i den mån anstaltens utrustning och förhållanden i 
Ö\Tigt medger det, också andra provningar och undersökningar. An
stalten bedriver teknisk-vetenskaplig forskning inom sitt verksamhets

område. 
Skeppsprovningsanstalten leds av en styrelse. Chef för anstalten är 

en generaldirektör. Anstalten är organiserad på tre tekniska avdelningar, 
nämligen drifts- och verkstadsavdelningen, ritkontorsavdelningen och 
beräkningsavddningen samt en administrativ avdelning. 

Antalet anställda den l juli 1975var119. 
Statens skeppsprovningsanstalt tillhör de myndigheter som omfattas 

av utrednings- och försöksverksamheten med programbudgetering. Föl
jande programindelning gäller t. v. för verksamheten. 

l. U ppdragsverksamhet 
2. Egen forskning 
3. Myndighetsuppgifter 
Medel för verksamheten anvisas under följande anslag. 
l. Statens skcppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
2. Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 
3. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 

Anslag l är ett förslagsanslag som tas upp med ett formellt belopp 
på 1 000 kr. Under anslaget redovi:;as kostnader och intiikter för pro

gram 1, 2 och 3. I program l ingår även uppdragsforskning, dvs. så
dan forskning som finansieras exempelvis av styrelsen för teknisk ut-
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veckling. Som inkomst under anslaget redovisas uppburna avgifter och 

medel som i mån av behov tagits i anspråk från anslag 2. 

Anslag 2 iir ett reservationsanslag, över vilket statens bidrag utgår 

i första hand till programmen 2 och 3, men iiven till att täcka even

tuellt underskott i uppdragsverksamheten. 

Anslag 3 är ett reservationsanslag som skall finansiera anstaltens 

investeringar i mer kostnndskrävande utrustning. 

Anslag 1 får i princip inte belastas. För att lösa tillfälliga eller sä

songmässiga likviditetsproblem för uppdragsverksamhcten samt för att 

t.v. tillgodose behov av rörelsekapital disponerar statens skeppsprov

ningsanstalt en rörlig kredit i riksgäldskontorct på 750 000 kr. 

E 8. Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhct 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

1 000 

1 000 

Under detta anslag redovisas samtliga utgifter och inkomster för 

verksamheten vid statens skeppsprovningsanstalt. 

Av följande sammanställning framgår den totala verksamheten vid 

anstalten (i l 000-tal kr.). 

1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Beräknar 

Skeppsrrov- Före-
nings- dragan-
anstalten den 

Kostnader 

Program 1 
Uppdragsverksamhet 10 180 10200 JO 325 

Program 2 
Egen forskning 1 762 2 000 3 035 } Program 3 3 100 
Myndighctsuppgifter 479 595 712 

Summa kostnader 12 421 12 795 14 072 

Intäkter 

Program J 10 182 10 200 10 325 
Staten:> bidrag till program 

2 och 3 2 360 2 595 3 7471 3 100 
Avgår 

iikning av reservation --119 

Summa intäkter 12 423 12 795 14 072 

Resultat -C-2 

' Varav 47 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg. 
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Statens skeppsprovni11gsa11stalt 

Program 1. Uppdragsverksamhet 

Den under program l bedrivna uppdragsvcrksamheten utgörs till ca 

60 % av forsknings- och utvecklingsarbete; resten 1ir rutinbetonad prov

ning samt expert- och konsultverksamhet. Uppdragsverksamheten be

drivs dels som s. k. industriuppdrag från svenska och utländska varv, 

rederier, oljebolag, hamnmyndigheter etc., dels som statliga uppdrag, 

s. k. sekundäruppdrag, huvudsakligen från militära institutioner, men 

även från icke militära kunder, såsom sjöfartsverket, fiskeristyrelsen 

och statens järnvägar. 

Industriuppdragen uppvisar alltmer inslag av långsiktigt forsknings

och utvecklingsarbetc vilket således inte är bundet till enstaka fartygs

projckt utan berör en hel kategori fartyg, såväl existerande som redan 

planerade och längre fram i tiden tänkbara. Styrelsens för teknisk ut

veckling satsning på skeppsteknisk forskning och utveckling har enligt 

anstalten inneburit en värdefull stimulans för sådant arbete. 

Förutom den normala provningsverksamheten består industriupp

dragen av undersökningar beträffande olika fartygstypcrs stymings

cgcnskaper, farthållningsförmåga, egenskaper vid olika propulsions

arrangcmang, vibrationsbenligenhet, påverkan av begränsat vattendjup 

m.m. 

De marinmilitära sekundäruppdragen är till största delen av forsk

nings- och utvecklingskaraktär och omfattar dels allmän marin forsk

nings- och utvcd:.lingsverksamhet av gemensamt intresse, dels mera pro

jektinriktat arbete för övervattensfartyg, ubåtar, torpeder och minor. 

Uppdragsverksamhetcn vid skeppsprovningsanstalten förutsätts Him

na full kostnadsfäckning. Ersättning för utförda uppdrag utgår enligt 

taxa, som anstalten fastställer. Eftersom anstalten arbetar i interna
tionell konkurrens tas diirvid hänsyn till utländska anstalters prismva. 

Uppdragsvolymen uttryckt i avgifter har under budgetåret 1973/74 

ökat med 43 % och 1974/75 med 18 t;;,_ 

Program 2. Egen forskning 

Skeppsprovningsanstalten framhåller att en nödvändig förutsättning 

för att hålla den konsultativa och i allmänhet projektbundna uppdrags

verksamheten vid skeppsprovningsanstalten på en godtagbar teknisk

vetenskaplig nivå är att utrymme finns för egen forskning. Med hänsyn 

till den snabba tekniska utvecklingen inom anstaltens verksamhetsom

råde och anstaltens konkurrensläge är det angeläget att denna forskning 

inte eftersätts. Nya utl~indska uppdrag erhålls otta som följd av att 

anstaltens teknisk-vetenskapliga kapacitet blir k~ind genom alt egna 

forskningsresultat sprids internationellt. 

Inför färdigställandet av det nya manöver- och våglaboratoriet Ufr 
prop. 1974: 1 bil. 15 s. 214) behövs enligt anstalten en intensifierad 
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forsknings- och utvccklingsaktivitet av grundläggande karaktär. Labora
toriet g~r bl. a. ökade resurser för forsknings- och utvccklingsarbete av

seende sjösäkerhet och miljövård. 

Skeppsprovningsanstalten framhåller att det är motiverat med en 

intensifierad satsning på forskning och utveckling för att öka de 

svenska varvens konkurrenskraft. I en hårdnande konjunktur är det 

angeläget att undersöka andra fartygstyper och studera mer okonven

tionella lösningar för formgivning och framdrivning. 

För nästa budgetår beräknar anstalten kostnaderna under program

met till 3 035 000 kr. 

Program 3. Myndighctsuppgiftcr 

Huvuddelen av kostnaderna för myndighctsuppgiftcr hänför sig till 
behandling av remisser och förfrågningar från departement och stat

liga myndigheter, diverse utredningar, försöksverksamhet med pro

grambudgetering, intern utbildning samt studiebesök och visningar. 

Sammanlagt beräknar anstalten kostnaderna under programmet till 

71'2 000 kr. budgetåret 1976177. ökningen motiveras av att anstalten 

planerar en vidgad intern undervisnings- och fortbildningsverksamhet. 

Skeppsprovningsanstalten har vidare i särskilda skrivelser begärt 

kompensation för vissa lönekostnadsökningar under budgetåret 1973/74. 

Föredraganden 

Läget är bekymmersamt för världens varvsindustrier. Trots detta har 

statens skeppsprovningsanstalt under det senaste året haft en mycket 
god orderingång inom uppdragsverksamhetcn. I en hård internationell 
konkurrens hävdar sig anstalten väl genom sin höga tekniska och veten
skapliga nivå. Det nya manöver- och våglaboratoriet, som beräknas kun

na tas i drift våren 1977, kommer att bli en värdefull komplettering av 
anstaltens resurser och öka allsidigheten i dess konkurrensförmåga. Det

ta är en klar fördel för den svenska varvsindustrin. Särskilda medel bör, 
som jag kommer att redovisa vid min anmälan av bidragsanslaget, un

der n~ista budgetår anvisas för att underlätta igångsättningen av verk

samheten vid detta laboratorium. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statem skeppsprovningsanstalt: V ppdragsverksamhet för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 1 000 kr. 

E 9. Bidrag till statens skeppspromingsanstalt 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

2 240 796 

2 595 000 

3 100 000 

Reservation 458 743 

Som har framgått av redogörelsen under anslaget till uppdragsverk
samhet föreslår statens skeppsprovningsanstalt att bidragsanslagct höjs 
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från 2 595 000 kr. budgetåret 1975176 till 3 74 7 000 kr., inkl. kostna
der för höjt Jönekostnadspålägg, budgetåret 1976/77. 

Bidraget bör för nästa budgetår räknas upp med 305 000 kr. Därut
över beräknar jag som ett engångsbidrag 200 000 kr. för att underlätta 
igångsättningen av verksamheten viå det nya manöver- och våglabora

toriet. Sammanlagt bör alltså anslaget budgetåret 1976/77 föras upp med 

3,1 milj. kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt för budgetåret 

1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 3 100 000 kr. 

E 10. Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

67 370 
1000000 
1000000 

Reservation 12917109 

Från anslaget skall bestridas skeppsprovningsanstaltens investering i 
mer kostnadskrävande utrustning. Utrustning som anskaffas med anli
tande av utrustningsanslaget tillförs skeppsprovningsanstaltcns utrust

ningskapita!. Medel motsvarande avskrivning och förräntning av ut
rustningskapitalct omförs till särskild inkomsttitel på statsbudgeten. 

St1;;ens skeppsprovningsanstalt 

Skcppsprovningsanstalten föreslår att byggnadsstyrelscn får i upp
drag alt utarbeta byggnadsprogram för en mindre skeppsprovningsränna 
i anslutning till anstaltens nuvarande anläggningar. Rännan avses av
lasta den befintliga stora skeppsprovningsrännan en miingd rutinför
sök. Kostnaderna för försöken i den nya rännan bör kunna hållas 
lägre än i den befintliga stora rännan bl. a. beroende på att personal
behovet kan begränsas. Anstalten uppskattar kostnaderna för att bygga 
den mindre rännan till 1,5 milj. kr. och för utrustning till 1,2 milj. kr. 

Ett manöver- och våglaboratorium är under uppförande i byggnads
styrclsens regi och beräknas kunna tas i drift våren 1977. Kostnaderna 
för utrustning kommer att bli högre än beräknat och skcppsprovnings
anstaltcn avser att senare äska erforderligt tilläggsanslag. 

För modernisering, nyanskaffning och komplettering av utrustning 
behövs l milj. kr. under budgetåret 1976/77. 

Fijredraganden 

För fortlöpande modernisering och komplettering av skeppsprovnings
anstaltens utrustning beräknar jag för nästa budgetår 1 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning för budget

året 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 1 000 000 kr. 
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E 11. Bidrag till Ingcnjörsvctcnskapsakademien 

197 4/7 5 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

745 000 
790 000 

870 000 

Bidraget utgör statens stöd till Ingenjörsvetcnskapsakademiens (IVA) 

centrala verksamhet (jfr prop. 1968: 68 s. 57, SU 1968: 131, rskr 1968: 
304). 

lngenjörsretenskapsakademien 

Anslaget bör med hänsyn till ökade kostnader räknas upp med 

150 000 kr. Därutöver föreslår IV A att anslaget ökas med 

dels 155 000 kr. för ökande kontakter med utländska akademier, 

speciellt i öststaterna och Kina, 

dels 300 000 kr. för tcknikviirdering och arbete rörande forskningens 

organisation och planering, 

dels 150 000 kr. för IVA:s externa biblioteksscrvice. 

Sammanlagt föreslås alltså att anslaget ökas med 755 000 kr. 

IV A har tidigare framfört, att de medel till basverksamheten inom 

IV A:s utrcdningssekretariat samt informations- och utlandssekretariat 

som utgår från styrelsen för teknisk utveckling (STU) och statens råd 

för vetenskaplig information och dokumentation (SINFDOK) borde 

utgå direkt över statsbudgeten. IVA avstår i år från att äska en över
flyttning av dessa medel till detta anslag, men understryker vikten av 

att dessa verksamheter får en säker finansiering. 

Föredraganden 

För nästa budgetår bör anslaget räknas upp med 80 000 kr. till totalt 

870 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till Ingenjörsl'etenskapsakademien för budgetåret 

1976177 anvisa ett anslag av 870 000 kr. 

E 12. Bidrag till Sveriges standardiseringskommission 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

3 250 000 

3 925 000 

4 610 000 

Sveriges standardiseringskommission är centralorgan för den natio

nella standardiseringsverksamheten och företräder Sverige i det inter

nationella standardiseringsarbctet. Kommissionen utarbetar och fast

ställer svensk standard samt verkar för att denna används inom statlig 
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och kommunal verksamhet liksom inom näringslivet. Kommissionen 

bidrar ~ivcn till samordningen mellan standardiseringsarbetet och varu

deklarationsverksamheten. 

Kostnaderna för verksamheten bestrids genom statsbidrag, kontant

bidrag från näringslivet och ersättningar från statliga verk m. fl. samt 

genom försäljning av standardpublikationer. Sedan budgetåret 1966/67 

utgör statsbidraget 60 % av näringslivets kontantbidrag till verksam

heten under det sistförflutna budgetåret (jfr prop. 1966: 1 bil. 12 s. 42, 

SU 1966: 10, rskr 1966: 10). Statsbidraget täcker därmed ca en fjärde

del av kostnaderna för verksamheten. För vart och ett av budgetåren 

1973174-1975176 har kommissionen dessutom erhållit 120 000 kr. för 

att underlätta ett samordnat införande i Sverige av det internationella 

måttenhetssystemet SI. 

S 1 · c rig es standard ise rings kommission 

Näringslivets kontantbidrag till kommissionen och dess fackorgan 

under budgetåret 1974175 var 7 483 000 kr. Kommissionen hemställer 

därför om statsbidrag för budgetfirct 1976/77 med 60 % av detta belopp 

eller avrundat 4 490 000 kr. Kommissionen begär också ett särskilt bi

drag för budgetåret 1976/77 av 200 000 kr. för vidgat internationellt 

samarbete. 

Standardiseringskommissionen hemställer vidare om ett fortsatt stats

bidrag att utnyttjas för åtg1irder i samband med införandet i Sverige av 

SI-systemet. En samordnad övergång till ett enhetligt måttsystem ned

bringar omställningskostnadcrna och möjliggör ett snabbt tillgodogö

randc av vinsterna med detta system. Omställningen planeras vara ge

nomförd till slutet av år 1977. De åtgärder som för ett fortsatt sam
ordnat SI-program kommer att åvila standardiseringskommissioncn in

nebär en direkt avlastning för de statliga myndigheterna. För budget

f1rct 1976177 erfordras enligt kommissionens bedömning 200 000 kr. i 

statsbidrag för ST-verksamheten. 

Föredraganden 

En ändamålsenlig internationell standardiseringsverksamhet och en 

ökad tillämpning av internationella standarder bidrar till att minska 

de tekniska handelshindren mellan olika länder och därigenom gagna vår 

exportindustri. Det är väsentligt att svenska myndigheter på ett tidigt 

stadium deltar i denna verksamhet för att få standarderna så väl som 

möjligt anpassade till svenska bestämmelser. 

För Standardiseringskommissionens verksamhet under budgetåret 

1976/77 bör statsbidrag utgå med 4 490 000 kr. för allmänt nationellt 

och internationellt standardiseringsarbetc och med 120 000 kr. för fort

satt arbete med introduktion av SI-systemet. 
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Sammanlagt bör alltså anslaget nästa budgetår föras upp med 
4 610 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag till Sveriges sta11dardiseri11gskommissio11 för bud

getåret 1976/77 anvisa ett anslag av 4 610 000 kr. 

E 13. Energiforskning 

1975176 Anslag 1102 800 000 
1976177 Förslag 106 000 000 

1 Härutöver har 2 000 000 kr. anvisats på tilläggsbudget I. 

Från anslaget finansieras huvuddelen av det treåriga programmet för 

forskning och utveckling inom energiområdet - Huvudprogram Energi
forskning (prop. 1975: 30 bil. 1 s. 431 och s. 475, NU 1975: 30, rskr 

1975: 202). 
För huvudprogrammet och vissa därmed sammanhängande insatser 

har för treårsperioden 1975/76-1977/78 angivits en sammanlagd me
delsram om 366 milj. kr. För budgetåret 1975/76 har anvisats samman
lagt 116,2 milj. kr. 

Huvudprogram Energiforskning är uppdelat på sex program. För 
varje program finns ett programansvarigt organ. 

De programansvariga organen 

Program 1. Energianvändning i industriella processer 

Programansvarigt organ för program 1 är styrelsen för teknisk ut
veckling (STU). 

STU anger att insatserna inom programmet kommer att omfatta dels 

dokumentation och utvärdering av resultat av internationellt forsknings
<Jch utvecklingsarbete, dels stöd till projektutvcckling inom järn-, stål-, 
pappers- och massaindustrin med målsättning att på längre sikt leda till 
energibesparing. STU framhåller att det är viktigt att på ett tidigt sta

dium genomföra studier som möjliggör koncentration av resurserna på 

ett begränsat antal betydelsefulla processer, där förutsättningarna för 

energibesparing i framtiden är gynnsamma. 
STU noterar att underlaget för beslut om ambitionsnivå för program

met inte väsentligen har förändrats, sedan energiprogramkommittcn 

lade fram sitt betänkande (SOU 1974: 72) och finner därför inte skäl att 
f. n. föra fram förslag på flera ambitionsnivåer för budgetåret 1976/77. 
Anslag till programmet föreslås utgå med 12 milj. kr. 
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Program 2. Encrgiam·ändning för transporter och samfärdsel 

Programmet är indelat i två delprogram, Transportsystemets ut
vi.:ckling och Energianvändning i drivsystem. Programansvarigt organ är 
transportforskningsdclcgationen. Vissa frågor beträffande delprogram
met Energianvändning i drivsystem handläggs av STU. 

Tra11sportforsk11i11gsdelegationen framhåller att dess verksamhet på 
energiområdet fortfarande befinner sig i ett inledningsskcde och att hit
tillsvarande erfarenheter inte har givit anledning att frångå de bedöm
ningar som statsmakterna gjort för perioden 1975/76-1977/78 beträf

fande medel för energiforskning på transportområdet. Delegationen be
gär för 1976/77 2 milj. kr. för delprogrammet Transportsystemets ut
veckling och 3 milj. kr. för delprogrammet Energianvändning i driv
system. Härvid förutsätts dock att medel för verksamheten vid Svensk 
Mctanolutvcekling AB anvisas i särskild ordning. 

STU noterar att för delprogrammet Energianvändning i drivsystem 

förutses uppdrag från transportforskningsdelegationen även budgetåret 
1976/77. Inom delprogrammet lämnas stöd bl. a. til! Svensk Metanolut
veckling AB. STU avser vidare att dels stödja utvecklingen av mobila 
energikällor för fordonsbruk som bränsleceller, batterier och mekaniska 

ackumulatorer, dels lämna stöd till sådana projekt som höjer energief
fektiviteten vid energiomvandling eller ökar valfriheten mellan olika 
drivmedel. 

För delprogrammet Energianvändning i drivsystem diknar STU med 
8 milj. kr. för budgetåret 1976/77. 

Program 3. Energianvändning för Jokalkomfort 

Programmet iir indelat i följande delprogram, Klimathygien, Byggna
den, Installations- och apparatteknik, Entreprenader, Systemfrågor. Pro
gramansvarigt organ är statens råd för byggnadsforskning. Frågor om 
industriellt utvecklingsarbete inom programmet handläggs av STU. 

Starens råd för byggnadsforskning framhåller det stora behovet av 
ökad forskning inom lokalkomfortområdet. Efter att ha studerat till
gången till personal och materiella resurser föreslår rådet, som ett ut
tryck för sin bedömning av lämplig balans mellan behov och resurser, 
att den treåriga anslagsrnmen höjs från 53 till 67 milj. kr. Rådet redo
visar sin bedömning av lämpliga insatser för de olika delprogrammen 
inom dessa båda alternativa totalramar. 

I rådets anslagsframställning har erforderliga medel för planering, be

hovsutredning och uppföljning samt för informationsverksamhet särre
dovisats för program 3 i dess helhet. Genom att, i likhet med vad som 

sker för övriga program, räkna in dessa medel i programkostnaderna er
hålls följande fördelning mellan olika delprogram. 

15 Riksdagen 1975176. 1 sam!. Nr 100. Bilaga 15 
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Delprogram 1975/76 1976/77 beräknar 

Beräknat Byggforskningsrådet 
Alt. 1 Alt. 2 

Klimathygien 2 000 000 2 400000 3 100000 
Byggnaden och Installations-
och apparatteknik 11000000 I I 000000 13 400 000 
Entreprenader 1000000 1000000 l 100000 
Systemfriigor 2 000 000 3 600000 4 400 000 

16 000 000 18 000 000 22 000 000 

Parallellt med fortsatt programarbete bör enligt rådet stor uppm~irk
samhet ägnas åt att utveckla förutsättningarna för att skapa tillräckliga 
forskningsresurser för ett långsiktigt program. 

Delprogrammen Systemfrågor och Klimathygien beräknas under pla
neringsperiodens två sista år få en högre relativ andel av de totala resur
serna än under det första året. Inom delprogrammet Systemfrågor pla

neras ett systematiskt arbete komma igång kring frågor av betydelse för 
kommunal energiplanering. Rådet avser vidare utföra detaljplaneringar 
och beräkningar av s. k. ekologisk bebyggelse för att utreda förutsätt
ningarna för ett praktiskt genomförande av experimentbyggen. 

Resurserna för delprogrammet Klimathygien avses bli fördelade i hu
vudsak med hälften på statens institut för byggnadsforskning och hälf
ten på övriga forskare. Arbetet avses bl. a. inriktas på klimathygienisk 
forskning inom olika arbetsmiljöer och kommer att samordnas med ar
betarskyddsfondens forskningsprogram. 

Inom delprogrammen Byggnaden och Installations- och apparatteknik 
avses särskilda medel bli avsatta för industriellt utvecklingsarbete. Vi
dare beräknas medel för provhusverksamhet, arbeten om byggnadstek
niska konstruktioner och komponenter, installationssystemens konstruk
tioner och komponenter samt för reglerteknik för energihushållning. 

För delprogrammet Entreprenader avser rådet att följa energipro
gramkommittens program sedan det bearbetats efter de riktlinjer som 
har angivits i prop. 1975: 30 (bil. 1 s. 443). 

STU anger att man inom sin del av programmet vill prioritera ut

veckling av energieffektivitetshöjande byggnadskomponentcr, där hit
tillsvarande projekt utpekar ventilation, isolation, ackumulering och 

reglering som de intressantaste insatsområdena under budgetåret 1976/ 
77. STU räknar med uppdrag för 3,5 milj. kr. för sin programdel. 

Program 4. Återvinning av energi i varor m. m. 

Programansvarigt organ för program 4 är STU. 
STU anger att i första hand förutses stöd till sådana projekt som med

för återvinning· av råvaror, i andra hand projekt som möjliggör produk-
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tion av energi ur avfall. Som exempel på projekt anges återvinning av 

mineraler ur slagg från ståltillverkning samt pyrolys av industriavfall. 

STU föreslår att anslag till programmet för budgetåret 1976/77 skall 

utgå med 3 milj. kr. 

Program 5. Energiproduktion 

Anslag inom programmet utgår f. n. till följande delprogram, Fissions

energi, Spillvärmeutnyttjande, Organiska bränslen som ersättning för 

olja, Nya bränslesystem, Fusionsenergi, Geotermisk energi, Vindenergi, 

övriga energiformer. Programansvarigt organ är nämnden för energi

produktionsforskning. Nämnden har vad avser den verksamhet som in

om delprogrammet Fissionsenergi bedrivs vid AB Atomenergi t. v. råd

givande funktion. 

Nämnden för energiprod11ktiomforskni11g konstaterar att dess verk

samhet befinner sig i ett tidigt uppbyggnadsskede och att verksamhets

planeringen ännu inte har kunnat föras så långt att det finns underlag 

för att frångå de bedömningar som statsmakterna gjort för dels treårspe

rioden 1975/76-1977178, dels budgetåret 1975/76. 
Nämnden hemställer om anslag för programmet med 75 milj. kr. för 

budgetåret 1976/77. Nämnden hemställer vidare att få fatta beslut som 

innebär åtaganden om högst 50 milj. kr. för budgetåret 1977/78 och 

30 milj. kr. för budgetåret 1978/79. 

AB Atomenergi har lämnat förslag för vissa delar av detta program. 
För delprogrammet Fissionsenergi föreslår bolaget arbeten till en sam

manlagd kostnad av 30 milj. kr. fördelade enligt följande. 

Programelement 

Lättvattenreaktorers säkerhet 
härav radioekologi 

Värmereaktorer 
Framtida reaktorsystem 
Utvinning av uran 
Anrikning av uran 
Övriga kärnbränslecykeln 

1975/76 
Anslag 

11 500 000 
(I 000 000) 
4 000 000 
3 000 000 

400 000 
5 000 000 
3 100 000 

27 000 000 

1976/77 
Atomenergi 

14 200 000 
(I 100 000) 
4 300 000 
2 100 000 

400 000 
5 300 000 
3 700 000 

30 000 000 

Inom programelementet Lättvatterireaktorers slikerhet föreslår bola

get insatser på delområde.na svenska säkerhetsprojekt med internationellt 

deltagande, säkerhetstekniska bränsleundersökningar, kraftreaktorers sä

kerhet, omgivningseffekter samt radioekologi. De internationdla säkcr

hetsprojekten omfattar en fortsättning av det experimentprogram som 

påbörjades i Marviken våren 1975 med deltagande från de nordiska 

grann!:inderna, Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Japan, För

enta staterna och Holland. Arbetet beträffande kraftreaktorers säker

het omfattar bl. a. analys av haverisituationer, studium av säkerhets-
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systemens tillförlitlighet samt jiimförande säkerhetsstudicr av reaktor
inneslutningar. 

Beträffande studier av värmercaktorer erinrar Atomenergi om det 

·1 väåriga arbetsprogram som bolaget har utarbetat tillsammans med 

Asca-Atom. Programmet syftar till att belysa frågor om värmereakto

rers möjligheter att tillgodose de krav som kan komma att ställas på 

dem vad gäller bl. a. säkerhet, ekonomi och bränsleförsörjning. Arbetet 

inom området framtida reaktorsystem avser i första hand att redovisa 

förutsättningar för den gaskylda högtemperaturrcaktorns utnyttjande för 

energiproduktion och proccssvärme. Bolaget avser att i begränsad ut

sträckning fortsätta utrcdningsarbetet rörande den snabba bridreaktorn. 

En fortsatt kompetensuppbyggnad föreslås rörande anrikning av uran, 

där huvudintresset liksom tidigare ägnas gasccntrifugmetoden men där 

nven alternativa förfaranden bör ges ökad uppmärksamhet. 

I särskild framställning äskar Atomenergi vidare medel för tillkom

mande internationella projekt inom reaktorsäkerhetsområdet, vilka en

ligt bolaget inte kan finansieras inom anvisad ram för det svenska säkcr

hetsprogrammet. För budgetåret 1975176 äskas tilläggsanslag om 5,1 

milj. kr. och för budget.året 1976/77 anslag om 5,6 milj. kr. 

Atomenergi begär vidare för budgetåret 1976177 4,3 milj. kr. för ar

bete inom delprogrammet Spillvärmeutnyttjande. och 2, l iyiilj. kr. för 

arbete inom delprogrammet Fusionsenergi. Arbetet inom spillvärme

området avser fortsatt utprovning av grova rörledningar för fjärrvärme

system samt utveckling av plastkomponenter för bl. a. husuppvärmning. 

Bolagets arbete inom fusionsområdet avser bl. a. studier av olika fu

sionsreaktorprinciper och av säkerhctsfrågor samt viss basteknologisk 

forskning. 

Program 6. Allmänna energisystemstudier 

Programansvarigt organ för program 6 är delegationen för cnergi

forskning. 
Delegationen för energiforskning anmäler att verksamheten är under 

igångsättning. Budgetåret 1976/77 beräknar delegationen medelsbehovet 

för programmet till 2 milj. kr. 

Kostnaderna för delegationens verksamhet i övrigt bestrids från tret

tonde huvudtitelns anslag Kommitteer m. m. Som tidigare har redovi

sats, har delegationen hemställt att medel härför beräknas med 2 milj. 

kr. för budgetåret 1976/77 (s. 23). 

Övrig verksamhet 

Från denna anslagspost bestrids kostnader för visst internationellt 

atomenergisamarbete m. m. Kostnaderna avser främst följande ända

mål. 
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- Sveriges deltagande i verksamheten inom det internationella atoni-
energiorganet (IAEA) 

- vissa projekt inom det av OECD bildade atomenergiorganet (NEA) 
- nordiskt samarbete på atomenergiområdet 
- internationellt samarbete beträffande nya reaktorsystem. 

AB Atomenergi har lämnat underlag för beräkningen av mcdelsbeho

vet. Bolagets beräkningar framgår av följande sammanställning. 

,i\ndamäl 

I. IAEA 
2. Halden 
3. Dragon 
4. Nordiskt samarbete 
5. Nya reaktorsystem 
6. Övrigt 

Av A toinenergi beräknad kostnad 
1975/76 1976/77 

2400000 
1250000 

570 000 
300 000 
400000 
350000 

s 270 000 

2 700000 
I 400 000 

500 000 
800 000 
500000 

s 900 000 

I posten 1 ingår bl. a. beräknade bidrag till JAEA:s reguljära och all
männa fond, kostnader för dokumentationssystemet INIS och kostnader 

för vissa expertuppdrag som skall bestridas av Sverige. 
Ett nytt treårsavtal för åren 1976--1978 om fortsatt samarbete kring 

den norska Halden-reaktorn har ingåtts under hösten 1975. Posten 2 har 
beräknats i enlighet härmed. Atomenergi framhåller att deltagande i 
projektet är av stort värde för det svenska arbetet på lättvattenreakto
rer och deras bränsle. Detta har fått ytterligare betydelse efter ned
läggningen av Agesta-reaktorn. 

Nu löpande avtal beträffande det s. k. Dragon-projektet löper ut den 
31 mars 1976 och det bedöms som osannolikt att parterna .skall kunna 
uppnå en överenskommelse om förlängning av avtalet. 

Under posten 5 förutses ökade kostnader för samarbete med utländs
ka företag och institutioner beträffande gaskylda högtemperaturreakto
:rcr. Speciellt beräknar bolaget kostnader för samarbete som kan ersätta 
Dragon-projektet om detta läggs ned. 

Posten 6 omfattar dels kostnader för svenska åtaganden som värdland 
i samband med konferenser och möten främst i regi av JAEA, dels rese
kostnader för i första hand multilateralt atomenergisamarbete inom 

iAEA, NEA, m. fl. organisationer. 

Delegationen för energi/ orskning 

Delegationen för energiforskning noterar att såväl de programansva
riga myndigheternas som delegationens planering befiime( sig i ett ini
!ialskede och att detta bl. a. innebär att delegationen inte har någon 
möjlighet att realbedöma föreslagen forskning unde.r budgetåret 1976/ 
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77. Delegationen anser sig därför tvungen att nu inskränka sig till att 
behandla frågan om programplaneringen. 

En fungerande programplanering ses av delegationen som en grund

läggande förutsättning för att energiforskningsprogrammet skall kunna 
genomföras i enlighet med de riktlinjer och intentioner som riksdagen har 
angivit. Planeringen bör redovisa programområdets betydelse för de 
energipolitiska målen, en långsiktig bedömning av var statliga forsk
nings- och utvecklingsinsatser bör sättas in och förslag om insatser med 
angivande av eftersträvade resultat vid olika tidpunkter, beräknade 

kostnader etc. 
Delegationen framhåller också att intentionerna i riksdagens beslut 

om energiforskning innebär ökade insatser i första hand för forskning 
kring effektivare användning av energi och kring nya metoder för ener
giproduktion. Det är härvid en viktig fråga hur forskning på nya om
råden under ett uppbyggnadsskede skall kunna främjas i förhållande till 
den etablerade forskningen. Frågan är särskilt aktuell inom program
met Energiproduktion, som rymmer såväl nya som väl inarbetade forsk

ningsområden. 

Nämnden för energiprvd11kti01zs/orskning 

Nämnden för energiproduktionsforskning har avgivit yttrande över 
de delar av AB Atomenergis anslagsframställning som berör huvudpro
grammet Energiforskning. Nämnden framhåller inledningsvis att den 
finner det angeläget att anslagsframställningar från de organ som är 
verksamma inom energiforskningsområdet anpassas till en och sainma 
programstruktur. Detta bör också gälla den reala planering som görs av 
organen i fråga. Vidare menar nämnden att internationell verksamhet 
bör behandlas tillsammans med likartad nationellt bedriven verksamhet 
för att underlätta riktiga prioriteringar mellan internationell och natio
nell verksamhetsform. 

I konsekvens med sitt redovisade synsätt framhåller nämnden att nå
got särskilt anslag för internationella reaktorsäkerhetsprojekt inte bör 
tas upp. Vidare bör, menar nämnden, den verksamhet som redovisas i 
AB Atomenergis skrivelse om anslag för internationellt atomenergisam
arbete m. m. och som inte är till AB Atomenergi delegerad representa
tion inom samarbete på regeringsnivå hänföras till något av de sex 

programmen inom huvudprogram Energiforskning. 
Beträffande verksamheten vid Atomenergi inom delprogrammet F i s

s i o n s en er g i har nämnden behandlat dels delprogrammets relativa 
andel av hela forskningsprogrammet, dels prioriteringarna inom del

programmet. 
Vad gäller delprogrammet Fissionsenergis andel av programmet Ener

giproduktion och av huvudprogrammet noterar nämnden, att statsmak
terna för treårsperioden 1975/76-1977/78 för detta delprogram har 
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beräknat ca 23 % av de medel som står till förfogande för huvudpro
grammet och ca 38 % av beloppet för programmet Energiproduktion. 
För budgetåret 1975176 är motsvarande andelar ca 26 % resp. ca 42 % . 

Nämnden framhåller att en väsentlig avsikt med insatserna inom pro
grammet Energiproduktion är en önskan att värdera förutsättningarna 

för utveckling av andra energikällor än olja, vattc1ikraft och kärnkraft. 
En ökning av den relativa omfattningen av delprogrammet Fissions

energi är knappast förenlig med denna avsikt och nämnden anger att 
högst ca 40 %, omkring 30 milj. kr., av beloppet för p:rogran1met Energi

produktion bör beräknas för delprogrammet Fissionsenergi. 
Det är vidare enligt nämndens uppfattning inte lämpligt att föreskriva 

att hela detta belopp skall gå direkt till AB Atomenergi. För att upp1'tå 
en viss frihet vid val av uppdragstagare föreslår nämnden att högst 25 

milj. kr. skall reserveras inom delprogrammet för verksamhet vid Atom
energi. Det är dock enligt nämndens mening sannolikt att Atomenergi 
på grund av sin höga kompetens och i.Jtrustningsstandard kommer att ut
föra uppdrag även inom den återstående delen av programramen. 

Vad gäller prioriteringarna inom delprogrammet Fissionsenergi menar· 

nämnden att underlag för att göra en total bedömning utöver vad som 
redan har gjorts av statsmakterna inte föreligger. Nämnden önskar dock 
framhålla att då det gäller värmcreaktorcr är det angeläget att snabbt få . 
fram ett underlag för att bedöma deras säkerhet och ekonomi. Särskilt 
s:ikerhetsaspekten anges som avgörande för frågans fortsatta utveckling. 
Nämnden anser vidare att arbetena rörande framtida reaktorsystern och 

urananrikning bör bedrivas med lägst den av Atomenergi fö~eslagna 

ambitionsnivån. Forskningen rörande lättvattenrcaktorers säkerhet bör 
enligt nämndens uppfattning i ökande utsträckning finansieras av kraft
bolagen. kärnkraftindustrin i övrigt och ansvariga myndigheter. 

Beträffande Atomenergis verksamhet inom · ö v r i g a d e I p r o
g ram av programmet Energiproduktion, främst delprogrammen Spill
värmeutnyttjande och Fusionsenergi, framhåller nämnden att verksam
hetens omfattning ännu inte kan uppskattas. 

Statens kiirnkraftimpektio11 

Statens kärnkraftinspektion har avgivit yttrande över de delar av AB 
Atomenergis anslagsframställning som avser forskning rörande lättvat
tenreaktorers säkerhet. 

Inspektionen, som har samrått med nämnden för energiproduktions
forskning. framhåller att den fr. o. m. budgetåret 1975/76 har program
ansvar för viss säkcrhetsforskning, bl. a. efter övertagande av den verk

samhet som har handlagts av delegationen för forskning rörande kärn
kraftens ~äkerhets- om miljöfrågor (Kärnsäkforsk). Inspektionen har 

inte funnit det vara möjligt att på föreliggande underlag bedöma rimlig
heten av den medelsram som föreslås av Atomenergi för programele
mentet Lättvattenreaktorers säkerhet budgetåret 1976177. 
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Föredraganden 

Vid min anmälan till prop. 1975: 30 om energihushållning m. m. re
dovisade jag ingående (bil. 1 s. 43.1-465) frågan om forskning och ut
veckling inom energiområdet. Jag förordade bl. a. att ett treårigt H11v11d

program E11ergiforskni11g skall genomföras med början den 1 juli 1975. 
För de tre budgetår som huvudprogrammet omfattar har beräknats en 

total medelsram av 366 milj. kr. (jfr prop. 1975176: 25 s. 74). För bud

getåret 1975176 har härav beräknats 116,2 milj. kr. Huvuddelen av pro
gramkostnaderna bestrids från förevarande anslag. För 1975176 har 
inom detta anvisats sammanlagt 104,8 milj. kr., varav 2 milj. _kr. på till
Jäggsbudget I. 

Utöver de åtgärder i form av forskningsstöd m. m. som ingår i Hu
vudprogram Energiforskning vill jag erinra om att jag tidigare har be

handlat behovet av stöd till prototyper och dcmonstrationsanläggningar 
vid min anmälan av anslaget Energibesparande åtgärder inom näringsli
vet m. m. (s. 189). Chefen för bostadsdepartementet har tidigare denna 

dag beräknat medel för bidrag till prototyp- och demonstrationsverksam
het under tolfte huvudtitelns anslag Vissa energibesparande åtgärder 
inom bostadsbeståndet m. m. 

Jag kommer vidare i det följande att föreslå att medel anvisas för 
grundläggande forskning för energiområdet under ett särskilt anslag. 

I prop. 1975: 30 (bil. 1 s. 433) angav jag dels allmänna riktlinjer för 
vad som borde omfattas av Huvudprogram Energiforskning, dels den 
närmare omfattningen och inriktningen av de olika programmen samt i 

förekommande fall delprogrammen och programele~enten. 
I huvudsak gäller att det i dag inte finns sådant ytterli~are underlag 

tillgängligt som skulle kunna motivera ändring av de på energiprograrn
kommittcns förslag grundade bedömningar som jag redovisade -i prop. 
1975: 30. Jag avser att i det följande behandla endast förändringar och 
tillägg till vad som då redovisades för riksdagen. De tidigare angivna 
riktlinjerna bör i övrigt fortfarande gälla. : 

Jag vill inledningsvis något beröra de ökade möjligheter till i n t e r -
n a tio n e 11 t fors k ni n g·s - och u tv e c k I i n g s samarbete 

som skapats genom tillkomsten av det internationella energiorganet In
temational Energy Agency (JEA). IEA:s styrelse har-vid olika tillfä.llen 
fattat beslut om igångsättning av gemensamma program inom följande 

områden. 

Spillvärmeutnyttjande 
Avfallsutnyttjande 
Vätgasproduktion 
Kolteknik 
Kärnkraftens säkerhet 
Hantering av radioaktivt avfall 
Energibesparande åtgärder 
Fusionsenergi 
Solenergi (för uppvärmningsändamål) 

i, 
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Högtemperaturreaktorer för framställning av processvärme 
Solenergi för elproduktion i liten skala 
Geotermisk energi 
Yindenergi 
Vågenergi 
Energi ur termiska havsgradienter 
Biologisk materieomvandling ("energi ur biosystem") 

Den första gruppen av samarbetsprogram angavs redan i det fördrag 
om ett internationellt energiprogram (IEP) som lade grunden för lEA 

(jfr prop. 1975: 42). Dessa områden har nu bearbetats under ungefär ett 
års tid och beträffande vissa program har utarbetats och i några fall slu
tits överenskommelser, tillämpningsavtal, om det närmare innehållet 
i samarbetet. Jag vill särskilt nämna programmet Kolteknik, där nämn

den för energiproduktionsforskning nu deltar i två projekt för interna
tionellt informationsutbyte och ekonomiskt utvärderingsarbete. Inom 
flera av programmen befinner man sig alltjämt i ett definitionsskede, 
vilket kan beräknas pågå under ytterligare något halvår. Sverige har hit
tills deltagit mer eller mindre· aktivt i programarbetet inom alla dessa 
nio program. 

Den andra gruppen av samarbetsprogram har beslutats av lEA:s sty
relse den 20 november 1975 och något arbete har ännu inte hunnit göras 
inom dessa program. 

Utöver de program som jag här har angivit, för vilka samarbetsfor
men i huvudsak kan beskrivas som organiserad samverkan mellan de 
olika ländernas verksamhet inom resp. område, har IEA:s styrelse vid 
sitt möte den 20--21 mwember 1975 också beslutat att sätta igång ett 

gemensamt projekt kring strategisk planering för forsknings- och ut
vecklingsarbctc genom tillämpning av systemanalys. Detta arbete anslu
ter delvis till programmet Allmänna energisystemstudicr inom huvud
program Encrgiforskning. JEA-samarbctet inom detta område avses lik
som inom de övriga programmen baseras på nation·en verksamhet, men 
här kommer också delar av arhetet att direkt utföras av·två internatio
nellt sammansatta analysgrupper. 

Den svenska medverkan i IEA:s forskningssamarbete sker inom ra
men för huvudprogram Energiforskning. Det ankommer på resp. pro
gramansvariga organ att avgöra i vilken utsträckning svensk medverkan 
~ir önskv1ird. Erfarenheterna av det hittillsvarande samarbetet är enligt 

min uppfattning i huvudsak goda. 
Vad gäller samarbetet med E u r a t om· inom fusionsenergiområdet 

hänvisar jag till min redogörelse i prop. 1975/76: 86. 
I fråga om det n o r d i s k a s a m a r b c t e t för forskning och ·ut

veckling inom energiområdet är läget följande. Den nordiska ämbetsc 
mannakommittfo för industri" ·och energipolitik har i samarbete med··· 
nordisk fond för teknologi och industriell utveckling och det nordiska 
kontaktorganct för atömenergifrågor den 1 oktober 1975 lagt fram en 
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rapport, Samnordisk forskning, utveckling och teknologiförmedling på 
energiområdet, med förslag till samarbetsprojekt. Ministerrådet har i 

anslutning härtill uppdragit åt ämbetsmannakommitten att före den 1 
november 1976 lägga fram förslag till permanent organisation för ett 

nordiskt samarbete för forskning och utveckling inom energiområdet. 

Under detta anslag och under anslaget Styrelsen för teknisk utveck
ling: Teknisk forskning och utveckling har jag för budgetåret 1975176 
beräknat sammanlagt 2 milj. kr.-för forskning rörande tillvaratagande av 
skogsavfall inom det av skogshögskolan bedrivna treåriga projektet Hcl

trädsutnyttjande (jfr prop. 1975: 30 bil. l s. 444). Jag beräknar, som 
jag tidigare har nämnt (s. 205), sammanlagt 2 milj. kr. under dessa två 
anslag för det sista året av projektet. 

Innan jag går in på de olika programmen inom Huvudprogram Ener
giforskning vill jag framhålla att de medclsbchov som anges i det föl
jande får ses som delvis preliminära beräkningar och att mot bakgrund 

av de erfarenheter som erhålls vissa justeringar och omfördelningar kan 
komma att aktualiseras. Det ankommer på regeringen att vid riksdagens 
bifall till förslaget om anslag besluta om den närmare fördelningen av 
medel mellan olika program och delar därav. 

Program 1. Energianvändning i industriella processer m. m. 

För budgetåret 1975(76 har anvisats 10 milj. kr. För treårsperioden 
1975/76-1977178 beräknade jag i prop. 1975: 30 sammanlagt 36 milj. 
kr. 

Jag beräknar för budgetåret 1976/77 mcdelsbchovet till 12 milj. kr. 

Program 2. Energiam·ändning för transporter och samfärdsel 

Delprogrammet Transportsystemets utveckling 

För budgetåret 1975/76 har anvisats 2 milj. kr. För treårsperioden 
1975/76-1977/78 beräknade jag i prop. 1975: 30 sammanlagt 6 milj. kr. 

Jag beräknar för budgetåret 1976/77 medelsbchovet till 2 milj. kr. 

D e I p r o g r a m m e t E n c r g i a n v ä n d ni n g i d r i v s y s t e m 

För budgetåret 1975/76 har efter omföring av 1 milj. kr. från delpro
grammet Organiska bränslen som ersättning för olja anvisats 7 milj. kr. 

Härav utgör 4 milj. kr. bidrag till Svensk Metanolutveckting AB för ar
beten som avser att klarlägga förutsättningarna för att i stor skala utnytt

ja metanol som drivmedel m. m. 
För treårsperioden 1975176-1977/78 beräknade jag i prop. 1975: 30 

för detta delprogram sammanlagt 22 milj. kr. 
Statens bidrag till Svensk Metanolutveckling AB för budgetåret 

1976/77, preliminärt beräknat till 7 ,5 milj. kr., bör utgå dels från detta 
program, dels från programmet Energiproduktion. Med hänsyn härtill 
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beräknar jag för budgetåret 1976/77 medelsbehovet för delprogrammet 
Energianvändning i drivsystem till 8 milj. kr. 

Program 3. Energianvändning för lokalkomfort 

Programmet är uppdelat på fem delprogram. För budgetåret 1975/76 
beräknade jag i prop. 1975:.30 följande fördelning av medel mellan del~ 

programmen (milj. kr.). 

Klimathygien 
Byggnaden samt Installations- och apparatteknik 
Entreprenader ·· 
Systemfrågor 

2 
11 

1 
2 

16 

För treårsperioden 1975/76-1977/78 beräknade jag i prop. 1975: 30 
för hela programmet sammanlagt 53 milj. kr. 

Statens råd för byggnadsforskning föreslår en ökning av forsknings

volymen inom detta program från 53 milj. kr. till 67 milj. kr. 
De ramar som har angivits för dels Huvudprogram Energiforskning, 

dels de olika programmen inom detta, är uttryck för prioriteringar och 
avvägningar såväl vad gäller den totala omfattningen av det statliga stöd · 

till forskning och utveckling inom energiområdet som faller under 
energiforskningsprogrammet som vad gäller avvägningen mellan olika 
områden för detta stöd. För programmen 1-3, som samtliga är direkt 

inriktade på energikonsumtionen, har i prop. 1975: 30 för treårsperioden 
1975/76-1977/78 beräknats sammanlagt 117 milj. kr. Härav har 53 
milj. kr., dvs. något över 45 %, beräknats för program 3. 

Vid en jämförelse mellan de olika programområdena synes det mig 
klart att utvecklingssituationen för programmen 1 och 2 f. n. är i 
ett klart tidigare skede än vad som gäller för lokalkomfortområdet. 
Detta försvårar en jämförelse av de relativa hesparingsmöjlighetcrna 
och insatsbehoven mellan de program som är direkt inriktade på energi
konsumtionen. I avvaktan på en närmare redovisning av erfarenheterna 
från det arbete som genom energiforskningsprogrammet har initierats 
vad gäller energianvändning i industriella processer och för transporter 

och samfärdsel är jag inte beredd att nu föreslå någon ändring av de 
olika programmens relativa omfattning eller av den i prop. 1975: 30 

angivna treårsramen av 53 milj. kr. för program 3. För budgetåret 1976/ 
77 beräknar jag medelsbehovet till 18 milj. kr. 

Vad gäller fördelningen av medel mellan olika delprogram godtar jag 
byggforskningsrådets bedömning och beräknar medel enligt följande 
sammanställning (milj. kr.). 
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Klimathygien 
Byggnaden samt Installations- och apparatteknik 
Entreprenader 
Systemfrågor 

2,4 
11 

1 
3,6 

18 

Programmet finansieras dels från detta anslag, dels med medel från 
fonden för byggnadsforskning. 

Efter samråd med cheferna för finans- och bostadsdepartementen be
räknar jag att 12 milj. kr. av medel som inflyter till byggforskningsfon
den bör kunna disponeras för förevarande program under budgetåret 
1976/77. Inom anslaget Energiforskning bör följaktligen för budgetåret 
1976/77 beräknas 6 milj. kr. 

Byggforskningsrådets medelsbehov och inriktning av forskningen vid 
sidan av programmet Energianvändning för lokalkomfort har tidigare 
denna dag anmälts av chefen för bostadsdepartementet. 

Program 4. Återvinning av energi i varor m. m. 

För budgetåret 1975/76 har anvisats 3 milj. kr. För treårsperioden 
1975176-1977178 beräknade jag i prop. 1975: 30 sammanlagt 9 milj. kr. 

Jag beräknar för budgetåret 1976177 medelsbehovet för program 4 till 
3 milj. kr. 

Program 5. Energiproduktion 

Medelsfördelningen för budgetåret 1975/76 och i prop. 1975: 30 preli
minärt beräknat medclsbehov för delprogrammen under treårsperioden 
1975176-1977178 framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Delprogram 1975/76 1975/76-1977/78 

Fissionsenergi is 81 
Spillvärmeutnyttjande 7 30 
Organiska bränslen som ersättning 
för olja 9 301 

Nya bränslesystem 3 14 
Fusionsenergi, Geotermisk energi, 
Vindenergi och Övriga energiforh1er, 
sammanlagt 16,8 50 
Medel som senare kommer att fördelas 
av regeringen 2 

65,8 205' 

' I enlighet med riksdagsb;eslut om stöd för energi ur biosystem härutöver· 
6 milj. kr. (jfr prop. 1975/76: 25 s. 73). 

Härvid har för budgetåret 1975/76 från de inom delprogrammet Or- ·' · · 
ganiska bränslen som ersättning för olja i prop. 1975: 30 beräknade 
medlen avräknats 1 milj. kr., som utgör del av statens bidrag till Svensk 
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:rvletanolutveckling AB och som hänförts till program 2 enligt vad jag 

nyss anmälde. 

Fissionsenergi 

Nämnden för energiproduktionsforskning har som programansvarigt 
organ vad gäller verksamheten vid AB Atomenergi inom detta delpro
gram t.v. givits rådgivande ställning. Regeringen har den 12 juni 1975 
meddelat särskilda riktlinjer för Atomenergis forskningsverksamhet in

om delprogrammet. 

Delprogrammet är uppdelat på olika programelement. 
För lättvattenreaktorers säkerhet har för arbeten under budgetåret 

1975/76 vid AB Atomenergi inom energiforskningsprogrammet anvisats 
dels 10,5 milj. kr. för· egentlig säkerhetsforskning, ·dels övergångsvis 1 
milj. kr. för forskning rörande stråJskyddsfrågor m. m. De för säker
hetsforskning här anvisade medlen utgör ett komplement till de resurser 
som statens kärnkraftinspektion disponerar för forskning rörande säker
heten bos kärnkraftreaktorer, som nu är i drift eller under uppförande 

i Sverige (jfr s. 181). 
Sistnämnda forskningsarbete ·finansieras genom avgifter från kärn

kraftproducenterna. Enligt min uppfattning bör på längre sikt -medel 
från energiforskningsanslaget utnyttjas endast för. sådana angelägna pro
jekt som har ett vidare syfte än vad som ryms inom de av kärnkraft
inspektionen finansierade arbetena. 

För säkerhetsforskning. inom energiforskningsprogrammet beräknar 
jag för budgetåret 1976/77 10 milj. kr. 

För forskning rörande strålskyddsfrågor och radioekologi har under 
innevarande budgetår utöver vad jag nyss har nämnt 0,5 milj. kr. ställts 
till förfogande för nämnden för energiproduktionsforskning, som under 
budgetåret 1975/76 övergångsvis givits programansvar för detta område 
i avvaktan på att ansvarsfrågan kan ges en permanent lösning (jfr prop. 
1975: 30 bil. 1 s. 465). 

Denna fråga avses bli behandlad i annat sammanhang i samband med 
att förslag läggs fram om den framtida organisationen av verksamheten 
vid statens strålskyddsinstitut. I avvaktan härpå beräknar jag nu inga yt
terligare medel inom energiforskningsprogrammet för forskning rörande 
energiproduktionens strålskyddsfrågor och radiologiska miljöeffekter. 

Vad gäller Atomenergis framställning .om särskilda medel för budget
åren 1975176 och 1976177 för vissa internationella projekt inom reaktor

säkcrhetsområdet får jag erinra om vad jag har anfört vid min anmälan 
av anslaget Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning (s. 182). 

För studium av möjligheterna att utveckla små lättvattenreaktorer be
räknar jag för budgetåret 1976177 4,3 milj. kr. Jag utgår härvid från AB 
Atomenergis anslagsframställning och förutsätter att dessa medel skall 

göra det möjligt att under budgetåret i huvudsak slutföra den studie som 
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nu utförs gemensamt av Atomenergi och AB Asca-Atom och som syf
tar till att klarlägga tekniska, ekonomiska och säkerhetsmässiga förut
sättningar för utnyttjande av sådana reaktorer. 

För studier av framtida reaktorsystem beräknar jag efter att ha tagit 
del av de synpunkter soin har framförts av nämnden för energiproduk

tionsforskning medelsbehovet under budgetåret 1976/77 till 3 milj. kr. 
Häri räknar jag då in de eventuella ytterligare kostnader för vidgat 
forskningssamarbete med utländska företag och institutioner, bl. a. till 
följd av en eventuell avveckling av det s. k. Dragonprojektet, som 

Atomenergi har redovisat i anslutning till sin beräkning av medel för in
ternationellt atomenergisamarbete m. m. under posten övrig verksamhet 
inom detta anslag. 

Inom energiforskningsprogrammet har under rubriken utvinning av 

uran för budgetåret 1975176 anvisats 0,4 milj. kr. för AB Atomenergis 

arbete med utvärdering av malmprover i samarbete med Sveriges geolo
giska undersökning. Jag berliknar ett oförändrat belopp för budgetåret 

1976177. 
Vad gäller arbeten rörande anrikning av uran har för budgetåret 

1975176 anvisats 5 milj. kr. Jag beräknar samma belopp även för budget

året 1976177. 
För arbeten inom övriga kärnbränslecykeln, dvs. plutoniumåterföring, 

upparbetning av utbränt bränsle samt hantering av radioaktivt avfall har 
för budgetåret 1975/76 anvisats sammanlagt 3,1 milj. kr. Medlen har 
anvisats för att bl. a. möjliggöra verksamhet för att underbygga Sveriges 
internationella engagemang inom områdena. Jag beräknar för budget
åretåret 1976/77 medelsbehovet till 3,2 milj. kr. Jag vill också erinra 
om det utvecklingsarbete m. m. rörande upparbetning, hantering och 
lagring av radioaktivt avfall som kommer att utföras genom det av 
regeringen nyligen tilJsatta programrådet för radioaktivt avfall (s. 193). 
För finansieringen av dessa arbeten ställs medel till förfogande genom 
Svensk Kämbränsleförsörjning AB. 

Inom delprogrammet Fissionsenergi har för budgetåret 1975/76, vid 
sidan av de medel som anvisats för verksamhet vid AB Atomenergi, be

r~iknats bl. a. 0,3 milj. kr. till Ingenjörsvetenskapsakademien (IV A), som 
efter samråd med STU får använda medlen för stöd till forsknings- och 

utvecklingsverksamhct inom atomencrgiområdet. Medelsanvisningen 
har sitt ursprung i den överenskommelse som ledde till statens överta
gande av det tidigare delvis privata aktieinnehavet i AB Atomenergi 
(prop. 1969: 101, SU 1969: 99, rskr 1969: 245). Härvid angavs att för 
fullföljandct av syftet med· den tidigare enskilda insatsen i bolaget IV A 

borde av staten ges särskilda möjligheter att stödja forskning inom atom
energiområdet och därmed sammanhängande eller närliggande områ
den. Till följd h~irav har under vart och ett av budgetåren 1969/70-
1975176 till lVA utgått 0,3 milj. kr. för detta ändamål. 
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IV A :s roll som forskningsstödjande organ är i dag av delvis annan ka
raktär än vad som var fallet år 1969, och de anvisade medlen finansie
rar till stor del IVA:s internationella kontaktarbete och egna studier 
inom energiområdet. Jag har för min del inget att invända mot denna 
användning av de anvisade medlen, men finner det motiverat att medlen 
fortsättningsvis utgår inom ramen för det avtal som årligen träffas mel
lan IVA och styrelsen för teknisk utveckling (jfr s. 206). 

För bestridandc av vissa kostnader. för programuppföljning m. m. 

vid nämnden för energiproduktionsforskning beräknar jag under detta 

delprogram 0,3 milj. kr. 

K o n v e n t i o n e 1 1 e I kr af t- o c h v ä r m e p ro d u k t i o n 

Jag anförde vid min anmälan till prop. 1975: 30 (bil 1 s. 450) att den 

övervägande delen av verksamheten inom delprogrammets område får 
anses tillhöra industrins sedvanliga produktutveckling. Jag vill erinra 

om att statligt stöd till främjand~ av industrins innovationsverksamhet 
och tekniska kvalitet och för att höja den vetenskapliga nivån och kun

nandet inom den tekniska forskningen är några av huvuduppgifterna för 

STU. Stöd till teknisk forskning och utveckling inom den värme- och 
krafttekniska industrin bör därför inom ramen för tillgängliga medel 

och efter sedvanlig prövning kunna lämnas från anslaget Styrelsen för 
teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling. Jag anser dock att 

stöd undantagsvis bör kunna lämnas till projekt inom detta delprogram, 
om de är särskilt angelägna från energipolitisk synpunkt. Jag beräknar 
att medel för sådana projekt bör kunna rymmas inom ramen för pro
grammet Energiproduktion. 

Spillvärmeutnyttjande 

För budgetåret 1975/76 har anvisats 7 milj. kr. för detta delprogram. 
Jag beräknar medclsbehovet för budgetåret 1976/77 till 9 milj. kr. 

Organiska bränslen som ersättning för olja 

För budgetåret 1975/76 har hittills anvisats 9 milj. kr'. Häri har då 
också inbegripits 2 milj. kr. avsedda i första hand för forskning rörande 
energi ur biosystem (NU 1975: 30 s. 111, rskr 1975: 202). Vidare bör, 
som jag angav tidigare vid min behandling av program 2, till delpro
grammet hänföras 1 milj. kr. som inom program 2 anvisats som del av 
statens bidrag till Svensk Metanol utveckling AB för 1975176 .. 

Vid min behandling av detta delprogram i prop. 1975: 30 angav jag 
bl. a. (bil. 1 s. 453) att eventuella forsknings- och utvecklingsinsatser be

träffande utnyttjande av det 9rganiska energiinnehållet i de svenska 
skiffrarna måste vara avhängiga av ett beslut om utnyttjande av skif-
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ferns uraninnehåll. Jag beräknade i avvaktan på ställningstagande i den 
sistnämnda frågan inga särskilda medel för forskning 'om skifferutnytt
jande. Jag är inte heller i dag beredd att göra detta. För det fall att det 
programansvariga organet, nämnden för cnergiproduktionsforskning, 
skulle finna det angeläget att trots detta stödja vissa inledande arbeten 

rörande utvinning av det organiska energiinnehållet i svenska skiffrar. 

hör stöd dock kunna få medges inom ramen för tillgängliga medel till 
förstudier av begränsad karaktär. Jag har härvid räknat med att de mil
jömässiga konsekvenserna av åsyftade projekt särskilt beaktas. 

Jag beräknar medelsbehovet för delprogrammet under budgetåret 
1976/77 till 11,3 milj. kr. 

Nya bränslesystem 

För budgetåret 1975/76 har anvisats 3 milj. kr. För treårsperioden 
1975/76-1977/78 beräknade jag i prop. 1975: 30 sammanlagt 14 milj. 

kr. 
Jag beräknar för budgetåret 1976177 medelsbehovet till 4 milj. kr: 

Fusionsenergi 

Regeringen har i prop. 1975176: 86 redovisat resultatet av de förhand

lingar som har förts om en svensk anslutning till Euratoms fusionsforsk
ningsprogram och föreslagit riksdagen att godkänna ett upprättat avtal 
till detta ändamål. Jag räknar med att avtalet skall kunna träda i kraft 
omkring den 1 april 1976 och hänvisar i övrigt till vad jag anförde i 
nyssnämnda proposition. 

Vindenergi 

Regeringen har i samband med att den i juni 1975 meddelat före
skrifter för anslaget Energiforskning under budgetåret 1975/76 beräknat 

medel för ett treårigt forsknings- och utvecklingsprogram i huvudsak i 
enlighet med ett av STU utarbetat programförslag. Kostnaden f.ör detta 

program beräknades av STU till ca 7,6 milj. kr. 

Medelsberäkning för vissa delprogram 

För budgetåret 1975/76 har för delprogrammen Fusionsenergi, Geo

termisk energi, Vindenergi och övriga energiformer ånvisats 16,8 milj. 
kr. För treårsperioden 1975/76-1977/78 beräknade jag i prop. 1975: 30 
preliminärt sammanlagt 50 milj. kr. 

Jag beräknar även för budgetåret 1976177 en gemensam ram för de 

fyra delprogrammen om 16,8 milj. kr. 
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Program 6. Allmänna energisystemstudier m. m. 

Allmänna encrgisystemstudier 

I avrnktan på förslag från energiprogramkommitten om den närmare 
uppläggningen av studierna inom detta program beräknade jag i prop. 
1975: 30 preliminärt 2 milj. kr. per år härför under budgetåren 
1975176-1977/78. 

Regeringen har senare föreskrivit att delegationen för energiforskning 
i sitt programarbete skall beakta det förslag till plan för Allmänna cner
gisystemstudier (Ds I 1975: 3) som energiprogramkommitten har avgi
vit. Förslaget har remissbehandlats och inkomna yttranden har över
lämnats till delegationen för energiforskning. 

Jag beräknar för 1976177 medelsbehovet för Allmänna energisystem
studier till 2 milj. kr. 

Delegationen för cnergiforskning 

Delegationen för energiforskning är dels samordnande organ för hela 
energiforskningsprogrammet, dels programansvarigt organ för program
met Allmänna energisystemstudier. De direkta kostnaderna för delega
tionen bestrids från anslaget Kommitteer m. m. Som redan framgått har 
jag inom detta anslag beräknat 2 milj. kr. för delegationens verksamhet 
nästa budgetår (s. 23). 

Den genom huvudprogram Energiforskning ökade satsningen på 
forskning och utveckling inom energiområdet är en nödvändig del av 
den av riksdagen fastlagda energipolitiken, som syftar bl. a; till återhål

len energikonsumtion och tryggare cncrgiförsörjning. För att forsknings
och utvecklingsarbctct på ett effektivt sätt skall kunna bidra till upp
nåendet av de energipolitiska niålen måste det samordnas inom ramen 
för en långsiktig planering. Delegationen för cnergiforskning har till 
uppgift att ta fram underlag för en sådan planering. Underlaget skall 
grundas bl. a. på en värdering av sådana resultat av forsknings- och ut
vecklingsarbete som uppnås inom och utom landet. Det skall av dele
gationen redovisas på ett sådant sätt att det kan tjäna till ledning vid· 
beslut om inriktning och omfattning av forsknings- och utvecklingsverk
samheten inom energiområdet efter utgången av budgetåret 1977/78. 

Jag har under hand erfarit att delegationen har inlett samarbete med 
de programansvariga myndigheterna med avsikten att ett sådant under
lag skall kunna föreligga under hösten 1977. Samarbetet syftar därutö
ver till att efter hand skapa en ordning, där de programansvariga myn
digheterna bygger under sina anslagsframställningar med särskilda fler-

16 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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åriga programplaner, som utvisar bl. a. eftersträvade resultat vid olika 
tidpunkter och beräknade kostnader för olika delar av programmet. 

Jag vill för egen del understryka vikten av det av delegationen nu 
initierade planeringsarbetet. Det är angeläget att arbetet bedrivs så alt 
framtaget planeringsunderlag gör det möjligt för statsmakterna att över
blicka konsekvenserna av föreslagen inriktning och anslagsnivå såväl 

för hela energiforskningsprogrammct som för dess olika delar .. Det lig
ger därvid i sakens natur att förhållandevis höga krav måste ställas på 
programorganens medverkan vid delegationens arbete med att få fram 
det här avsedda planeringsunderlaget. 

Övrig verksamhet 

Under denna rubrik redovisas i huvudsak kostnader för sådant inter
nationellt atomenergisamarbete m. m. som t. o. m. budgetåret 1974175 

bestreds från ett särskilt förslagsanslag för internationellt atomenergi

samarbete. 
Nämnden för energiproduktionsforskning har, i yttrande över den 

medelsberäkning som AB Atomenergi på begäran har lämnat för detta 
område, framhållit att Atomenergis kostnader för sådant internationellt 
samarbete som inte är till Atomenergi delegerad representation inom 
samarbete på regeringsnivå bör hänföras till något av de sex program
men inom huvudprogram Energiforskning. Jag ansluter mig i princip till 

detta synsätt. Under en övergångsperiod är jag emellertid beredd att till
styrka att sådana samarbetsprojekt, avtal etc: som tidigare finansierats 
inom anslaget till interl)ationellt atomenergi samarbete: och detta bud" 
getår inom denna post även fortsättningsvis får finansieras inom posten 
övrig verksamhet. 

Viss ökning av kostnaderna för det nordiska samarbetet förutses ge
nom den utvidgning av samarbetet inom kämsäkerhetsområdet som· är 
en följd av beslut inom det nordiska kontaktorganet för atomenergifrå
gor att inrätta en tillfällig grupp för kärnsäkerhetsfrågor. Gruppens 
sekretariat förläggs till Finland. 

Jag beräknar för budgetåret 1976177 medelsbehovet under posten till 

5, 7 milj. kr. 

Sammanfattning 

Av mig beräknade medelsbehov för energiforskning framgår av föl

jande sammanställning. 
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~fedel för forskning och utveckling inom energiområdet (i milj. kr.) 

Anvisat Beräknat 
1975/76 

1976/77 1975/76-
1977/781 ; 

Huvudprogram Energiforskning 
1. Energiamändni11g i industriella 

processer m. m. 10 12 36 
2. Energiam;ändning för transporter 

och samfärdse/ 9 10 28 
varav 
Transportsystemets utveckling 2 2 6 
Energianvändning i drivsystem 7 8 22 

3. Energianvä11dni11g för lokal-
komfort 16 18 53 
varav 
Klimathygien 
Byggnaden och Installations- och 

2 2,4 

apparatteknik 11 11 
Entreprenader 1 I 
Systemfrågor 2 3,6 

4. Ätervi11ning av e11ergi i varor 111. 111, 3 3 9 
5. Energiproduktion 65,8 67,3 211 ·-varav inom delprogrammet 

Fissionsenergi 28 26,2 81 
härav 
säkerhet m.m. 12 10 35 
små reaktorer 4 4,3 9 
framtida reaktortyper 3 3 10 
uran utvinning 0,4 0,4 1,5 
urananrikning 5 5,0 15 
plutoniumåterföring 2,1 } -7. 
upparbetning och hantering 3,2 
av radioaktivt avfall 1 3,5 
övrigt 0,5 0,3 

varav övriga delprogram 
Spillvärmeutnyttjande 7 9 30 
Organiska bränslen etc. 9 11,3 36 
Nya bränslesystem 3 4 14 
Fusionsenergi, Geotermisk 
energi, Vindenergi och Övriga 
energiformer 16,8 16,8 50 
För senare fördelning 2 

6. Allmänna energisystemstudier 
m.m. 3,5 4 12 
varav 
Allmänna energisystemstudier 2 2 6 
Delegationen för energiforskning ·1,5 2 6 

Summa för huvudprogrammet. 107,3 114,3 349 

Med huvudprogrammet samman-
hängande insatser 
Internationellt atomenergi-. 

samarbete 7 5,1 
} 17 Viss verksamhet vid AB 

Atomenergi 1,9 

Total beräknad ram 116,2 120,~ 366 

'Enligt prop. 1975: 30 och 1975/76: 25 
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Anslagsfrågor 

Av den beräknade totala medelsramen av 120 milj. kr. för nästa bud
getår bör 106 milj. kr. tas upp under anslaget Energiforskning. Vidare 
har jag beräknat 2 milj. kr. under anslaget Kommitteer m. m. för att 
täcka kostnaderna för delegationen för energiforskning. Återstående 

medel inom ramen, 12 milj. kr., avses som chefen för bostadsdeparte~ 
mentet tidigare denna dag har anmält utgå från fonden för byggnads

forskning för att delvis finansiera programmet Energianvändning för 

lokalkom fort. 
För att möjliggöra erforderlig planering och organisation av insat

serna har de programansvariga organen behov av att kunna göra fler~ 
åriga åtaganden. Jag beräknar behovet härför under budgetåret 1976177 

till 80 milj. kr. för åtaganden avseende budgetåret 1977/78 och till 50 
milj. kr. för budgetåret 1978/79, i båda fallen inberäknat löpande beslut. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen .att 
1. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1976177, i enlighet 

med vad jag har anfört,· ikläda staten ekonomisk förpliktelse i 
samband med stöd till forskning och utveckling inom energi

området som, inberäknat löpande beslut, innebär åtaganden om 
80 000 000 kr. för budgetåret 1977178 och 50 000 000 kr. för 

budgetåret 1978/79, 
2. till Energiforskning för budgetåret 1976/77 anvisa ett reserva

tionsanslag av 106 000 000 kr. 

E 14. Grundläggande forskning för energiområdet 

1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

5 000 000 
5 675 000 

från anslaget anvisas medel för allmäi:it kunskapshöjandc grund

forskning med inriktning mot energiområdet som en komplettering till 

den satsning på målinriktat forsknings- och utvecklingsarbete som görs 

inom huvudprogrammet Energiforskning. 
Medel från anslaget har för budgetåret 1975176 av regeringen förde

lats på statens naturvetenskapliga forskningsråd, statens råd för atom

forskning, styrelsen för teknisk utveckling och AB Atomenergi. Dessa 
organ har också begärt medel från anslaget för budgetåret 1976177. 

Anvisade och äskade medel framgår av följande tabell. 
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Statens naturvetenskapliga 
forskningsråd 
Statens råd för atomforskning 
Styrelsen för teknisk utveckling 
AB Atomenergi 

'1975/76 
Anvisat 

2 200 000 
500 000 

1000000 
I 300 000 

5 000 000 

1976/77 
Äskat · 

5 400 000 
2 000 000 
2 500 000 
6 100 000 

16 000 000 

Statens naturvetenskapliga forskningsråd begär för budgetåret 1976/ 

77 sammanlagt 5,4 milj. kr. från detta anslag. Härav avser 2,4 milj. kr. 

projekt kring kemisk lagring av energi. På rådets uppdrag har inom detta 

område utarbetats programförslag beträffande fasta tillståndets kemi, 
elektrokemi och fotokemi. Kemisk lagring av energi har även varit 

föremål för diskussioner med det franska forskningsrådet CNRS som 
ett lämpligt samarbetsprojekt. Rådet äskar i övrigt medel för skilda in

satser inom områdena kemi, fysik, geovetenskap och biologi. 
Statens råd för atomforskning begär 2 milj. kr. för budgetåret 1976177 

och anger att rådet främst önskar stödja studier av isotopieffekter med 
laserteknik, kärnbränslecykelns kemi samt aktinidernas och fissions
produkternas ekologi. 

Styrelsen för teknisk utveckling hemställer om ansfag till grundläg

gande forskning för energiområdet för budgetåret 1976177 med 2,5 milj. 
kr. Medlen avses för stöd till projekt av kunskapsuppbyggande karaktär 

inom bl. a. strömnings- och värmeöverföringsteknik, fotosyntes och han
tering av högaktivt avfall. Särskilt beträffande de två sistnämnda områ- · 
<lena föreslås utökade insatser. 

- ' 

AB Aromenergi begär från förevarande anslag 6,1 milj. kr. för bud-
getår 1976177. Härvid har dock räknats in medel för bolagets långsik
tiga kärntekniska forskning som t. o. m. budgetåret 1974/75 har utgått 
över anslaget Styrelsen föi: teknisk utveckling: Teknisk forskning och 
utveckling och som innevarande budgetår räkn~ts in i anslaget 

0

AB 
Atomenergi: övrig verksamhet med 1,9 milj. kr. (prop. 1975: 30 bil. 1 _ 
s. 488). Atomenergi redovisar - utöver den verksamhet som f. n. finan
sieras över sistnämnda anslag (huvudsakligen reaktorteknologi med in
slag av bl. a. reaktorfysik, reglerteknik, värmeteknik och neutronfysik) 
och som för 1976177 har kostnadsberäknats till 2,3 milj. kr. - följande 
forskningsområden. 

- Grundforskning rörande strålningseffekter på material (1 milj. kr.) .. 
- Forskning med anknytning till bränslecykeln (1,2 milj. kr.). 

- Miljöpåverkan och säkerhet hos olika energisystem (0,7 milj. kr.J. 

- Grundforskning beträffande elektrokemiska system (0,9 milj. kr.). 

Föredraganden 

Jag beräknar medelsbchovet under anslaget till 5 675 000 kr. för bud-
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getåret 1976177. Liksom hittills ankommer det på regeringen att fördela 
dessa medel mellan olika organ. 

Frågan om medel för den långsiktiga kärntekniska forskningen vid . 

AB Atomenergi får prövas i samband med behandlingen av bolagets öv-
riga verksamhet. · · · 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Grundläggande forskning för energiområdet för budget

året 1976177 anvisa ett reservationsanslag av 5 675 000 kr. 

E 15. Aktiebolaget Atomenergi: Stöd till svensk kärnkraftindustri 

' '. 

E 16. Aktiebolaget Atomenergi: övrig verksamhet 

I statsbudgeten för budgetåret 1975176 har under des.sa ansiagsnibri" 

ker anvisats två reservation~anslag a~ resp .. 24,1 .~ilj. kr. och. 13,1 
milj. kr. . . .. . 

AB Atomenergi har .för verksainhetsperio~en d~n· 1 januari 1974-
den 30 juni 1975 redovisat underskott i den löpande- verksamheten. 

Bl. a. mot denna bakgrund har det bedömts lämpligt att inom industri- . 

departementet göra en särskild gen'orligång av det eko~Ö~iska läget för 
. . . I .,, , ' 

AB Atomenergi. Jag avser att senare fÖreslå ·regerin.gen att lägga frari1 

särskild proposition om anslag till AB Atoll1~nergi. I avvakt~n .. härpå 

bör dessa anslag föras upp m~d oför~ndrade bel~pp ( statsbudg9ff9r
slaget. 

Jag hemställer att regeringen föreslår rii<sdagen 

att, i avvaktan på särskild propositi~i/ i ämn'~t",' fÖr b.~~~et.årct 
1976177 beräkna ' . · r 

..I 

1. till Aktiebolaget Atoinenergi.: Stöd tili sve;1~k -~ärnkr~fiindustfi · ·' 
ett reservationsanslag .av 24 100 000 k~., · '' 

2. till Aktiebolaget Atöme11ergi: övrfg ·~·erksamlzet ett rescrva

tionsanslag av 13 100 000 kr. 

E 17. l\'Iedelstillskott till Aktiebolaget Asea-Atom 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 

1976/77 Förslag 

15 000 000 

20 000 000 

20 000 000 

I november 1968 träffade staten och Allmänna svenska elektriska 

aktiebolaget (ASEA) ett konsortialavtal om samarbete på reaktor- och 

bränsleområdet. Avtalet, som gäller till utgången av år 1979, innebär 
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bl. a. att parterna skall samarbeta inom ramen för ett självständigt bolag, 

AB Asea-Atom. Konsortialavtalet har godkänts av ·riksdagen (prop. 

1968: 169, SU 1968: 199, rskr 1968: 408). 

Asca-Atom har till uppgift att bedriva utveckling, tillverkning och för

säljning av kärnreaktorer och reaktorbränsle. Bolaget har övertagit vissa 

tillverkningsresurser m: m., soin tidigare fanns ·hos ASEA och AB Atom

energi. 

Aktiekapitalet i Asea-Atoin uppgår sedan år 1974 till· 100 milj~ kr. 

(prop. 1974: 1 bil. 15 s. 156, 'NU 1974: 26, rsk( 1974: 198). Staten och 

ASEA äger lika stora delar. 

Asea-Atom har ett dotterbolag i Finland, Oy Asea-Atöm AB. 

På grund av Asea-Atoms begränsade möjligheter att ställa realsäker~ 

het för åtaganden i samband med leveranser har staten och ASEA ställt 

garantier av f. n. 165 milj. kr.· vardera. Garantierna har formen av. en 

förbindelse att intill ett belopp av 330 mil]. kr. tillskjuta medel som kan 

visa sig vara erforderliga utöver bolagets egna tillgangar för att bolaget 

skall kunna fullgöra sina förpliktelser. Garantibeloppet, som ursprung

ligen var 500 milj. kr. (prop. 1969: 1ö1, su 1969:.99, rskr 1969: 245), 

har reducerats till följd av dels ökningen av aktiekapitale.t år 1974, dels 

lämnade llledelstillskott år 1972 (prop. 1972: 52, NU 1972: 34, rsk r 

1972: 197), år 1974 (prop. 1974: l bil. 15 s. 15( NU 1974: 26, rskr 1974:. 

:198) och år 1975 (prop. 1975: 30 bil. l s. 490, NU 1975: 30, rskr 1975: 

202) om sammanlagt 65 milj. kr. från var och en av aktieägarna. 

Asea-Atoms orderingång under den senaste sjur1rsperioden har varit 

följande: 

1969 ca 485 milj. kr. 

1970 ca 34 milj. kr. 
1971 ca 466 milj. kr. 

1972 ca 342 milj. kr. 
1973 ca 1 691 milj. kr. 
1974 ca 1 010 milj. kr. 
1975 ca 117 milj. kr. (till mitten av november) 

Den 31 december 1974 hade bolaget tillsammans med dotterbolag 
inneliggande order till ett värde av ca 4 438 milj. kr. och den 17° no-· 

vember 1975 till ca 4 233 milj. kr. 

Faktureringen beräknas för de sju första verksamhetsåren uppgå till 

sammanlagt ca l 400 milj. kr., varav ca 340 rriilj. kr. beräknas falla på 

år 1975. 

Asea-Arom har den 17 november 1975' gjort framställning tilf bola

gets aktieägare om ytterligare medelstillskott. 

Bolaget föreslår att aktieägarna lämnar ett medelstillskott av totalt 

40 milj. kr. under år 1976. Staten och ASEA skulle härvid vardera svara 

för hälften av tillskottet. Asea-Atom hänvisar till de skäl som bolaget 

har anfört för begäran om medclstillskott åren 1972, 1974 och 1975 
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och som redovisades i dels prop. 1974: 1 (bil. 15 s. 155), dels prop .. 

1975: 30 (bil. l s. 489). Dessa motiv anser bolaget alltjämt vara giltiga. 

F öredragnnden 

Asea-Atom har hittills förmått att hävda sig väl trots den hårda inter

nationella konkurrensen på kärnkraftområdet. Verksamheten är av vä

sentlig betydelse för utbyggnaden av kärnkraftförsörjningen i Sverige. 

En del inneliggande order har tagits under en period med pressad 

prisnivå. Bolaget har därför, som jag också redovisade vid min behand

ling av frågan om medelstillskott till Asea-Atom under år 1975, under 

de närmaste åren ett visst behov av medclstillskott. Medel behövs även 

för ett fortsatt utvecklingsarbete. 

Under år 1976 behöver Asea-Atom ett medelstillskott av 40 milj. kr. 

Av detta bör staten och ASEA svara för hälften vardera. ASEA har för

klarat sig villigt att bidra med 20 milj. kr. i medelstillskott under år 1976 . 

under förutsättning bl. a. att de av staten och ASEA utställda garan

tierna reduceras med summan av de aktuella tillskotten från· ägarna. Som 

följd härav bör statens förbindelse att till Asea-Atom tillskjuta högst 165 

milj. kr. reduceras med 20 milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Medelstillskott till Aktiebolaget Asea-Atom för budgetåret 

1976177 anvisa ett reservationsanslag av 20 000 000 kr. 

E 18. Europeiskt rymdsamarbete m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

34 466 181 

39 160 000 

42 360 000 

Statens delegation fqr rymdverksamhet inrättades den 1 juli 1972 

(prop. 1972: 48, NU 1972: 37, rskr 1972: 216). Den har till uppgift att 

svara för utformning och organisation av den svenska rymd".'erksamhe

ten. Det åligger delegationen att samordna tillämpnings- och grundforsk

ningsverksamhct inom rymdområdet i samverkan med berörda myndig

heter, institutioner och företag samt att ställa samman och redovisa un

derlag för statsmakternas rymdpolitiska ställningstaganden· och . deras. 

långsiktiga planering av svensk rymdverksamhet. Delegationen är svenskt 

bercdningsorgan för engagemanget inom den europeiska rymdorganisa

tionen (European Space Research Organization, ESRO), fr. o. m. den l 

juni 1975 benämnd European Spa~e Agency (ESA) (jfr prop. 1975/ 

76: 58), och för kontakterna med andra internationella rymdorganisatio-
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ner. Delegationen har till uppgift att fördela de för. den ·inhemska rymd
vcrksamheten tillgängliga resurserna. Delegationen.samordnar vidare den 
svenska fjärranalysverksamheten såväl inom landet som gentemot andra 
länder och internationella organisationer. 

Delegationen består av ni<:> ledamöter, bland vilka regeringen förord- . 
nar en verkställande ledamot. Delegationen har inrättat en forsknings

kommitte med uppgift att bereda ärenden rörande rymdforskning, en 

tillämpningskommitte med rådgivande funktioner beträffande rymdtill

Iämpningsprojekt och rymdindustrifrågor samt en fjärranalys-kommittc 

med uppgift att bereda ärenden rörande fjärranalys. 
Det statsägda Svenska rymdaktiebolaget har_ till upP.gift att huvud

sakligen på uppdrag av delegationen för rymdverksamhet svara för vissa 
uppgifter inom rymdområdet, såsom det tekniska verkställandet av det 

nationella sondraketprogrammet, driften av sondrakctförsöksplatsen 
Esrangc, sekretariats- och utredningsuppgifter åt delegationen samt in

ternationell marknadsföring av svensk rymdteknisk kompetens vid fö

retag och statliga institutioner. 

Rymddelegationens verksamhet är organiserad enligt programbudget
principer med följande program och delprogram. 

Program Myndighetsuppgifter 

Delprogram 

Sekretariatsfunktioner 
ESA-bevakning 

övrig internationell rymdverksamhet 
Informationstjänst 

Pr o g r a m N a t i o n e 11 r y m d v e r k s a m h e t 

Delprogram 
Nationell rymdforskniilg 
Nationella rymdtillämpningar 

Program Europeiskt rymdsamarbete 

Delprogram 

Deltagande i ESA:s grundprogram 

Deltagande i ESA:s vetenskapliga program 
Deltagande i ESA:s tillämpningsprogram 
Deltagande i Esrange specialprojekt 

Från detta anslag finansieras verksamheten inom programmet Myndig
hetsuppgifter samt delprogrammen Deltagande i ESA:s. grundprogram 

och Deltagande i ESA:s tillämpningsprogram. Programmet Nationell 

rymdverksamhet finansieras från anslaget Styrelsen för teknisk utveck

ling: Teknisk forskning och utveckling och från anslaget under åttonde 
huvudtiteln Naturvetenskaplig· forskning. Delprogrammen Deltagande i 
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ESA:s vetenskapliga program och D~ltagande i Esr~nge specialprojekt 
finansieras från anslaget under åttonde huvudtitel~ Europeiskt ·samarbete · · 

inom rymdforskningen. 

En redogörelse för de riksdagsbeslut som ligger till grund för-Sveri
ges deltagande i ESA:s program h~r lämnats i prtip. ·1975: 1 (bil. ·15 s. 

164). 

Följande sammanställning anger ~.e.rksamheten inom .detta anslag (i 
1 000-tal kr.). ·' ·· 

Program/Delprogram 1974/75 
Utfall 

.·•· 

1975/76. "J976/77 :·. 
~eräkn~r·· . , ·. . .. ·. ~ 

) .'i ·,j 

Delegaticiriei\ · : • ': • · · · Före~ 

Myndighetsuppgiftcr r250 I 511' 
ESA:s grundprogram ~ ~5~. ' . 8 437 
ESA:s tillämpnings-
program 25 618 29 792 

Summa kostnader 35 427 1 . . 39 740 

Avgår bidrag från 
industrin 580 580 

Summa anslag 3<1847 39160 

1 Varav 3 000 kr. för höjt lönekostnadspålägg. 

De/egatione11 för rymdverksamhet 

Program Myndighetsuppgifter 

,' 2 088 1 . ., 

i· .9 840 

31 400 

• '43 328 ; ; 

, .'I_,.. 

580 

"2 748i 

draga,n.- ... 
den ,. 

1 700': 
9,840, 

31400 

42940 
:i' '.J·. 

580 

<Il 360 

Delegationen räknar med ett ökat medelsbehov till följd av att hittills 
anvisade medel har visat sig otillräckliga, huvudsakligen på· grund; av de · · 

ökade kostnaderna för ESA-engagemanget. 
Härtill bidrar bl. a. att flera av organisationens program samti~igt 

går in i ett intensivt utvecklingsskede fram till åren 1977-1978~ :För· 

budgetåret 1976/77 beräknar delegationen ett medelsbehov av 2 088 000 
kr., inkl. kostnader för höjt lönekostnadspålägg: 

Deltagande i ESA:s grundprogram 
och tillämpningsprogram 

Kostnaderna för verksamheten inom dessa delpro·gräm ·utgörs· av'av

talsbundna bidrag. 
Delegationen föreslår inga förändringar i Sveriges deltagande· i 

ESA:s verksamhet och beräknar på ett .preliminärt underlag· kostnaderna 
härför under detta anslag till 41 240 000· kr., budgetåret 1976/77.· Som · .: 
intäkt under anslaget räknas de medel ·som-•svensk industri; efter över-· 
cnskommclse med staten, ställer till delegationens förfogande. Dessa· 
medel uppgår till minst 580 000. kr.· och avgår vid. anslagsberäkningen. 

f. 

; 

.. 

.. 
'' 

1 ,-
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Föredraganden 

Som tidigare har redovisats för riksdagen (prop. 1975/76: 58) under
tecknade Sverige den 30 maj 1975 en konvention angående upprättan
de av ett europeiskt rymdorgan (European Space Agency, ESA). Den
na konvention avses ersätta konventionen om .upprättande av. ESRO. 

Sveriges anslutning till ESA-konventionen har godkänts av riksdagen. 
(NU 1975176: 17, rskr 1975/76: 110)~ 'Anslutningen innebär inte några 

förändringar i Sveriges deltagande i de samarbetsprogram på rymd- · 

området som tidigare har godkänts.av riksdagen. 
ESA-konventionen träder i kraft när den ratificerats av signatär

staterna. Till dess bedriver ESRO sin .verksamhet under namnet ESA. 
En närmare redovisning av innehållet. i ESA-konventioneil. har lämnats 

i prop. 1975/76: 58. 
I samband med slutförhandlingarna om ESA-konventionen överens

koms att ESA skulle bidra till underhållet av den franska raketbasen , 

Kourou i Guiana. Detta skedde fi:)r att . säkerställa tillgången till. en 
uppskjutningsplats för Ariane-raketcri: · när. den är färdigutv~~klad , i · 

början av 1980-talet. De svenska bidragen till detta underhåll kompense
ras av besparingar inom andra pelar av det etirop~iska rymdsamarbetet • 

och medför ingen extra beJastrii'ng ~V detta anslag.' Sa~tidigt m~d Ö~e~~ 
cnskommelsen om Kou~ou träffades också vissa övcrci1~kornmelser· om 

förlängning av avtalet o~ drift av raketbasen Esrange i Kiruna. 
I prop. 1972: 48 (s. 34) angav jag vissa uppgifter för Svenska iymd~ 

... . . • 1 l ' . ~ . . . . . . 

aktiebolaget. Den nationella rymdverksamheten har sedan dess ökat i 
omfattning och fått en stÖrr~ ande{ tillämpningsprojekt.' Jag finner det 
med hänsyn härtill naturligt att bolaget, utöver de angiv~a· uppgifterna,· 
även mot ersättning åtar sig uppdrag med anknytriii~g till ry~dverksam
het från myndigheter, forskare, företag och andra enskilda' in~titu
tioncr. 

Jag godtar de beräkningar som delegationen har gjort av storleken 
på Sveriges bidrag till ESA budgetåret 1976/77. De ökade kostn.aderna 
för ESA-bevakningen moti~erar en uppräknfog av bidraget tili pro~ .. 
grammet Myndighetsuppgifter. Totalt beräkna.r jag ·för riästa budget-
år ett medelsbehov under anslaget av 42 360 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Europeiskt rymdsamarbete m. m. för budgetåret 1976/77 

anvisa ett förslagsanslag av 42 360 000 kr. 

E 19. Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976177 Förslag 

4 500.000 
4 500 000 
4 500000 

Reservation 
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Från anslaget utgår Sveriges bidrag till nordisk fond för teknologi 
och industriell utveckling (nordisk industrifond), som bildades den 1 juli 
1973 enligt överenskommelse mellan de nordiska länderna (prop. 1973: 

79, NU 1973: 35, rskr 1973: 138). Syftet med fonden är att främja tek
niskt forsknings- och utvecklingsarbete med industriell inriktning och av 

gemensamt intresse för två eller flera nordiska länder. Enighet har upp

nåtts om att fonden totalt bör tillföras 50 milj. kr., varav 30 milj. kr. 
hittills anvisats. Fondens sekretariat är förlagt till Stockholm. Vid sam

manträde den 12 juni 1973 fastställde Nordiska ministerrådet bl. a. 

stadgar för fonden och allmänna riktlinjer för fondens verksamhet. 
Fonden har hittills mottagit 96 projektförslag. Beslut har fattats om 

41 projekt på sammanlagt 14,6 milj. kr. De största insatserna har gjorts. 

inom verkstadsindustrin, livsmedelsindustrin samt massa- och pappers
industrin. 

Nordiska ministerrådet 

Vid sammanträde den 17 november 1975 beslöt Nordiska ministerrå
det att fastställa generella prioriteringar för fondens verksamhet under år 
1976. Dessa innebär att viss koncentration av fondens stöd skall ske till 

följande insatsområden, miljövårdsteknik inkl. arbetsmiljö, hälsovårds
teknik, transportteknik, datateknik och dess användning, energiteknik, 

speciellt energianvändning och energibesparing, samt resursteknik i öv
rigt, speciellt materialteknik. 

Vidare beslöt ministerrådet att fonden under år 1976 inom energi
området skulle stödja forskning och utveckling avseende dels förstudier, 
symposier och seminarier för att förbättra kunskapsutbytet och ge un
derlag för gemensamma nordiska förprojekt, dels förprojekt och projekt 
av betydelse för energihushållningen. För projekt som faller utanför 
fondens normala verksamhetsområde, exempelvis på grund av bristan
de industriell anknytning, avses finansiering i viss utsträckning kunna 
ske via ministerrådets dispositionsbudget. 

Slutligen beslöt ministerrådet att föreslå dels att fonden skulle tillföras 
10 milj. kr. år 1977, dels att fondens styrelse borde få bevilja flerårigt 

stöd utöver tillgängliga medel med högst 3 milj. kr. för år 1977 och 

högst 2 milj. kr. för år 1978. 

Föredraganden 

Medel för den verksamhet som bedrivs av nordisk industrifond skall 
tillskjutas av de nordiska länderna. Medel i enlighet med Nordiska. mi

nisterrådets ställningstagande bör anvisas budgetåret 1976177. Det 
svenska bidraget bör, i avvaktan på att ministerrådet fastställer nya för
delningsregler för år 1977, beräknas på grundval av hittills gällande 
fördelningsregler. Dessa innebär att Danmark svarar för 22 % , Finland 
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för 16 %, Island för 1 %, Norge för 16 % och Sverige för 45 %: Sve
riges bidrag för år 1977 blir sålunda 4,5 milj. kr. 

Fonden bör vidare ha möjlighet att göra åtaganden om stöd för flera 

år. Sveriges andel av flerårsåtagandena blir 1 350 000 kr. för år 1977 
och 900 000 kr. för år 1978. Jag förordar att regeringen inhämtar riks
dagens bemyndigande att medge att fonden får Jämna stöd som - in

beräknat löpande beslut - för Sveriges del innebär åtaganden om högst 

1 350 000 kr. under år 1977 och högst 900 000 kr. under år 1978. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att medge att stöd lämnas av nordisk 

fond för teknologi och industriell utveckling, vilket inberäknat 

löpande beslut för Sveriges del innebär åtaganden om högst 

1 350 000 kr. under år 1977 och högst 900 000 kr. under år 

1978, 
2. till Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling för 

budgetåret 1976/77 anvisa ett reservationsanslag av 4 500 000 

kr. 

E 20. Finansiering av statens utvecklingsfond 

Statens utvecklingsfond inrättades den 1 juli 1973 (prop. 1973: 41, 

NU 1973: 54, rskr 1973: 225). Den är en självständig myndighet, men 

är administrativt knuten till styrelsen för teknisk utveckling (STU). 

Dess förvaltning handhas av en särskild styrelse, som tillsätts av regt:
ringen. Fondens verksamhet regleras av en kungörelse (1973: 622, änd

rad 1975: 790). 
Fonden har till ändamål att genom långivning stödja riskbetonade 

investeringar inom industrin för utveckling av nya produkter, processer 
eller system för industriell produktion. Den är avsedd att utgöra ett 

komplement till STU och Sveriges Investeringsbank AB. Projekt, som 
kan finansieras på kreditmarknaden i övrigt, skall inte stödjas av fon
den. En närmare redogörelse för fondens uppgifter har lämnats i prop. 
1974: 1 (bil. 15 s. 163). 

Fonden har under budgetåren 1973/74-1975176 tillförts samman- . 

lagt 65 milj. kr. av Investeringsbankens vinst under åren 1972-1974, 

varav 5 milj. kr. för budgetåret 1975176. Den långsiktiga finansieringen 

av bl. a. statens utvecklirigsfond behandlas av forskningsavgiftskommit

ten (I 1974: 01). 

Statens 11tveckli11gsfo11d 

Fonden framhåller att utlåningen under det första verksamhetsåret 

1973174 var liten, främst beroende på att fondens kansli var under 

uppbyggnad och på att' fonden var okänd hos företag och enskilda in-
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novatörer. Efter det att lånemöjligheterna i fonden har blivit bättre 
kända bl. a. genom en informationskampanj, . har fonden fått en stor 
tillgång på intressanta utvecklingsprojekt och antalet engagema1,1g har 
kraftigt ökat. Sammanlagt har under de två· första verksamhetsåren 

beviljats lån på 35,3 milj. kL 
Bland låntagarna dominerar småföretagen ·starkt. Under budgetåret 

1974/75 gick 87 % av fondens beviljade lån till företag med mindre 

än 50 anställda. 
Många projekt har redan resulterat i att nya företag har startats 

och fonden har kunnat hjälpa till. med råd och kontakter, t. ex. för att 
skaffa nödvändigt rörelsekapi~al. 

Många företag är enligt fonden främmande inför tanken att låne
finansiera utvecklingsprojekt. Resultatet. är i många fall att utvecklings
arbete bedrivs med för låg intensitet och med ryckvis anpassning efter 
företagens självfinansieringsmöjligheter. Fonden kommer· även· i fort
sättningen att ägna stor uppmärksamhet åt spridning av kännedom om · 
möjligheterna att få risktagande lånefinansiering av projekt. Till följd 
därav väntar sig fonden en fortsatt stark ökning av behovet av det finan
sieringsaltemativ som den erbjuder. 

Fonden beräknar att en vidareutveckling av verksamheten i takt 
med behovet kräver ett medelstillskott under budgetåret 1976/77 av 45 
milj. kr. Fonden räknar inte med att återbetalning av lån i nämnvärd 
utsträckning skall kunna bidra till finansieringen förrän under budgetåret 
1977/78. Fonden hemställer om ett anslag av. 45 milj. kr. för budgetåret 
1976/77. 

Föredraganden 

Stödet till industrins tekniska förnyelse är en viktig del av industri
politiken. Statens utvecklingsfond skall;genom att lämna stöd till projekt 
i de stadier av utvecklingsprocessen där det tekniska risktagandet har re
ducerats men det kommersiella risktagandet fortfarande är stort, kom
plettera STU:s stöd och föra fram projekt .till det utvecklingsstadium 
där den fortsatta finansieringen kan ske via Sveriges Investeringsbank 
AB eller andra kreditinstitut. 

Fondens verksamhet har nu nått en tillfredsställande omfattning och 
de hittillsvarande erfarenheterna därav är enligt min mening positiva. 
Fondens lån har i stor utsträckning kommit de mindre företagen till del, 
vilket jag finner vara värdefullt. Det är ett viktigt inslag i industripoli
tiken att ge även de mindre företagen möjligheter att följa med i den 
tekniska utvecklingen. Den stora tillströmningen av lånesökande visar 
också att fondens utlåning fyller ett väsentligt behov. 

För att kunna upprätthålla· omfattningen av fondens långivning bör 
medelstillskottet under budgetåret 1976/77 höjas med 15 milj. kr. till 
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20 milj. kr. I avvaktan på resultatet av forskningsavgiftskommittcns 
arbete förordar jag att detta belopp avsätts av Jnvesteringsbankens 
vinst för år 1975. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att godkänna att av vinsten för år 1975 från Sveriges Investerings

bank AB 20 000 000 kr. avsätts till statens utvecklingsfond. 

/ .. 
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F. DOMÄNVERKET 

l samband med budgetreformen år 1912 blev dåvarande domänsty
relsen affärsdrivande verk. Den nuvarande benämningen, domänverket, 

som gemensam beteckning för domänstyrelsen och den lokala skogsför
valtningen, tillkom år 1921. 

Genom beslut av 1968 års riksdag (prop. 1968: 103, JoU 1968: 32, 
rskr 1968: 269) fastsfälldes vissa nya riktlinjer för domänverkets verk
samhet. Enligt sin instruktion (1975: 1021) skall verket driva skogsbruk, 
virkesförädling och annan därmed sammanhängande verksamhet, för

valta den fasta egendom och andra tillgångar som hör till domänverkets 
fond samt förvalta och öva tillsyn över vissa andra allmänna skogar. 

Det statliga skogsbruket skall bedrivas där biologiska och ekonomiska 
förutsättningar föreligger och enligt de huvudriktlinjer som för övrigt 
skogsbruk är angivna i skogsvårdslagen (1948: 237). 

Riksdagens beslut år 1968 syftade också till samordning av statens 
skogsbruk och skogsindustri. Det gemensamma målet för verksamheten 
vid domänverket och AB Statens Skogsindustrier (ASSI) skall vara att 
på sikt åstadkomma bästa möjliga samlade ekonomiska utbyte och där
vid prestera ett från företagsekonomisk synpunkt rimligt årsresultat. 

Fr. o. m. år 1969 leds domänverket av en särskild verksstyrelse. Den 
består av chefen för domänverket, verkställande direktören i ASSI och 
fyra andra ledamöter samt personalföreträdare. 

Styrelsen består till övervägande del av samma personer som ingår 
i ASSI:s styrelse. Detta långtgående personsamband i styrelserna är ett 
viktigt led i samordningen mellan de båda företagen. 

Chef för domänverket är en generaldirektör med en överdirektör som 
ställföreträdare. Centralförvaltningen är organiserad i två produktavdel
ningar, en för skogsbruk och en för nyttjanderätter, ett organ för central 
planering samt enheter för stabs- och serviceuppgifter. Verket har sex 
regionförvaltningar. Såväl produktavdelningarna som regionförvaltning

arna har resultatansvar. 
Inom varje region finns ett antal revirförvaltningar, sammanlagt 65 

för hela verket. Dessutom finns inom de tre södra regionerna fyra nytt

janderättsförvaltningar. 
Kungl. Maj:t beslöt den 5 juni 1973 att verkets centrala förvaltning 

skall placeras i Falun. Utflyttningen, som inleddes under år 1975, sker 

successivt fram till år 1977. 
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Antalet anställda inom domänverket de senaste fem åren framgår ·av 
följande sammanställning. 

1970 1971 1972 1973 1974 

Anställda 7 140 6 800 6 500. 6 050 5 900 

Domänverkets skogsmarksinnehav, exkl. renbetesfjällens skogar och 
nationalparkerna, uppgår till i runt tal 4 milj. hektar produktiv skogs

mark, varav ca 540 000 hektar är belägna ovanför skogsodlingsgränsen. 
Verkets skogsmarksinnehav utgör ca 18 % av.landets produktiva skogs
mark. Det bokförda nettovärdet av verkets skogs- och jordbruksfastig
heter uppgick år 1974 till 445 milj. kr. Motsvarande taxeringsv.ärde 

uppgick till 1 807 milj. kr. 
Domänverkets försäljning av skogsprodukter består av upparbetat 

virke och skog på rot. En förskjutning har efter hand skett från rot
försäljningar mot egna avvt;rkningar främst beroende på. önskemålet 
att till skogen knyta fast personal.. Domänverkets försäljning av virke 
under de senaste fem åren framgår av· följande sammanställning. 

1970 1971 . 1972 1973 1974 

Milj. m' fub 7,0 7,0 6,9 7,6 6,9 

Av försiiljningen år 1974 på 6,9 milj. kubikmeter utgjordes 6,6 milj. 
av upparbetat virke, medan återstoden var rotförsäljning. 

Domänverkets ekonomiska ställning vid utgången av vart och ett av 
åren 1970-1974 framgår av följande sammanställning (i milj. kr.). 

1970 1971 1972 1973 1974 

Omsättningstillgångar 
exkl. lager 201,4 241,8 271,7 353,4 391,5 
Lager och varor i arbete 42,5 35,3 33,0 18,8 26,2 
Fysiska anläggningstillgångar 408,0 446,2 479,2 468,3 541,0 
Finansiella anläggnings-
tillgångar 39,3 46,0 45,8 65,6 93,9 

Balansomslutning 691,2 769,3 829,7 906,1 1 052,6 

Korta skulder 80,6 125,6 122,4 170,8. 243,3 
Rörlig kredit 20,0 39,9 106,7 56,7 2,7 
Eget kapital (statskapitall 590,6 603,8 600,6 678,6 806,6 

Bland finansiella anläggningstillgångar ingår aktier i Hjälmare kanal 
och Jäders bruk AB, AB Orrefors skogar, Mjölsefalls AB, Skogsdon 

AB, Stribergs grufve AB, Swedforest Consulting AB, AB Södertomter, 
Hasselqvists Akeri & Grustag AB, Sverek Sverige Rekreation AB och 

17 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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\Vedde & Co AB samt det tillsammans med Assi ägda AB Såginvest, 
tillsammans bokförda till ett värde av 93,9 milj. kr. vid utgången av år 
1974. Under år 1975 har domänverket förvärvat samtliga aktier i AB 
Lanna Bruk. 

På grundval av en av domänverket upprättad ekonomisk femårsplan 

för verket har regeringen den 9 oktober 1975 bestämt den inbetalning 
av vinst till staten som verket årligen skall leverera för åren 1975-

1.979. Avkastningskravet innebär att verket årligen skall till staten 
inleverera 20 milj. kr. och 30 % av årsvinsten, dock sammanlagt 
lägst 35 milj. kr. Den del av vinsten som återstår sedan avkastningskra
vet har tillgodosetts, skall tillföras verkets dispositionsfond. Domänver~ 
kets ekonomiska resultat under åren 1970---1974 framgår av följande 
sammanställning (i milj. kr.). 

1970 1971 1972 1973 1974 

Omsättning 492,5 529,5 519,0 670,5 832,8 
Prod.-, försäljnings- och 
adm. kostnader 410,4' 448,3 454,8 508,7 569,0 
Rörelseresultat 82,l 81,2 64?' ·- 161,8 263,8 
Avskrivningar 27,7 32,0 39,5 46,4 50,l 
Finansiella och extraordinära 
poster 3,6 2,2 0,1 -1,7 -10,5 
Resultat före dispositioner 
och skatt 58,0 51,4 24,8 '113,7 203,2 
Dispositioner och avsättningar -7,0 -5,6 0,1 4,7 -4,8 
Skatt 17,9 17,6 10,5 30,0 53,2 
Redovisat resultat 33,1. 28,2 14,4 88,4 145,2 
Inlevererat till staten 22,9 23,0 23,0 22,9 22,9 
Rörelseresultat i % av 
omsättningen 16,7 15,3 12,4' 24,1 31,7 
Redovisat resultat i ~~ av 
i medeltal disponerat 
statskapital 5,7 4,7 2,4 13,8 19,6 

Av sammanställningen framgår att omsättningen år 1974 uppgick till 
832,8 milj. kr., vilket var 162,3 milj. kr. mer än föregående år. Resul
tatet före dispositioner och skatt blev 203,2 milj. kr., vilket var 89,5 
milj. kr. bättre än året dessförinnan. 

Domänverkets investeringar under åren 1970-1974 framgår av föl

jande sammanställning (i milj. kr.). 

1970 1971 1972 1973 1974 

Investering i maskiner 
och inventarier 27,8 40,3 54,0 43,9 44,8 
Investering i byggnader 
och anläggningar 7,3 J 1,0 7,6 4,5 3,7 

Till skillnad från övriga affärsdrivande verk erhåller domänverket inte 
några investeringsmedel över statsbudgeten. Verkets medelsbehov till-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 259 

godoses genom tillgång till rörlig kredit i riksgäldskontoret, vilken f. n. 
får uppgå till högst 175 milj. kr., och genom disposition av tillgängliga 
fondmedel. 

Verkets investeringsfond får utnyttjas för inköp av fast egendom och 
till investeringar med en varaktighet av minst tio år, t. ex. byggnader och 
skogsbilvägar. Genom avsättning till värdeminskningskonto för investe
ringar hålls fondens kapital intakt. Köpeskillingar för försäljning av 

kronoegendom tillförs investeringsfonden. 
Uppläggningen av domänverkets finansiering av drift- och kapitalut

gifter medför att endast anslag till verket av speciell natur redovisas på 

statsbudgeten. 

F 1. Ersättning till domämerkets fond för utgifter för övertalig 

personal 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

131696. 

128 000 
160 000 

Från anslaget bestrids ersättningar som föranleds av beslut av 1933 
års riksdag (prop. 1933: 233, BaJoU 1933: 1, rskr 1933: 269) angående 
indragning av viss personal vid domänverket. 

Domänverket 

Domänverket beräknar kostnaderna år 1976 till ca 330 000 kr. efter 

uppräkning av varje pension för år 1976 med 200 kr. på 1975 års pen
sionsvärde. Av kostnaderna beräknas kyrkofonden enligt sedvanliga be
räkningsgrunder svara för 170 000 kr. Domänverket föreslår därför att 
anslaget förs upp med ·160 000 kr. för budgetåret 1976/77. 

F öredraga11de11 

Jag har ingen erinran mot domänverkets beräkningar av medelsbeho
vet för nästa budgetår och föreslår därför att anslaget förs upp med 
160 000 kr. Jag biträder vidare ett av verket fämnat förslag till fördel

ning enligt sedvanliga regler av de verkliga kostnaderna för år 1975 mel
lan anslaget och kyrkofonden. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. besluta att kyrkofonden för år 1975 skall ersätta domänver
kets fond för utgifter för övertalig personal med 142 000 kr., 

2. till Ersättning till domiinverkets fond för utgifter för övertalig 

personal för budgetåret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag av 

160 000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfonder 

E. FÖRENADE FABRIKSVERKEN 

I. E: 1. Byggnader och utrustning 

I statsbudgeten för budgetåret 1975176 har under denna anslags
rubrik anvisats ett investeringsanslag av 32,2 milj. kr. Därutöver har 
15,4 milj. kr. anvisats på tilläggsbudgct I (prop. 1975176: 25 bil. 11, NU 
1975/76: 18, rskr 1975/76: 135). 

Den framtida verksamhctsinriktningen och organisationsformen för 
förenade fabriksverken (FFV) har utretts av 1972 års FFV-utrcdning 
som i juni 1974 överlämnade sitt betänkande (SOU 1974: 38). Jag av
ser alt senare föreslå regeringen att lägga fram proposition i ärendet 
under innevarande riksmöte. I avvaktan härpå bör i statsbudgetförslåget 
för budgetåret 1976/77 anslaget föras upp med oförändrat belopp. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att, i avvaktan på särskild proposition i ämnet, till Byggnåder 

och utrustning för budgetåret 1976177 beräkna ett investerings
anslag av 32 200 000 kr. 
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F. STATENS VATTENFALLSVERK 

I. F: 1. Kraftstationer m. m. 

1974/75 Utgift 1 6385301)68 
1975176 Anslag 11 747 500 000 

1976177 Förslag 1 986 000 ÖOO 

Behållning 

'Härutöver har anvisats 190 000 000 .kr. på tilläggsbudget I. 

171996279 

Statens vattenfallsvcrk inrättades som aff~rsdrivande verk år 1909 
och fick sin nuvarande organisation efter beslut av 1961 och 1974 års 
riksdagar (prop. 1961: 168, SU 1961: 162, rskr 1961: 368 och prop. 
1974: 1 bil. 15 s. 211, NU 1974: 26, rskr 1974: 198). 

Vattcnfallsverket handhar enligt sin instruktion (1974: 798) statens 

kraftverksrörelse och kanalrörelsen vid Trollhätte kanal samt ver~ar 
för en rationell elenergiförsörjning i riket. Verket ombesörjer också be
redskapsplanläggning av rikets elenergiförsörjning. 

Vattenfallsverket beslutar- om leverans av elenergi från verkets an
läggningar och fastställer avgifter för sådan leverans. Anlägg11ingar och 
byggnader som behövs för verksamheten uppförs ~v ve~ket. 

Utgifterna för vattenfallsverkets investeringar bestrids från investe
ringsanslaget till kraftstationer m. m. dels genom inkomstmedel som 
uppbärs och redovisas av verket, dels genom medel som i övrigt ställs 
till verkets förfogande. 

Yattenfallsverket förvaltar statens ~ktier i elprod~ktio11sbolagen 

Bastuscls Kraft AB, Bergeforscns Kraft AB, Bråvallakraft AB, Fors
marks Kraftgrupp AB, Fyriskraft AB, AB Grytforsen, AB Kattstrupe
forsen, Rebnis Kraft AB, Stockholms Kraftgrupp AB m;h AB U~e
forsen, i distributionsbolagen AB Alebygdens Elverk, AB Boxholms 
Elverk, AB Finspång~ ·Elverk, Motala Ströms Kraft. AB,· Piteort~ns 
Eldistributions AB, Rönninge Elektriska AB, AB Skillingaryds Elverk, 
AB Stenungsunds Elverk, Umeå Elektriska pistributions AB, Yikbo
landcts Elektriska Kraft AB, Vingåkers Elverk AB, Viskans Kraft AB, 
AB Värmdö Elverk och AB Ange Elverk samt i Kolb~cks Belysnings 

AB, AB Kärnkraftutbildning, Luleå Energiverk AB, Oljeprospck!ering 
AB. Petroswede AB. Svensk Kärnbränslcförsörjning AB och östgas AB. 

, . ' . . 

Ekonomisk över.'iikt m. m. 

T i 11 g ån g ar n a i statens vattenfallsverks fond uppgick den 30. 

juni 1975 till sammanlagt 15 384 milj. kr., varav 13 575 milj. kr. hän
förde sig till naturtillgångar och anläggningar, 813 milj. kr. till in
ventarier och förråd och återstoden till poster av finansiell natur. Se~ 
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dan skulderna frånräknats var fondens kapitalbehållning 14 765 milj. 
kr. inkl. balanserade överskottsmedel. 

Vattenfallsverkcts res u It a trä k ni n g för de tre senaste budget

åren framgår av följande sammanställning (i 1 000-tal kr.). 

1972/73 1973/74 1974/75 

Rörelseintäkter l 565 415 2 068 156 2 288 161 
Driftkostnader -657 818 -1118 086 -1 156 962 

Rörelseresultat före 
avskrivningar 907 597 950 070 1131199 

Avskrivningar -403 006 -436 163 ___: 511 299 

Rörelseresultat 504 591 513 907 619 900 

Finansiella och extraordi-
nära intäkter och kost-
nader, netto 14 657. -:-3 717 -7 710 

Resultat före boksluts-
dispositioner och skatter 519 248 510 190 612190 

Bokslutsdispositoner -4000 51 000 50 000 
Kommunalskatter -23 074 -25 173 -28 014 

Överskott 492174 536 017 634176 
Överskott i medeltal av 

disponerat statskapital 7,2 ~,-:; 7,0 ~-~ 7,25 ~-~ 

Budgetåret 1974/75 medförde en lägre försäljning av elektrisk 

en..:rgi än beräknat. Det borcdde på mild väderlek, fÖrsämrad ind.ustri-

konjunktur, mindre kraftköp från företag med egna vattenkrafttillgångar 
och på effekter av encrgisparkampanjcn. Intäkterna blev härigenom 

lägre än vattenfallsverket hade förutsetts. Begränsad drifttillgänglighet 

hos kärnkraftblockenl i .Ringhals påverkade kostnaderna, eftersom pro

duktionsbortfallet måste ersättas med kraftproduktion. i oljebaserade 

anläggningar och genom inköp av kraft. Oljekraftprodriktionen kunde 

dock hållas nere till följd av den lägre försäljriingsv,olymen. Kostna

dena för tjänster och material steg även på grund av pris- och löne

höjningar. Efter avskrivningar och finansiella poster m. m. men före 

bokslutsdispositioner och kommunala skatter visade verksamheten· ett 

resultat av 612 milj. kr., vilket är 102 milj. kr. bättre än föregående 

budgetår. Efter upplösning av lagerreserven med 50 milj. kr. och efter 

skatter återstod ett nettoöverskott om 634 milj. kr., vilket i överens

stämmelse med fastställt avkastningskrav svarar mot en förräntning med 

7,25 % av det disponerade statskapitalet. 

Antalet ans t ä 11 d a i t j än st hos vattenfallsverket vid slutet av 

budgetåret 1974/75 var 11 384 mot 11164 budgetåret 1973/74 och 

10 628 budgetåret 1972173. Antalet anställda har således fortsatt 

1 Block används som benämning på en enhet värmekälla (t. ex. reaktor) 
jämte turbiner och generatorer. En enhet beståenäe av· enbart turbin och 
generator benämns aggregat. 
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att stiga. Personalförstärkningarna har i första hand berört verkets 

byggande avdelningar. Även drift- och administrationsavdelningarna 

har krävt ökade personalresurser bl. a. för drift av tillkommande värme

kraftanläggningar samt för planering, projektering och kontroll av 

byggnadsverksamheten. 

Den för vattenfallsverkct totala belastningen och totalt · disponibla 

energin under de tre senaste budgetåren framgår av följande samman-

ställning. 

1972/73 1973/74 1974/75 

Belastning (i G Wb)' 
Fasta leveranser: 
Industri 10 040 10 820 11 390 
Kommunikationer I 400 I 480 I 470 
Kraftföretag 18 350 19 720 21 150 
Egen detaljdistribution i 780 1 890 2 120 
Övriga konsumenter 390 350 350 
Överföringsförluster och 

reserv kraft 2 480 2 530 2 830 

Summa fasta leveranser 34440 36 790 39 310 

Leverans av tillfällig kraft 
inom och utom landet 
ink I. överföringsförlustcr 4 360 3 520 2 240 

Total belastning 38 800 40 310 41550 

Disponibel energi (i G Wh) 
Vattenkraft 30 960 30 300 30 920 
Värmekraft exkl. kärnkraft 2 960 3 830 2 670 
Kärnkraft 2 050 
Import 3 470 4 030 3 7IO 
Inköpt kraft från svenska 

leverantörer 1 4IO 2 150 2 200 

Total disponibel energi 38 800 40 310 41 550 

1 I GWh (gigawattimme) = 1 milj. kilowattimmar. 

Vattenfallsverkets försiiljning under budgetåret i974/75 av normal- · 

kra[t (fasta leveranser exk!. överföringsförluster) ökade med 6;5 r;o·. ök

ningstakten var något lägre än under närmast föregående budgetår, då 

den uppgick till 7,1 %. Verkets leveranser till industrin ökade med 5,3 % 

mot 5,4 C:(, under budgetåret 1973174. För flera industrigrupper - spe

ciellt massa- och pappersindustri samt stålindustri var ökningstakten hög

re än under budgetåret 1973174. För andra grupper - t. ex. andra me

tallverk och malmgruvor - var den betydligt lägre. 

Även försäljningen till kraftföretag ökade något långsammare ~in 

under föregående budgetår beroende på att exporten och leveranserna 

till samkörandc företag minskade kraftigt. Leveranserna till inhemska 

återdistributörer liksom förbrukningen inom vattenfallsverkcts egen de

taljdistribution ökade däremot med resp. 11,8 C:·o och 12 c;;,. 
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Under budgetåret 1974/75 togs ·i drift nya vattei:ikraftanläggningar 
med en mcdelårsprod.uktion av 520 GWh. Den totala produktionen a,v 
vattenkraft var 620 GWh högre än under budgetåret l 973/74. Produk
tionen av värmekraft ökade med 890 GWh till sammanlagt 4 720 GWh. 
Kärnkraftverket i Ringhals svarade för 2 050 GWh. Därigenom kunde 

produktionen av fossileldad värmckraft minskas jämfört med qudget
året 1973174. 

Vattenfallsverkets in ve st er in g sans lag och m ed e 1 s för

b r u k ni n g under budgetåren 1972/73-1974/75 redovisas i följan
de sammanställning (i 1 000-tal kr.). 

1972/73 
1973/74 
1974/75 

Ingående 
behållning 

58 323 
128 619 
161 626 

Anslag 

I 328 000 
I 418 000 
1 648 900 

Medelsför
brukning 

1257704 
l 384 993 
J 638 530 

Utgående 
behållning 

128 619 
161 626 
171 996 

Från investeringsanslaget Kraftstationer m. m. hade för budgetåret 
1974/75 anvisats sammanlagt 1 648,9 milj. kr., varav 168,9 milj. kr. 

på tilläggsstat I (prop. 1974: 170, NU 1974: 56, rskr 1974: 396). An

slagshöjningen motiverades ay kostnadsökningar för det tidigare be
slutade investeringsprogrammet. Den för samma år fastställda investe
ringsramen var 1 635 milj. kr. Vattenfallsverket tog dessutom. i anspråk 

'2,1 milj. kr. av anslagsreserven. Medlen hade ställts till verkets för
fogande för tidigareläggning av vissa investeringsobjekt. 

S1a1e11s 1•c11re11fallsverk 

Allmänna energifrågor 

I anslagsframställningen för budgetåret .1976/77 redovisar statens 
vattenfallsverk inledningsvis sin syn på nuvarande och framtida för
hållanden på energiområdet. Vad särskilt gäller förbruJmingen av ·och 

försörjningen med elektrisk cn.ergi framhåller verket i korthet följapde. 

De energipolitiska beslut som fattades av. rik,sd~ge.11 i maj 1975 inne
bär bl. a. att tillväxten i energikonsumtionen bör b!'!gräf!sas till 2 % per 

år - med år 1973 som basår.- fq1m till .~r ·1985. Förbrul;ning av 
elektrisk energi under. s<jmma pe~ioµ bedöms dock kqf!1ma <itt öka, med 
6 <)o per år. Viljeinriktningen är att på sikt sta.biliser~ ene~gikonsum~ · 

tionen på en konstant nivå. Med hänsyn t\11 de yäse.f!tliga förcjelar som 
den elektriska energin har, är det enligt vattenfallsverkets uppfattning 
sannolikt att elkonsumtionen inom överskådlig tid kommer att· öka, 
även om den totala energiförbrukningen stabili~eras på en konstant 

nivå. 
Den totala förbrukningen av elektrisk energi i Sverige under budget-
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året 1974/75 uppgick till ca 80 TWh1, vilket innebär en ökning med 

5,6 % jämfört med budgetåret 1973174. Det är inte möjligt att dra 

några slutsatser härav beträffande elkonsumtionens utveckling. För

hållandena. under budgetåret 1973/74 var onormala på grund av olje

krisen. En ovanligt mild vinter påverkade energikonsumtionen under 

budgetåret 1974175. Det är vidare ovisst i vilken utsträckning konsum

tionen har påverkats av det energisparande som oljekrisen utlöste, av 

den pågående energisparkampanjen och av de energisparstimulerande 

åtgärder som har beslutats av statsmakterna. Vattenfallsverket anser 

att en ökning av elkonsumtionen med 6 % per år är en rimlig framtids

hedömning, ;[ven om en snabbare ökning inte kan betraktas som ute

sluten. 

Statsmakterna bar anvisat följande ramar för hur behovet av elek

trisk energi skall tillgodoses år 1985. 

Vattenkraft 
Kärnkraft 
Kraftvärme, mottryck 
Industriellt mottryck 
Övrig värmekraft 

Produktion i be
fintliga eller 
beslutade kraft
stationer, TWh 

61,0 
53,0 
8,5 
3,5 
7,0 

133,0 

Tillskott fram 
till är 1985, 
TWh 

5,0 
10,0 
6,5 
4,5 

26,0 

ökningen av vattenkraft med 5 TWh är avsedd att komma .till stånd 

genom kompletterande utbyggnader i redan exploaterade vattendrag. 

Enligt vattenfallsverkets mening är de praktiska möjligheterna att till år 

1985 hinna bygga ut vattenkraftanläggningar för en produktion av 

5 TWh per år synnerligen små i beaktande av de undantag från pröv

ning enligt vattenlagen som riksdagen har gjo_rt för huvuddelen av lan

dets outnyttjade vattenkrafttillgångar. 

Vattenfallsvcrket har sedan länge undersökt möjligheterna att genom 

samarbete med intressenter med behov av. varmvatten eller ånga åstad

komma ett bättre utnyttjande av primärenergin än i kondenskraftverk. 

Tillsammans med Norrköpings och Uppsala kommuner driver verket 

sålunda kraftvärmeverk, som producerar både elektrisk energi och het

vatten för fjärrvärme. Prelimin~ra överenskommelser om utbyggnad av 

kraftvärmeverk föreligger också med Luleå och Eskilstuna kommuner. 

Möjligheterna att inst~llera fler anliiggningar av detta slag är beroende 

av kommunernas utbyggnad av fjärrväi;menät och indu.strins behov av 

ånga. Av betydelse i sa~inanhanget är huruvidl!- framställning av elek

trisk energi och hetvatten för fjärrvärme i kraftvärmeverk är ekonomiskt 

1 l TWh (terawattimme) ~= l 000 milj. kilowattimmar. 
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konkurrenskraftigt jämfört med andra alternativ. Om kostnaderna för 
kraftvärmeverk är högre kan det inte förväntas att sådana anläggningar 
skall bli utbyggda med mindre än att statsmakterna vidtar ekonomiska 
stimulansåtgärder. 

Vattcnfallsverkct samverkar inom Centrala Driftledningens (CDL) 
ram med Svenska Värmeverksföreningen för att utvärdera ·vilken om
fattning den fortsatta uthyggnaden av kraftvlirmeverk bör ha. I sam

arbete med andra företag utreder och projekterar verket även konkreta 
anläggningar. Bl. a. undersöks möjligheterna att försörja i första hand 
Stockholms- och Götcborgsregionerna med kärnenergibaserad fjärr

värme. Verket anser att det i praktiken kommer att visa sig svårt att till 
rimliga kostnader nå det av statsmakterna uppsatta målet att ytterligare 
6.5 TWh elektrisk energi skall kunna produceras i kraftvärmeverk år 
1985. 

Industriella mottrycksanläggningar kommer vanligen till utan med
verkan från de stora kraftproducenterna. Även om det vore teoretiskt 
möjligt att erhålla ett tillskott om 4,5 TWh elektrisk energi från sådana 
anHiggningar behöver enligt verkets uppfattning stimulansåtgärder ut
över nuvarande stöd till energibesparande investeringar inom närings-

1 ivet sättas in för att detta resultat skall kunna uppnås. 
Möjligheterna att under den aktuella perioden utveckla nya alternativ 

för produktion av elektrisk energi, som kan ge väsentliga bidrag till el
försörjningen före år 1985, anser vattenfallsverkct vara mycket små. 
Om det, som verket befarar, skulle bli svårt att fullfölja statsmakternas 

intentioner beträffande vissa delar av utbyggnadsprogrammet och om 
ytterligare tillskott av kärnkraft inte kan komma i fråga, kommer re
surserna för elproduktion i landet att bli otillräckliga. Det blir i så 
fall nödvändigt att bygga kondenskraftverk baserade på kol eller olja, 
i den mån det inte visar sig möjligt och ekonomiskt rimligt att importera 

el. 

Vattenfallsverket avser att inför 1978 års energipolitiska beslut för
bereda flera tänkbara alternativ för elproduktion för att önskad hand
lingsfrihet skall föreligga. Bl. a. kommer att undersökas förutsättningar

na för att förlägga kärnkraftverk i berg eller under jord. 
En av huvuduppgifterna för företag som driver kärnkraftverk är att 

trygga försörjningen med kärnbränsle. Det svenska behovet av uran 
synes bli väl tillgodosett dels genom tecknade kontrakt, dels genom den 
planerade utvinningen av uran i Ranstad. Anrikningstjänster har upp-. 
handlats i Förenta staterna och i Sovjetunionen. Kapacitet för bränsle

tillverkning finns inom landet. Genom sitt engagemang i Svensk Kärn
bränsleförsörjning AB och i Ranstadsprojcktet och genom egna åt
gärder tar vattenfallsverkct sin del av ansvaret för den långsiktiga för

sörjningen med kärnbränsle. 
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Behovet av upparbetningstjänster för utbränt bränsle är täckt genom 
kontrakt till mitten av 1980-talct. 

Vattenfallsverkets delägarskap i Oljeprospektering AB, Petroswede 

AB och östgas AB samt verkets intresse att gå in som delägare i Svens
ka Petroleum AB utgör led i strävan att åstadkomma en. tryggare för
sörjning på kolväteområdet. 

Vattenfallsverket utvärderar kontinuerligt nya tekniska metoder för 

c-11crgiförsörjning. Utvecklingsinsatser görs både i egen regi och genom 
bidrag till andra institutioners forskningsarbete. Ett exempel på det se
nare är den forskning om kärnkraftens .säkerhet som numera bedrivs 

av statens kärnkraftinspektion. 
Till vattenfallsverkets egna insatser hör utveckling av metoder som 

höjer drifttillgängligheten i kraftstationer och utveckling av system för 

bättre driftövervakning. Vidare förbättras nätdriften för undvikande av 
storstörningar, studeras åtgärder för att minska antalet elektriska olycks
fall och undersöks det elektriska fältets inverkan på människan. 

På energianvändningsområdet studeras nya clvärmelösningar, - · 

bl. a. med värmepumpinstallationcr - metoder att återvinna energi, 
nya metoder att utnyttja värmekraftverkens överskottsenergi,· möjlig
heter att lagra energi etc. 

Vattenfallsverket studerar och lämnar stöd även till forskning som 

är inriktad på att utveckla nya energikällor. Sålunda prövas möjligheter
na att utnyttja vindkraft. Verket följer i övrigt inhemska och internatio

nella utvecklingsinsatser avseende exempelvis solenergi, geotermisk 
energi och fusionsenergi. 

Debatten både i Sverige och utomlands om kärnkraften har berört 

fem för säkerheten väsentliga områden, nämligen kärnkraft i normal 
drift, haverier i kärnkraftverk, sabotage, bränsle- och avfallshantering 
samt spridning av plutonium. 

Vad gäller kärnkraftverk i normal drift torde flertalet kritiker i dag 
medge att förekommande radioaktiva utsläpp sker under betryggande 
kontroll och att dessa utsläpp är mycket små i jämförelse med naturens 
egen radioaktiva strålning eller annan strålning, som hänger samman 
med den tekniska utvecklingen. 

Den tekniskt komplicerade utbyggnaden av kärnkraftverk nödvändig

gör omfattande och noggrann material- och tillverkningskontroll och 
funktionsprovning. Trots detta måste man räkna med att fel av olika 

slag uppträder under anläggningens första år. 
Fel som har inträffat i utländska och svenska kärnkraftverk har fått 

stor publicitet i massmedia. Flertalet fel har dock berört anläggnings
delar, som inte påverkar säkerheten men begränsar anläggningens pro

duktionsförmåga. Svårigheter och förseningar som har drabbat svenska 
kärnkraftverk har väsentligen berott på fel i turbin- och generator-
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systemen. Enligt statens kärnkraftinspektion har det inte förekommit 
några siikerhetsrisker. Erfarenheterna från idrifttagning av nya stora 
konventionella värmekraftaggregat tyder på att det krävs en intrim

ningsperiod av ca tre år innan begynnelseproblemen har övervunnits. 
Vattenfallsverket räknar därför med lägre tillgänglighet under de tre 

första åren efter kommersiell idrifttagning. Erfarenheterna i Sverige hit
tills ger inte anledning till att ändra bedömningarna att ett kärnkraft

verk efter intrimningsperioden bör producera ca 70 % av den energi

mängd som teoretiskt skulle kunna produceras om anläggningen gick 
helt utan fel och inte behövde ställas av för underhåll och bränsle
byte. 

De åtgärder som har redovisats i rapporten Åtgärder mot sabotage 
vid värmekraftverk håller på att genomföras. 

Beträffande bränsle- och avfallshantering pågår f. n. ett omfattande 

internationellt forsknings- och utvecklingsarbete. En särskild utredning 
- den s. k. Aka-utredningen - studerar olika aspekter rörande om

händertagande och slutlig deponering av aktivt avfall. 
Frågor som rör risken för spridning av plutonium måste lösas inom 

ramen för internationellt samarbete. 

En sammanfattande bedömning av kärnkraftens för- och nackdelar 
visar enligt vattenfallsverkets bestämda uppfattning att kärnkraften f. n. 

är det bästa alternativet när det gäller landets försörjning med elektrisk 
energi. 

Eldistributionens organisation och ägarförhållanden har stor bety
delse för en nationalekonomiskt riktig utveckling på energiområdet. 
De senaste energipolitiska besluten har ytterligare understrukit detta. 

Eldistributionsföretagen måste enligt vattenfallsverkets mening ha 
kompetens att ta ställning i åtskilliga frågor såsom prissättnnig av el, 
planering av energidistributionssystemcns utveckling, central eller lokal 
produktion av el och värme etc. Framtidens eldistributionsföretag måste 
ha en sådan struktur att de med hjälp av egen eller utomstående exper
tis aktivt kan medverka i de olika beslut i energifrågor som behöver 
fattas inom den aktuella regionen. En kunnig företagsledning och väl 
utbildad personal krävs också för att distributionsverksamheten skall 

kunna drivas rationellt. Eftersom detta för med sig förhållandevis höga 
fasta kostnader behöver distributionsföretagen vara åv viss minimistor

lek. 
Utmärkande för dagens eldistribution är bl. a. de stora kostnads

skillnaderna mellan tätortsdistribution och lands- och glesbygdsdistri
bution. När de framtida disfributiorisföretagen utformas bör det vara 
en strävan att låta såväl tätt som glest befolkade· distributionsområden 
ingå i samma företag. ·Detta skulle möjliggöra en ·bättre . tariffutjäm

ning än hittills. 
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Regionala distributionsföretag är det· organisationsalternativ som en
ligt vattenfallsverkct uppfyller de flesta uppställda krav. De regionala 
distributionsföretagen bör kunna variera i storlek beroende på den ak~ 
tuella situationen inom olika regioner. Eftersom flera intressenter är 
aktivt engagerade i eldistributionen inom många regioner är bolag ofta 

den· lämpligaste företagsformen. 
Vattenfallsverket har redan en betydande cldistribution i detaljledet. 

Det är därför naturligt att verket deltar i omstruktureringen på eldistri

butionsomradet. 

Elförsörjningen 

Produktionen av elektrisk energi i landet samt import budgetåret 

1974175 uppgick till 84 740 GWh1, vilket innebär en ökning med drygt 
3 000 GWh jämfört med närmast föregående budgetår. Under budget
året 1974/75 tillkom nya vattenkraftanläggningar med en produktion av 
ca 1 300 GWh under ett år med normal vattentillgång. Den totala pro
duktionen av vattenkraft var dock 2 840 GWh högre .än budgetåret in
nan, vilket till stor del förklaras av den goda vattentillgången. Neder

börden uppgick till 120 % av normal nederbörd mot endast 92 % un

der budgetåret 1973/74. 
Produktionen av fossileldad kraft - huvudsakligen oljebaserad -

under budgetåret 1974/75 minskade med ca 3 000 GWh jämfört med 

budgetåret 1973174. Produktionen av kärnkraft ökade nied ca 3 250 
GWh till totalt närmare 5 500 GWh. Två kärnkraftblock~ om tillsam
mans 1 400 Mw:: togs i kommersiell drift, nämligen Oskarshamn B 2 

och Ringhals B 2. Vidare har provdriften av kärnkraftblocken Ring
hals B 1 och Barsebäck B 1 påbörjats. Sedan även dessa båda block 
har tagits i kommersiell drift uppgår den totala kärnkrafteffekten i lan
det till 3 180 MW. 

Importen av elektrisk energi - huvudsakligen vattenkraft från Norge 
- under budgetåret 1974/75 minskade obetydligt i förhållande till bud
getåret 1973174. Utbytet med grannländerna resulterade i en nettoim
port av 2 080 GWh mot 1 050 GWh budgetåret rnnan. 

Elkonsumtionen i landet inkl. överföringsförluster ökade med 5,6 c;{, 

under budgetåret 1974175 till fotalt 80 270 GWh. Exporten, som huvud
sakligen gick till Finland, uj:>j:>gick till 4 070 G\Vh. 

Oljekrisen och en mycket aktiv sparkampanj begränsade elkonsum
tionen starkt i början av år 1974. Denna utveckling fortsatte under hela 
kalenderåret till följd av bl. a. att vintern var mild. Utvecklingen under · 

1 l GWh (gigawattimme) = I milj. kilowattimmar. 
' Block används som benämning på en enhet av värmekälla (t. ex. reaktor) 

jämte turbiner och generatorer. En enhet bestående av enbart turbin och 
generator benämns aggregat. 

• MW (megawatt) = I 000 kilowatt. 
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budgetåret 1974/75 antyder att elkonsumtionen trots försämrad indu
strikonjunktur ökade kraftigt under det första halvåret 1975. ökningen 

i förhållande till det första halvåret 1974 var 9,1 % . Med kalenderåret 
1973 som basår har elkonsumtionen fram till den 1 juli 1975 ökat med 

en årlig tillväxttakt av ca 2,3 % . Dessa båda exempel visar att det f. u. 
är svårt att dra några slutsatser om den fortsatta utvecklingen. 

Parallellt med energiprognosutredningen (I 1972: 03) gjorde CDL 

åren 1973 och 1974 en översyn av sin elkonsumtionsprognos från våren 
1970. Två olika utvecklingsalternativ har studerats. I båda alternativen 
har förutsatts att kärnkraftutbyggnaden kommer att fortsätta och att 
detta leder till en gynnsam prisutveckling för el jämfört med andra 
energiformer. Alternativen skiljer sig främst genom olika antaganden 

om industriproduktionens tillväxt och samhällsekonomins utveckling i 
övrigt. Enligt det högre prognosalternativet skulle elkonsumtionen inkl. 
överföringsförluster år 1985 uppgå till 190 TWh. Motsvarande siffra 
enligt det lägre alternativet" är 165 TWh. Den genomsnittliga konsum
tionsökningen under perioden 1970-1985 enligt de båda alternativen 
uppgår till resp. 7,5 % och 6,5 % per år. 

I prop. 1975: 30 om energihushållning m. m. har som mål angetts 
en elkonsumtion år 1985 av ca 160 TWh. 

Vattenfallsverket har under våren 1975 sett över prognosen för be
lastningsutvecklingen t. o. m. år 1985 inom sitt distributionsområde. 
Prognosen grundar sig i stor utsträckning på information om enskilda 
större abonnenters planer och bedömningar liksom på material av mera 
allmän karaktär från CDL, energiprognosutredningen m.m. 

Svårigheterna att bedöma elkonsumtionens framtida utveckling är 
utomordentligt stora. Det är inte möjligt att med någon större nog
grannhet ange vilken effekt planerade energipolitiska åtgärder kommer 
att få och framför allt hur snabbt de kan påverka elkonsumtionen. 
Denna osäkerhet gäller också effekten av aktuella prishöjningar och 
höjningen av elskatten. Till detta kommer den mera normala prognos
osäkerhet som beror på svårigheterna att rätt bedöma hur sådana för 
elkonsumtionstillväxten betydelsefulla faktorer som folkmängd, indu
striproduktion, bostadsbyggande och andra investeringar kommer att 

utvecklas på sikt. 
Vattenfallsverket ansluter sig t.v. till åsikten att det med föreslagna 

åtgärder blir möjligt att hålla elkonsumtionen på den i propositionen 
angivna nivån. Verket vill emellertid också erinra om uttalandena att 

energisparande inte får vara det under alla förhållanden primära målet. 
Energipolitiken bör liksom hittills utformas som en underordnad del 
av samhällspolitiken. Dess huvudsyfte bör vara att rationellt trygga till
förseln av de energikvantiteter som behövs vid en utveckling enligt de 
mål som statsmakterna bestämmer på olika områden. En hög plane

ringsberedskap måste därför upprätthållas. 
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Vattenfallsverkets prognos avser som vanligt försäljningen av elektrisk 

energi under medelårsförhållanden beträffande vattenkrafttillgången. 

Prognosöversynen har såvitt avser vattenfallsverkcts leveranser till 

industrin lett till en mindre höjning jämfört med fjolårets prognos. In

dustrins elförbrukning beräknas öka med 7,5 % per år under perioden 

1973-1980 och med 5,7 % per .år under perioden 1980-1985. Järn

och stålverk förutses få den kraftigaste ökningen. 

Förra [trets prognos för elförbrukningen ·inom samfärdselsektorn, 

som domineras helt av statens järnvägar, är praktiskt taget oförändrad. 

Förbrukningen väntas öka med i genomsnitt 2 % per år. 

Vad gäller leveranserna till konsumentgruppen kraftföretag m. m., 

som består av större och mindre kraftföretag, tätorts- och landsbygds

distribution inkl. vattenfallsverkcts egen detaljdistribution samt export, 

har prognosöversynen resulterat i en betydligt lägre elförbrukning än 

verket tidigare har räknat med. Differensen år 1976 uppgår till ca l 000 

GWh och år 1983 till över 6 000 GWh. Den genomsnittliga tillväxten 

under perioden 1973-1983 har därigenom sänkts från 8,8 % per år 

till 7,3 t;'·i:> per år. Sänkningen motiveras i hög grad av att bostadsbygg

nadsprogrammcn - inte minst i de större tätortsområdena - och den 

kommunala investeringsverksamheten har skurits ner. Vidare har el

energins konkurrensförmåga gentemot oljan försämrats till följd av de 

senaste höjningarna av eltariffer och energiskatter, vilket torde göra 

övergång från oljeeldning till elvärme mindre attraktiv. Effekterna av 

information och stödåtgärder för att minska energiförbrukningen har 

också beaktats i den nya prognosen. 

Liksom i förra årets prognos räknar vattenfallsverket med ett pålägg 

för överföringsförluster m. m. av ca 8 % under hela den studerade pe

rioden. 
översynen har gett en prognos för den ·totala belastningen inom vat

tcnfallsverkets distributionsområde år 1980 på 56 100 GWh inkl. till

lägg för oförutsett och överföringsförluster och på 77 300 GWh år 

1985. Detta motsvarar en årlig belastningsökning med 7,4 % under 

perioden 1973-1980 och med 6,6 % under perioden 1980-1985. Un

der hela perioden 1973-1985 blir tillväxten 7 % per år, vilket är nå

gon procentenhet högre än som har angetts för elkonsumtionen i lan

det som helhet. Skillnaden beror framför allt på den utbyggnad av 

energikrävande industrier som förutses inom verkets distributionsom

råde. Jämfört med förra årets prognos har översynen lett till en sänk

ning av belastningsnivån år 1983 med sammanlagt 6 100 GWh. 
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Utbyggnadsprogram 

Under budgetåret 1974/75 togs i drift vattenkraftstationerna Vittjärv 

och Porjus (ombyggd) i Luleälvcn och Rebnis inkl. reglering av Rebnis

jaure i Skellefteälven, kärnkraftbloeket Ringhals B 2, ett oljeeldat kon

denskraftblock i Marviken samt en gasturbin i resp. Hallstavik och 

Gunnarsbo. 

Tidigare beslutade och nu föreslagna produktionsanläggningar fram

går av följande sammanställning. 

Ucbyggnadsobjekt 

Tidigare beslutade 
Kärnkraft, block 1 
Gasturbiner, 3 och 4 
Gasturbiner, 1 och 2 
Torpshammar, aggregat 2 
Rand i 
Ritsem 
Kärnkraft, block 3 
Juktan 
Harsprånget, aggregat 4 
Kärnkraft, block I 
Åsele 
Porjus, aggregat 12 
Kärnkraft, block 4 
Harsprånget, aggregat 5 
Stenkullafors 
Kärnkraft, block 2 
Ligga, aggregat 3 
Kärnkraft, block 3 

Nu föreslagna 
Södcrfors 
Säd va 
Näs (ombyggnad) 

Älv/förläggningsort 

Ringhals 
La hall 
Stallbacka 

. Gimån 
Lilla Lule älv 
Luleälven 
Ringhals 
Umcälven 
Luleälven 
Forsmark 
Ångermanälven 
Luleälvcn 
Ringhals 
Lulcälven 
Ångermanälven 
Fors mark 
Luleälven 
Fors mark 

Dalälvcn 
Skcllefteälvcn 
Dalälven 

Planerad 
idrifttagni ng 
budgetår 

1975/76 
1975/76 
1975/76 
1975/76 
1976/77 
1977/78 
1977/78 
1977/78 
1978/79 
1978/79 
1979/80 
1979/80 
1979/80 
1979/80 
1980/81 
1980/81 
1980/81 
1982/83 

1978/79 
1979/80 

. 1979/80 

I anslagsskrivelsen för budgetåret 1975/76 anmälde vattenfallsverket 

planer på en fortsatt utbyggnad av kärnkraftverket i F o r s m a r k, 

d~ir två block f. n. är under uppförande. Pågående utbyggnad sker i 

samarbete med Mellansvensk Kraftgrupp AB (MKG)1 genom Forsmarks 

Kraftgrupp AB (FKA), i vilket verket förvaltar 74,5 % av aktierna. 

Riksdagen har anvisat medel för innevarande budgetår till projektering 

av den fortsatta utbyggnaden. Denna omfattar enligt planerna ytterligare 

två block om vartdera 1 000 MW. Det första av dessa avses bli taget i 
drift under budgetåret 1982/83. Intressenterna i FKA har träffat över

enskommelse om att bolaget skall bygga och driva även de båda tillkom-

1 Gullspångs Kraft AB, Krångede AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB, AB 
Svarthålsforsen och Värmlandskraft-Forsmarksdelägarna AB. 
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mandc blocken under förutsättning att statsmakternas beslut ger utrym

me härför. 

Den närmare innebörden av överenskommelsen framgår av ett mellan 

parterna ingånget konsortialavtal. Avtalet blir för vattcnfallsverkcts del 

bindande först genom regeringens godkännande. Om detta inte erhållits 

inom tolv månader efter avtalets undertecknande den 27 augusti 1975 

äger MKG rätt att frånträda avtalet. 

Ansökan om koncession för det tredje blocket vid Forsmark har in

getts och väntas bli beviljad i början av år 1976. 

Med hänsyn till den planerade idrifttagningstidpunkten för block 3 och 

till arbetenas rationella bedrivande är det enligt vattenfallsverket angelä

get att de egentliga byggnadsarhctena får påbörjas så snart koncession 

föreligger. Med hänvisning härtill har verket i skrivelse den 15 oktober 

1975 hemställt att regeringen föreslår riksdagen att vid 1975176 års riks

möte på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1975176 medge 

regeringen att dels godkänna det nya konsortialavtalct mellan intressen

terna i FKA, dels medge att <le egentliga hyggnadsarbetena för det tredje 

blocket vid Forsmark får påbörjas så snart koncession föreligger. 

Föreliggande konsortialavtal reglerar det fortsatta samarbetet mellan 

vattcnfallsverkct och MKG, vars nuvarande intressenter skall vara de 

enda aktieägarna i MKG, för att under förutsättning av statsmakternas 

beslut genom FKA som en andra utbyggnadsetapp bygga ut den under 

byggnad varande kärnkraftstationen vid Forsmark med ytterligare två 

aggregat om vartdera ca 1 000 MW och därefter äga och driva dessa 

aggregat. Det tredje aggregatet planeras bli taget i drift budgetåret 

1982/83. Tidpunkten för idrifttagning av det fjärde aggregatet bestäms 

av verket. Forsmarksstationen är planerad för utbyggnad av ytterligare 

aggregat av minst den angivna storleken. 
FKA:s aktiekapital skall vara fördelat mellan parterna i samma pro

portioner som nu, dvs. staten skall äga 74,5 iJ'o och MKG 25,5 % . Ut

()ver de förpliktelser som bcsWmmclserna i bolagsordningen om hembud 

m. m. ålägger aktieägare i FKA har parterna åtagit sig att inte bjuda ut 

eller anta anbud på aktiepost, förrän den andra parten haft tillfälle att 

ta ställning till om han önskar förvärva aktieposten ifråga. 

FKA:s styrelse skall liksom nu bestå av fem ordinarie ledamöter och 

tre suppleanter. Yattenfallsverkcl utser tre av de ordinarie ledamöterna 

och två av suppleanterna. Styrelsens ordförande utses på förslag av ver

ket och vice ordföranden på förslag av MKG. 

Arbetet att genomföra utbyggnaden av det tredje och det fjärde aggre

gatet skall uppdras åt vattenfallsvcrket. Under den tid planering, projek

tering och byggande pågår skall finnas en byggnadsdclcgation som bl. a. 

skall samordna parternas önskemål beträffande anläggningens tekniska 

utformning. Yattcnfallsvcrket skall vidare svara för kraftstationens drift 

och underhåll med tillhörande inköps-, personal- och övriga förvaltnings-

18 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 100. Bilaga 15 
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frågor samt handha FKA:s allmänna administration. För samordning av 
parternas önskemål i dessa avseenden och beträffande stationens körning, 
fördelning av rörliga kostnader m. m. skall finnas en driftdelegation. 

Vid den nu aktuella utbyggnadsetappen skall markområde, vägar, 
kraftstationens anslutning till nätet, hamn och övriga för flera aggregat 
gemensamma permanenta serviceanordningar byggas ut i den utsträck

ning som bedöms ekonomiskt med hänsyn till planerna på kraftstatio
nens fortsatta utbyggnad. 

Var och en av parterna skall äga rätt till så stor andel av de båda 
aggregatens uttagbara effekt som svarar mot hans andel av aktiekapitalet. 

Anläggningskostnaderna och kostnaden för den första omgången 

bränsle skall bestridas dels med inbetalt aktiekapital, dels med lån på den 
allmänna kapitalmarknaden mot säkerhet av penninginteckningar i· 

FKA :s fasta och lösa egendom eller mot säkerheter som parterna ställer. 
Säkerhet av sistnämnda slag skall fördelas mellan parterna i förhållande 

till deras aktieinnehav. Parterna har förbundit sig att biträda beslut om 
att öka aktiekapitalet och att teckna nya aktier i proportion till aktie

innehavet i det fall aktiekapitalet behöver ökas med hänsyn till lånemöj

ligheterna. Om lån från utomstående inte kan erhållas i rätt tid eller på 
rimliga villkor är parterna enligt avtalet skyldiga att lämna lån till FKA, 

likaledes i proportion till aktieinnehavet. Sådana lån skall om inte annat 
överenskommes löpa med ränta motsvarande riksbankens officiella dis

konto ökat med två procentenheter. 
Stora Kopparbergs Bergslags AB har förhandlat och träffat överens

kommelse med vattenfallsverket om gemensam utbyggnad av S ö d er
f o r s k r a f t s t a t i o n i Dalälvcn och reglering av Hedcsundafjär
dcn. Vattendomstolen har lämnat tillstånd till utbyggnaden. Det har där
vid förutsatts att arbetena skall vara utförda före utgången av år 1978. 
Stationen får en effekt av '.W MW och ger en årsproduktion av 100 
GWh. För att stationen skall kunna färdigställas till budgetåret 1978179 

behövs begynnelseanslag redan under budgetåret 1975/76. 
Statsmakternas beslut med anledning av prop. 1975: 30 om energi

hushållning m. m. innebär bl. a. att vattenkrafttillgångar skall ·byggas 
ut för en årsproduktion av ytterligare 5 TWh fram till år 1985. Detta 
förutsätts kunna ske genom utbyggnad av ett stort antal restobjekt i 
redan exploaterade älvar. Mot denna bakgrund avser vattcnfallsverket 

att tillsammans med Skellefteå kommun och Boliden AB bygga ut 
Säd va kraftstation och utöka regleringen av Sädvajaurc i Skcl
lcfte älv. Om planerna fullföljs kommer anläggningen att byggas ut av 

Rebnis Kraft AB, i vilket verket förvaltar 52 % av aktierna. Stationen 

får ett effokttillskott av 40 MW och ger en ökad årsproduktion av 1J5 
GWh. Anläggningen avses bli färdigställd till budgetåret 1979/80. Här

för behövs begynnelseanslag under budgetåret 1976/77. 
K r a f t s t a t i o n e n N ä s . i Dalälvcn togs i drift vid sekelskiftet ' 
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Energibalanser budgetåren 1977 /78 -1983 /84 (i· TWh) 

1977 /78 1978/79 1979/80 1980/81 1981 /82 1982j83 1983/84 

Prima förbrukning enligt 
normalårsprognosen inkl. 
tillkommande prima förbrukning 
(0,5 TWh) vid exceptionella 
torrårsförhållanden 47,2 50,7 54,6 58,8 63,0 67,0 71,3 

Försäljning till andra kraftföretag 
inkl. export 2,7 3,1 2,2 1,3 2,4 2,7 2,0 

Summa förbrukning 49,9 53,8 56,8 60,1 65,4 69,7 73,3 

Krafttillgång från egna befintliga 
och beslutade vattenkraft-
anläggningar, medelår 29,2 29,6 29,7 30,1 30,2 30,2 30,2 

Krafttillgång från föreslagna 
nya vattenkraftanläggningar, 
medel år 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Krafttillgång från egna befintliga 
och beslutade värmekraftan-
läggningar vid medeltillgänglighet 

fossileldad kraft 13, 1 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 .13,5. 
kärnkraft l J,3 17,8 22,6 27,1 28,0 31,6 33,5 

Krafttillgång från föreslagna nya 
värmekraftanläggningar vid 
medel tillgänglighet 

fossileldad kraft 
kärnkraft 

Köp från andra kraftföretag 
inkl. import 5,6 5,7 5,0 4,1 4,1 5,5 5,6 

Brist enligt energikriteriet 0,1 1,7 

Effektbalanser budgetåren 1977 /78-1983/84 (i M W) 

1977/78 1978/79 1979/80 1980/81 1981/82 1982/83 1983/84 

Den prima förbrukningens 
maximal värde 8 550 9 230. 9 980 10 800 11 570 12 310 13 110 

Försäljning till andra kraftföretag 
inkl. export 193 258 200 25 300 300 150 

Summa belastning 8 743 9 488 10180 10 825 11870 12 610 13 260 

Installerad effekt i egna befintliga 
och beslutade vattenkraftanlägg-
ningar 6 107 6 867 7 333 7 779. 7 779 7 779 7 779 

Installerad effekt i föreslagna 
nya vattenkraftanläggningar 20 51 51 51 51 51 

Installerad effekt i egna befintliga 
och beslutade värmekraft-
anläggningar 

fossileldad kraft 2 468 2 468 2 468 2 468 2 468 2 468. 2 468 
kärnkraft l 580 3 165 ·4 080 4 750 4 750 4 750 5 495 

Installerad effekt i föreslagna nya 
värmekraftanläggningar 

fossileldad kraft 
kärnkraft 

Köp från andra kraftföretag 543 . 406 256 106 106 406 406 

Summa installerad effekt 10 698 12 926 14188 15 154. 15154 15 454. 16199 

Effektreserv 1 955 3 438 4 008 4 329 3 284. 2 844- 2939 
D:o i ~~ av prima förbrukningens . 

maximal värde · 22,9 37,2 40,2 40,l 28,4 23,l 22,4 
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och är utrustad med tretton aggregat. Dammen är i dåligt skick och bör 
enligt vattenfallsvcrket byggas om. Projektet redovisades i anslagsfram
ställningen för innevarande budgetår. Det har visat sig lämpligt att i 
samband med ombyggnaden av dammen ersätta de fem äldsta och 
mest nedslitna aggregaten med ett nytt aggregat. Genom en samtidig 

<fämningshöjning och förbättrad verkningsgrad ökar stationens effekt 
med lO MW och årsproduktionen med 75 GWh. Ombyggnaden avses 
bli klar till budgetåret 1979/80. Härför behövs begynnelseanslag under 
budgetåret 1976(77. 

Med de utbyggnader som vattenfallsverket nu föreslår utöver tidigare 

beslutade anläggningar erhålls energi- och effektbalanser i det statliga 
kraftsystemet enligt här redovisade sammanställningar. 

Energibalanserna visar att det är möjligt att tillgodose den förutsedda 

förbrukningen av elektrisk energi t. o. m. budgetåret 1982/83 med be
fintliga, beslutade och nu föreslagna produktionsanläggningar. TiH detta 
bidrar även vissa tillfälliga krafttillskott från andra kraftföretag inom 
landet. Bristen budgetåret 1983/84 kan enligt vattenfallsverket klaras 

med åtgärder som inte kräver begynnelseanslag under budgetåret 1976/ 

77. 
Från effektsynpunkt beräknas lcveranssäkerheten bli tillfredsställan

de under samtliga redovisade budgetår. 

Utöver här föreslagna utbyggnader redovisar vattenfallsverket följan
de beträffande pågående projektplanering. 

I anslagsframställningcn för innevarande budgetår anmälde vatten
fallsvcrket också att verkets förhandlingar med Esk i Is t u n a .. kom
mun hade lett till ett förberedande avtal om värmeleverans till kommu
nen från ett oljeeldat kraftvärmeverk, som skall ägas av verket. Enligt 
nuvarande prognos för elkonsumtionens utveckling behövs emellertid 
inte något krafttillskott före budgetåret 1983/84. Beslut att bygga ut 
kraftvärmeverket kan därför skjutas upp till en senare tidpunkt. 

Med nuvarande höga oljepriser och med hänsyn till deras förväntade 

utveckling är någon utbyggnad av fossilcldade kondcnskraftverk inte 
aktuell. För att uppnå nödvändig flexibilitet i planeringen har vatten

fallsverket emellertid förvärvat mark m. m. i N y n ä s h a m n, vilken 
är avsedd för en sådan anläggning. Köpet förutsätter bl. a. att erforderli
ga tillstånd för utbyggnad erhålls. Verkets ansökan om lokaliseringstill

stånd för en utbyggnad av fyra block om vardera 500 MW har dock 
avslagits, sedan Nynäshamns kommun och naturvårdsvcrket avstyrkt 
tillstånd att uppföra en fossileldad anläggning av denna storlek. Vatten

fallsvcrket överväger att lämna in en ny ansökan för ett modifierat pro
jekt i syfte att klarlägga möjligheterna att förlägga ett fossileldat kon

denskraftverk till Nynäshamn. 
I G ö t e b o r g pågår undersökningar om lämplig förläggningsplats 

för ett kol- eller oljeeldat kraftvärmeverk, som skall byggas gemensamt 
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av kommunen och vattcnfallsvcrket. Utredningarna bedrivs i nuvarande 
skede helt av Göteborgs Energiverk. 

S t o c k h o I m s Kr a f t g r u p p A B har avslutat den andra ut

redningsetappen beträffande projektering av ett kärnkraftvärmeverk i 
Haninge. Fortsatta studier, som kan avse bl. a. bergförläggning, kom
mer att bedrivas i den omfattning som är nödvändig för att ta fram 
behövligt underlag för statsmakternas ställningstagande till en eventuellt 
ny förläggningsplats för framtida kärnkraftblock. 

Förhandlingar med L u I e å kommun och Norrbottens Järnverk AB 
(NJA) har lett fram till en principöverenskommelse om utbyggnad av 
ett kraftvärmeverk om 110 MW i Luleå. Anläggningen avses bli fär

digställd redan till budgetåret 1980/81. Anledningen härtill är att över
skottsgas från industriprocesserna vid NJA kan tas till vara för pro

duktion av el och värme och därmed ersätta annars behövlig olja. 
Vattenfallsverket avser att omkring årsskiftet 1975-1976 inkomma med 
ett konsortialavtal för godkännande och med begäran om begynnelse
anslag. 

AB Kattstrupeforsen, i vilket staten genom vattenfallsverket äger 
55 cio av aktierna och Östersunds Elektriska AB 45 % , planerar att 

bygga ut G r a n b o f o r s en i Indalsälven. Granboforsen är det enda 
outbyggda fallet på sträckan Storsjön-havet. Anläggningen får ett effekt

tillskott av 24 MW och ger en ökad årsproduktion av 100 GWh. Vat
tcnfallsvcrket avser att inkomma med ett konsortialavtal för godkiin

nande och med begäran om begynnelseanslag efter det att pågående ut
redning rörande vattenkraftutbyggnader i norra Norrland har avslutats. 

Vattenfallsverket vill framhålla att vissa av här föreslagna och redo
visade kraftvärmeverk och vattenkraftverk eventuellt inte kommer att 
ge normal förriintning på investerat kapital ens i jämförelse med fossil
eldade kondenskraftverk. Även det förhållandet att anläggningarna fär
digställs tidigare än som behövs med hänsyn till leveranssäkerheten in
nebär ekonomiska uppoffringar för kraftstationsägaren. 

I vattenfallsverkets p ro j ek tre ser v, som skall kunna tas in i 
utbyggnadsprogrammet under löpande budgetår om det är påkallat från 
kraftförsörjningssynpunkt eller av konjunkturmässiga skäl, ingår f. n. 
två gasturbiner om tillsammans ca 150 MW och oljelagringsanläggning
ar om tillsammans 750 000 m:1• 

Med nuvarande prognos för elkonsumtionens utveckling väntas olje

eldade kraftstationer komma att utnyttjas i förhållandevis liten om
fattning under återstoden av 1970-talct. Risken för ett extremt stort be
hov av energiproduktion i sådana anläggningar bedöms vara liten. Vat

tenfallsverket anser därför att något beslut om utbyggnad av ytterligare 
lagringsutrymmen för olja inte behöver fatt~s nu. Frågan bör 'dock 

prövas varje år. 
För rationell elförsörjning mera ändamålsenliga projektreserver sak-
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nas f. n. Handläggningen av tillståndsfrågorna beträffande vattenkraft
stationerna Åsele och Stenkullafors kan eventuellt leda till att dessa 

projekt kommer att ingå i projektreserven under en del av budgetåret 

1976i77. 

Medelsförbrukning 

Vattenfallsverkets investeringsram · för budgetåret 1 9 7 5 I 7 6 

är fastställd till 1 734,5 milj. kr. Medelsbehovet beräknas nu till 1 934,5 . 

milj. kr., vilket överstiger investeringsramcn med 200 milj. kr. Större 

delen av det ökade mcdelsbehovct beror på löne- och prisstegringar. 

För budgetår c.t 1976I7 7 har vattenfallsverket beräknat .ett. 

medels behov av 2 036. milj. kr. Fördelningen på olika typer av investe

ringsobjekt framgår av följande sammanställning, som också utvisar 

den verkliga medelsförbrukningen och det beräknade medelsbchovet 

för resp. budgetåren 1974/75 och 1975/76 (i milj. kr.). 

Verklig medels- Beräknad medels-
förbrukning förbrukning 

1974/75 1975/76 1976/77 

Vatten kraftanläggningar·;: 342,7· 363,4 432,7 
Värmckraftanläggningar 871,2 ·903,9 875,8 
Kärnbränsle 123,0 128,0 
Distributionsanläggningar 385; l 471,3 526.4 
Övriga ändamål 15,6 63,0 73,0 

1 614,6 1.924,6 2 035,9 

Kanalanläggningar 23,9 9,9 0,1 

•. 638,5 1934;5 2 036,0 

För v a t t en kr a f t an I ä g g ni n g ar föreslår vattcnfallsverkct. 
följande investeringsprogram (i 1 000-tal kr.). 

Summa Faktiskt ut- Beräknad medelsför-
anslags- gift t. o. m. brukning 
behov 1975-06-30. 

1975/76 1976/77 

I. Företag påbörjade före 1975-07-01 
Ritsems kraftstation med Sitasjaure 

18s 700 reglering 403 000 83 800 94 700 
Torpshammars kraftstation, aggregat 2, 

jämte utökad korttidsreglering 25 000 17 200 6 .800 900 
Randi kraftstation med Randijaure 

reglering 157 000 77 500 61100 13 200 
Juktans pumpkraftstation 365 000 93 000 83 100 126 300 
Harsprångets kraftståtion, aggregat 

4 och 5 305 000 18 900 48 100 63 600 
Åsele kraftstation 107 000 7000 7 200 19 600 
Stenkullafors kraftstation 144 000 I .600 8 600 25 000 
Kapitaltillskott för ersäitningskraft m. m. -1 000 - 900 
Anläggningsmedel till regleringsföretag 7 900 7100 
Efterarbeten och skaderegleringar för 

idrifttagna vattenkraftanläggningar 28 300 7 300 

333 900 356 800 
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Summa 
anslags
behov 

Faktiskt ut- Beräknad medelsför-

IL Företag som påbörjas 1975_/76 
Ligga kraftstation, aggregat 3 
Porjus kraftstation, aggregat 12 
Näs kraftstation, ombyggnad . 
Kapitaltillskott till Söderfors Kraft AB 

111. Företag avsedda att påbö_1jas 1976/77 
Kapitaltillskott till Rebnis Kraft AB 

(Säd va) 

160 000 
127 000 
60 000 . 

! ' 

gift t, o. 111. 

1975-05-30 
brukning 

1975/76 

1 000 
14 300 
4900 
9 300 

29 500 

363 400 

Redogörelse för R i t s c m s k r a f t s t a t i o n • m e d s· i t a s j a u r e 
r c g l c ring har lämnats i prop.' 1971: 1 (bil. 15 s. 14 7) och i ··prop. 

1972: 1 (bil. 15 s. 113). Anläggningskostnadcn, som tidigare har angetts 

till 333 milj. ~r., beräknas nu bli 403 milj. kr. Färdigställandet av an- · 
läggningen har senarelagts riågra månader och stationen ·planeras ·nu 

bli tagen i drift kring årsskiftet 1977-1978. Redogörelse för utbygg
nad av Torps ha m mars kraftstation med ett a n dra 
a g g r e g a t j ä m t e u t ö k a d ko r t tid s. r- e g I c r i n g har läm

nats i prop. 1972: 1 (bil. ] 5 s. 114). Anläggningskostnaden beräknas 
oförändrat till 25 milj. kr.· Redogöl·else för Rand i kraftstation 
med Randijaure reglcri'ng har lämnats i ·'prop. 1973:1 

(bil. 15 s. 125). Anläggningskostnaden, som tidigare har angetts till 
107 milj. kr., beräknas nu bli 157 milj. kr. Redogörelse för Ju k ta n s 
pumpkraftstation har lämnats i prop. 1973: r (bil. 15 s. 125). 

Anläggningskostnaden, som tidigare har angetts till 285 milj. kr.; be
räknas nu bli 365 milj. kr. Färdigställandet av anlägningen liar senare
lagts några månader och stationen planeras nu· bli delvis tagen i drift 
omkring årsskiftet 1977-1978 och i full omfattning våren 1978. Re
dogörelse för utbyggnad av H a r s p r å n g e t s kr af t s t a t i o n med . 
ett f j ä r d e och ett fem t e ag g r e g a: t har lärrinats : i prop. 
1974: 1 (bil. 15 s. 192) och i prop. 1975: 30 (bil. 1 s. 508). Den sain
manlagda anläggningskostnaderi, som tidigare har angetts till 242: milj. 

kr., beräknas nu bli 305 milj. kr. Idrifttagningen av det fjärde aggrega

tet har senarelagts fem månader och planeras nu bli taget i drift under 

år 1978. Det femte aggregatet planeras bli taget i drift urider år 1979. 
Redogörelse för A s e I e k r a f t s t a t i o n har lärrinats i prop. 
1974: 1 (bil. 15 s. 192). Anläggningskostnaderna, som tidigare har an

getts till 78 milj. kr., beräknas nu bli ·107 milj. kr. Redogörelse fÖr 
Stenkullafors kraftstation har iämnats i prop. 1974: l 
(bil. 15 s. 192). Anläggningskostnaden, som tidigare har angetts till 

1976/77 

5 900 
28 900 
16 100 
22 000 

72 900 

·3 000 

.3 000 

.432 700 
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120 milj. kr., beräknas nu bli 144 milj. kr. Färdigställandet av de båda 
sistnämnda kraftstationerna bedöms enligt vattenfallsverkct bli två år 
försenat beroende på att tillståndsfrågan ännu inte är avklarad. Sta
tionerna planeras nu bli tagna i drift resp. åren 1979 och 1980. Kap i

t a I t i 11 s k o t t f ö r e r s ä t t n i n g s k r a f t m. m. avser återbe
talning av tidigare lämnade delägarlån till AB Grytforsen, Bastuscls 
Kraft AB, Rebnis Kraft AB och AB Umeforsen efter avdrag för del
ägarlån till Bcrgeforscns Kraft AB och AB Kattstrupeforsen för fi

nansiering av kvarstående regleringskostnader och mindre komplettc

ringsåtgärder. A n l ä g g n i n g s m e d e l t i 11 r e g l e r i n g s f ö r e

t a g avser medel - huvudsakligen skadeersättningar - för anlägg
ningar som har tagits i drift inom Dalälvens, Indalsälvens, Ångerman

älvens, Umeälvens och Skellefteälvens flodområden. Härutöver be
hövs medel för eri. utökad reglering av Sädvajaure i Skellefte~ilven. 

E f t e r a r b e t e n o c h s k a d e r e g 1 c r i n g ar f ö r i d r i f t t a g

n a v a t t e n k r a f t a n 1 ä g g n in g a r avser huvudsakligen kvar
stående skadereglcringar. Redogörelse för utbyggnad av L ig g a 

k r a f t s t a t i o n med ett t r e d j e a g g r c g a t har lämnats i prop. 
1975: 30 (bil. l s. 508). Anläggningskostnadcn, som tidigare har an
getts till 111 milj. kr., beräknas nu bli 160 milj. kr. Aggregatet planeras 

bli taget i drift under år 1980. Redogörelse för utbyggnad av Por ju s 
kr a f t s t a t i o n med ett t o I f t e ag g r e g a t har lämnats i prop. 
1975: 30 (bil. 1 s. 508). Anläggningskostnadcn, som tidigare har angetts 
till 104 milj. kr., beräknas nu bli 127 milj. kr. Färdigställandet av ag
gregatet har senarelagts elva månader. Arbetena avses· bli påbörjade i 
början av år 1976 och aggregatet planeras bli taget i drift under år 
1980. Redogörelse för ombyggnad av Näs kraftstation 
har lämnats i prop. 1975176:25 (s. 84). De egentliga byggnadsarbetena 
avses bli påbörjade sommaren 1976. Ett nytt aggregat planeras bli taget 
i drift i slutet av år 1978. Redogörelse för Söder fors K r af t AB, 
som vattenfallsvcrket avser att bilda tillsammans med Stora Koppar
bergs Bergslags AB för gemensamt tillgodogörande av vattenkraften i 

Hedesundafjärdens utlopp vid Söderfors i Dalälven, har lämnats i prop . 

.I 975/76: 25 (s. 86). Medelsbehovet avser kapitaltillskott till bolaget. 
Arbetena beräknas bli påbörjade under innevarande budgetår och sta

tionen planeras bli tagen i drift i slutet av år 1978. Redogörelse för 
R e b n i s K r a f t A B, som verket har bildat tillsammans med Skel

lefteå kommun och Boliden AB för utbyggnad och drift av Rebnis 
kraftstation i Skellefteälven, har lämnats i prop. 1971: 145 (s. 49). Bo
laget avser att fortsätta sin utbyggnadsverksamhet i övre Skellefteälven 

genom uppförande av S ä d v a k r a f t s t a t i o n. Redogörelse här
för har lämnats i det föregående. Arbetena avses bli påbörjade under 

budgetåret 1976/77 och stationen planeras bli tagen i drift under år 

1979. 
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För v ärm ek r a f t an I ägg n i n g a r · föreslår vattenfallsverkct 

följande investcringsprogram (i 1 000-tal kr.).' 

Summa 
anslags
behov 

Faktisk ut- Beräknad medeISför
gift t. o. m. ·brukning 
1975-06-30 ---------

1975/76 

I. Före/ag påbörjade före 1975-07-01·· 
Ringhals kraftstation: 
Block 1 och 2 I 650 000 1 588 700 57 100 
Block 3 .I 450000 778 600 385 200 
Block 4 I 350 000 199 200 179 900 

Gasturbiner: 
Hallstavik, block 3 och 4 64 000 59 400 4600 
Gunnarsbo, block 1. och 2 52000 47 700 4 300 
Lahall, block 3 och 4 70 000 59 700 JO 300 
Stallbacka, block l och 2 89 000 67 000 22 000 

Kapitaltillskott till: 
Forsmarks Kraftgrupp A"!J, block I och 2 218 000 
Fyriskraft AB 400 
AB Kärnkraftutbildning 100 

Efterarbeten för idrifttagna värme-
kraftanläggningar 2000 

883 900 
Il. Företag som påbörjas 1975/76 

Kapitaltillskott till: 
Forsmarks Kraftgrupp AB, block 3 20000 

20 000 

903 900 

Redogörelse för utbyggnad av de t v å f ö r s t a b 1 o c k e n 
Ringhals kraftstation har lämnats i prop. 1968: 1 (bil. 9 s. 

131), prop. 1968: 155 (s. 26) och ·i prop. 1969: 1 (bil. 15 s. 91). An
Jäggningskostnaden, som tidigare har angetts till 1 593 milj. kr., beräk
nas nu bli 1 650 milj. kr. Av den totala kostnadsökningen är ca 30 milj: 
kr. hänförliga till åtgärder på renshusanläggningen, vilka har föran
letts av oförutsedda problem med tång och maneter samt av nya sä
kerhetskrav. Återstående kostnadsökningar : har orsakats av mindre 

kompletteringar och modifieringar på reaktor- och turbinanläggning. 
Block 2 har tagits i kommersiell drift. Block 1 planeras bli taget i kom

mersiell drift hösten 1975. Förseningen beror. på problem med turbi
nerna. Redogörelse för utbyggnad av R i n g h a 1 s kr a f t n a t i o n 

med ett tre d j e b 1 o c k har lämnats i prop. 1972: l.(bil.)5" s. 117). 

Anläggningskostnadcn, som tidigare har angetts till 1 346 milj. kr., be
räknas nu bli l 450 milj. kr. Redogörelse för utbyggnad av Ring ha 1 s 

kraftstation med ett fjärde b I ock har lämnats i prop. 1973: 
l (bil. 15 s. 129). Anläggningskostnaden, som tidigare har angetts till 

l 189 milj. kr., beräknas nu bli l 350 milj. kr. Vattenfallsverket har pla-

1976/77 

4200 
138 200 
361 500 

303 000 
-100 

3 000 

809 800 

66000 

66000 

. 875 800 
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ner på att i närheten av Ringhals kraftstation uppföra en ba<:Janläggning . 
med simhall, vilken vid placering i Buaområdet skulle' komma att_ be, 

tjäna en befolkning av uppskattningsvis 5 000 personer. Re~ogörelse för 
utbyggnad av gasturbinantä:ggningen i Hallstavik med 
ett tredje och ett f j ·är d c bl9tk har lämnats i prop. 1973: 1 (bil. 15 .. . . ··- .... - .· . 
s. 129). Anläggningskostnaden, som tidigare har angetts till 66 milj. kr., 
beräknas rni bli 64- milj. kr. Blocken har 'tagits i drift. Redogörelse för. 

utbyggnad av g as t u r b i n a n 1 äg g n in g en i G u n n ars b o 
med tv i\:_ b 1 ock _ha~ läm.na-ts i prop.' 1972:· :1 (bil. 15 s. 116). An

läggningskostnaden beräknas oförändrat till 52 milj. kr. Provdriftcn av 

blocken har planerats vara avslutad sommaren 1975. Redogörelse för 

utbyggnad av gasturbina'nläggningen i Lahall med ett· 

t r cd je och ett n lir de ,p 10 c k har lämnats i prop. 1973: 1 (bil. 
15 s. 139). Anläggningskostnaden, som tidigare har angetts till 7i milj. 

kr., beräknas nu bli 70 milj. kr. Blocken har tagits i drift. Redogörelse 
för utbyg~nad av ganurbinanläggningen· i s'ta1h,Jckå 
med två b I ock har lämnats i prop. 1973: 1 (bil. 15 s. 130). An
läggningskostnaden, som tidigare har angetts till 87 milj .. kr., beräknas 

nu bli' 89 inilj. kr. Blocken har planerats vara i drift hösten 1975. Redo- · 
görelse för Fors m.·a r k s Kraftgrupp AB, som vattenfalls
verket har bildat tillsammans med Mellansvensk Kraftgrupp AB· för . 

uppförande och drift l!-V två kärnkraftblock i Forsmarl:;:, har lämnats 

i prop. 1971: 145 :(s.· ~J) och i prop. 1973: 1 (bil. 15 s. 137). Utbygg
naden, .,finansieras till :viss del med. lån på den allmänna kapitalmark
naden. Härutöver behövs lån från delägarna. Redogörelse för F yr i s-· 
k r af t AB, som verket har bildat tillsammans med Uppsala kom
mun för uppförande och .di"ift av· ett kraftvärmeverk i Uppsala; J.:iar · 
lämnats i prop. 1970:.105 (s. 35); Anläggningen har tagits i drift; Bo"· 
Jaget väntas under budgetåret 1976/77 återbetala .viss •del· av tidigare 
erhållna lån från delägarna. Redogörelse för AB _K.ä r. n kraft u t-
b i 1 d ni n g, som verket har bildat tillsammans ·med Sydsvenska·Kraft 
AD och Oskarshamnsvcrkets Kraftgrupp .~B för ·utbildning och trä- · 
ning av driftpersonal för kärnkraftstationer, harclämnats i prop. ·1972: 

85 (s. 55). Verksamheten bedrivs .vid' en simulatorariläggning -i, Studs-. 

vik. Medelsbehovet under budgetåret 1975176 ·avser verkets~ andel ·av 

behövliga lån från delägarna för finansiering ~v anläggningen.' E f te r-
ar beten för id r.if t tagna ·.värme l:c r af ta n läggningar ... 

avser färdigställda gasturbiner och Man'ikens ki"aftstatioll'. 

Forsmarks Kraftgrupp· AB" bygger .. f.n: två kärnkraft-• 
block om 900 MW vardera i Forsmark. Stationen avses bli utökad .med . · ·. 

ytterligare två block. Den fortsatta utbyggn~den förutsätts ske i Fors
marksbolagets regi med oförändrai:\. andel.för.staten, dvs. 74;5 %. Kon
cession för det tredje blocket väntas· under innevarande budgetår; Bloc-

ket får en effekt av samma storlek som de två första; Utöver lån på 
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den allmänna kapitalmarknaden . behövs kapitaltiJlskott från delägarna 

för förskottslikvider och .byggnadsarbeten. De seriare. avses_~bli påbör

jade under budgetåret 1976/77. Blocket planeras bli taget i drift under 

budgetåret 1982/83. 
Medelsbehovet för inköp av kärn b r än s I e - 128 milj. kr. '-'

avser en första omgång bränsle till ·block 3 och 4 i Riri.ghals kraftsta- · 

tion, betalning för tillverkning av bränsleelement till block .3 och betal

ning för natururan till block 4. 
Vattcnfallsverket har lämnat en särskild redogörelse för investeringar 

avseende d i st r i b u t i o n s a n l ä g g ni n g a r och därmed sammanc 

Stam- och primiirnät 
Anslutning av Porjus, aggregat. 12 .. 
Anslutning av Harsprånget, aggregat 4 . · . 
Förstärkning av överföringen Lule älv·..:..Angcr-

manälven · 
220 kV ledning och ställverk fÖr anslutning .av 

transformatorer i Söderhamn · 
Anslutning av Forsmark, block 2, 'samt 80Ö k V 

ledning Forsmark-Märsta , . 
Anslutning av Oskarshamn, block 3 
400 k V ledning Skogssäter -norska gränsen 
Ospecificerade stam- och primärnät 

Regionala niit 
130 kV ledning Rebnis-Sädva 
Ny 130 kV ledning Vargfors-Rengärd 
Utbyte av 130/40 kV transformator. i Tärendö 
Ny 40 k V ledning Gejmån - Västansjö- Björkfors 
Ny 130 kV ledning Stornorrfors-Gideåbacka 
Ny 220/20 kV transformatorstation vid Forssjön 
Areaförstärkning av 70 kY ledning Håtuna-

Enköping 
Förstärkning av transformering i Ensfa 
Ny 130/40 kV transformatorstation i Hovsta 

(Örebro) · ' 
Ombyggnad av 130 kV ställverk i Mjölby· 
Ny 130/20 kV transformatorstation i Sjövik 

(Bo rens berg) 
Ny 130 kV ledning Svenäcker-Ramseröd 

(Uddevalla) . 
Ny 130/40 kV transformatorsfation i Skillingaryd 
Areaförstärkning av 130 kV ledningen Lärje-'- · 

Sörred - Repeshäll . . 
Sektionering av 130 kV ställverket i Lärje 
Nytt 130 kV kopplingsställverk i Stöpen (Skövde) 
Installation av en andra 130/40 kV transformator 

i Korsbcrga 
Utbyggnad av 130 kV ställverket i Ringhals 
Ospecificerade regionala nät 

Lokala nät 
Ospecificerade lokala nät 

Totalkost-
. nad (1000~ 
tal kr.) be-
räknad 1975. 

7'100 
; 2. 8qo 

·118000-

3 100 
I 

106 500 

·:49 000 1 

:·iggg 
2 500 
2 500 
8 800 
4.600 

2 800 
.2 800 

3 400 
3 400 

2100 

2 100 
5 000 

4400 
4 300 
4200 

3 100 
2 500 

,. 

Beräknad.· 
utgift 
(I 000-tal 
kr.) 1976/77 . 

1 400 
1 200 

· •1r100. 

200 

. '1100. 
I iÖO 

16'800 
13 400 

.. 
100 
200 

I 300 
1 800 
. 400 

100 

400 
~400 

I 100 
100 

600 

1 800 
800 

l 800 
3 300 
1 200 

500 
2000 

21 800 

40000 . 

.116~0.0 I 

.. 

:l, ·.· .. · 

. ,. '. 

, 
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hängande arbeten. Medelsbehovet beräknas till 526,4 milj. kr., varav 
45 milj. kr. för driftövervakningsanläggningar, - redogörelse härför 
bar lämnats i prop. 1973: 1 (bil. 15 s. 143) och i prop. 1975: 30 (bil. 

1 s. 512) - 292,6 milj. kr. för stamnätsanläggningar, 138,8 milj. kr. 
för regionala nät och 50 milj. kr. för lokala nät. Av det totala medels
behovet hänför sig 410,4 milj. kr. till påbörjade och tidigare redovisade 
arbeten. Medclsbehovet för tidigare ej redovisade men nu föreslagna 

arbeten framgår av sammanställningen. 
I anslagsframställningen för innevarande budgetår redovisade vatten

fallsverket motiv för införande av 800 kV systemspänning och ett hand

lingsprogram som skulle göra det möjligt att bygga ut ett 800 kV sy

stem Forsmark-Stockholm-Södermanland-Oskarshamn under första 
hälften av 1980-talet. Något beslut i frågan skulle inte behöva fattas 

förrän våren 1975 och anslag skulle inte behövas förrän under budget

året 1976/77. 
Vattenfallsverket och övriga kraftföretag i Stamlinjenämnden har 

gemensamt kommit till uppfattningen att den ledning Forsinark-Stock

holmsområdet som kommer att behövas i samband med idrifttagningen 

av block 2 i Forsmarks kraftstation bör utföras för 800 kV. Den bör 
emellertid t. v. drivas med 400 kV och därför anslutas i 400 kV ställverk. 
Detta ställningstagande grundar sig på bedömningen att överföringsbe

hovet på sträckan Forsmark-Stockholm kommer att öka även i senare 

etapper av Forsmarksstationens utbyggnad. Situationen beträffande öv
riga delar av ett eventuellt framtida 800 kV system är däremot oklar, ef
tersom statsmakternas energipolitiska beslut inte har gett något långsik
tigt planeringsunderlag. Verket undersöker f. n. vilka konsekvenser detta 
kan få för den fortsatta utbyggnaden av anläggningar för 800 kV. Bl. a. 
måste anslutningssättet för block 3 i Oskarshamn omprövas. 

Medelsbehovct för kana 1an1 ägg ni n g ar - 0,1 milj. kr. -
avser kostnader för fördjupning av Trollhätte kanal. Redogörelse här
fÖr har lämnats i prop. 1971: 126. Kostnaderna, som tidigare har an
getts till 68 milj. kr., beräknas nu bli 72 milj. kr. Endast mindre kom

pletteringar återstår att göra. Kanalen är därefter helt klar för trafik 

med fartyg med 5,3 m djupgående. 
Medelsbehovet för övriga ä n dam å 1 har vattenfallsverket. 

beräknat till sammanlagt 73 milj. kr., varav 26 milj. kr. för diverse 
kompletteringar av produktionsanläggningar, - bl. a. kvalitetsförbätt

rande åtgärder i Stenungsunds kraftstation, uppförande av kontor och 
kemilaboratorium i Stenungsund, oljelager i Norrköping, åtgärder inom 
Olidanstationen och i Trollhättekanal - 7 milj. kr. för inköp av bl. a. 
fastigheter och fallrätter för kommande vattenkraftutbyggnader samt 
40 milj. kr. för förvärv och finansiering av företag, vilkas verksamhet 

avser distribution av elektrisk energi. 
Vattenfallsverket anmäler också behov av en ökad rör I i g kr ed i t 
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för finansieringen av rörelsetillgångar. Till verkets rörelsetillgångar hör 
likvida medel, kundfordringar, lager av kärnbränsle, olja och övrigt 
material samt inventarier inkl. maskiner för drift- och anläggnings
vcrksamhet. 

Vattenfallsverket söker finansiera kundfordringar och behov av lik
vida medel med kortfristiga skulder och genom balansering av över
skottsmedel. Lager av kärnbränsle som avser den första omgången 

briinsle till ett kärnkraftblock anskaffas med medel som anvisas från 

detta investeringsanslag. Ersättningsbränsle finansieras med medel som 
frigörs vid kraftproduktion. För anskaffning av övriga rörelsetillgångar 
disponerar verket dels äldre investeringsanslag av sammanlagt 93,4 milj. 
kr., dels en rörlig kredit som under budgetåret 1975176 uppgår till 420 

milj. kr. Viss del av lagret finansieras genom lagerreserver. 
Kapitalbehovet för och finansieringen av vattenfallsverkets rörelse

tillgångar den 30 juni resp. budgetåren 1974175, 1975176 och 1976177 
enligt verkets senaste beräkningar framgår av följande sammanställning 
(i milj. kr.). 

1974/75 1975/76 1976/77 
Utfall Prognos Prognos 

Kundfordringar och 
likvida medel 489 535 625 

Lager, olja 251 230 260 
Lager, kärnbränsle 306 416 526 
Lager, övrigt 63 1 JO 130 
Maskiner och inventarier 193 250 280 

Summa kapitalbehov 1302 1541 1 821 

Kortfristiga skulder 280 265 320 
Balanserat överskott 217 270 305 
Lagerreserv 82 82 82 
Rörlig kredit 340 418 480 
Anslag, kärnbränsle 290 413 541 
Anslag, inventarier och 

material 93 93 93 
Summa finansiering 1302 1541 1821 

Till sammanställningen lämnar vattenfallsverket följande kommentar. 
Med den rörliga kredit som vattenfallsverket f. n. disponerar finns 

under innevarande budgetår inte någon tillfredsställande finansierings

marginal för täckning av tillfälligt uppkommande medclsbehov. Verket 

har därför begärt att den rörliga krediten skall ökas med 30 milj. kr. till 
sammanlagt 450 milj. kr. under budgetåret 1975176. 

Vattenfallsverket räknar med en större lagervolym av såväl tung som 
lätt eldningsolja. Priserna på kärnbränsle - det gäller såväl natururan 

som anrikningstjänster och tillverkning av bränsleelement - har stigit 

kraftigt, vilket återspeglas i det ökade medelsbehovet för kärnbränsle
lager. Det ökade lagret av övrigt material avser bl. a. driftrescrvmatcrial 
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för kärnkraftstationer. Den större kapitalbindningen i maskiner och ill
ventarier beror dels på kraftigt höjda priser, dels på ersättnings- och nye 
anskaffningar av maskiner och inventarier för i första hand anläggnings
verksamheten. 

Härutöver bör som-redan har framhållits finnas en finansieringsmar
ginal för täckning av tillfälligt uppkommande medelsbehov. Lagring av 
olja under senhöst och vinter kan med nuvarande priser temporärt kräva 
30 a 35 milj. kr. mer än vid budgetårsskiftena. För anskaffning av cr

sättningsbränsle till kärnkraftverken. kan den rörliga krediten tillfälligt 

behöva belastas med ca 30 milj. kr. innån motsvarande medel har fri

gjorts genom kraftprodtiktion. Till följd av att de .kortfristiga skulderna 
tidvis är låga kan rörlig kredit också behöva utnyttjas med· upp till 50 

milj. kr. för finansiering av kundfordringar. Vattenfallsverket anser med 
hänvisning härtill att den rörliga krediten bör ökas till saminanlagt 520 

milj. kr. under budgetåret 1976177. ' · 

Därest vattenfallsverkcts stadigvarande behov. av kapital för iriventa
rier, material m. m. i överensstämmelse med budgetutredningens förslag 

skall täckas med medel från investeringsanslaget Kraftstationer m. m., 
ökar verkets anslagsbehov för budgetåret 1976/77 med ca 300 milj. kr. 

Den rörliga krediten kan i så fall räknas . ner ~ed motsvarande be
lopp. 

Vattenfallsverket får f. n. teckna borgen för lån till distributions

bolag, i vilka verket förvaltar statens aktier, intill sammanlagt 70 milj. 
kr. Den 30 juni 1975 var 58 735 000 kr. härav utnyttjade. Under inne
varande budgetår beräknas tillkomma borgensåtaganden för 14,2 milj. 
kr. Det angivna beloppet baserar sig på prognoser över behovet av nytt 
kapital inom redan etablerade distributionsbolag. Förhandling

1

ar och dis
kussioner om bildande eller förvärv av nya distributionsenhetcr pågår 
på skilda håll, vilket kan komma att kräva ytterligare borgensåtaganden. 
Med hänsyn härtill bör borgensramen inte sättas för snävt. Verket före
slår att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att fr. o. m. bud
getåret 1975/76 medge verket att teckna borgen för lån som distribu

tionsbolagen tar upp på den allmänna kapitalmarknaden intill samman

lagt 90 milj. kr. Verket vill i sammanhanget peka på att upplåning och 

borgen i något fall kan komma att avse lån i utländsk valuta. 

Remissyttranden 

Statens industriverk delar vattenfallsverkets uppfattning att utveck

lingen under de senaste budgetåren inte medger. någon.· säker prognos för 
den framtida elförsörjningen. Dett~ ställer krav på· ett flexibelt kraft
system. De effekt- och energibalanser som vattenfallsverket har redovi

sat ger enligt industriverket behövlig flexibilitet. Verket har inte något 
att erinra mot prognosen för elkonsumtionen inom vattcnfallsverkets 

eget distributionsområde. 
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I likhet med vattcnfallsvcrkct anser industriverket att det ·med de be

gränsningar som gäller f. n. kan visa sig svårt att till år 1985 bygga ut 

vattenkraft för produktion av ytterligare· 5 TWh per år. Industrivcr- ;. 

ket är också enigt med vattenfallsverket om att det krävs speciella insat~. 
ser för att det uppställda' målet beträffande utbyggnad av industriella 

mottrycksanläggningar och kraftvärmeverk skall kunna tippnås. Ver-

ket kommer senare att iämna förslåg till åtgärder. Enligt ·verkets me-
ning finns det värmcundcrlag som behövs för utbyggnaden.· 

Vad gäller årsproduktionen av el i kraftvärmeverk är målet att denna 
skall öka med 6,5 TWh fram till· år 1985; Härav ·torde drygt 3 TWh:. : 

falla inom vattenfallsverkets distributionsomrade. De utbyggnader av 
kraftvärmeverk som va:ttenfallsverket har redovisat i sin aiislagsfrain

ställning t. o. m. budgetåret J 982/83 ger 'knappt 1 TWh. Det kan, fram~ 
håller industriverket, bli svårt att realisera den återstående utbyggnaden 
fram till år 1985. " .. 

Industriverket ansluter sig· till vattenfallsverkets uppfattning att "eldi~ 
stributionen om möjligt bör organiseras i' regionala 'enheter o:mfattande ' 

såväl tätbygd som glesbygd. Det är viktigt att det allmäima och kommu·

nerna får ett starkt inflytande i dessa: eriheter. 

Riksrevisionsverkct -har inte' funnit anledning att ifrågasätta vatte~~! 
fallsverkets beräkning av behovet av rörelsemedel. Riksrevisionsverket 

erinrar om sin tidigare framförda synpunkt att vattenfallsverkcts· stadig" 

varande behov av maskiner; inventarier och. lage~ bör firiansie~as med 

anslagsmedel. 

Föredraganden 

Statens vattenfallsvcrk svarade för ca· 47 % av de. totala eilevera11scrna · · 

i landet under budgetåret 1974/75. Verkets fasta fovcrånser inkl. över

föringsförlustcr ökade jämfört med föregående budgetår från 36,8 TWhl 

till 39,3 TWh eller med 6,9 % mcit 6,8 % i.mder budgetåret 1973/74 och 

8,4 % under budgetåret 1972173. Tillfälliga lev~ral1ser -in kl. tillfällig· 

export uppgick till 2,2 TWh. 
Av de sammanlagt 41,5 TWh" som vat.tcnfalls~e~ket således Je~ererade 

under budgetåret 1974/7S"producerades 30,9 TWh eller 74,5 "c,'.f i verkets 

egna vatten kraftanläggningar. För försfa gtmgen ingick även 'kärnkraft 

i verkets produktion. K1irnkraftverket i Ringhals producerade under budc 

getåret 1974175 2 TWh, vilket ~varar mot 4,8 % ~v verkets totala leve

ranser detta budgetår. Produktionen av övrig värri1ekraft i verkets fossil- · 

eldade anläggningar kunde härigenori1 minsk~s med· 30 % jämfört 

med budgetåret 1973/74 och. uppgick till 2,7 TWh (6;5 % ). Från de ~or
diska grannländerna importerades 3,7 TWh (8,9 lJ·o) och återstoden -

2,2 TWh (5,3 %) - köptes från andra kraftföretag inom landet. 

1 1 TWh (terawattimme) ,,,;, 1 000 milj. kil~w~itimmar 
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Enligt vattenfallsverkct är det f. n. mycket svårt att förutsliga hur el

konsumtionen kommer all utveckla sig i fortsättningen. Det beror bl. a. 

på vilken effekt planerade cnergipolitis}rn åtgärder kommer att få och 

på hur snabbt de kan påverka elk_onsumtionen. Effekten av aktuella taxe

höjningar och höjningen av elskatten är också osäker. Verket anser 

emellertid t.v. att den årliga ökning av elkonsumtionen med 6 % som 

har angetts i prop. 1975: 30 om energihushållning m. m. bör vara en rim

lig prognos för tiden fram till 1985. 

Mot denna bakgrund har vattenfallsverket sett. över sin långsiktiga 

p ro gno s för belastningsutvecklingen - . ko_nsumtion inkl. över

föringsförluster - inom v_erkets distributionsområde. Prognosen har 

skrivits fram till år 1985 och grundar sig vad gäller de allmänna förut

sättningarna på material från bl. a. Centrala Driftledningen (CDL) och 

energiprognosutredningen (I 1972: 03). 

Prognosen avser som vanligt avsättningen av elektrisk energi vid nor

mal tillgång på vattenkraft och utgår från att vattenfallsverket kommer 

att svara för inemot hälften av elleveranserna i landet. 

Konsumtionen av elektrisk energi inom vattenfallsverkets distr:ibutions

område beräknas enligt den nya prognosen inkl. överföringsförluster bli 

56,I TWh år 1980 och 77,3 TWh år 1985. Detta svarar mot en årlig be

lastningsökning med i genomsnitt 7 % m:ider perioden 1973-1985. Ver

ket räknar således med en snabbare konsumtionsutveckling än som har 

angetts för hela landet. Förklaringen till detta är enligt verket den ut

byggnad av energikrävande industri som verket förutser inom sitt distri

butionsområde. I jiimförelse med förra årets prognos har i den nya 
prognosen bclastningsnivån år 1983 sänkts med 6, 1 TWh. Sänkningen 

beror i första hand på att bostadsprogrammen och den kommunala 

investeringsverksamheten har skurits ner. Vidare har. enligt vattenfalls

verket elenergin förlorat en del av siil konkurrensförmåga gentemot ol

jan till följd av de senaste höjningarna av eltariffer och energiskatter. 

Statens industriverk, vars energibyrå har tagit över den numera avslu

tade cnergiprognosutredningens uppgifter, har som jag tidigare nämnt 

gjort en studie över cnergiförsörjningen i Sverige åren 1975-1980. Stu

dien ingår som bilaga i betänkandet (SOU.1975: 89) Långtidsutredning

en 1975 och baserar sig på de bedömningar beträffande utvecklingen 

inom andra samhällssektorer som utredningen har samlat in. Med reser

vation för den osäkerhet som fortfarande råder i fråga om effekterna av 

inträffade prishöjningar och vidtagna åtgärder i syfte att begränsa ener

gikonsumtionen räknar industriverket med en elförbrukning år 1980 inkl. 

överföringsförluster och kraftproduktionsanläggningarnas egenförbruk

ning av högst ca 114 TWh. Verkets prognos ger inte anledning att 

ifrågasätta de riktlinjer som har angetts i prop. 1975: 30 om energihus

hållning m. m. 

Industriverket har också yttrat sig över vattenfallsverkets anslagsfram-
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ställning. Industriverket har därvid inte haft något att erinra mot progno
sen för elkonsumtionen inom vattenfallsverkcts distributionsområde. Mot 
den bakgrund som jag här har lämnat anser även jag att vattenfalls
verkets antaganden beträffande befastningsutvccklingcn under den när
maste tioårsperioden kan godtas och läggas till grund för bedömningen 
av verkets utbyggnadsprogram. 

Vattenfallsverket har redovisat energi - och effekt bala n
s er för det statliga kraftsystemet under perioden 1977178-1983/84. 
Dessa utvisar produktion och maskinkapacitet i befintliga och beslu
tade anläggningar och därutöver produktion och maskinkapacitet i så
dana tillkommande anläggningar som kräver begynnelseanslag under 
innevarande eller nästa budgetår. De nya anläggningar som verket har 
föreslagit i sin anslagsframställning för budgetåret 1976177 är vatten
kraftstationerna Näs och Söderfors i Dalälven samt Sädva i Skellcfte
älven. Stationerna väntas tillsammans ge verket ett effekttillskott av 
51 MW1 och en ökad energiproduktion av ca 0,2 TWh. Riksdagen 

har tidigare tagit ställning till utbyggnaderna i Näs och Söderfors 
(prop. 1975176: 25 s. 84 och 86, NU 1975/76: 18, rskr 1975176: 135). 

Med det utbyggnadsprogram som vattenfallsverket t. v. har föreslagit 
kan såvitt gäller energibalanserna elförbrukningen täckas även under 
onormala produktionsförhållanden t. o. m. budgetåret 1982/83. Den brist 
- beräknad till 1,7 TWh - som under ogynnsamma omständigheter 
kan uppstå under budgetåret 1983/84 kan enligt verket undanröjas genom 

åtgärder som inte kräver begynnelseanslag redan under nästa budgetår. 
Effektbalanserna anser vattenfallsverket vara tillfredsställande under 

samtliga redovisade budgetår. 

Jag går nu över till att redovisa mina ställningstaganden till vattenfalls
verkets ut b y g g n a d s p ro g r a m, m c d e I s b c h o v m. m. under 
nästa budgetår. 

För innevarande budgetår har från investeringsanslaget Kraftstationer 
m. m. anvisats 1 937,5 milj. kr., varav 190 milj. kr. på tilläggsbudget 
(prop. 1975/76: 25 bil. 11, NU 1975/76: 18, rskr 1975/76: 135). Beloppen 
är på sedvanligt sätt beräknade med beaktande av att en marginal utöver 
invcstcringsramen bör finnas för att möjliggöra en sådan ökning av vat
tenfallsvcrkets investeringar under löpande budgetår som kan påkallas 

av konjunkturmässiga skäl eller annars från kraftförsörjningssynpunkt. 
Vattenfallsverkets investeringsram uppgår till 1 930,5 milj. kr. inkl. ca 

6 milj. kr., vilka genom särskilt beslut har ställts till verkets förfogande 
för arbeten som har satts igång under innevarande budgetår av syssel

sättningsskäl. 
För nästa budgetår förordar jag en invesleringsram av 1 986 milj. kr. 

Av följande sammanställning framgår hur vattenfa!lsverkets medelsför
brukning ungefärligen torde komma att fördela sig på olika objektsgrup-

1 1 MW (megawatt) = 1 000 kilowatt 
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per. För jämförelse redovisas också utfallet budgetåret 1974175 och den 
beräknade mcdelsförbrukningen budgetåret 1975/76 (i milj. kr.). 

1974/75 1975f76 1976/77 

Utfall Beräknad Verket Föredra-
ganden 

Vattenkraftanläggningar 342,7 363,4 432,7 427,7 
Värmekraftanläggningar 871,2 903,9 875,8 875,8 
Kärnbränsle 123,0 128,0 128,0 
Distributionsanläggningar 385,1 474,9 526,4 511,4 
Övriga ändamål 15,6 55,4 73,0 43,0 

1614,6 1920,6 2035,9 1985,9 
Kanalanläggningar 23,9 9,9 0,1 0,1 

1638,5 1930,5 2 036,0 1986,0 

Medclsförbrukningen för v a t t en k r a f t an l ä g g ni n g a r beräk
nar jag till sammanlagt 427,7 milj. kr. Ett bifall till mitt förslag skulle 
betyda att vattcnfallsverket under n~ista budgetår kan färdigställa kraft

stationen Torpshammar i Gimå_n och fortsätta arbetena vid Ritsem, 
Randi, Harsprånget, Ligga och Porjus i Lulcälven, Juktan i Umcälven 
och Söderfors i Dalälven. Härför beräknar jag totalt 355,5 milj. kr. För 
ombyggnaden av Näs kraftstation i Dalälvcn har jag beräknat 16,l milj. 
kr. Tillåtligheten av detta företag har ännu inte prövats av vattendom

stolen. För utbyggnaderna vid Asele och Stenkullafors i Ångermanälven, 
vilkas tillåtlighet f. n. prövas av vattendomstol, har jag tagit upp till
sammans 44,6 milj. kr. Arbetena vid dessa båda anHiggningar har 
blivit kraftigt försenade beroende på att tillåtligheten av företagen inte 
har kunnat prövas i deras ursprungliga utformning. Utbyggnadsförsla
gcn har därför fått ses över. De båda utbyggnaderna behandlas också 
av utredningen rörande vattenkraftutbyggnaden i norra Norrland. Vi
dare ingår 5,1 milj. kr. avseende anläggningsmedel till regleringsföretag 
och 7,3 milj. kr. som hänför sig till efterarbeten och skaderegleringar 
för idrifttagna vattenkraftanläggningar. Vid beräkningen .av medelsbe

hovct för vattenkraftanfäggningar har jag också tagit hänsyn till att ti
digare llinrnade lån till delägda vattenkraftbolag delvis kommer att 

återbetalas nästa budgetår. Det reducerar medclsbehovet med 900 000 

kr. 
Statsmakternas beslut med anledning av prop. 1975: 30 om energihus

hållningen m. m. (NU 1975: 30, rskr 1975: 202) innebär bl. a. att vatten
krafttillgångar bör byggas ut fram till år 1985 för en produktion av 
5 TWh utöver produktionen i befintliga och lovgivna anläggningar. 
De projekt som kan komma ifråga f. n. i avvaktan på att utredningen 
rörande vattenkraftutbyggnader i norra Norrland (B 1974: 01) slutför 

sitt arbete är i första hand om-, till- och vissa nybyggnader i de redan 
hårt exploaterade älvarna. I sin anslagsframställning för nästa budgetår 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 15 Industridepartementet 291 

har vattenfallsverkct redovisat ett sådant om- och tillbyggnadsprojekt -
Sädva kraftstation med Sädvajaure utökade reglering i Skellefteälven. 
Kraftstationen avses få ett effekttillskott av 40 MW och skulle ge en 
ökad årsproduktion av 115 GWh.1 Jag anser det emellertid ännu för ti
digt att ta ställning till verkets förslag. Projektet har ännu inte behand
lats av vattendomstolen och således inte heller underställts regeringen för 
slutlig tillåtlighetsprövning. Det är också oklart om utbyggnaden skall 
göras av vattcnfallsverket ensamt eller i samarbete med andra kraftin
tressenter i Skcllcfteälven. Jag torde såldes få återkomma till regeringen 
i frågan om en eventuell utbyggnad av Sädva kraftstation. 

Medelsförbrukningen för v ä r m e k r a f t a n I ä g g n i n g a r be
diknar jag till sammanlagt 875,8 milj. kr. i enlighet med vattcnfalls

verkets förslag. Större delen av beloppet - 503,9 milj. kr. - avser 
vissa avslutande arbeten vid aggregaten 1 och 2 samt pågående arbeten 
vid aggregaten 3 och 4 i Ringhals kärnkraftstation. Jag har också tagit 
upp 3 milj. kr. för efterarbeten för idrifttagna värmckraftanläggningar. 

Vid beräkningen av medelsbehovet har jag vidare tagit hänsyn till att 
tidigan.: lämnade lån till det med Uppsala kommun samägda kraft
värmcvcrksbolaget Fyriskraft AB till en mindre del kommer att åter
betalas nästa budgetår. Det reducerar mcdclsbchovct med 100 000 kr. 

Kärnkraftstationen i Forsmark uppförs f.n. med två aggregat om 
vartdera ca 900 MW. Utbyggnaden sker i samarbete mellan vattenfalls
verket och Mellansvensk Kraftgrupp AB (Gullspångs Kraft AB, Krång
cdc AB, Stora Kopparbergs Bergslags AB, AB Svarthålsforsen och 
Viirmlandskraft - Forsmarksdelägarna AB) genom det samägda Fors
marks Kraftgrupp AB (FKA). Staten äger genom vattenfallsverket 

74,5 % av aktierna i bolaget. Verket svarar för byggnadsarbeten m. m. 
enligt särskilt avtal. Det första aggregatet beräknas bli taget i drift 
budgetåret 1978/79 och det andra budgetåret 1980/81. Bolagets kost
nader för uppförande av de båda aggregaten och den första omgången 
bränsle till dessa finansieras - förutom med aktiekapitalet - dels med 
lån som tas upp på den allmänna kapitalmarknaden, dels genom kapi
taltillskott från delägarna. Vattenfallsvcrkets behov av medel för kapi
taltillskott till FKA för finansieringen under nästa budgetår av de här 
berörda aggregaten har jag beräknat till 303 milj. kr. 

Vid sin behandling av prop. 1975: 30 om energihushållning m. m. 

godtog riksdagen i huvudsak de i propositionen angivna riktlinjerna. 

för utbyggnad av kärnkraften, innebärande bl. a. förberedelser för upp
förande av ytterligare två aggregat utöver de elva aggregat som riks
dagen tidigare hade godkänt (NU 1975: 30 s. 48, rskr 1975: 202). Riks
dagen anvisade i överensstämmelse härmed medel för vissa förberedan
de åtgärder för utbyggnad av två kärnkraftaggregat i Forsmark med 

sikte på att det ena aggregatet skulle kunna tas i drift under budgetåret 

i 1 GWh (gigawattimme) = 1 milj. kilowattimmar 
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1982/83 och det andra något eller några år senare. Riksdagen uttalade 
emellertid också att det parallellt med projekteringen för en fortsatt ut
byggnad av kärnkraftverket i Forsmark borde undersökas om det tek
niskt, ekonomiskt och med hänsyn till säkerhet etc. finns förutsättningar 
för utbyggnad av kärnkraftverket i Barsebäck med ytterligare ett aggre
gat avsett för framställning av både elektrisk energi och fjiirrvärme 
(NU 1975: 30 s. 49). 

Samarbetet inom FKA baserar sig på ett konsortialavtal, sorn i enlig
het med riksdagens bemyndigande har godkänts av Kungl. Maj:t såvitt 
gäller de två aggregat som nu är under uppförande (prop. 1971: 145 

s. 51 och 55, NU 1971: 55, rskr 1971: 358). Vid min anmälan av det
ta anslag i prop. 1975: 30 (bil. 1 s. 522) meddelade jag att intres
senterna i FKA preliminärt hade kommit överens om att bolaget 
skulle bygga och driva också ett tredje och ett fjärde aggregat i Fors
mark. Förhandlingarna var emellertid inte avslutade. Jag framhöll där
för att frågan huruvida vattenfallsverket ensamt eller inom ramen för 
ett samarbete mellan verket och andra kraftföretag skulle svara för den 
fortsatta kärnkraftutbyggnaden torde få anmälas i annat sammanhang. 
Jag återkommer nu till denna fråga. 

Intressenterna i FKA har numera träffat slutlig överenskommelse 
om att bolaget med oförändrad partsammansättning och med samma 
andel av aktiekapitalet för staten som tidigare skall bygga och driva 
ytterligare två kärnkraftaggregat i Forsmark om vartdera ca 1 000 MW. 
överenskommelsen har för verkets del träffats med förbehåll för rege
ringens godkiinnande och gäller under förutsättning att statsmakternas 
beslut ger utrymme för utbyggnaden. 

Enligt det nya konsortialavtalet, som har underställts regeringen för 
godkiinnande, skall arbetet att uppföra de båda aggregaten liksom drif
ten av dem uppdras ftt vattenfallsverket. Det tredje aggregatet planeras 
bli taget i drift budgetåret 1982/83. Tidpunkten för idrifttagning av det 
fjärde aggregatet bestäms av verket. Parterna skall äga rätt till så stor 
andel av aggregatens uttagbara effekt som svarar mot deras andel av ak

tiekapitalet. Anläggningskostnaderna och kostnaden för den första om
gången bränsle - tillsammans ca 3 320 milj. kr. i prisnivå juli 1975 -

skall i första hand bestridas med aktiekapital och med lån på den all
männa kapitalmarknaden mot säkerhet av inteckningar i FKA:s fasta 
och lösa egendom eller mot säkerhet som parterna ställer i förhål
lande till sina aktieinnehav. Parterna är enligt avtalet skyldiga att läm
na lån till FKA - likaledes i proportion till aktieinnehavet - i den 
mån lämpliga lån från utomstående inte kan erhållas. 

Jag har inte något att erinra mot det av vattenfallsverket föreslagna 
samarbetet med Mellansvensk Kraftgrupp AB vid fortsatt utbyggnad 
av kärnkraftverket i Forsmark. Avtalet är så utformat att det inte före

griper ställningstagande till utbyggnad av kärnkraftverket i Barsebäck 
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med ett tredje aggregat. Jag vill understryka att ett godkännande av 
konsortialavtalet inte innebär något samtidigt bindande beslut om ut
byggnad av ytterligare aggregat i Forsmark utöver de två aggregat som 

f. n. är under uppförande. Ett avgörande i detta hänseende kan träffas 
först i samband med koncessionsprövning enligt atomenergilagen. 

Jag förordar att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att 
godkänna det mellan parterna villkorligt träffade konsortialavtalet och 

att medge verket att träffa överenskommelse om de smärre ändringar 
i avtalet som kan visa sig nödvändiga i framtiden. Jag vill i samman

hanget erinra om att riksdagen genom tidigare beslut (prop. 1971: 145 
s. 51 och 53, NU 1971: 55, rskr 1971: 358) har medgett att medel får tas 

i anspråk från investeringsanslaget Kraftstationer m. m. för teckning av 

aktier i och lån till FKA. Något särskilt beslut i detta avseende behövs 
således inte denna gång. 

Ansökan om koncession för ett tredje kärnkraftaggregat i Forsmark 

har ingetts av vattenfallsverket och behandlas f. n. av statens kärnkraft
inspektion. Ett beslut om tillstånd enligt atomenergilagen att uppföra 

och driva detta aggregat kan således bli aktuellt redan i vår. Därvid 
aktualiseras också frågan om godkännande av det tidigare nämnda 
samarbetsavtalet mellan vattenfallsverkct och Mellansvensk Kraftgrupp 
AB. Jag avser att återkomma härtill senare idag vid min anmälan till 
tilläggsbudget Il till statsbudgeten för budgetåret 1975/76. 

Ett beslut om utbyggnad av ett tredje aggregat i Forsmark kommer 
att kräva ytterligare kapitaltillskott från delägarna till FKA. Vatten

fallsverkets behov av medel för detta ändamål under nästa budgetår 
har jag beräknat till 66 milj. kr. Något behov av medel under inne

varande budgetår utöver vad som redan har anvisats för projekterings
arbetct föreligger inte. 

Medelsförbrukningen för kärnbränsle avser anskaffning och förädling 
av natururan för den första omgången bränsle till aggregaten 3 och 4 i 
Ringhals kärnkraftstation. Jag beräknar 128 milj. kr. för detta ändamål 
i enlighet med verkets förslag. 

Det investeringsprogram för d i s t r i b u t i o n s a n 1 ä g g n i n g a r 
som vattenfallsverket har föreslagit omfattar förstärkningar och utök
ningar av stam-, primär-, regionala och lokala nät samt anskaffning av 
utrustning för automatisk driftövervakning. Investeringarna i stamlinje

och primärsystemen avser bl.a. förstärkning av överföringen Lule älv

Angermanälven, en 400 kV ledning Skogssäter-norska gränsen och 
anslutning av aggregat 2 i Forsmarks kärnkraftstation. 

I samband med idrifttagningen av nämnda aggregat behövs också en 
ledning mellan Forsmark och Stockholmsområdet. Vattenfallsverket har 
tillsammans med övriga kraftföretag i Stamlinjenämndcn kommit fram 
till att denna ledning bör utföras för 800 kV systemspänning. Ställnings

tagandet grundar sig på bedömningen att överföringsbehovet på sträckan 
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Forsmark-Stockholm kommer att öka i och med att Forsmarksstatio
nen byggs ut med ytterligare aggregat. Ledningen kommer emellertid 
t.v. att drivas med 400 kV och anslutas till 400 kV ställverk. Förut
sättningarna för en framtida utsträckning av 800 kV nätet från Stock

holmsområdet och söderut är f. n. oklara. 
Vattenfallsvcrkets medelsbehov för investeringar i distributionsanlägg

ningar beräknar jag till sammanlagt 511,4 milj. kr., varav 292,6 milj. kr. 

för stam- och primärnät, 173,8 milj. kr. för regionala och lokala nät 
samt 45 milj. kr. för driftövervakningsanläggningar. Jag har härvid 

även räknat in medel för en 800 kV. ledning mellan Forsmark oc~ 

Märsta. Jag vill framhålla att detta inte innebär något ställningstagande 
till planerna på att bygga ut ett 800 kV system i landet. Beslut härom 

behövs först senare. Enligt vad jag har inhämtat från vattenfalls~erket 
är det emellertid på grund av minskade överföringskostnader m. m. mo
tiverat att utföra den aktuella ledningen för 800 kV systemspänning 
även om ledningen också framledes skulle komma att drivas med 

400 kV. Det ger också ökad handlingsfrihet för framtiden. 
Posten ö v r i g a ä n d a m ål avser diverse kompletteringar och 

ombyggnad av produktionsanläggningar och andra invcsteringsobjekt, 
inköp av vattenfall och fastigheter samt förvärv och finansiering av 

företag som bedriver distr~bu!ion av elektrisk energi. Medelsbehovet 
under nästa budgetår beräknar jag till sammanlagt 43 milj. kr., varav 
10 milj. kr. för sistnämnda ändamål. Jag vill i detta sammanhang er

inra om vad jag tidigar~ idag. har a!?-fört beträffande riktlinjerna för 
den fortsatta strukturomvandlingen på cldistributionsområdet. 

Rationaliseringen av eldistributionen bör således enligt min. mening ske 
med utgångspunkt i att huvudansvaret för denna .verksamhet skall åvila 
det allmänna. Vattenfallsverket bör liksom hittills medverka till en ratio
nell utveckling på områ.det. Det är emellertid naturligt att kommunerna. 
såsom företrädare för de lokala intressena får ett ökat inflytande på el
distributionen. Det bör där:för vara en .strävan hos verket att vidga sitt 
samarbete med kommunerna och i samverkan med dessa söka åstad
komma rationella distributionsenJ;ieter. Det kan därvid. i vissa fall visa .. 
sig lämpligt att verket går samman med e11 eller flera kommuner i cU 

gemensamt regionalt eldistributiop.sföretag. Detta tor~e i. allmänhet 
kräva att distribution som verket bedriver i det aktuella området inord
nas i det gemensamma företaget. Företagsbildningar av detta s!ag kom

mer också att ställa krav på fi.nansiellt .cngageman~ från verkets sida. 
Innan ytterligare erfarenhet har vunnits av sådant samarbete, är jag 
emellertid inte beredd att förorda en generell höjning av nuvarande 
ramar för vattenfallsverkets finansieringsåt.aganden i här. berörda av
seende. 

T ro 11 h ätt e k an a 1 är numera utbyggd för trafik med fartyg 

med 5,3 m djupgående. För avslutande arbeten och betalningar med. 
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anledning av utbyggnaden beräknar jag 100 000 kr. under nästa bud
getår. 

Med hänvisning till mina ställningstaganden i det föregående förordar 
jag att investeringsanslaget Kraftstationer m. m. _tas upp med 1 986 
milj. kr. Beloppet har beräknats med beaktande av att en marginal 
utöver investeringsramen bör finnas· för att möjliggöra en sådan ökning 
av vattenfallsverkets investeringar under löpande budgetår som kan 
påkallas av konjunkturmässiga skäl eller annars från kraftförsörjnings
synpunkt. Medelsreserven under anslaget uppgår nu till ca 180 milj. kr. 
Någon uppräkning härav behövs t.v. inte. 

Vattenfallsverkets p ro j ek tre ser v består av två gasturbiner 
om tillsammans ca l 50 MW och oljclagringsanläggningar om samman
lagt 750 000 m3. Reservprojekt av detta slag kan - om det är påkallat 
från kraftförsörjningssynpunkt eller av konjunkturmässiga skäl (prop. 
19n: 2 s. 22, NU 1972: l, rskr 1972: 14) - tas in i verkets utbygg
nadsprogram under löpande budgetår med utnyttjande av den medcls
reserv som finns under anslaget. 

Vattenfallsverkets rörelsetillgångar, dvs. likvida medel, kundford
ringar, lager, maskiner och inventarier finansieras f. n. med balanserade 
överskottsmedel, lagerreserver, kortfristiga skulder och vissa anslags
medel - tillsammans ca 1120 milj. kr. - samt med rör l i g kr e
d it. Verket disponerar under innevarande budgetår en rörlig kredit om 
450 milj. kr., sedan riksdagen hösten 1974 på regeringens förslag be
slutat höja krediten med 30 milj. kr. (prop. 1975/76: 25 s. 89, NU 
1975176: 18, rskr l 975176: 135). Höjningen motiverades av att verket 
inte hade tillfredsställande marginal för täckning av tillfälligt upp
kommande medelsbehov. Med nuvarande principer för finansiering av 
rörelsetillgångar behöver den rörliga krediten höjas ytterligare under 
nästa budgetår. 

Vid min anmälan av förevarande anslag i prop. 1974: 1 (bil. 15 s. 
209, NU 1974: 26, rskr 1974: 198) anförde jag att vattenfallsverket 
hade lämnat förslag till principer för hur rörelsemedelsbehov av skilda 
slag bör fördelas på olika finansieringskällor. Verket föreslog bl. a. att 
stadigvarande behov av inventarier, fordon, byggnadsmaskiner och vissa 
bränslen skulle finansieras med anslagsmedel. Jag hade emellertid efter 
samråd med chefen för finansdepartementet kommit till uppfatt
ningen att formerna för finansiering av verkets rörelsekapital borde 
bestämmas först efter ställningstagandena till budgetutredningens för
slag i betänkandet (SOU 1973: 43-46) Budgetreform. Dessa bereds f. n. 
inom regeringskansliet. Jag är därför inte heller nu beredd att föreslå nå
gon ändring av de principer enligt vilka vattenfallsverkets rörelsetillgång
ar har finansierats under senare år. I överensstämmelse härmed bör ver
kets tillkommande behov av rörelsemedel tillgodoses genom en höjning 
av den rörliga krediten. Verkets behov av rörlig kredit under nästa 
budgetår beräknar jag till 500 milj. kr. 
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Med hänvisning till det anförda hemställer jag att regeringen föreslår 
riksdagen att 

1. medge att statens vattenfallsverk får disponera en från 
450 000 000 kr. till 500 000 000 kr. ökad rörlig kredit i riks
gäldskontoret, 

2. till Kraftstationer m. m. för budgetåret 1976177 anvisa ett in
vesteringsanslag av 1 986 000 000 kr. 
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G. DOMÄNVERKET 

I. G: 2. Förvaltniogsbyggnad för domänverket 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

1200 000 

13 000 000 
6 000000 

Behållning 3 300 000 

Enligt statsmakternas beslut skall domänverkets centralförvaltning 
flytta till Falun/Borlänge (prop. 1971: 29, InU 1971: 15, rskr 1971: 196). 

Kungl. Maj :t beslöt den 5 juni 1973 att centralförvaltningen skall place
ras i Falun. Kungl. Maj:t bemyndigade den 10 maj 1974 domänverket 

att förvärva tomt i Falun för 1,2 milj. kr. Regeringen har den 26 juni 
1975 uppdragit åt domänverket att upprätta bygghandlingar för förvalt
ningsbyggnaden inom en ram för byggkostnad inkl. projektering av högst 
24 milj. kr. i prisläget den 1 juli 1974 och att företa den upphandling 

och utföra de förberedande arbeten som krävs för att tidsplanen för ver
kets utflyttning skall kunna hållas. 

Domänverket 

Verket föreslår att anslaget för uppförande av förvaltningsbyggnaden 
för budgetåret 1976177 förs upp med 6 milj. kr, 

Föredraganden 

Enligt vad jag inhämtat har domänverket på grundval av infordrade 
anbud uppdragit åt ett byggföretag att uppföra förvaltningsbyggnaden. 
Byggnadsarbetena har påbörjats. Jag har ingen erinran mot domänverkets 
begäran om ett anslag av 6 milj. kr. för budgetåret 1976177 för ända
målet. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Förvaltningsbyggnad för domänverket för budgetåret 

1976177 anvisa ett investcringsanslag av 6 000 000 kr. 
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IL Statens allmänna fastighetsfond 

Il: 17. Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

3 516 002 
3 000 000 

1700000 

Behållning 1964 855 

Från anslaget bestrids utgifter för investeringar i byggnader vid vissa 
myndigheter inom industridepartementets verksamhetsområde. 

Byggnadsstyrelsen 

Byggnadsstyrelsen räknar med en ri:J.edelsförbrukning av 2,5 milj. kr. 

under anslaget budgetåret 1976/77 och hemställer om att anslaget förs 
upp med 1,7 milj. kr. med hänsyn till beräknad behållning vid utgången 

av innevarande budgetår. 
Sedan byggnadsstyrelsen den 11 mars 1975 hade redovisat kostnader 

för nybyggnad av manöver- och våglaboratorium vid statens skepps
provningsanstalt, erhöll styrelsen genom regeringens beslut den 7 maj 
1975 medgivande att bedriva byggnadsarbetena inom en kostnadsram 

av 9 580 000 kr. i prisläget den 1 mars 1975. Som styrelsen har redovi

sat, kommer härtill 1070000 kr. som finansieras från anstaltens utrust
ningsanslag. I förslaget till investcringsplan har styrelsen nu räknat upp 
förstnämnda belopp med anledning av den allmänna kostnadsutvcck
Iingen till 9 760 000 kr. i prisläget den 1 april 1975. 

Föredraganden 

Såsom byggnadsstyrelsen har redovisat, har den för nybyggnad av 
manöver- och våglaboratorium vid statens skeppsprovningsanstalt upp

förda kostnadsramen till följd av merkostnader för grundläggnings
arbeten måst höjas till 9 580 000 kr. i prisläget den 1 mars 1975. Jag 

har inget att erinra mot den av byggnadsstyrelsen nu föreslagna änd

ringen av denna kostnadsram. 
Jag förordar att medel för nästa budgetår anvisas enligt följande in

vesteringsplan och anslagsberäkning. 
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lnvesteringsplan (1 000-tal kr.) 

Byggnadsobjekt Kostnadsram Medelsförbrukning 

1974-04-01 1975-04-01 Faktisk Beräknad för 

Statens skeppsprov-
ningsanstalt 
Tillbyggnader för 
kontor och verkstad 3 770 
Nybyggnad av manöver-
och väglaboratorium 8 900 

Svenska institutet för 
konserverin gsforskni ng 
Om- och tillbyggnad 
av laboratorium 4 250 

16 920 

Anslagsberäkning (1 000-tal kr.) 

Medelstillgång 

Behållning 1975-07-01 
Anslag 1975(76 
Anslag 1976(77 (förslag) 

1 965 
3 000 
l 700 

6665 

3 770 

9 760 

4 250 

17780 

t.o.m. 
1974/75 1975/76 1976/77 

3 756 14 

3 038 4000 2 500 

4 076 174 

10 870 4188 2 500 

Beräknad medelsförbrukning 

1975(76 
1976/77 
Avrundning 

4 188 
2 500 
-23 

6 665 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbeten för tek

nisk utveckling m m. inom i investeringsplanen uppförda kost

ramar i enlighet med vad jag har förordat, 

2. till Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. för budget

getåret 1976177 anvisa ett investeringsanslag av 1 700 000 kr. 

Bygg
start 
år
mån. 

71-09 

74-05 

72-10 

299 

Fär.:· 
dig
stäl
Ian de 
år--· 
mån. 

73-03 

76-03 

74-02 
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V. Fonden för låneunderstöd 

V: 11. Lån till projektering av Ranstadsverket 

1975(76 Anslag 
1976177 Förslag 

15 000 000 
26 000 000 

Från anslaget lämnas ett t. v. ränte- och amorteringsfritt lån till Luos

savaara-Kiirunavaara AB (LKAB) för projektering m. m. av ett uran
verk i Ranstad vid Billingen. 

Luossavaara-Kiirunavaara AB 

I början av januari 1975 träffade LKAB, AB Atomenergi och statens 
vattenfallsvcrk en överenskommelse om att fortsätta projekteringen av 
urangruvan i Ranstad. LKAB åtog sig därvid att i samarbete med övriga 
parter och med utnyttjande av personalen i det nuvarande Ranstadsver
ket ansvara för ledningen av den fortsatta projekteringen. 

LKAB ingav i juni 1975 ansökan om tillstånd för projektet enligt 
136 a § byggnadslagen. Med hänsyn till de synpunkter som framförts 
i anslutning till remissbehandlingen fann LKAB i oktober 1975 att yt
terligare tid borde anslås för att fullfölja utredningsarbctet speciellt på 
de punkter som hade föranlett erinringar. LKAB återkallade därför sin 
ansökan och räknar med att återkomma med en ny ansökan i oklober 
1976. Under den förlängda utredningstiden kommer olika lösningar av 
miljöfrågorna att bearbetas och diskuteras med remissinstanserna. Möj
ligheterna att ur den brutna skiffern utvinna ~ivcn andra mineral kom
mer att ägnas särskilt studium. 

Projekteringsarbctet siktar till ett investeringsbcslut hösten 1977 och 
driftstart i början av år 1981. Avsikten är att senast hösten 1977 ett 
ömsesidigt bindande avtal skall ingås med. Svensk Kärnbränsleförsörj

ning AB beträffande uranlcveranser från Ranstad. Före ett investerings

beslut måste tillstånd enligt 136 a § byggnadslagen ha meddelats och 
villkorsprövningen av koncessionsnämnden för miljöskydd samtidigt vara 

slutförd. 
Med dessa förutsättningar i fråga om tidplanen för projektet beräknas 

återstående kostnader t. o. m. budgetåret 1976/77 till 39 milj. kr. Om 

driftstart skall kunna ske i början av år 1981 vid ett investcringsbeslut 
som medger byggstart först i oktober 1977 är det enligt LKAB absolut 
nödvändigt att såväl lakverket som övriga anläggningar projekteras före 

beslutet. Av beloppet 39 milj. kr. beräknas 12 milj. kr. för Ranstadsorga
nisationen, 4 milj. kr. för LKAB:s projektledning och 23 milj. kr. för 

konsultinsatser. Sistnämnda insatser behövs för miljöutredningar för en 
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ny lokaliseringsansökan, för n~mnda anläggningsprojcktering samt för 

intensifierade satsningar på utvinning av andra mineral än uran. 

F öredraga11de11 

I det energipolitiska program som fastställdes av statsmakterna våren 

1975 (prop. 1975: 30 bil. 1, NU 1975: 30, rskr 1975: 202) ingick bl. a. 

projektering av ett utbyggt uranverk i Ranstad. Bakgrunden härtill var 

önskemålet om att långsiktigt trygga uranförsörjningen för det svenska 

kärn kraftprogrammet. 

Mot bakgrund av de erinringar som framförts mot projektet vid 

remissbehandlingen av LKAB:s ansökan om tillstånd enligt 136 a § 

byggnadslagen har LKAB återkallat sin ansökan. Arbetet inriktas nu 

på att ge projektet en utformning som tillgodoser de krav i fråga om 

verksamhetens miljöeffekter som ställts av bl. a. statens naturvårdsverk. 

Den ändrade tidplanen för projektet innebär att behovet av medel 

ökar. Riksdagen har anvisat 15 milj. kr. för innevarande budgetår. Här

av beräknas ca 10 milj. kr. komma att förbrukas för Ranstadsverkets 

drift. LKAB beräknar kostnaderna för nästa budgetår till 39 milj. kr. 

En betydande del av kostnaderna hänför sig till arbeten med att ge 

processen en tekniskt mera avancerad utformning med syfte att till

mötesgå miljökraven. Denna faktor kommer sannolikt att medföra 

att även totalkostnaden för projektet, som tidigare har uppskattats 

till 700 milj. kr. i 1974 års prisläge, ökar väsentligt. En investcrings

kalkyl väntas föreligga under hösten 1976. Övriga kostnader avser driften 

av den nuvarande anläggningen samt viss del av den detaljprojektering 

som föregår ett investeringsbeslut. 

Enligt min mening är de försörjningspolitiska motiven för Ranstads

projektct starka. Detta har ytterligare understrukits genom utvecklingen 

på den internationella uranmarknaden under år 1975. Prisstegringen på 

uran har fortsatt. Flera av de viktigaste uranproducerande länderna har 

infört exportrestriktioner. Osäkerhet råder om uranets framtida till

gänglighet på marknaden. 

Mot denna bakgrund anser jag det angeläget att projekteringen av 

Ranstadsvcrket fullföljs. Arbetet bör inriktas mot att åstadkomma ett 

underlag för en förnyad ansökan i slutet av år l 976 om tillstånd enligt 

136 a § byggnadslagen. Stora ansträngningar bör göras för att utveckla 

tillfredsställande lösningar av miljöproblemen, vilket även kan innebära 

ett bättre utnyttjande av andra råvaror än uran i skiffern. Detaljpro

jektering av en anläggning bör dock enligt min mening ske först 

sedan tillståndsprövningen har avslutats och villkor har fastställts. 

Parallellt med projekteringen av Ranstadsverket bör arbetet på att 

finna urantillgångar i andra delar av landet intensifieras. Jag har tidigare 

under anslaget Sveriges geologiska undersökning: Uppdragsverksamhet 

redogjort för SGU:s prospektering efter uran i Norrland. Detta arbete 
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har lett till uranfynd, som nu är föremål för kommersiell bedömning av 
LKAB. Jag vill framhålla att det hittills gäller relativt små fyndigheter. 
Såvitt kan bedömas i dag kan de dock från försörjningssynpunkt komma 
att utgöra värdefulla komplement till de mellansvenska uranskifframa. 
Jag vill mot denna bakgrund betona vikten av att arbetena i anslutning 
till Ranstadsprojektet i möjligaste mån inriktas mot teknik för utnytt
jande även av andra uranfyndigheter i landet. Erfarenheterna i Ranstad 
bör bli av värde i detta sammanhang. 

Med hänvisning till det anförda beräknar jag medelsbehovet för pro
jektering av Ranstadverket för budgetåret 1976177 till 26 milj. kr. Den 
omläggning av tidplanen för projekteringsarbetet i förhållande till 
LKAB:s förslag som jag har angivit bör såvitt nu kan bedömas kunna 
genomföras utan att totalkostnaderna för projektet ökar eller att tid
punkten för eventuell byggstart försenas väsentligt. Jag förordar att 
medlen liksom för innevarande budgetår ställs till LKAB:s förfogande 
i form av lån. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Lån till projektering av Ranstadsverket för budgetåret 

1976177 anvisa ett investeringsanslag av 26 000 000 kr. 
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Underbilaga I 

Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1902: 71 s. 1), innefattande vissa bestämmei
ser om elektriska anläggningar 

Härigenom föreskrives att 2 § 2 mom. lagen (1902: 71 s. 1), inne
fattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar skall ha nedan 
angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2 § 

2 mom.'. 

Koncession må ej meddelas med Koncession må ej meddelas med 
mindre anläggningen är behövlig mindre anläggningen är behövlig 
och förenlig med en planmässig och förenlig med en planmässig 
elektrifiering och, då fråga är om clektrificring och, då fråga är om 
områdeskoncession för yrkesmäs- områdeskoncession för yrkesmäs
sig distribution, området utgör en sig distribution, området utgör en 
lämplig enhet. med hänsyn till eldistributionens 

Koncession för yrkesmässig di
stribution må meddelas endast den 
som finnes lämplig att utöva så
dan verksamhet. 

iindamålsenliga anordnande lämp
lig enhet. 

Koncession för yrkesmässig di
stribution må meddelas endast den 
som från allmän synpunkt finnes 
lämplig att utöva sådan verksam-
het. 

Vid prövning av fråga om med
delande av områdeskoncession en
ligt första och andra styckena skall 
möjlighet att tillgodose lokala in
tressen särskilt beaktas. 

Koncession må ej överlåtas utan tillstånd av regeringen eller den re
geringen bemyndigar. 

Om förviirv av eldistributions
anläggning m. m. finnes särskilda 
bestämmelser. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. 

1 Senaste lydelse 1975: 68. 
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Undcrbilaga 2 

Förslag till 

Lag om förvärv av eJdistributionsanläggning m. m. 

Härigenom föreskrives följande. 

1 § Anläggning för yrkesmässig närdistribution av elektrisk starkström 
som ej får användas utan koncession (eldistributionsanläggning) får ej 
utan tillstånd av regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer 
förvärvas genom 

1. köp, byte eller gåva, 
2. tillskott till bolag eller ekonomisk förening, 
3. utdelning eller skifte från bolag eller ekonomisk förening, 
4. fusion enligt 175 § lagen (1944: 705) om aktiebolag eller enligt 

96 §lagen (1951: 308) om ekonomiska föreningar. 
Utgör eldistributionsanläggning tillbehör till fast egendom, äger första 

stycket motsvarande tillämpning på den fasta egendomen. Detsamma 
gäller, om cldistributionsanläggning utgör tillbehör till tomträtt som in
skrivits. 

Till eldistributionsanläggning som avses i denna lag hör distributions
Jedningar, transformatorstationer, ställverk och liknande för distributio
nen behövliga anordningar. 

2 § Den som direkt eller genom förmedling av juridisk person inne
har koncession för att draga fram eller använda elektrisk starkströms
ledning får ej genom fång som avses i 1 § utan tillstånd av regeringen 
eller myndighet som regeringen bestämmer förvärva 

1. andel i ekonomisk förening som äger eldistributionsanläggning, 
2. aktie i bolag som äger eldistributionsanläggning och vars aktier 

ej är noterade på fondbörs eller på lista, som ges ut av sammanslutning 
av svenska fondkommissionärer. 

Första stycket äger motsvarande tillämpning i fråga om inlösen en
ligt 70 § lagen (1944: 705) om aktiebolag. 

3 § Förvärvstillstånd fordras ej 
1. i fall som avses i 1 §, om förvärvaren innehar koncession avseen

de det område där anläggningen finnes, när eldistributionsanläggningen 
förvärvas, 

2. i fall som avses i 2 §, om förvärvaren innehar koncession avseende 
det område där föreningen eller bolaget bedriver sin verksamhet, 

3. om eldistributionsanläggning eller sådan andel eller aktie som avses 
i 2 § förvärvas eller överlåtes efter medgivande av riksdagen eller re
geringen, 

4. om förvärvet skall prövas enligt lagen (1916: 156) om vissa in
skränkningar i rätten att förvärva fast egendom m. m., 

5. om förvärvaren är gift med fångesmannen och ej heller om för
värvaren eller, när makar förvärvar gemensamt, endera av dem är 
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fångesmannens eller också, om denne är gift, hans makes avkomling, 
syskon eller syskons avkomling, 

6. om aktie förvärvas på grund av nyemission där aktieägarna teck
nar de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. 
4 § Bedriver aktiebolag eller ekonomisk förening huvudsakligen an
nan verksamhet än distribution av elektrisk starkström, får regeringen 
eller myndighet som regeringen bestämmer på ansökan av bolaget eller 
föreningen medge undantag från tillståndsplikt enligt 2 §. Undantag 
meddelas för viss tid. 

5 § Har förvärvstillstånd ej sökts före fånget, skall det sökas inom 
tre månader från det fånget skedde. 

6 § Förvärvstillstånd får vägras, om förvärvet ej är förenligt med el
distributionens ändamålsenliga anordnande eller, i fall som avses i 1 §, 
sökanden icke finnes från allmän synpunkt lämplig att utöva distribu
tionsverksambet. 

7 § Göres ej ansökan om förvärvstillstånd inom föreskriven tid och på 
föreskrivet sätt eller vägras förvärvstillstånd genom lagakraftägande be
slut, är fånget ogiltigt. 

8 § Bestämmelserna i 1, 3, 5-7 §§ gäller i tillämpliga delar upplå
telse med nyttjanderätt. 

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976. Lagen äger icke tillämpning 
på förvärv eller upplåtelse som har skett före ikraftträdandet. 
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Register 

Sid. 
1 Översikt 

DRIFTBUDGETEN 

A. Industridepartementet m. m. 

21 Industridepartementet 
22 Teknisk attache 
22 Kommitteer m. m. 
23 Extra utgifter . . 
24 Bidrag till vissa internationella organisationer 

25 B. Industri m. m. 

Statens industriverk: 
37 Förvaltningskostnader 
42 Utredningar m. m. 
44 Kursverksamhet m. m. 
50 Bidrag till kursverksamhet m. m. 
50 Utrustning 
51 Sprängämnesinspektionen 
53 Företags- och branschfrämjande åtgärder 
82 Strukturåtgärder för skoindustrin 

,,,·1. 

84 Kostnader för räntebefrielse vid strukturgarantier till 
företag inom vissa industribranscher . . 

85 Täckande av förluster på grund av str'ukturgai'aritier till 
företag inom vissa industribrancher 

86 Täckande av förluster på grund av exportlånegarantier till 

306 

11668000 
245 000 

7 500 000 
225 000 
194 000 

. 19 832 000 

19 872 000 
3020 000. 

1 000 
9 880 000 

1 ooo. 
2 261 000 

34 690 000 
2000000 

1200000 

I 000 000 

företag inom textil-, konfektions- och manuella glasindustrierna 450000 
87 Främjande av hemslöjden 1 552 000 
88 Föreningen Svensk form 449 000 
92 Medelstillskott till Norrlandsfonden 5 000 000 

81376 000 

93 C. Mineralförsörjning m. m. 

97 Sveriges geologiska undersökning: 
98 Geologisk kartering samt information och dokumentation 20 691 000 

107 Uppdragsverksamhet l 000 
114 Prospektering rn. m. 17 828 000 
115 Utrustning 6 611 000 
116 Bergsstaten 1057 000 
118 Statens gruvegendom 53 787 000 

99 975 000 

126 D. Energihushållning 

150 Riktlinjer för strukturomvandlingen på eldistributionsområdet 

177 Statens elektriska inspektion 4 233 000 
Statens kärnkraftinspektion: 

178 Förvaltningskostnader 1000 
180 Kärnsäkerhetsforskning 1000 
183 Kostnader för vissa nämnder 48 000 
183 Energibesparande åtgärder inom näringslivet m. m. 80000 000 
189 Vissa utbildningsåtgärder m. m. i energibesparande syfte 3 000000 
191 Främjande av landsbygdens elektrifiering 4 000 000 
193 Åtgärder för hantering av radioaktivt avfall m. m. 1 000 

91284 000 

.. .. 

' -
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E. Teknisk utveckling m. m. 

195 Styrelsen för teknisk utveckling: 
196 Teknisk forskning och utveckling 
207 Drift av forskningsstationer 
208 Skeppsteknisk forskning och utveckling 
209 Utrustning 
212 Statens provningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
215 Bidrag till statens provningsanstalt 
216 Statens provningsanstalt: Utrustning 
218 Statens skeppsprovningsanstalt: Uppdragsverksamhet 
220 Bidrag till statens skeppsprovningsanstalt 
221 Statens skeppsprovningsanstalt: Utrustning 
222 Bidrag till Jngenjörsvetenskapsakademien 
222 Bidrag till Sveriges standardiseringskommission 
224 Energiforskning 
244 Grundläggande forskning för energiområdet 

Aktiebolaget Atomenergi: 
246 Stöd till svensk kämkraftindustri 
246 Övrig verksamhet 
246 Medelstillskott till Aktiebolaget Asea-Atom 
248 Europeiskt rymdsamarbete m. m. 
251 Nordisk fond för teknologi och industriell utveckling 
253 Finansiering av statens utvecklingsfond 

256 F. Domänverket 

259 Ersättning till domänverkets fond för utgifter för 
övertalig personal 

307 

238 500 000 
l 000 

•12 000 000 
9 600 000 

1 000 
16 827 000 
44 000 000 

1 000 
3 100 000 
l 000 000 

870 000 
4 610 000 

106 000000 
5 675 000 

*24100 000 
*13100000 
20000000 
42 360000 

4 500 000 

546 245 000 

160 000 

Summa för driftbudgeten 838 872 000 

KAPIT ALBUDGETEN 

I. Statens affärsverksfonder 

E. Förenade fabriksverken 

260 Byggnader och utrustning •32 200 000 

F. Statens vattenfallsverk 

261 Kraftstationer m. m. 1986 000 000 

G. DomäD\·erket 

297 Förvaltningsbyggnad för domänverket 6 000 000 

Il. Statens allmänna fastighetsfond 

298 Byggnadsarbetcn för teknisk utveckling m. m. 1700000 

V. Fonden för låneunderstöd 

300 Lån till projektering av Ranstadsverket 26 000 000 

Underbilaga I 

Summa för kapitalbudgeten 2 051 900 000 

Totalt för industridepartementet 2 890 772 000 

Förslag till lag om ändring i lagen (1902:71 s. 1) innefattan-
303 de vissa bestämmelser om elektriska anläggningar 

Underbilaga 2 
304 Förslag till lag om förvärv av eldistributionsanläggningar 

• Beräknat belopp 

NORSTEDTS TRYCK~RI STOCKHOLM 197S 75051 S 





Bilaga 16 till budgetpropositionen 1976 

Kommundepartementet 

ÖVERSIKT 

Prop. 1975/76:100 
Bilaga 16 

I kommundepartementets uppgifter ingår som en väsentlig del att bi
träda med samordning av regeringspolitiken i frågor som rör kommunal 

och landstingskommunal verksamhet. 
I departementet handHiggs ~irenden rörande kommuner, lands

tingskommuner och kommunalförbund samt ärenden angående landets 
administrativa indelning. allt i den mån sådana ärenden inte ankommer 
på annat departement. ;\ven ärenden angående den kommunala demo
kratin. folkrörelsefrågor och förvaltningsdemokrati inom kommuner och 
landstingskommuner liksom forhållandet i allmänhet mellan staten samt 
kommunerna och landstingskommunerna tillhör departementets uppgif
ter. 

Till departementets arbetsområde hör vidare iirenden om Hinsstyrel
serna, länsskatteriitterna, fastighetstaxeringsrätterna, liinsrätterna, de lo

kala skattemyndigheterna, kronofogdemyndigheterna och civilbefalha
varorganisationen. I departementet handläggs vidare ärenden om rädd

ningstjänst inkl. oljebekämpning till havs m. m., förebyggande åtgiirder mot 
brand och kommunernas beredskap samt frågor enligt allmänna ordnings
stadgan och lagen om allmiinna sammankomster. Ärenden om statsbidrag 
till energibesparande åtgiirder i kommunala och landstingskommunala bygg
nader handliiggs också inom departementet. 

Departementet är organiserat med ett sakområde för förhållandet mel
lan staten samt kommuner och landstingskommuner. administrativ in
delning m. m., ett för kommunal demokrati och folkrörelserna, ett för 
ILinsstyrelserna m. m. och ett för Lirenden rörande bl. a. personal hos de 
myndigheter som hör till departementet. Departementets planerings

och budgetsekretariat svarar också för viss utredningsverksamhet och 
för handlLiggningen av internationella ärenden. 

Under de senaste decennierna har skett en betydande omvandling av 
den kommunala verksamheten. En allt större andel av samhällets verk
samhet återfinns inom det kommunala ansvarsområdet. Samtidigt kiinne

tecknas utvecklingen av ett ökat samspel mellan staten samt kommunerna 
och landstingskommunerna. Kommuninclelningsreformen har varit en för
utsiittning får denna utveckling. Antalet kommuner uppgår till 278. Den 
kommunstruktur som har skapats ger ökade förutsiittningar får kommu
nernas aktiva medverkar:i i samhällsbyggandet. Någon ny kommuninclel
ningsreform är diirför inte aktuell. 

I Riksdagc'll /'17517(). I sam/. Nr JIJli. Bilaga /() 
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För att lösa samhällets problem erfordras en långsiktig samhällsplanering, 
som får en bred medborgerlig förankring genom den kommunala verksam
heten. Nästa steg i del pågående reformarbetet kännetecknas dels av en 
utveckling av de demokratiska arbetsformerna och medborgarinflytandet, 
dels av en decentralisering av samhällsfunktioner. Ett led i detta arbete 
är en kommunallagsreform. 

Fr. o. m. 1976 års val kommer ett nytt valsystem att tillämpas vid 

landstingsval. Hösten 1975 har riksdagen dessutom beslutat att i Sverige 

bosatta invandrare från och med 1976 års val skall få rösträtt vid val av 
kommunfullmäktige. landsting och kyrkofullmäktige samt vid prästval och 

dessutom bli valbara till kommunala förtroendeuppdrag. 
Under våren 1975 lade utredninge·n om den konimunala demokratin 

fram huvudresultatet av sitt arbete. Det giiller huvudbetänkandet <SOU 
1975:41 och 42) Kommunal demokrati samt rapporterna (SOU 1975:18) 
Förtroendevalda och partier i kommuner och landsting och (SOU 1975:46) 
Kommunal organisation och information. I huvudbetänkandet föreslås 
olika åtgärder i syfte att öka medborgarnas möjligheter till inflytande 

inom ramen för den representativa demokratin. Det gäller t. ex. de för
troendevaldas arbetsmöjligheter. de kommunala organens ställning och 

arbetsformer. den kommunal<i informationen samt åtgärder i syfte att 
möjliggöra en vidgad medverkan från medborgarna i den kommunala verk
samheten. Genomgående framhålls partiernas och övriga folkrörelsers roll 
i den kommunala demokratin. 

Kommunaldemokratiutredningens betänkande har remissbehandlats. Av
sikten iir att en proposition på grundval av bcWnkandet skall läggas fram 
under det pågående riksmötet. 

Av utredningens uppdrag återstår nu frågor som berör de kommunalt 
anstiilldas inllytandc i kommunerna och landstingskommunerna. Resul
tatet av utredningens över\1ägandcn kommer att redovisas i ett särskilt 

betänkande år 1976. 
Demokratifrägorna har niira anknytning till folkrörelsernas roll i sam

hället. Kommundepartementet har numera ett särskilt ansvar för frågor som 
gäller folkrörelserna och deras utvecklingsmöjligheter. Ett översynsarbete 

har inletts angående relationerna mellan samhället och folkrörelserna. Därvid 
kommer att ägnas uppmärksamhet åt förutsättningarna för att vidga området 

för folkrörelseverksamhet. Som en självklar förutsättning gäller att folk
rörelserna nu liksom tidigare står fria och självständiga gentemot staten. 
Departementets arbete kommer att ske i nära samverkan med folkrörelserna 
bl. a. genom en särskild referensgrupp för folkrörelsefrågor som är knuten 

till kommundepartementet. 
Tillkomsten av biirkraftigare kommuner har skapat förutsättningar för 

att i ökad utsträckning liigga ansvaret för betydelsefulla samhällsuppgiftcr 
på lokal rfr1å och öka kommunernas handlingsfrihct. En successiv öyer

syn pågår inom kommundepartementet i samråd med andra departement 
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i syfte att mönstra ut sådana föreskrifter om statlig tillsyn och kontroll . 

som inte liingre kan anses behövliga. 

Det hittills bedrivna utredningsarbetct ·har resulterat i fyra departe

mentspromemorior som berör lagar och andra författningar avseende 

kommunal och landstingskommunal verksamhet. Ett delresultat av över-· 

synsarbetet redovisades i början av året i en promemoria !Ds K n 1975: I) . 

rörande avgifter hos byggnadsnämnd. Regeringen har efter bemyndigande 

av riksdagen beslutat att slopa kommuns skyldighet att underställa 

länsstyrelsen beslut om nämnda avgifter (prop. 1975: 107, CU 29, rskr 220). · 

I de övriga tre departementspromemoriorna (Ds Kn 1975:3, 1975:6 och 

1975:7) behandlas de kommunala och landstingskommunala nämndernas 

organisation och arbetssätt samt undcrställning hos statlig myndighet av 

vissa beslut. En grundläggande princip bakom förslagen till förenklingar 

är att kommunerna och landstingskommunerna skall ges största möjliga 

frihet att ordna sin förvaltning och verksamhet med hänsyn till skiftande 

lokala behov och förhållanden. Förslagen remissbchandlas f. n. Proposition 

om minskad statlig detaljreglering på grundval av dessa tre promemorior 

beräknas bli förelagd riksdagen under våren 1976. 

De nämnda departementspromemoriorna behandlar i stor utsträckning 

sådana frågor rörande den kommunala och landstingskommunala nämnd

organisationen som har samband med kommunallagarna. ·I det fortsatta 

översynsarbetet kommer liksom hittills statens tillsyns- och kontroll

funktioner att bevakas fortlöpande. I de fall den kommunala verksam

hetens innehåll och omfattning på ett visst område har reglerats närmare, 

talar starka skäl för att frågan om statlig tillsyn och kontroll normalt bör 

bedömas i samband med att sakområdet utreds. Regeringen avser därför 

att uppdra åt berörda statliga kommitteer att överväga frågan om hur man 

skall kunna minska statlig tillsyn och detaljkontroll gentemot kommunerna 

och landstingskommunerna inom resp. utredningsområde. 

De centrala lirnbetsverkens tillämpningsföreskrifter är på vissa områden 

av betydande omfattning och utgör ett väsentligt statligt styrinstrurnent 
gentemot kommunerna och landstingskommunerna. 'En begränsning av 

myndigheternas rätt härvidlag har införts genom en särskild kungörelse 

( 1970:641 ). I denna föreskrivs, att myndighet inte utan regeringens med

givande får ge ändrade eller nya föreskrifter, anvisningar eller råd, som 

kan påverka gällande standard eller tillämpade normer_ o~h som i väsentlig 

grad kan leda till direkta eller indirekta kostnadsökningar. I en i februari 

1975 träffad överenskommelse mellan regeringen och kommunförbunden 

om begränsning av den kommunala utdebiteringen under åren 1976 och 

1977 har framhållits att skärpt uppmärksamhet skall ägnas åt de statliga 

myndigheternas normgivande riktlinjer och rekommendationer med hänsyn 

till den kommunala ekonomin. I regeringens anvisningar för myndigheternas 

anslagsframställningar (april 1975) har i anslutning härtill framhållits att 

ökad uppmärksamhet bör ägnas dessa frågor. Detta sker bl. a. inom ramen 
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för riksrevisionsverkets förvaltningsrevision, där verket siirskilt följer den 
verksamhet hos myndigheterna som avses i kungörelsen. Även sådana fö

reskrifter som får mindre konsekvenser på kostnadssidan och således faller 
utanför kungörelsens ram bör uppmärksammas. Regeringen avser därför 
att uppdra åt myndigheterna att pröva frågan om statlig tillsyn och kontroll 

av kommuner och landstingskommuner i syfte att mönstra ut sådana fö

reskrifter, anvisningar och råd som inte längre anses behövliga. 

Kommunallagsutredningen har i betänkandet (SOU 1974:99) Enhetlig 
kommunallag lagt frarn förslag till .en ny kommunallag, som föreslås 
g:illa för både kommuner och landstingskommuner. Syftet med förslaget 

är att,göra kommunallagstiftningen enklare och mera enhetlig samt an
passa bcsHimmclserna till utvecklingen i kommunal praxis. Karaktliren 
av ramlag med minskad detaljreglering inneblir att kommunernas och 
landstingskommunernas handlingsfrihet ökar liksom möjligheterna att 
anpassa de kommunala verksamhetsformerna efter lokala förhållanden 
och till den framtida utvecklingen. BeHinkandet har remissbehandlats. 
Proposition kommer att föreläggas riksdagen under våren 1976. 

Landstingens arkivutredning har lagt fram sitt slutbetiinkande (SOU 
1975:7-1) Landstingens arkiv. Betlinkandet remisshehandlas r. n. 

lndelningslagskommitten (Kn 1974:04) har till uppgift att se över lagen 

om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning. Översynen skall avse 
bl. a. de bestämmelser som reglerar förutsättningarna för förordnande om 
indelningsändring samt regleringen av de berörda kommunernas inbördes 
ekonomiska förhållanden vid delning av kommun. Kommitten skall vidare 
undersöka i vad mån beslutanderätten i vissa typer av indclningsärcnden 
bör flyttas till kammarkollegiet eller länsstyrelserna. 

Under senare år har på olika samhällsområden reformer genomförts 
som i betydande grad har förbiittrat möjligheterna till ökad decentra
lisering av beslutsfattandet. Kommunindelningsreformen och den stat
liga länsförvaltningens omorganisation är exempel på den fortlöpande 

omdaningsprocess som har ägt rum i bl. a. detta syfte. Demokratin inom 
samhällsförvaltningen måste vidareutvecklas. Mot den bakgrunden har 
regeringen tillsatt decentraliseringsutredningen (K n 1975:0 I). Denna skall 
pröva decentraliseringsmöjligheterna över hela det statliga fiirvaltnings

området med undantag för domstolarna. utrikesförvaltningen. det mi
litära försvaret och de affärsdrivande verken. Vidare skall prövas om 
vissa uppgifter, som länsorganen nu har. bör decentraliseras till kom
munerna. Frågan om vidgad förtroendernannameclverkan i de regionala 

myndigheternas verksamhet kommer också att överviigas. Ett första re
sultat av decentraliseringsutredningens arbete har lagts fram i delbetänkan

det (Os Kn 1975:4) Decentralisering av beslut om regionalpolitiskt stöd. 
Betänkandet remissbehandlas f. n. Proposition i denna del beräknas komma 
att föreläggas riksdagen under våren 1976. 

Länsberedningens betänkande (SOU 1974:84) Stat och kommun i sam-
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verkan har remissbehandlats och bereds f. n. i regeringskansliet. Förslag 
kommer att föreliiggas riksdagen om vissa ändringar i länsstyrelsernas 
organisation m. m. 

På uppdrag av regeringen utför riksskatteverket i samarbete med stats
kontoret organisationsundersökningar hos de lokala skattemyndigheter
na med syfte att få fram organisationsmodeller m:h normer för beräk
ningar av behovet av personal m. m. för de lokala skattemyndigheterna. 

Försöksverksamhct för detta ändamål bedrivs vid tre lokala skattemyn
digheter i landet. Förslag till organisation och bemanning av de lokala 
skattemyndigheterna i Malmö och Göteborgs fögderier läggs fram. Sak
kunniga (Kn 1975:02) har tillkallats för att utreda frågan om lokal skat
tcmynd ighcts organisatoriska stiil 1 ni ng inom skatteförvaltningen. · 

Kronofogdemyndigheternas geografiska arbetsområden samt deras ar
bets- och personalorganisation ses över av kronofogdemyndighetsutred
ningen (Kn 1974:03). 

En utredning((' 1973:04) utför en av riksdagen begärd förutsättningslös 
översyn av frägan om skorstensfejarmästarnas ställning. Utredningen be

riiknas liimna sitt betiinkande under första halvåret 1976. De sakkunniga 
(C 1973:05) för översyn av brandförsvarsutbildningen m. m. ser över den 
nuvarande brandf"örsvarsutbildningen med hänsyn till det utbildnings

behov som den allmänna r~iddningstjänsten framkallar. 
ADB-beredningsgruppcn (C 1973:06) utreder frågor om automatisk da

tabehandling inom liinsstyrelserna med anknytning till samhiillsplane
ringen 111. m. 

Anslagen för budgetåret 1976/77 

För niista budgetår bcgiirs anslag på I 503,8 milj. kr. för verksamheten 
inom kommundepartementets ansvarsområde. De resursförstärkningar.som 
begiirs hänför sig till största delen till länsstyrelserna. 

Lä11s.1·1yre/scma 111. 111. 

S1a1smak1erna har år 1975 beslutat att i huvudsak till l 978 års taxering 
införa ett nytt system för taxering i första instans. Det nya systemet innebär 
bl. a. att taxeringsperioden förlängs och att alla deklarationer skall granskas 
och föredras inför taxeringsniimnd av tjänstemiin vid länsstyrelse eller lokal 

skattemyndighet. Som ett led i samhällets strävan att beivra skatte- och 
förmögenhetsbrott kommer skattekontrollen att skärpas särskilt vid rörel
setaxering. Organisationsförändringarna genomförs successivt med början 
under innevarande budgetår. För budgetåret 1976177 innebär förändringarna 

hl. a. att lfosstyrelser och lokala skattemyndigheter tillförs 275 nya tjänster. 

Förslag Higgs fram om iindrad organisation vid de lokala skattemyndig
heterna i Malmö och Göteborgs fögderier. Uinsskatteriitternas och faslig-



r 
Prop. 1975176: 100 Bilaga 16 Komn:mndepartementet 6 

helslaxeringsrätternas kanslier får ytterligare personalresurser för att bl. a. 

åstadkomma kortare handläggningstider för skattemål. Planeringsavdelning

arna tillförs ytterligare personal för uppgifter inom miljöskyddet och kul

turminnesvården samt för biträdesgöromål. 

Rädd11i11gstiänst m. m. 

Statens brandnämnd föreslås· få personella och materiella resurser för 

att ge den brandpersonal. som f. n. utbildas centralt, både praktisk och 

teoretisk utbildning i allm~in räddningstjänst. 

Materielanskaffningen för bekämpning av miljöfarliga ämnen till havs 

m. m. föreslå~ fortsätta. Den medelsanvisning som föreslås för nästa budgetår 

innebär - tillsammans med det belopp som under innevarande budgetår 

har stlillts till förfogande. av medel för sysselsUttningsskapande åtgärder -

en väsentlig förstärkning. 

Sam ma11stiil/11i11g 

Anslagsförändringarna inom kommundepartementets verksamhets

område i förhållande till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 framgår 

av följande sammanställning (milj. kr.). 

DRlFTBUDGETEN 
A. Kommundepartementet m. m. 

B. Liinsstyrclscrna m. m. 

C. Räddningstjiinst m. m. 

Summa för driftbudgeten 

KAPIT ALBUDGETEN 
Il Starens allmänna ,läs1ig!rersfond 

Byggnadsarbcten för länsstyrelser-

Anvisat 
1975176 

6.3 

I 156,6 

16.9 

1 179,8 

na 39.5 
Summa för kapitalbudgeten 39,5 

Toralr fi.ir ko111m1111depäi·rementcr I 219,3 

Förslag 
1976177 

7.9 

I 455.4 
19.5 

1 482,8 

21.0 

21.0 
I 503.8 

Förändring 

+ 1.6 

+ 298,8 

+ 2.6 

+ 303,0 

- I 8.5 
- 18,5 

+ 284,5 
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KOMMUNDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Gustafsson 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammantriide 
1975-12-29 

7 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976177 såvitt avser kommun

de1lartemcntets ,·erksamhctsom råde. 

DRIFTBUDGETEN Fjortonde /111rndtire/11 

A. KOM'.\1UNDEPARTEMENTET M. M. 

A 1. Kommundepartementet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

Personal 

Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 

Lönekostnader 

3448621 

3 980 000 
4 970 000 

Rcsccrs:ittningar lii\'Cn utrikes resor) 
Expenser 

Därav engångsu tgirt 

1975176 

22 
16 

38 

3 450 000 
'>O 000 

440 000 
(200 000) 

3 980 000 

Bcriiknad 
iindring 
1976177 

+ ~ 

+2 

+ 1 100 000 
+ 40 000 
- 150 ()()() 
(- 190 000) 

+ 990 000 
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Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget för n;ista 

budgetår till 4 970 000 kr. 

Jag hemst;iller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Ko1111111111depane111e11re1 för budgetåret 1976177 anvisa ett 

förslagsanslag av 4 970 000 kr. 

A 2. Kommitteer m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

2196342 

2 200 000 
1976177 Förslag 2 500 000 

Reservation 3 658 

l'vlcd hiinsyn till den beräknade omfattningen av utredningsverksam
heten bör anslaget föras upp med 2 500 000 kr. för n~ista budgetår. 

Jag hemstiiller all regeringen föreslår riksdagen 
att till Kommitri'cr 111. 111. för budgetåret 1976177 anvisa ett re

servationsanslag av 2 500 000 kr. 

A 3. Bidrag till studiecirklar i samhällsorientering för inrnndrart' 

1974175 

1975176 
1976177 Förslag 300 000 

Studiecirklar i sarnhiillsorientering för invandrare i anslutning till röst

riittsreformen (prop. 1975176:23. KU 1975176: 18. rskr 1975176:78) viintas 
pågå iiven budgetåret 1976177. Kostnaderna för denna cirkelverksamhet har 

beriiknats till 300 000 kr. 
Jag hemstiil ler all regcri ngen föres lär ri ksdagcn 

alt till Bidrag ril/ s111diecirJ.:/ar i sa111hiil/sorie111t•ri11g tiir ilmuulrare 

rör budge1<'1ret 1976/77 anvisa ett förslagsanslag a\' 300 000 

kr. 

:\ 4. Extra utgiftt'r 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

121 350 
100 000 

100 000 

Reservation 34 218 

Anslaget bör för niista budgetår röras upp med oföriindral belopp. 

' I 500 000 kr. har anvisats på !i Iläggsbudget I. 
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Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Fxtra 111gificr för budgetåret 1976/77 anvisa ett rescr

vatinnsanslag av 100 000 kr. 
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B. LX.NSSTYRELSERNA M. M. 

B I. Länsstyrdserna, H 2. Lokala skattemyndigheterna och B 3. Krono
fogdemyndigheterna 

Allmän Ö\·ersikt 

Länsstyrelserna 

Landets 24 liinsstyrelser svarar för den statliga förvaltningen i länen med 
uppgift att friimja resp. Wns utveckling och befolkningens bästa samt verka 
för all statlig. kommunal och landstingskommunal verksamhet samordnas 
och anpassas till de regionalpolitiska målen. 

Liinsstyrelsernas arbetsuppgifter iir mångskiftande och omfattar bL a. föl
jande områden, niimligen den regionalpolitiska planeringen. plan- och bygg
nadsviisendet, fastighetsregistreringen, naturvården. miljöskyddet, I ivsme
delskontrollen. den allmiinna hiilsovården, den sociala omvårdnaden, väg
och tralikviisendet, den civila försvarsberedskapen, räddningstjiinsten. be
skattningsvLisendet, uppbörclsviisenclet. exekutionsviiscnclet samt folkbok
föringen. Enligt stacsmakternas beslut (prop. 1974:28. KrU 1974: 15, rskr 
1974:248) ingår den statliga kulturminnesvården i liinsstyrelsernas arbets
uppgifter fr. o. m. elen I juli 1976. Liinsstyrclscn har dessutom vissa till
synsuppgifter gentemot andra statliga liinsmyndighcter, kommuner, lands
tingskommuner samt enskilda och iir inom resp. IUn högsta polismyn
dighet och överexekutor samt huvudman för priskontorsverksamheten och 
hem konsulent verksam het en. 

Linsstyrelsen leds av en styrelse med landshövdingen som ordförande 
samt tio andra ledamöter. Landshövdingen iir chef för liinsstyrelsen. Som 
stiillföretriidare för landshövdingen fungerar i Stockholms liin en 
Hinsöverdirektör och i övriga län en av avdelningscheferna. Med undantag 
för liinsstyrelsen i Stockholms liin iir länsstyrelserna organiserade med tre 
avdelningar niimligen plancringsavclelningen, skalleavclelningen och förvalt
ningsavdelningen. Dessutom tinns en administrativ enhet. Avdelningschef 

iir ett liinsråd. Liinsstyrelsen i Stockholms liin har följande avdelningar: pla
neringsavdelningcn. taxcringsavclelningcn, kameral- och uppbördsavdel
ningen. liinsskatterätlsavdelningen och förvaltningsavdelningen. Vid alla 

liinsstyrelser utom länsstyrelsen i Gotlands liin finns en liinspolischefs
expedition. 

l.'n l:insskattcriitt. en fastighct.'ita\cringsr:itt uch en liinsriill iir knutna till 
liinsstyrclsen. Inom l~ir\·altningsa\·delningen linns kan-;li l()r riitterna. I 

StclL'khnlms l:ir1 utgiir liins.'ikatteriillsanlclningen dod; kansli for 

hi nsskalteriittcn och fastighetst<l\eri ngsriitten. 
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Under länsstyrelsen lyder i olika avseenden de lokala skattemyndighe
terna. kronofogdemyndigheterna, polisviisendet och civilförsvaret. 

Antalet tjänster hos liinsstyrelserna uppgår till ca 9 300. 
Om man bortser frän siirskilt beriiknade uppbördsmedcl, uppgiir medds

anvisningen för innevarande budgetår till iiver 770 milj. kr. 

Lokala skattemyndigheterna 

De lokala skattemyndigheterna verkstiiller mantalsskrivning, upprättar 
allmän röstlängd, tar befattning med taxeringsarbete samt.debitering och 
uppbörd av skatt m. m., bestämmer pensiopsgrundande inkomst samt utö
var kontroll över att viss uppgiftsskyldighet inom den allmiinna försiikringen 
fullgörs. 

Liinsstyrelsen är chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna i lii
net. Den lokala skattemyndighetens verksamhetsområde iir fögderiet. Chef 
för lokal skattemyndighet är en fögderidirektör eller en hiiradsskrivare. 

Antalet tjiinster hos landets 120 lokala skattemyndigheter uppgår till ca 
3 500. 

Om man bortser från siirskilt hcriiknadc uppbördsmedcl, uppg<lr mcdcb

anvisningcn ll:ir innevarande budgetfa till över 244 milj. kr. 

Kronofogdemyndigheterna 

Den exekutiva verksamheten avser dels det a.llmännas fordringar för skat
ter, böter. allmänna avgifter m. m .. dels ärenden som <inhängiggörs av en
skilda riittsägare. Den förra ärendegruppen dominerar. Dessutom är kro
nofogde skyldig att handlägga ärenden enligt lagen (1970:741) om statlig 
lönegaranti vid konkurs samt att efter länsstyrelsens förordnande vara över
exekutor för särskild förrättning. 

För den exekutiva verksamheten är landet indel<1t i kronofogdedistrikt. 
I varje distrikt finns en kronofogdemyndighet med en kronodirektör eller 
kronofogde som chef. Riksskatteverket iir centralmyndighet för adminis
tration av e.xekutionsväsendet. 

Antalet tjiinster inom de 81 kronofogdedistrikten uppgår till ca 2 700. 
Om man bortser fr[111 siirskilt beriiknade uppbördsmedel, uppg[tr medels

<lnvisningen för innevarande hudgetår till ii\·cr 192 milj. kr. 

Civilbefälhavarorganisationen 

Landets sex civilbefiilhavare verkar i fred för att totalförsvaret inom resp. 

civilområde planläggs så att det i krig och vid krigsfora kan föras med en 
enhetlig inriktning samt så att största möjliga försvarseffekt upp näs. Förutom 
uppgiften att samordna viss planläggning har civilbefölhavaren att leda stahs
tjiinstövningar, utbilda eller verka för utbildning av viss personal för uppgifter 
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i krig samt planera för den egna verksamheten i krig och vid krigsfara. 
För dessa uppgifter bitriids civilbef1ilhavarna av var sitt kansli, vilket 

iir förlagt i anslutning till en liinsstyrelse. 
Civilbcfalhavarorganisationen omfattar inemot 40 anstiillda. 

Länsst)-relsernas organisationsnämnd 

Linsstyrelsernas organisationsniimnd är centralt rationaliserings-. sam
ordnings- och utbildningsorgan får länsstyrelserna. Niimnden bistår 
liinsstyrelserna i fr[1gor som rör arbetsformer, personal- och ekonomiadminis
tration o~·h intern planering. Nämnden verkar för samordning mellan 
liinsstyrelserna och mellan liinsstyrelserna och andra statliga myndigheter. 
I samråd med liinsstyrelserna planlägger och anordnar nämnden utbildning 
1)ch konferenser för llinsstyrelsepersonal. Nämnden faststlillcr formubr till 

vissa blanketter för liinsstyrclserna, liinsskatteriitterna, fastighetstaxerings
riitterna och liinsriitterna. 

Linsstyrelsernas organisationsniimnd består av ordförande och högst nio 
andra ledamöter. Antalet tjiinster hos nlimnden iir 14. 

Länsstyrelsernas ans lagsframställningar. 

Linsst~Telsernas anslagsframstiillningar för budgetåret 1976177 innehåller 
yrkanden om totalt ca I 200 ytterligare tjiinster. Av dessa belöper drygt 
I onn p:·1 liinsstyrelserna. ca 120 pt1 de lokala skattemyndigheterna m:h niira 
70 på krnnofogdcmyndigheterna. Merparten av de hegiirda tjiinsterna, ca 
700. avser tjiinster for bitriidcspersonal. 

Önskcm~ilen om pcrsnnalökningar hos liinsstyrelserna avser i fr[1ga om 

planeringsavdelningarna friimst naturvårdsenheterna, regionalekonomiska 
enheterna. planeringskanslierna och planenheterna. För skatteavdelningarna 
- i Stockholms Wn taxeringsavdelningen - ligger tyngdpunkten i yrkandena 
p[1 revisionsenheterna och taxeringsenheterna. På lörvaltningsavdelningarna 
samt liinsskatteriittsavdelningcn i Stockholms liin avser yrkandena friimst 

förstiirkning av personalen för handläggning av skattemål. Linsstyrelserna 
beg:ir dessutom personalförstärkning för sina administrativa enheter bl. a. 

för personaladministrativa uppgifter. 

För de lokala skattemyndigheterna yrkas personalförstärkning på grund 
av att iirendctillströmningcn och efterfrågan på myndigheternas service har 

i.ikat. 
De begiirda förstiirkningarna av kronofogdemyndigheterna motiveras med 

att arbetet har blivit kvalitativt mera kriivande samt att utbyggnaden av 
taxeringskontrollcn har medfört en ökad arbetsbelastning för dessa myn
digheter. 
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Det beloppsmässigt lägsta alternativet - det s. k. 0-al!emativct - som mot
svarar anslaget enligt statsbudgeten för budgetåret 1975/76 uppriiknat med 
pris- och löneomräkning och därefter reducerat med 5 '.-'i; innebär en ökning 
av medelsbehovet med följande belopp. 

Liinsstyrelserna 

Lokala skattemyndigheterna 
Kronofogdemyndigheterna 

Summa 

92 041 000 kr. 
57 382 000 kr. 
32 091 000 kr. 

181514000 kr. 

Llinsstyrelserna har i sina anslagsframställningar redogjort för de beräk
nade följderna av detta alternativ och framhållit att nedskärningen skulle 
påverka främst anslagen för lönekostnader. Vid liinsskatterätten. fastighets
taxeringsrätten, länsrätten. bil- och körkortsregistret. handels- och förenings
registret samt de delar av länsstyrelsen som handlägger besvär av olika 
slag kan. enligt vad liinsstyrelserna framhåller, reduceringar betraktas som 
helt omöjliga så länge efterfrågan på dessa tjänster inte visar någon vikande 
tendens. Eventuella reduktioner måste därför drabba planeringsavdelningen 

och skatteavdelningen - i Stockholms län taxeringsavdelningcn. Länsstyrel
serna anser att sådana reduceringar skulle rimma dåligt med de mål som 

statsmakterna har satt upp på dessa områden. 
I fråga om de lokala skattemyndigheterna framhåller liinsstyrelserna att 

en anslagsminskning skulle medföra sämre service åt de skattskyldiga och 
åt taxeringsniimnderna. Detta skulle medföra lägre kvalitet på taxerings
resultatet och i viss utsträckning riittsförluster för de skattskyldiga. K va
liteten på krediterings- och arbetsgivarkontrollen skulle få sänkas med skat
teförluster för det allmänna som följd. 

För kronofogdemyndigheternas del hävdar länsstyrelserna att en minsk
ning av dessa myndigheters resurser skulle resultera i ett sämre indriv
ningsresultat. Storleken av förlusterna som härigenom skulle drabba bl. a. 
statsverket är svär att bedöma. men enligt riksskatteverkct skulle förlusterna 
inte Uickas av utgiftsminskningen. 

Altcmatil' I som skall utgöras av anslaget för budgetåret 1975176 jämte 
pris- och löneomräkning innebär enligt länsstyrelsernas anslagsframställ
ningar en ökning av medclsbehovet med följande belopp. 

Liinsstyrelserna 
Lokala skattemyndigheterna 
K ronofogdem ynd igheterna 

Summa 

137 496 000 kr. 
73286000 kr. 
43 296 000 kr. 

254 078 000 kr. 

Altcmatir J som innehåller de begärda tjänster vilka inledningsvis har 
redovisats översiktligt innebär enligt länsstyrelsernas anslagsframställningar 

följande anslagsökningar utöver alternativ l. 
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Linsstyrclserna 
Lokala skattemyndigheterna 
Kronofogdemynclighcterna 

Summa 

Remissyttranden 

136 053 000 kr. 
15 397 000 kr. 
16 781 000 kr. 

168 231 000 kr. 

14 

Remissyttranden över länsstyrelsernas anslagsframställningar har avgetts 
av rikspolisstyrelsen beträffande liinspolischefsexpeditionerna. överstyrelsen 

för ekonomiskt försvar beträffande försvarsenheterna och civilbefälhavarnas 
kanslier. statens trafiksäkerhetsverk beträffande bil- och körkortsregistren. 
ri ksskat teverket bet rii ffa nde taxeri ngsa vdelni ngen, skattea vd el ni ngarna och 
utskiinkningskontrollen samt de lokala skattemyndigheterna och kronofog
ckmyndigheterna, n~imndcn för samhällsinformation betriiffande informa

tionsverksamhcten. lantbruksstyrelsen och statens livsmedelsverk bctriiffan-. 
de l~insvetcrin~irerna, statens naturvårdsverk beträffande naturvårdsenhe

terna. statens pris- och kartellniimnd beträffande priskontoren, konsument
verket betriiffande hemkonsulenterna, statens planverk beträffande planen
heterna samt statens lantmiiteriverk beträffande lantmäterienheterna. 

Rikspolisstyrcl.~c11 anser det angeläget att - i avbidan på resultatet av ut-. 
redningen (Ju 1975:08) om polisens uppgifter, utbildning och organisation 
111. rn. - möjlighet bereds till inrfötandc av göromälsförordnanden som bi
trädande liinspolischef i de mest arbetsbelastade länen samt att medel ställs 
till förfogande för anställning av administrativ arbetskraft. 

Övl'l"strre/se11 .fiir eko110111isk1 .tiirwar finner det naturligt att personalför
stärkningar vid försvarsenhetecna får anstå tills resultat av pågående or
ganisatinnsundersökningar vid frirsvarsenheterna föreligger. Ökad mcdels
tilldelning ll.ir deltagande i beslutade samverkansövningar som föranleds 
av iindrad utbildningsorganisation för civilförsvaret tillstyrks av översty
relsen som också finner det angeläget att civilbefälhavarnas kanslier förstärks 
för utbildningsuppgifler. 

Statc/IS 1ratiksäkerhN1·1·crk framhåller att under budgetåret 1974175 ökade 
antalet registrerade fordon med 240 000 och antalet registerförda körkort 

med 118 000. Den jämna och höga tillviixten fortsätter. Under innevarande 
budgetår sänds kilometerräknare för släpvagnar ut och kilometerbeskattning 
av dessa vagnar börjar elen I juni l 976. Nya bestämmelser om skrotning 

av bilar gäller fr. o. m. den 1 januari 1976. För länsstyrelsernas del innebär 
detta bl. a. att prövningen av frågor om avregistrering av fordon blir mer 
omfattande. Statens tratiksäkerhetsverk tillstyrker personalförstärkning vid 
l~insslyrelsernas bil- och körkortsregister med totalt 22 tjänster. 

Riksska11crcrke1 konstaterar alt beskattningsväsendet under senare år har 
utvecklats snabbt. Vid ställningstagande till länsstyrelsernas anslagsfram- · 
stiillningar bör i första hand de förändringar beaktas som kan bli följden 
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av det utredningsarbete som på regeringens uppdrag bedrivs av riksskat
teverket och statskontoret gemensamt avseende organisationsut veckling vid 
de lokala skattemyndigheterna, utveckling av ett nytt ADB-system får folk
bokföring och beskattning samt rationalisering av skatteadministrationen 
(RS). 

RS omfattar bl. a. genomförandet av elen beslutade (prnp. 1975:87, SklJ 

1975:3!'. rskr 1975:229) övergången till tjänstemannagranskning av alla de
klarationer. Den första utbyggnadsetappen omfattande 163 tjänster genom

förs under innevarande budgetår. Den andra utbyggnadsetappen omfattande 
275 tjänster avses skola genomföras under hösten 1976. Utöver förslag 
om denna utbyggnadsetapp tillstyrker riksskatteverket att taxeringsenhe

terna förstärks med 29 tjänster frlimst för processföring. För uppbördsen
heterna och dataenheterna tillstyrker verket tre tjänster för handläggare. 
Dessutom anser verket att medel för biträdesgöromål motsvarande 72 års
arbetskrafter behöver tillföras skatteavdelningarna. I fråga om revisionsen
heterna och mervärdeskatteenheterna anser sig riksskatteverket inte böra 
tillstyrka några förstärkningar i form av handläggande personal då elen totala 
gransknings- och revisionsorganisationen tillförs personalresurser inom ra
men för RS. 

I avvaktan på att den alkoholpolitiska utredningens förslag skall resultera 
i nya regler för bl. a. utskänkningskontrollen finner riksskattevcrkct inte 
skäl att tillstyrka de tjänster som liinsstyrelserna har begärt. 

Beträffande de lokala skattemyndigheterna framhåller riksskatteverket att 
det pågående utredningsarbetet och den påbörjade utbyggnaden av gransk
ningsorganisationen kommer att påverka verksamheten vid dessa myndig
heter. På grund härav anser sig riksskattevcrket endast kunna tillstyrka 
förstärkning av biträdeskurser i de fall då en klar underbemanning har be
dömts föreligga. Totalt tillstyrker verket, utöver den förstärkning som följer 
av utbyggnaden av RS, 15 tjänster samt tilldelning av medel för anställning 
av biträdespersonal. 

Riksskatteverket framhåller i fråga om kronofogdemyndigheterna att 
verksamhetens inriktning och innehåll inte torde nämnvärt föriindras under 

det budgetår anslagsframställningarna avser. De anspråk som kvantitcts
mässigt kommer att ställas på kronofogdemyndigheterna torde sålunda vara 
desamma som under de senaste åren. Diiremot har förändringar på exeku
tionsrättens område medfört att arbetet har blivit kvalitativt mer krävande. 
Riksskatteverket framhåller vidare att den ytterligare satsningen på den rik
tade taxeringskontrollen medför en avsevärt ökad arbetsbelastning för kro

nofogdemyndigheterna. Verket tillstyrker ett 40-tal tjänster - till övervä
gande del biträdestjänster - i distrikt med ökande verksamhet. 

Nä11111dcn/vr samhällsi11/imna1io11 föreslår att. länsstyrelserna tilldelas drygt 
6 milj. kr. för informationsprojekt och 5,6 milj. kr. för kungörelseannon

sering. 

l.a111br11kss1yrclse11 framhåller att tillsynen vad angår djursjukvård. djur
skydd och livsmedclshantering genom skiirpt lagstif"lning kr;iver allt större 
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insatser. Styrelsen anser att tjänster som biträdande länsveteriniir bör inrättas 
i ytterligare två liin. S1a11'11.\ lil"smedel.1Terk delar lantbruksstyrelsens åsikt 
och framhåller diirutöver att övriga länsstyrelser bör beredas möjligheter 
att under del av budgetåret genom medel för tillfällig arbetskraft anställa 
biträdande länsveterinär eller annan arbetskraft med livsmedelshygienisk 

utbildning. Verket framhåller vidare att det är viktigt att erforderlig bi
trlideshjälp stlills till länsveterinlirens förfogande. 

Statens 11at111w]rds1·ffk har i sitt arbete under senare år kunnat konstatera 
att länsstyrelserna på grund av bristande resurser ofta har haft svårigheter 
att klara den ökade arbetsbelastningen på miljövårdsområdet och framför 
allt saknat möjligheter att i den utsträckning som har varit önskvärd driva 
utrednings-. planerings- och tillsynsverksamhet på området. Naturvårds
verket framhåller särskilt behoven av en ökning av resurserna för tillsyn 
vad giiller såväl miljöskyddet som den allmänna naturvården. 

I fråga om tillsyn enligt miljöskyddslagen är fortfarande behovet av för
stärkningar mest akut i län med högindustrialiserade områden. Verket fram
håller slutligen att det är angeläget att länsstyrelserna får erforderliga resurser 
för att kunna medverka i den fortsatta fysiska riksplaneringen. 

S1atens pris- och kar1cl/11ämnd framhåller att den intensifierade prisöver
vakningen. administrationen av prisregleringar samt nämndens omfattande 
utredningsverksamhct har medfört att såviil nämndens som priskontorens 
arbetsuppgifter har vidgats. Nämnden tillstyrker därför personalförstärkning
ar vid nio länsstyrelser med totalt tolv tjänster. Priskontoren förfogar f. n. 
över sammanlagt 21 extra assistenter utöver den fasta personalkadern. 
Niim nden anser att starka skäl talar för att dessa extra tjänster förs över 
till fasta tjiinster. 

Ko11s111111'11f1·erkl'I avstyrker de yrkanden om resursförstärkning för hem
konsulent verksamheten som har förts fram av två länsstyrelser. 

S!(Jfe11s plam·erk framhåller att statsmakternas beslut beträffande det över
siktliga planarbetet medför krav på länsstyrelsernas planeringsavdelningar. 
krav som i sin tur medför merinsatser från i första hand planenheterna. 
Planverket menar att det är nödvändigt att ge planenheterna resursförstiirk
ningar och hänför tio av ett trettiotal begiirda tjänster till den grupp som 
har högsta angelägenhetsgrad. 

Swrens /a111111iire1"il'erk framhåller att huvuddelen av de ökningar som 

länsstyrelserna föreslår har motiverats av att arbetet med registrering av 
fastigheter har utökats betydligt samt att ett antal kommunala fastighets
registermyndigheter har upphört och verksamheten därmed förts över till 
lantmäterienheterna. Verket konstaterar att denna utökning av arbetsupp
gifterna uppenbarligen kräver förstärkning av resurserna. Lantmäteriverket 
understryker dessutom nödvändigheten av att varje liin har en eller Oera 
bitr~idandc överlantmätare beroende på lantmäteriverksamhetens omfatt
ning och tillstyrker att sådana tjänster inriittas i fyra län. 
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De lokala skattemyndigheterna i Malmö och Göteborgs fögderier 

Kungl. Maj:t uppdrog den 8 december .1972 åt riksskatteverket att i sam

arbete med statskontoret utföra organisationsundersökningar hos de lokala 

skattemyndigheterna m. m. Efter förslag från riksskatteverket har stats

makterna år 1974 (prop. 1974:1, bil. 16, CU 1974:17. rskr 1974:137) beslutat 

om arbets- och personalorganisation för lokala skattemyndigheten i Stock

holms fögderi. 

Riksskatteverket har i samråd med länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus 

län år 1974 redovisat organisations- och bemanningsförslag för den lokala 

skattemyndigheten i Göteborgs fögderi samt i samråd med länsstyrelsen 

i Malmöhus län år 1975 redovisat motsvarande förslag för den lokala skat

temyndigheten i Malmö fögderi. 

Nuvarande organisation 

Den lokala skattemyndigheten i Malmö fögderi indelas under en chef 

och en ställföreträdande chef i en administrativ enhet, fyra geografiskt av

gränsade församlingsavdelningar samt tre specialavdelningar för resp. jämk

ning, arbetsgivarkontroll samt juridiska personer och fastighetsredovisning. 

Det totala antalet anställda vid myndigheten uppgår till ca 180. 

Den lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi består av chef och 

ställföreträdande chef, en kansliavdelning, en kontrollavdelning, tio försam

lingsavdelningar, en avdelning för juridiska personer och en fastighetsav

delning. Personalnumerären uppgår till ca 360 personer. 

R iks>katteverkets förslaK 

Under en fögderichef och en biträdande fögderichef jämte stab föreslås 

den lokala skattemyndigheten i Malmö fögderi skola organiseras med tre 

enheter nämligen administrativ enhet, skatteadministrativ enhet och ar

betsgivarenhet. 

Den administrativa enheten svarar direkt under fögderichefen för myn

dighetens ekonomi-, personal-, utbildnings- och materieladministration och 

för kontorsservice m. m. 

Den skatteadministrativa enheten som indelas i fem skattekontor - fyra 

efter geografisk indelning av fögderiet och ett för juridiska personer och 

fastighetsredovisning - svarar direkt under fögderichefen för skatteadmi

nistrationen av fysiska personer, utbor, dödsbon, familjestiftelser och ju

ridiska personer samt för uppgifter inom folkbokföringen. 

Arbetsgivarenheten som också är direkt underställd fögderichefen svarar 

för arbetsgivarregister och arbetsgivarkontroll. 

Personalbehovet beräknas till 178 tjänster . För att bemästra arbetstoppar 

under våren föreslå~ medel motsvarande fem årsarbetskrafter. 

2 Riksdagen f'J75!7(). I sam/. Nr JIJO. Bilaga /() 
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Den lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi föreslås få samma or· 

ganisationsstruktur som den lokala skattemyndigheten i Malmö fögderi. 

Enligt förslaget skall dock två skatteadministrativa enheter inriittas - en 

med fyra och en med' fem skattekontor. 

Personalbehovet beräknas till 334 fasta tjänster. Härutöver föreslås medel 

motsvarande 7 5 årsarbetsk rafter. 

Tablåer över föreslagen organisation för dessa lokala skattemyndigheter 

torde få fogas som hilaga 16. /och 16.] till regeringsprotokollet i detta iirende. 

Skatteadminist rationl'll 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om riktlinjer för ändrad skatteadmi

nistration och taxering i första instans. m. m. (prop. 1975:87. SkU 1975:31. 

rskr 1975:229). Beslutet innebär bl. a. att alla deklarationer skall granskas 

och föredras inför taxeringsnämnderna av tjänstemän vid länsstyrelse eller 

lokal skattemyndighet. Det nya systemet skall i huvudsak bli genomfört 
till 1978 års taxering. Ny granskningsorganisation skall byggas upp. Detta 

skall ske successivt. Under innevarande budgetår har 163 tjänstemän re
kryterats för denna organisation. 

Statskontoret och riksskatteverket har på regeringens uppdrag lämnat för

slag till fortsatt utbyggnad av den nya granskningsorganisationen. Förslaget 

innebiir inrättande av 275 tjänster under budgetåret 1976177 och ca 350 

tjänster under budgetåret 1977 /78. De tjänster som avses för det förstniimnda 

budgetåret fördelas med 139 på de lokala skattemyndigheterna och 136 på 
liinsstyrelserna. I förslaget framhålls vidare att ändringar i arbetsuppgifterna 

för de lokala skattemyndigheterna skapar mindre behov av bitriidesarbets
kraft. En anpassning härtill bör ske successivt i samtliga fögderier så till 
vida att n1ir bitriidestjiinst blir vakant får prövas om tjiinsten behöver åter

besiittas. Sådana tjänster som på grund av arbetsuppgifterna inte behöver 
återbesättas skulle till ett antal av ca 150 kunna ombildas till handläggar
tjänster med uppgift att hjälpa taxeringsnämnderna med att granska friimst 

löntagardeklarationer. Fördelningen på fögderier blir beroende av var va

kanser uppstår. Kostnaderna för att byta ut samtliga dessa 150 bitr~:ides

tjänster mot handliiggartjänstcr har beräknats till ca 1J milj. kr. 

Regional kulturminnes,·ård 

Enligt statsmakternas beslut (prop. 1974:28, KrU 1974: 15. rskr 1974:248) 

skall liinsstyrelsen bli regional myndighet för den statliga kulturminnes

vården den 1 juli 1976. Vid varje länsstyrelse skall inrättas en tjänst för 

hanclliiggare för uppgifter inom kulturminnesvården. Tjänsten skall vara 

organisatoriskt sidoordnad de olika enheterna inom liinsstyrelsens plane

ringsavdclning. En överflyttning av beslutanderiitten i ärenden enligt kul-
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turminnesvårdens speciallagstiftning från riksantikvarieämbetet till 
länsstyrelse förutslitts. Åt en särskild arbetsgrupp uppdrogs att lägga fram 
detaljerade förslag om bl. a. kulturminnesvårdens regionala organisation och 
lämplig avgränsning mellan riksantikvarieämbetets och länsstyrelsens be
slutsfunktioner. Arbetsgruppen redovisade i maj 1975 sådana förslag !DsU 
1975:9). Dessa innebär i fråga om personalorganisationen att den befintliga 
landsantikvarieorganisationen i Stockholms län vad gäller antalet tjänstemän 

behålls i den nya organisationen i länsstyrelsen. Länsstyrelsen i Stockholms 

län skulle därför - förutom den förut nämnda tjänsten för handläggare -för 
uppgifter inom kulturminnesvården - tillföras ytterligare två handläggare och 
ett biträde. En detaljerad redovisning av förslagen i övrigt och av remissbe
handlingen lämnas i annat sammanhang av chefen för utbildningsdeparte
mentet. 

Föredraganden 

Länsstyrelserna har i sina anslagsframställningar framhållit att en anslags
beriikning enligt alternativ 0 skulle påverka främst anslagen för lönekost
nader. Åtskilliga arbetsuppgifter är beroende av efterfrågan från kommu
nerna. allmänheten m. n. Denna efterfrågan har inte minskat. Jag kan inte 
förorda en minskning av anslagen enligt detta alternativ som skulle medföra 
försämrad service gentemot kommuneroch allmänhet. 

Enligt beslut vid 1974 års riksdag (prop. 1974:28. KrU 1974: 15, rskr 

1974:248) blir länsstyrelse regional myndighet för den statliga kulturmin
nesvården den I juli 1976. En överflyttning av viss beslutanderätt från riks

antikvarieämbetet till länsstyrelse förutsattes. En särskild arbetsgrupp läm
nade i maj 1975 förslag (DsLJ 1975:9) om organisationen av den regionala 
kulturminnesvården. m. m. Förslagen och utfallet av remissbehandlingen re
dovisas i annat sammanhang av chefen för utbildningsdepartementet. Efter 
samråd med denne förordar jag att länsstyrelserna: för uppgifter inom den 
statliga kulturminnesvården tillförs 26 tjänster för handläggare och en för bi
trädespersonal. Beträffande avtalsbara anställnings- och arbetsvillkor avser 
jag att ge statens avtalsverk det förhandlingsuppdrag som behövs. 

Vid 1975 års riksmöte beslutades om riktlinjer för ändrad skatteadmi
nistration och taxering i första instans, m. m. (prop. 1975:87. SkU 1975:31. 

rskr 1975:229). Beslutet innebär bl. a. en övergång till tjänstemannagransk
ning av samtliga deklarationer och därmed uppbyggnad av en ny gransk

ningsorganisation. Organisationen skall byggas ut successivt och under in
nevarande budgetår har den första etappen omfattande 163 tjänster i denna 
utbyggnad genomförts. Statskontoret och riksskatteverket har föreslagit att 

en andra etapp omfattande 275 tjänster - 139 vid de lokala skattemyn
digheterna och 136 hos länsstyrelserna - skall genomföras under budgetåret 
1976177. Förslag har vidare förts fram om att efter hand som vissa bi-
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trädcstjiinster blir vakanta dessa skall till ett antal av ca 150 ombildas 

till handläggartjänster. Kostnaderna härför har beräknats till ca I J milj. 

kr. 

Efter samråd med chefen för finansdepartementet förordar jag att den 

nya granskningsorganisationen byggs ut med ytterligare 275 tjänster. Jag 

är diiremot inte beredd att beräkna särskilda medel för utbyte av biträ

destjänster mot handläggartjänster även oril jag förordar att sådant utbyte 

sker. Takten och omfattningen av detta utbyte är helt beroende av när 

lämpliga biträdestjänster blir lediga, något som inte kan beräknas på förhand 

med tillräcklig säkerhet. Skulle det emellertid visa sig att ytterligare medel 

behövs för att genomföra det förordade utbytet kan berörda löneanslag efter 

medgivande av regeringen få överskridas. Beträffande avtalsbara anställ

nings- och arbetsvillkor avser jag att ge statens avtalsverk det förhandlings

uppdrag som behövs. 

Jag förordar därutöver att länsstyrelserna förstärks med 90 tjänster. varav 

25 på planeringsavdelningarna. 31 på skatteavdelningarna och taxerings

avdelningen i Stockholms län. 34 på förvaltningsavdelningarna och 

länsskatterättsavdelningen i Stockholms län samt därutövef medel tör bi

trädespersonal motsvarande 36 årsarbetskrafter. Förstärkningarna på plane

ringsavdelningarna avses främst för biträdes- och skrivgöromål. Därutöver 

har för tillsynsuppgifter enligt miljöskyddslagen beräknats ytterligare fem 

handläggare. Jag räknar även i år med att fem av tjänsterna skall finansieras 

genom indragning vid uppkommande ledighet av motsvarande antal tjänster 

på försvarsenheterna. Dessutom räknar jag med att uppgifterna för upplägg

ningen av nytt fastighetsregister på lantmiiterienheterna avtar. Taxeringsav

delningen och skatteavdelningarna tillförs ytterligare personalresurser för 

arbetsuppgifter av processförande natur i samband med den utbyggnad av 

taxerings- och skattekontrollen som har skett och sker. Av samma skäl 

tillförs länsskattcrättsavdelningen och förvaltningsavdelningarna ytterligare 

tjänster för arbetet vid förvaltningsdomstolarna. 

Organisationsundersökningarna hos de lokala skattemyndigheterna som 

utförs av riksskatteverket i samarbete med statskontoret har nu drivits så 

långt alt förslag om organisationen av de lokala skattemyndigheterna i Mal

mö och Göteborgs fögderier har redovisats. Förslagen som har utarbetats 

i samarbete med bl. a. berörda myndigheter och personalorganisationer samt 

resp. länsstyrelser innebiir att organisationsstrukturen ges samma principiella 

utformning som den som har genomförts vid den lokala skattemyndigheten 

i Stockholms fögderi. Under en fögderichef och en biträdande fögderichef 

med stab sorterar en administrativ enhet. en skatteadministrativ enhet -

vid den lokala skattemyndigheten i Göteborgs fögderi två skatteadmini

strativa enheter - samt en arbetsgivarenhet. Personalbehovet beräknas till 

178 fasta tjänster vid den lokala skattemyndigheten i Malmö fögderi och 

334 fasta tjänster vid motsvarande myndighet i Göteborgs fögderi. Till detta 

kommer medel motsvarande fem resp. 75 årsarbetskrafter. Förslagen innehi.ir 
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vissa rationaliseringsvinster till vilka hänsyn har tagits vid utbyggnaden 
av den nya granskningsorganisationen inom skatteadministrationen. Jag har 
intet att erinra mot den föreslagna organisationsstrukturen. Personalberiik
ningarna kan jag godta. Jag förordar därför att den föreslagna organisationen 
genomförs vid de lokala skattemyndigheterna i Malmö och Göteborgs fög
derier den I juli 1976. Betriiffande avtalsbara anställnings- och arbetsvillkor 
avser jag att ge statens avtalsverk det förhandlingsuppdrag som behövs. 
r-'ör de lokala skattemyndigheterna i övrigt riiknar jag med en viss för
stärkning av uppgifterna får skriv- och kontorsgöromål i form av medel 
motsvarande 14 årsarbetskrafter. 

I fråga om kronofogdemyndigheterna dknar jag vidare med ytterligare 
medel motsvarande 15 årsarbetskralkr till övcrviigancle del för skriv- Ol'h 
kontorsgöromål vid kronofogdemyndigheter i ek mest arbetstyngda distrik
ten. 

Mina stiillningstaganclen till liinsstyrelsernas förslag, vilka redovisas niir
mare i det följande, innebär med bortseende från de under resp. anslag 
heriiknade uppbördsmedlen, en medelsanvisning om sammanlagt I 5-l2,9 
milj. kr., varav I 521,9 milj. kr. p{t driftbudgeten och 21 milj. kr. p<l ka
pitalbudgeten. Ökningen i förhällande till innevarande budget{tr uppgär till 
295,2 milj. kr. - varav 313,7 milj. kr. p{1 driftbudgeten. Kapitalbudgeten 
minskar med 18.5 milj. kr. Av totalhelnppet på driftbudgeten avser 959,9 
milj. kr. hinsstyrelserna, 325.6 milj. kr. de lokala skattemyndigheterna och 
236A milj. kr. kronofogdemyndigheterna. De siirskilda uppbördsmedlcn un
der dessa tre anslag beräknar jag till resp. 8.2 milj. kr .. 48.9 milj. kr. och 

9,4 milj. kr., en ökning med 15 milj. kr. i förhållande till innevarande bud

getår. 



Sammanställning av anslagsberäkningarna för B. Liinsstyrelserna m. m. (I 000-tal kr.) 

Llinsstyrelsen Lokala skattemyndigheterna Kronofogdemyndigheterna 

1975/76 Beräknad ändr. 1976177 1975/76 Beriiknad ändr. 1976/77 1975/76 Heriiknad ändr. 1976/77 
Llins- Förc- Lins- Förc- Lins- Före-
styrclsen draganden styrclscn draganden styrelsen draganden 

Personal 
1_-fandliiggande personal 3 518 + 474 + 204 458 + 27 + 139 336 + 7 
Ovrig personal 5 732 + 567 + 49 J 006 + 99 - 2 370 + 59 

9 250' +I 041 +:?SJ J 464' + 126 + D9 2 706 + 66 
Anslag 

+ 239 914" Lönekostnader 566 790 +169152 202 655 + 86 111' + 73 406 148 678 + 51 558' + 38 603 
Sjukvård 1 477 + 156 + 30 663 + 41 + 41 455 + 31 + 31 
Reseersiittningar 12 499 + 2 811 + I 124 I 734 + 248 + 608 4 804 + 713 + 432 
Lokalkostnader 77 118 + 12 417 + 12 400 29 082 + 5 636 + 5 636 18 517 + 2 778 + 2 797 
Expenser 42 177 + 20 470 + 3 841 10 325 + 2 518 + 1 210 9 433 + I 931 + 490 

Diirar c11gd11g1111gi/il'r 9000 18 892 9 412 2 000 2 125 2 217 I 000 I 216 900 
Ersiitlning till niimndemiin 4 368 + 165 
K u ngörelsean nonscrings-

kostnader 4 102 + I 518 + 700 
Lant miiterienh.::ten 

a) \1yndighetsuppgifter 27 895 + 10 998" + 5 816 
b) Nytt fastighetsrcgister 2 844 + 765' - 2 705 

Diverse iindamäl 31 360 43 - I 145 337 42 - 42 10 889 + 7 200 + I 333 
770 630 + 28'> 121 + 189 213 244 796 + 94 512 + 80 859 192 776 +·64 211 + ·B686 

LJ pphörds medel 
ErsiiLLning från allmiinna 

p.::nsionsfnnden 2 629 + 552 + 552 36 719 + 12 141 + 12 141 7711 + I 747 + I 747 
Ersiittning for uppdrag 

vid dataenheterna 4 500 + sno + 500 
>l.::ttoutgifl 763 501 + 288 069 + 188161 208 077 + 82 371 + 68 718 185 065 + 62 464 + 41 939 

- -· - -· - - ----·· --·----· ··---· ----------

'lliirav 76 tjiinst.::r som inriittats enl. regeringens beslut den 3 juli 1975} ro 1975"87 Skll 1975:31. rskr 1975:229 
'I Lirav 87 tjiinstc:r -;om inriitlats .::ni. regeringens beslut den 3 juli 1975 P p. · · · 
'Inkl. uppriikning av lönckostnadspliliigg till 36 ••c;. llppriikningen for befintlig personal uppgår for B 1 till 16 335 000 kr. för B 2 till 6 130 000 kr. o.:h för 
B 3 till 4 119 000 kr. 
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Ui11ss~vrcfsc11. I. Löne- och prisom
räkning m. m. 23 712 691 kr. 

2. För information till organisationer 
och enskilda behövs en förste byråse
kreterare på planeringskansliet. Antalet 
besvärsärenden har ökat kraftigt och ju
ridiska enheten behöver tillföras en 
länsassessor. en förste byråsekreterare. 
en byråassistent samt ett kvalificerat bi

träde. Omfattningen av regionaleko
nomiska enhetens verksamhet är sådan 
att enheten behöver förstärkas med en 
avdelningsdirektör, en förste byråsekre
terare och en assistent. Naturvårdsen
heten behöver förstärkas med tre biträ
dande naturvårdsdirektörer, tre byrådi
rektörer, tre förste byråingenjörer samt 

två kvalificerade bitriiden. För att bl. a. 
biträda kommunerna med planering be
hövs på försvarsenheten två förste by
råingenjörer.(+ 1926872 kr.) 

3. För bemiistrande av de stora ba
lanserna på taxeringsenheterna behövs 
tio taxeringsintendenter. tolv förste by

råsekreterare samt tre kvalificerade bi
triidcn. Revisionsvcrksamheten hör till

föras två avdelningsdirektörer. fyra by
rådirektörer samt två kvalificerade bi
triiden. Taxeri ngsinspektörsorganisatio
nen måste for att stå i rätt förhållande 
till antalet skattskyldiga som taxeras i 
särskilda nämnder utökas med fyrtio 
taxeringsinspektörer och tio k valifice
rade bitriiden. Revisionsverksamheten 
på merviirdeskatteenheten behöver för

stiirkas med två avdelningsdirektörer 
och fyra byråclirektörer ( + 8 748 990 kr.) 

4. Det iir nödvändigt att socialenhe

ten tillförs en liinsassessor som chef för 
utliinningscletaljen. På trafikenheten be
giirs två kvalificerade biträden. Antalet 
vriikningsärenden har ökat kraftigt och 
överexekutorsenheten behöver förstär-
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kas med två förste länsnotarier och två byråassistenter. (+ 568 618 kr.) 

5. Ärendebalansen på länsskatterättsavdclningen har ökat under de se

naste åren och avdelningen bör tillföras en förste länsassessor, en länsasses
sor, en förste länsnotarie, sex förste byråsekreterare, två byråassistenter och 
sex kvalificerade biträden. (+I 342 950 kr.) 

6. För planeringsverksamhet behövs på kameralenheten en avdelnings

direktör och för handläggning av lönegarantiärenden en byråclirektör. På 
personalenheten begärs en byrådirektör och en assistent för tjiinstetillsiitt
ningar, en förste byråsekreterare på utbildningsadministration, två assistenter 
för serviceverksamhet m. m. samt ett kvalilicerat bitriide. För effektivering 
av arbetsgivarkontrollen behövs på uppbördsenheten en byråclirektör. Da

taenhetens personal iir hårt ansträngd och behöver förstiirkas med två förste 
byråassistenter och ett kvalificerat biträde. (+ 986 214 kr.) 

7. Överföring av vissa iirenden från allmiinna enheten till liinspolischefens 
expedition medför en ökad belastning på expeditionen och den bör tillföras 
en byråassistent och ett kvalificerat bitriide. (+ 136 554 kr.) 

8. För att civilbefälhavaren skall kunna genomföra utbildning och öv
ningsverksamhet enligt gällande riktlinjer måste civilbefälhavarens kansli 
tillföras en byråassistent. ( + 70 527 kr.) 

9. För främst extra personal och biträdespersonal begiirs ytterligare medel. 
(+ 2 761 584 kr.) 

I 0. Härutöver begärs ytterligare medel för om kostnader. ( + 4 272 000 kr.) 
11. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomriikning m. m. 828 000 kr. 
b) Lantmiiterienheten bör förstärkas med ett kvalificerat bitriide. 

(+ 64000 kr.) 
Lokala skattemyndighctcrtia. 12. Löne- och prisomriikning m. m. 

27 252 328 kr. 
13. I Danderyds fögderi behövs en fögderisekreterare for handliiggning 

av bl. a. skattebrottsiirenden. Vidare behövs i fögderiet ett kvalilicerat bitriide 
för iirenden rörande arbetsgivarkontroll m. m. Refolkningsökningen i Han
dens fögderi har medfört ökat arbete med fastighetstaxering, arbetsgivar
kontroll, arbetsgivaravgifter m. m. och fögderiet bör förstärkas med en fög

derisekreterare och två kvalificerade bitriiden. I Huddinge fögderi begiirs 

en fögderisekreterare att förestå detaljen för ATP och beredning av de
klarationer. Vidare begiirs ett kvalificerat biträde. I Jakobsbergs fögderi begärs 
för främst arbetsgivarkontroll en fögderisekreterare i utbyte mot en fög
deriassistent. Vidare begärs i fögderiet ett kvalificerat biträde. För hand

läggning av skattebrottsärenden m. m. behövs en fögderisekreterare i Lidingö 
fögderi. I Nacka behövs för ärenden rörande inkomst- och fastighetstaxering 
en fögderisekreterare och två kvalificerade biträden. En fögderisekreterare 
behövs för alt avlasta fögderichefen i Norrtälje fögderi. I Sollentuna fögderi 
har befolkningsökningen medfört ökat arbete framför allt med skattebrott 
och arbetsgivarkontroll och förstiirkning med ett kvalificerat biträde iir er-
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forderlig. I Stm:kholms fögderi behövs en förste byråsekreterare för att leda 
intern utbildning och personalvård. För förstärkning av detaljerna för jämk
ning och ATP behövs ett kvalificerat bitriide i Tiiby fögderi. Vidare begiirs 

medel för tillfällig personal i fögderierna. ( + I 173 972 kr.) 
14. Omkostnaderna viintas öka. (+ 415 700 kr.) 
Kro110/"ogdem_1·11d~i.:he1ema. 15. Löne- och prisomräkning m. m. 13 250 074 

kr. 
16. På grund av stora ärendemängder behövs förstiirkning i Danderyds 

distrikt med två kvalificerade biträden. I Handens distrikt behövs en förste 
kronoassistent och ett kvalificerat biträde för inriittandet av en 
löneexekutionsgrupp. Vidare bör kansliet förstärkas med ett biträde främst 

för registrering. Huddinge distrikt behöver tillföras bitriidespersonal för or
ganiserandet av utsiittningsgrupper. I Nacka distrikt motiverar arbetsmäng

den ytterligare en tjiinst som kronokommissarie, ett kvalificerat bitriide och 
en expeditionsvakt. Sollentuna distrikt bör för att klara den ökade belast
ningen på myndighetens kansli tillföras ett kvalificerat bitriide. I Solna dis
trikt behövs förstiirkning med två kvalificerade biträden. Södertiilje distrikt 
behöver en expeditionsvakt. Vidare begiirs medel för tillfällig personal vid 
l~inets kronofogdemyndigheter framför allt i Stockholms distrikt, diir in
drivningsarbe-tet iir särskilt krävande. (+I 891 926 kr.) 

17. Omkostnaderna väntas öka. <+100000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanstiillningen beriiknar jag medelsbehovet för 

liinsstyrelsen till 149 382 000 kr., for lokala skattemyndigheterna till 
69 903 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 53 768 000 kr. eller sam
manlagt 273 053 000 kr . .lag har diirvid bcriiknat 5 228 000 kr. fi:ir hand

läggande personal inom den regionala kulturminnesvården, för tillsyn enligt 
miljöskyddslagstiftningen, för en utbyggnad av skattekontrollen och får en 
förstärkning av förvaltningsrättskipningen bl. a. med en ordinarie tjiinst som 
förste länsassessor, tillika ordförande i länsskatteriitt, fastighetstaxeringsriitt 
och liinsrätt samt får biträdespersonal. for engångsutgifter. bl. a. för inköp 
av vissa maskiner. ny tjiinstebil samt s. k. direktvalsutrustning till telefon
viixel har preliminiirt beriiknats 767 000 kr . .lag har iiven beriiknat 2 365 000 

kr. till lokala skattemyndigheterna för handläggande personal för utbyggnad 
av skattekontrollen samt för medel får biträdespersonal. Vidare har jag be
riiknat lJU 000 kr. till kronofogdemyndigheterna !lir medel fiir hurndsak

ligen biträdespersonal. Slutligen har jag beriiknat prcliminiirt 93 000 kr. i
0 

engångsutgifter för inköp av viss utrustning till lokala skattemyndigheterna 
i l~inct samt prcliminiirt -15 000 kr. i l.!ngt111gsutgif"tcr för inköp av viss ut
rustning till kronofogdemyndigheterna. 
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Liinssrvre/sen. I. Löne- och prisom
räkning m. m. - 670 664 kr. 

2 .. På planeringskansliet begiirs för ar
betsuppgifter inom priskontoret en as
sistent. För att juridiska enheten skall 
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter på 
ett tillfredsstiillande siitt behövs ytter
ligare en liinsassessor. För att avlasta 

chefen för regionalekonomiska enheten 
behövs en byrådirektör. Vidare behövs 
en amanuens. För samordning av na
turvårdsenhetens övergripande planer
ingsprojekt 111. m. behövs en byrådirek
tör och för uppgifter enligt miljöskydds
lagen en byrådirektör. För handliigg
ning av industriiirenden enligt miljö
skyddslagen behövs därutöver en förste 
byråingenjör. ( + 617 269 kr.) 

3. För granskning av rörelsedeklara

tioner behövs på revisionsenheten ytter
ligare en förste taxeringsinspektör och 
en taxeringsinspektör. På enheten be

gärs vidare ett kvalificerat biträde. 
(+ 208 741 kr.) 

4. Den väsentligt utökade arbetsbe
lastningen på allmänna enheten med for 
behov av en liinsassessor. På grund av 
arbetsbelastningen på riittsenheten be
giirs ytterligare ett kvalificerat bitrlide. 
(+ 163 973 kr.) 

5. För främst personalutbildning 
men liven intern inf(mnatinnsvcrk

samhet fordras på administrativa enhe

ten en förste byråsekreterare. ( + 81 619 

kr.) 
6. För friimst bitriidespersonal m. 111. 

begärs ytterligare medel. (+ I 738 062 
kr.) 

7. Omkostnaderna bcriiknas öka. 
(+ 2 148 000 kr.) 

8. Lmtmäterienhcten. 
a) Lönc- och prisomriikning m. 111. 

94 000 kr. 
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bl Personalen på lantmäterienheten behöver utökas med en bitriidande 

överlantmiitare och en arkivassistent. Vidare begärs medel för tillfällig per

sonal m. m. ( + 253 000 kr.) 

Lokala skallemyndighercrna. 9. Löne- och prisomriikning m. m. I 437 598 
kr. 

IO. I Enköpings fögderi behövs ett kvalificerat bitriide på grund av ökad 

arbetsbelastning samt en expeditionsvakt. I Tierps fögderi behövs en fög

derisekreterare till följd av den ökade arbetsbelastningen samt två kvali

ficerade bitriiclen for arbete med skattetillägg m. m. Vidare begärs en ex

peditionsvakt. För arbetsgivarkontrollen behövs i Uppsala fögderi en fög

deriassistent. ( + 452 402 kr. J 

Krono/i>gdc111y11clighetcn. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 892 786 kr. 

12. För all förstärka arbetsledningen av de allmänna målen samt för kva

lificerade exekutiva göromål behövs en kronokommissarie. Med hiinsyn 
till den ökade arbetsvolymen på centralorten erfordras ytterligare en förste 

kronoassistent. Vidare begiirs biträdesförstiirkning samt medel för extra per

sonal. (+598214 kr.) 

13. Omkostnaderna beräknas öka. (+ 55 000 kr.) 

Fiircdraganclc'n 

Med hänvisning till sammanstiillningen beriiknar jag medelsbehovet för 

liinsstyrclscn till 28 029 000 l\r., fiir lol\al:1 skatti:myndighctcrn:1 till 8 183 O<JO 

kr., och för kronofogdemyndigheten till 4 455 000 kr. eller sammanlagt 

-W 66 7 000 kr. Jag har diin·id heriiknat 778 000 kr. för handWggande personal 

inom den regionala kulturminnesvärden. for tillsyn enligt miljiiskyddslag

stirtningen, för en utbyggnad av skattekontrollen ol"11 för en förstiirkning 
av ll:irvaltningsriillsl\ipningen samt fi.ir hitriidcspcrsonal. Fiir eng{1ngsutgiftcr. 
bl. a. for inl\iip av viss Lit rustning har preliminiirt heriiknats 68 00() l\r. Jag 
har iivcn bedknat 2-13 000 kr. till lokala sl\attemyndigheten i Enköpings 
ll.igderi !lir handliiggande personal fiir utbyggnad av skattekontrollen. Slut

ligen har jag heriiknat preliminiirt l) 000 kr. i engängsutgilkr för inkiip a\' 
,·iss utrustning till lnkala skattemyndigheten i Enköpings f'ögderi samt pre
limin;irt 15 OOU kr. i eng{1ngsutgifter för inköp av ,·iss utrustning till kro
nofogdemyndigheten i l.;ppsala distrikt. 
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Ui11sstyrelse11. I. Löne- och prisom
räkning m. m. 4 298 079 kr. 

2. För granskning och bearbetning av 
inkommande statistikuppgifter m. m. 
behövs på regionalekonomiska enheten 
en amanuens. För den ökade arbetsvo
lymen som tillkommit i samband med 
naturvårdslagen erfordras en byrådirek
tör på naturvårdsenheten. ( + 165 713 
kr.) 

3. för att dels utföra eftergranskning 
av deklarationer. dels avarbeta vissa ba
lanser begärs två kvalificerade biträden 
inom skatteavdelningen. Taxeringsen
heten behöver för all avarbeta balanser 
tillföras en tax.eringsintendent. För 
handledande arbetsuppgifter bör revi
sionsenheten tillföras en byrådirektör. 
(+ 327 946 kr.) 

4. Ökningen av iircndenas svårig
hetsgrad medför behov av en liinsasses
sor på rättsenheten. ( + 101 649 kr.) 

5. För beredning och föredragning av 
polismyndighetsiirenden behövs en för
ste byråsekreterare på länspolischefens 
expedition. ( + 75 890 kr.) 

6. För intern information. introduk
tion och utbildning behövs en förste by
råsekreterare på administrativa enheten. 
(+ 81 619 kr.) 

7. Vidare begärs medel för extra och 

tillfällig personal m. m. (+ 687 104 kr.) 

8. Omkostnaderna 
(+476000 kr.) 

9. Lantmäterienheten. 

väntas öka. 

Löne- och prisomräkning m. m. 
188 000 kr. 

Lokala skattemrndighctema I 0. Löne

och prisomriikning m. m. I 713 624 kr. 
11. Länsstyrelsen begär medel för ex

tra eller tillfällig personal. ( + 389 376 
kr.) 

12. Omkostnaderna beriiknas öka. 
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(+ 20000 kr.) 

Kro11o(ogciemynd~~heterna. 13. Löne- och prisomräkning m. m. I 281 624 

kr. 
I 4. Länsstyrelsen begär medel för extra eller tillfällig personal. ( + 389 376 

kr.) 

Föredragande11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
Wnsstyrelsen till 28 661 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 8 636 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 2 I 0 000 kr. eller sammanlagt 

43 507 000 kr. Jag har diirvid beriiknat 735 000 kr. mr handliiggande personal 
inom den regionala kulturminnesvården, för en utbyggnad av skattekon
trollen och för en förstärkning av förvaltningsrättskipningen samt för bi
trädespersonal. För engångsutgifter, bl. a. för inköp av vissa inventarier, har 
preliminUrt beriiknats 202 000 kr. Jag har iivcn beriiknat 243 000 kr. till lokala 

skattemyndigheten i Katrineholms fögderi för handläggande personal för 
utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat preliminärt 9 000 
kr. i engångsutgifter för inköp av viss utrustning till lokala skattemyndig
heten i Katrineholms fögderi. 
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Lä11ss1yrel~c11. L Löne- och prisom
riikning m. m. 5 533 852 kr. 

2. För planeringskansliets lednings-. 
samordnings- och informationsfunk
tion behövs en byrådirektör. för arbets

uppgifter med priskontrollen erfordras 

en assistent. För regionalpolitisk planer
ing m. m. erfordras en byrådirektör på 

regionalekonomiska enheten. for ar
betsuppgifter med täktärenden erfordras 
en förste byråingenjör på naturvårdsen

heten, för tillsynsverksamhet i enlighet 
med miljöskydds- m. fl lagar en förste 
byråingenjör och för arbetsuppgifter i 
samband med den regionala landskaps
vårdsplaneringen en förste byråinspek
tör. Ökad iirendemängd och skärpt lag

stiftning på djurskyddsområdet samt ar

betet med livsmedelskontrollen kräver 
en tjänst som biträdande länsveterinär. 
för skyddsrurnsärenden behövs på för
svarsenheten en förste byråingenjör och 
för olika planliiggningsuppgifter en för
ste byråinspektör. (+ 813 109 kr.) 

3. Betydande ökning av antalet be
sviirsmål och därmed ökande balanser 
kräver utökning av antalet handliiggarc 
på taxcringsenheten med tre förste by
råsekreterare och ett kvalificerat biträde. 
På revisionsenheten behövs för arbets
ledande uppgifter ytterligare en avdel

ningsdirektör. Vidare behövs två byrå
direktörer och två kvalificerade bitrii
den. Taxeringsinspektörsorganisationen 
bör utökas med fem förste taxeringsin
spektörer. två taxeringsinspektörer och 
fem kvalificerade biträden. För efterbe
handlings- och distributionsuppgifter 
begärs på dataenheten ett kvalificerat bi
träde. (+I 657 828 kr.) 

4. För att komma till rätta med ba
lansläget på framför allt liinsskatterätten 
behövs ytterligare en förste länsassessor. 
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Riittsenheten behii\'er tillfiir;1s en förste liinsnotarie alt. byd~ekreter;ire. 

Vidare behiivs en byr[1assistent. (+ 300 782 kr.) 
5. Linspolisd1efens expedition bör till foras en byrftassistcnt. Expeditionen 

bör vidare utökas med ett kvalificerat biträde. (+ 132 851 kr.) 
h. På serviL·erunktioncn erfordras en tjiinst som förste hyrå~el\reterare p<I 

administrati\·:1 enheten. Vid:1re behövs en :1rki\'assisten1. I+ 146 417 kr.) 
7. Vidare begärs medel för extra och tillfällig personal samt biträdes

personal. Slutligen begärs gemensamt för länsstyrelsen för all ersiitta ar
betskraftbortfall i samband med all tjänster fåll lämnas för notariemeritering 
tre tjänster som länsnotarier. (+ 1 112 519 kr.) 

8. Omkostmiderna beriiknas öka. (+ 831 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 191 000 kr. 
bl Lantmäterienhetens personal bör utökas med ett biträde. ( + 56 642 

kr.) 

Lokala ska11em_1·1u/ighrtl'l"na. 10. Lönc- och prisomräkning m. m. 2 109 117 
kr. 

11. I Linköpings fögderi behövs en fögderisekreterare. Vidare begiirs två 
kvalificerade biträden för arbetsgivarkontroll. jämkningsärenden m. m. I 

Norrkopings fögderi behövs ytterligare en expeditionsvakt. (+ 260 883 kr.) 
12. Omkostnaderna väntas minska. (-285 000 kr.) 

Km110/iJgdemy11dighctenia. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 1 509 851 
kr. 

14. I vartdera Linköpings och Norrköpings distrikt begärs en byråassistent 
för de viixande administrativa arbetsuppgifterna. I Motala distrikt föreligger 

behov av yllerligare ett biträde samt en förste kronoassistent vid faltsek
tionen i Mjölby. Vidare behövs i Linköpings distrikt ytterligare en expe
ditionsvakt samt c\l biträde. (+ 438 149 kr.) 

15. Omkostnaderna viintas minska. t-221 000 kr.) 

För<•draga11cii'11 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag medelsbehovet tör 
liinsstyrelscn till 38 140 000 kr .. för lokala sbttcmyndighctcrna till 
12 836 noo kr. od1 !lir kronologdcmyndigheterna till 8 60(1 ()()()kr. ('lier sam
manlagt 59 582 000 kr. Jag har därvid beriiknat 888 000 kr. för handliiggandc 

persnn;d inom den regi()nala kulturr11inn('sv~1rden, for en utbyggnad a\ skat
tekontrollen nch for en fiirstiirkning a\· l!in·;Jitningsriittskipningen samt l()r 

bitr:ide~personal. hir eng:lngsutgiftcr. bl. a. for inköp ;1\· viss:1 inventarier 
och ny tjiinstehil har prcliminiirt beriiknats 367 000 kr. Jag h;1r iiven her~iknal 
2.i3 000 kr. till lokala skauernyndighetcn i Mjiilhy fiigderi for handliiggande 
pcrsonal fi.ir utbyggnad av skalleknntrollen. Slutligen har j;1g ber;iknat prc
liminiirt q 000 f;r. i engt1ngsutgif1er l!ir inkiip a\' \'iss utrustning till lokala 

skat IL'lll1'ndighcten i \'ljiilhy t<igdcri. 
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Länss(rrclsen. I. Löne- och prisom
räkning m. m. 5 093 247 kr. 

2. Utökade arbetsuppgifter kräver 
förstärkning av regionalekonomiska en
hetens personal med två förste byråsek

reterare. För handläggning av täkt
ärenden behövs en förste byråinspektör. 

På planenheten behövs för fysisk riks
planering och därmed sammanhängan
de information m. m. en byråingenjör. 
På försvarsenheten behövs för den kon
tinuerliga kontrollen av enskilda 
skyddsrum en byråingenjör. ( + 400 324 
kr.) 

3. På taxeringsenheten krävs för att 

komma till rätta med den ökade mål
balansen en taxeringsintendent. Mer

värdeskatteenhetens biträdespersonal 
behöver förstärkas med ett kvalificerat 
biträde.(+ 163973 kr.) 

4. För handläggning av bl. a. kilome
terskatteärenden behövs ett kvalificerat 
biträde på allmänna enheten. Balanser
na på rättsenheten ökar och enheten bör 
därför tillföras en förste länsnotarie. 
(+ 154 860 kr.) 

5. På länspolischefens expedition be
gärs förstärkning med ett kvalificerat bi
träde. ( + 62 324 kr. l 

6. De alltmer ökande insatserna på 
utbildning över hela länsstyrelsens och 
underställda myndigheters område krä

ver att administrativa enhetens personal 
utökas med en byråsekreterare. Vidare 
begärs en materialförvaltare.(+ 143 943 
kr.) 

7. Vidare begärs medel för främst bi
tr~idespersonal och extra personal. 
(+ 2 102 710 kr.) 

8. Omkostnaderna väntas öka. 

<+ 159 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
al Löne- och prisomräkning m. m. 
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168000 kr. 
b) Övertagandet av stadsregistren motiverar att lantmäterienhetens per

sonal utökas med en förste byråingenjör. Vidare beräknas omkostnaderna 
öka. (+ 81 619 kr.l 

Lokala ska11e111ynd1?,hc1ema. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 2 181 406 

kr. 
11. För arbetsgivarkontroll och ärenden i samband med årlig taxering 

behövs i Jönköpings fögderi ett kvalificerat biträde. I Vetlanda fögderi behövs 
ett biträde för betjäning av telefonväxel, diarieföring. beredning av dekla
rationer m. m. (+ 120 594 kr.) 

12. Omkostnaderna väntas öka. ( + 334 000 kr.) 
Krono/'ogdemrnd~'<!.hetcma. 13. Löne- och prisomräkning m. m. I 026 463 

kr. 
14. På grund av den stora arbetsvolymen begärs en kronofogdesekreterare 

och ett biträde i Jönköpings distrikt. I Värnamo distrikt begärs förstärkning 
med ett biträde. Ytterligare medel begärs för tillfällig personal i länets olika 
distrikt. ( + 439 537 kr.) 

15. Omkostnaderna väntas öka. I+ 210 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbchovet för 

liinsstyrelsen till 33 028 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
I 0 328 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 422 000 kr. eller sam
manlagt 49 778 000 kr. Jag har diirvid beräknat 884 000 kr. för handHiggande 
personal inom den regionala kulturminnesvården, för en utbyggnad av skat
tekontrollen och for en förs8rkning av förvaltningsriittskipningen samt for 
bitr~idcspcrsonal. För cng[mgq1tgifter, bl. a. for inköp av vissa inventarier 
och ny t.i~instebil har prcliminiirt her~iknats 81 000 kr. Jag har även beriiknat 
300 000 kr. till lokala skattemyndigheten i Eksjö fögderi för handliiggande 
personal för utbyggnad av skattekontrollen samt för medel för biträdes
personal i Vetlanda fögderi. Slutligen har jag beräknat preliminärt 252 000 
kr. i engångsutgifter för inköp av viss utrustning samt för flyttning av lokala 
skattemyndigheterna i Vetlanda och Värnamo fögderier samt preliminärt 
135 000 kr. i engångsutgifter för flyttning av kronofogdemyndigheten i Vär
namo distrikt. 

3 Riksdagen N75176. I sam/. Nr 100. Bilaga /6 
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Lä11sszrrl'lsc11. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 3 708 631 kr. 
2. Krav på kontakt- och informa

tionsverksamhet samt speciella utred

ningsuppdrag medför behov av en by

rådirektör på planeringskansliet. rör 

ökade arbetsuppgifter behövs en förste 

byråsekreterare på regionalekonomiska 

enheten. För tillsynsärenden erfordras 
förstärkning av naturvårdsenhetens per

sonal med en förste byråingenjör. För 
att förstärka planenhetens ärendeka

pacitet. för utredningsuppgifter i sam

band med den (vsiska riksplaneringen 

samt andra planeringsfrågor i länet er

fordras en byrådirektör. ( + 360 823 kr.) 

3. För revision av framför allt större 

företag krävs förstärkning med en av

dclningsdirektör på revisionsenheten. 

Behov föreligger även av förstärkning 

av taxeringsinspektörsgruppen i Ljung

by med en byrådirektör. För granskning 

av deklarationer i siirskilda taxeringsdis
trikt behövs vidare en taxcringsinspek
tör och ett kvalificerat bitriide. 

(+ 360 OIO kr.) 
4. För utbildnings-. introduktions

och informationsändamål begiirs på ad

ministrativa enheten en förste byråse
kreterare. (+ 85 019 kr.) 

5. Vidare begiirs medel för friimst bi

trädespersonal rn. m. !854 517 kr.) 

6. Omkostnaderna viintas öka bl. a. 
l(_)r inredning och utrustning av nya lo

kaler. ( + 6 397 000 kr.) 

7. Lant miiterienheten. 
a) Löne- och prisomriikning m. m. 

272 000 kr. 

b) Omkostnaderna 
(+ 461 000 kr.) 

viintas öka. 

Lokala skarrc111y11clfi:hcrcr1w. 8. Löne

och prisomriikning m. m. 1096193 kr. 
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9. I Ljungby och Viixjii fögderier behövs en fögderisekreterare för hand
läggning av kvalificerade ärenden. Vidare erfordras i Växjö fögderi ett kva
lificerat biträde huvudsakligen för skärpning av arbetsgivarkontrollen. 
<+227807 kr.) 

10. Omkostnaderna viintas öka. ( + 138 000 kr.) 
Kro110/hgdc111yndiglwte11. 11. Löne- och prisomräkning m. m. 606 000 kr.. 

12. Medel yrkas för praktikanter med 10 000 kr. 

Fiiredraga111/c11 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
liinsstyrclsen till 29 9J6 000 kr., fiir lokala skattemyndigheterna till 6 440 000 

kr. och för kronofogdemyndigheten till 3 644 000 kr. eller sammanlagt 
40 020 000 kr. Jag har därvid beräknat 798 000 kr. för handläggande personal 
inom den regionala kulturminnesvärden, for en utbyggnad av skattekon

trollen samt för biträdespersonal. För engångsutgifter i samband med ian
sprt1ktagande av nya lokaler har preliminärt beräknats 4 253 000 kr. Jag har 
även beräknat 315 000 kr. till lokala skattemyndigheten i Ljungby fögderi för 

handläggande personal för utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har jag 
beräknat preliminärt 100 000 kr. i engångsutgifter för bl. a. flyttning av lokala 
skattemyndigheten i Växjö fögderi. 
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Uinss1_rrcl.~c11. 1. Löne- och prisom
riikning m. 111. 4 334 059 kr. 

2. Kansliet bör tillföras en byrådirck
tiir. På priskontoret erfordras yl!erligare 
en 'byråassistent. På regionalekonomis

ka enheten begärs en amanuens för 
bl. a. iirenden rörande regionalpolitiskt 
handlingsprogram m. m. samt en byd
assistent. Pö naturvitrdsenheten begiirs 
for planering av l~ineb vatlentillgängar. 
for arbete ellligt miljiiskyddslagen oeh 
liiktiiremlcn tre liirste byr~tingenjörer. 

Fiir tillsyns\·erksamhet inom miljii
viirdsområdet bcg~irs en bydingenjör. 
Pä planenheten bchi\vs ytterligare en 
byrådirektör. På försvarsenheten begärs 

tvä förste byritinspektiircr nch en förste 
byräi ngenjör. Som bit riideshjiil p fö 

liinsveteri niircn begiirs el l kval i licerat 

bitriide. !+ l 088 886 kr.) 
3. På taxeringsenheten begärs två för

ste byråsekreterare och ett kvalificerat 
biträde. För kvalificerade revisioner 
kriivs på revisionsenheten en avdel
ningsdirektör. För utvidgad kontroll
verksamhet erfordras en förste byråse
kreterare. Vidare behövs en förste tax
cringsinspektör. en taxeringsinspektör 
och två kvalificerade biträden. För 
granskningsarbete erfordras på mervär
deskatteenheten ett kvalificerat biträde. 
För det ökade arbetet på dataenheten 
erfordras ytterligare ett kvalificerat bi

träde ( + 857 785 kr.) 

4. För att komma till rätta med det 
ökade antalet mitl erfordras en J:ins

assessor p[t riillsenheten. 1+ 122 860 kr.) 

5. För att avlasta länspolischefen be
hövs en bitriidande liinspolischef. För 
uppgifter i samband med fördjupad för

vallningsdemokrati erfordras en förste 
byråsekreterare ( + 211 31 l kr.) 
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6. S{1su111 utbildningsledure på liinsstyrclsen crfordrns en förste byråsek
reterare på administrativa enheten samt för personaladministrativt arbete 
en förste byråsekreterare. På grund av de kostnader som lagts ner på böcker 
behövs en bibliotekarie. ( + 240 533 kr.) 

7. Vidare begärs medel för biträdespersonal och tillfällig personal. 

(+ I 984 566 kr.) 
8. Omkostnaderna väntas öka. (+ 861 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 256 700 kr. 
b) Lantmiilerienhetens personal bör förstärkas med en byrådirektör och 

ett kvalificerat biträde. Vidare väntas omkostnaderna öka. (+ 266 300 kr.) 
/.okala sk11111·111rndig/w11·ma. I 0. Liine- och prisomr~ikning m. m. I 519 577 

kr. 
11. I Borgholms fögderi begiirs ett kvalificerat bitr~ide för fastighetsre

gistrering m. m. samt ett biträde. I vartdera Kalmar, Oskarshamns, Vim
merby och Västerviks fögderi begiirs en fögderisekreterare. I Kalmar fögderi 
begiirs vidare ett kvalificerat bitriide för fastighetsregistrering samt ett bitriide. 
Arbetsmängden i Oskarshamn fögderi motiverar förstiirkning med två kva
lificerade bitriiden och ett bitriide. I Vimmerby och Viisterviks fögderier 

begärs medel för tillfällig personal. ( + 843 423 kr.) 

12. Omkostnaderna väntas öka ( + 49 000 kr.) 
l\m11t1/i1gde111y11d~1.dwtema. 13. Löne- och prisomriikning m. m. I 063 034 

kr. 
14. I Oskarshamns distrikt behövs ytterligare en förste kronoassistent 

på grund av stor arbetsbelastning vid stationeringen i Miinsteri\s. Vidare 
hegiirs i distriktet ett bitriide. (+ 118 966 kr.) 

15. Omkostnaderna viintas öka ( + 30 000 kr.) 

Fiiredragan<le11 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag medelsbehovet for 
liinsstyrelsen till 30 J(i7 000 kr., for lokala skattemyndigheterna till 8 508 000 
kr. och for kronofogdcmyndighclerna till 5 826 000 h. eller sammanlagt 
44 701 000 kr. Jag har diirvid beriiknat 946 000 kr. för handliiggande personal 

inom den regionala kulturminnesvårclen, för en utbyggnad av skattekon
trollen och för en förstärkning av förvaltningsrättskipningen samt för bi
triidespersonal. for engångsutgifter, bl. a. för inköp av vissa inventarier och 

ny tjiinstebil har preliminiin beriiknats 83 000 kr. Jag har iiven beriiknat 
372 000 kr. till lnkala skattemyndigheten i Kalmar fögderi för handliiggande 

personal för utbyggnad av skattekontrollen samt för medel för bitriicles
pcrsonal i Oskarshamns fögderi. Slutligen har jag beriiknat preliminärt 22 000 

kr. i engångsutgifter för bl. a. inköp av viss utrustning till lokala skatte
myndigheterna i Kalmar och Vimmerby fögderier samt preliminiirt 20 000 

kr. i engångsutgifter för inköp av viss utrustning till kronofogdemyndigheten 
i Viisterviks distrikt. 
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Uinsstrre!sen. I. Löne- o<.:h prisom
riikning m. m. I 591 199 kr. 

2. På planeringskansliet begärs en by
råchef för all avdelnings<.:hefen skall 
kunna avlastas till förmån för dennes 
samordnings- och initiativverksamhet. 
På planeringsavdelningen begiirs för att 
förstärka liinsbostadsnämndsdetaljens 
tekniska sida och för att avlasta 
länsarkitekten rutinärenden en byråing
enjör. Vidare begärs en liinshiilso
vårdskonsulent för att möjliggöra att 
liinsliikarfunktionen på Gotland skall 
kunna skötas på deltid av länsliikare i 
annat län och för att uppnå en godtagbar 
handliiggning av vattenvårds-, luft

vårds- och andra tekniska naturvårds
ärenden. På regionalekonomiska enhe
ten begiirs en förste byråsekreterare som 

avlastning och biträde åt enhetens chef. 
På naturvårdsenhetcn behövs för täkt
ärenden och vissa dispensärenden en 
byråinspektör. för arbetsuppgifter med 
landskapsvårdsplanering m. m. behövs 
vidare en byråinspektör.(+ 510 287 kr.) 

3. För granskning av deklarationer i 
särskilda taxeringsdistrikt behövs yllcr
ligare två taxeringsiilspektörcr på revi
sionscnheten. För processforing m. m. 
behövs på avdelningens expedition ell 
kvalificerat biträde. ( + 220 900 kr.) 

4. På bil- och körkortsregistret be
hövs för arbetsledning m. m. en biträ
dande registerföreståndare. ( + 70 527 
kr.) 

5. På administrativa enhetens bok
föringsdetalj behövs ett kvalificerat bi
träde. ( + 66 027 kr.) 

6. Vidare begärs medel för friimst bi
trädespersonal. ( + 413 210 kr.) 

7. Omkostnaderna 
(+ 196000 kr.) 

8. Lantmiiterienheten. 

viintas öka. 
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a) Löne- och prisomräkning m. m. 117 947 kr. 
bl F.n biträdande överlantmiitare och ell kartritningsbitriide bör tillföras 

liinsstyrelsen i utbyte mot viss annan personal. ( + 88 903 kr.) 
/,okala skalfemy11diglw1cn. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 449 000 kr. 

10. Omkostnaderna viintas öka. ( + JO 000 kr.) 
Kro11v/i1gdc111y11diglw1e11. I I. Löne- och prisomräkning m. m. 230 000 kr. 

12. Liinsstyrclsen begiir medel för extra personal (+ 30000 kr.) 
13. Omkostnaderna väntas minska (- 13 000 kr.) 

l"ijrc1lraga11de11 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beräknar jag medelsbehovct för 
Wnsstyn::lsen till 11432000 kr., J'i.ir lokala skattemyndigheten till 2 158 000 
kr. lll'11 för kronofogdemyndigheten till l 436 000 kr. eller sammanlagt 
15 026 000 kr. Jag har cfö\'id hcriiknat 524 000 kr. för handWggamle personal 

inom den regionala kulturminnesvården, för en utbyggnad av skattekon
trollen samt för bitriidespersonal. För engångsutgifter, bl. a. för inköp av 

vissa inventarier och ny tjänstebil har preliminärt beräknats 76 000 kr. Jag 
har iiven bcr~iknat 243 000 kr. till lokala skattemyndigheten i Visby fögderi 

för handliiggande personal för utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har 
jag beriiknat preliminärt 19 000 kr. i engångsutgifter för inköp av viss ut
rustning till lokala skattemyndigheten i Visby fögderi. 



Prop. 1975176: 100 Bilaga 16 Kommundepartementet 40 

Blekinge län 

I I r-r, - oc oc •r, I I 
c .-r·-
r- ,...~ 

++++I 

I - -
+ + 

+++++ 

-.c- r- •n •r; r-- ...... - •r, I 
"" 

..,. 00 OO-rr",OO 
"T "'"' "' 

,.,., I ...., 1r, - - oc oc -:J-. I 
+ + 

,. -r-

"' 
++ +++ 

-N ...., "-0 - \ri oo 0-- ,...~ I 

++ + r- l"-N-

"" 
+++++ 

-.a- r- 0 lf) 0 0-. 0-. r-- I 
'-D 'C °' 1r,-V)-..,. -i--...., 

·-D r-~ X: ,. I O"l""'J.:=.C I 
++ + 0 '""f"") - r"'J ,.,., •r, ,. 

+ ++ I 

•nr- .... 0 I 01'""1-t- I ...., 0 •n ,......., oo rr, 

++ + 0 V)~..,.., 

'-D 

+ +++ 

•r, 

+ 

•r, 

+ 

I I ir, 
ITl 

"° + 

I I >c -
+ 

I I ;;. 
...., 

I I ~. ..,. 
~. 

+ 

I I 0--

"° Il) 

+ 

I I ...., .... -..,. 
-oc ..,. 
"'...,. ..,. 

0--..,. 
+ I + 

"''"" 
..,. 

00 'C 
N ...., 

r-
++ + 

Lä11.1s~vrefo'11. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 4 297 487 kr. 

2. På planeringskansliet begärs av re

kryteringstekniska skäl en byrådirektör 

i utbyte mot en amanuens. På kansliet 

begärs vidare en förste byråsekreterare 

för uppgifter av övergripande och sam

ordnande karaktiir samt ett kvalificerat 

biträde. För handläggning av byggnads

niimndsbesvär m. m. begärs på juridiska 

enheten en länsassessor. För att den re

gionala planeringen skall kunna fullföl

jas måste regionalekonomiska enheten 

förstiirkas med en byrådirektör. Vidare 

begärs på enheten ett kvalificerat bitrii

de. För handläggningen av ärenden 

inom gruppen allmän naturvård begärs 

en förste byråinspektör på naturvårdsen

heten. (+ 551 529 kr.) 

3. För utredningsarbete begiirs på 

taxeringsenheten två förste byråsekrete

rare. På revisionscnheten begärs en för

ste byråsekreterare samt två taxerings

inspcktörer på grund av den ökade ar

betsbelastningen. Vidare begärs på en

heten två kvalificerade bitriiden. På 

mervärcleskatteenheten behövs som en 

försliirkning en förste byråinspektör. 

För förstärkning av handläggartjänster

na på uppbördscnheten begärs en by

råassistent. Vidare begiirs på enheten ett 

kvalificerat biträde. Dataenheten behö

ver till de ökade arbetsuppgifterna ett 

kvalificerat biträde. ( + 785 328 kr.) 

4. För arbete med utskiinkningsären

clen begiirs på allmänna enheten ett kva

lificerat bitriiclc. Riittsenheten bör bl. a. 

av rättssiikerhetskrav förstiirkas med en 

ltinsassessor. På enheten begärs vidare 

en förste byråsekreterare och en 

hinsnotarie. ( + 303 927 kr.) 

5. Administrativa enheten bör tillfö

ras två förste byråsekreterare. därav en 
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för arho.:tsuppgirtcr sammanhringando.: mo.:d administrati\' so.:r\'icc och o.:n tjiinsl 
fiir handliiggning av uthildningsfrägnr inom liinsstyrdscn. J'{t cnhcto.:n ho.:giirs 
vidare o.:tt kvalilico.:rat hitriido.:. (+ 232 345 kr.) 

6. På länspolischefons expedition behövs för att avlasta liinspolischefcn 
vissa administrativa arbetsuppgifter en förste byråsekreterare. ( + 75 890 kr.) 

7. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal och tillfällig personal. 
(+ 396494 kr.) 

8. Omkostnaderna väntas öka. (+ 436 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomriikning m. m. 218 000 kr. 
b) På lantmiiterienheten begiirs med hiinsyn till de alltmer ökande cx

peditionsgöromålen ett kvalificerat biträde. Vidare väntas omkostnaderna 
öka. (+ 67 000 kr.) 

Lokala skattl'111y11dighe1cma. I 0. Pris- och löneomräkning m. m. I 367 000 
kr. 

11. I Karlshamns fögderi begärs en fögderisekreterare för ärenden rörande 
skattetilliigg och förseningsavgifter. Ökade arbetsuppgifter av kvalificerad 
an motiverar att Karlskrona och Ronneby fögderier förstiirks vardera med 
ett kvalificerat hitriide. (+ 207 000 kr.) 

12. Omkostnaderna väntas öka. ( + 15 000 kr.) 
Km110/i>gdcmv11dighctema. 13. Pris- och löneomräkning m. m. I 047 000 

kr. 
14. Arbetsbördan avseende allmänna mål i Karlshamns distrikt motiverar 

forstiirkning med ett kvalificerat biträde. (+ 64 000 kr.) 
15. Omkostnaderna väntas öka. (+5000 kr.) 

Fiireclraga111/e11 

Med hänvisning till sammanstiillningen beriiknar jag mcdclsbchovet för 
liinsstyrcl'icn till 21829000 kr., fiir lokala skatto.:myndighcterna till 5 466 000 
kr. och mr kronofogdcmyndighcto.:rna till 3 974 000 kr. elkr sammanlagt 
31 269 oon kr. .lag har drirvid hcriiknat 766 ()()()kr. för handliiggandc personal 
inom den regionala kulturminnesvården. för en utbyggnad av skattekon
trollen och for en förstiirkning av lörvaltningsriittskipningen samt för hi
triidespersonal. För engångsutgifter. bl. a. för inköp av vissa inventarier och 
maskiner har prclimin~irt her:iknats 120 oon kr. Jag har iiven ho.:rjknat 24.\ ()()() 

kr. till lokala skattemyndigheten i Karlshamns fögderi för handläggande 

personal för utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat prc

limin~irt 9 000 kr. i engångsutgifter för inköp av viss utrustning till lokala 
skattemyndigheten i Karlshamns fögderi. 
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Uin.>.styrl'iw'n. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 4 353 825 kr. 
2. Arbetsuppgifterna vid planerings

kansliet kräver en tjiinst som byrådirek
tör. för nytillkomna ärendegrupper be
gärs på regionalekonomiska enheten en 
förste byråsekreterare. Vid naturvårds
enheten behövs för tillsyn enligt mil

.1öskyddslagen en byrådirektör och för 
tillsyn inom den allmänna naturvårds
sektorn en byråinspektör. För översikt

ligt utredningsarbete med den fysiska 
riksplaneringen behövs på planenheten 
en byråclirektör och vidare en amanu

ens. Försvarsenheten behöver för plan

liiggningsarbete en byråassistent och för 
besiktning av skyddsrum en byråingen
jör. Ilos liinsveterinären behövs ett kva
lificerat bitriicle. rör arbetsuppgifter 

inom kulturminnesvården behövs ett 
kvalificerat biträde. (+ 827 015 kr.) 

3. För eftergranskning av taxerings
arbetet i första instans behövs på tax
eringsenheten en taxeringsintenclent. 
Revisionsenheten behöver för utbild
ning och handledning av gransknings
personal en avclelningsdirektör. På re
visionsenheten behövs ytterligare fyra 
taxeringsinspektörer. I utbyte mot 
lanclskanslist i beforclringsgång behövs 
på merviirdcskattccnheten för utbild
ning och handledning av personal en 
förste byräinspektör. Arbetsbelastning
en på dataenheten motiverar utökning 

av personalen med ett kvalificerat bi
triicle och en expeclitionsförman . 
(+ 668 863 kr.) 

4. För illt mot verka en ökning av 
iirenclebalansen behövs på riittsenhetcn 
en förste länsnotarie. Det stora antalet 
exekutiva auktioner medför behov av 
en byräsekreterare p{t allmiinna enheten. 
(+ 164 292 kr.) 
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5. Ökad personalsamverkan och utbildningsverksamhet kriiver ytterligare 
en förste byråsekreterare på administrativa enheten. Vidare begärs en by
råsekreterare i utbyte mot en landskanslist. ( + 98 569 kr.) 

6. På liinspolischefens expedition behövs ett kvalificerat biträde. ( + 62 324 
kr.) 

7. Vidare begärs medel för friimst bitriidespersonal. ( + 2 090 112 kr.) 

8. Omkostnaderna väntas öka. ( + 420 000 kr.) 
9. Lantmiiterienheten. 

a) Löne- och prisomriikning m. m. 309 000 kr. 
bl Lantmiiterienhetens personal bör förstärkas med en byråingenjör och 

etl ki:lrtritningshiträde. Vidare viintas omkostnaderna öka. ( + 148 000 kr.) 
Lokala skaflemynd1)<herema. 10. Löne- och prisomriikning m. m. I 404 074 

kr. 

11. Till lokala skattemyndigheterna i liinet begärs hiträdestjänster samt 
medel för tillföllig personal. (+ 169 926 kr.) 

12. Omkostnaderna viintas öka. (+ 110 kr.) 
Krono/iJgdemrndighetema. 13. Löne- och prisomräkning m. m. 996 602 kr. 
14. för en iindrad fördelning av utmiitningsmannaansvarct behövs i Hiiss-

leholms distrikt en bitriidande kronofogde och en förste kronoassistent i 
utbyte mot en kronofogdesekreterare respektive en kronoassistent. Med htin
syn till arbetsbelastningen och ändrad arbetsfördelning begärs i Kristianstads 
distrikt en kronokommissarie i utbyte mot en kronoassistent. Till distriktet 
kriivs vidare en expeditionsvakt. I .:\ngelholms distrikt behövs en förste 
kronoassistent i utbyte mot en kronoassistent. För nödviindig försti-irkning 
av bitriidespersonalen behövs till distriktet ett kvalificerat biträde. Gemen
samt för distriktet behövs ytterligare en kronofogdesekreterare för vikariat 
på t.iiinster i kronofogdekarri~iren. ( + 431 398 kr.) 

15. Omkostnaderna viintas öka. (+ 556 000 kr.l 

Fih·c1/raga111/1•11 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar ,iag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 32 097 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 138 000 
kr. och för kronnli1gdc111yndighcterna 1ill 7 161 000 kr. eller sammanlagt 
48 396 000 kr. Jag har cUirvid beräknat 925 000 kr. för handläggande personal 

inom den regionala kulturminnesvården, för en utbyggnad av skattekon
trollen och för en IOrstiirkning av förvaltningsrättskirningen samt för bi
triiclespersonal. För engångsutgifter. bl. a. för inköp av vissa inventarier och 
maskiner har prciiminiirt hcriiknats 135 000 kr. Jag har ~i\en beriiknal 557 000 

kr. till lokala skattemyndigheterna i Hiissleholms och Kristianstads fögderier 
för hanclliiggande personal för utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har 

jag beriiknat preliminiirt 121 000 kr. i engångsutgifter för bl. a. flyttning av 
lok;tla sk;1tte111yndighctcn i Klipp;1ns l(·igdcri samt prciiminiirt 32() 000 kr. 

i engångsutgifter för flyttning :1v kronofogdemyndigheterna i Kristianstads 
och I Iiissleholms distrikt. 
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Lä11ss1yrc/se11. I. Löne- och prisom
räkning m. m. 10 166 578 kr. 

2. På grund av ökningen av arbets
volymen på juridiska enheten behövs en 

länsassessor och ett kvalificerat biträde 
och på regionalekonomiska enheten en 
biträdande planeringsdirektör. På natur
vårdsenheten behövs en bitriidande na
turvårdsdirektör för vissa ledningsfunk
tioner och för tillsynsuppgifter en förste 
byråingenjör. För sa mord ni ngsu ppgi fler 
m. m. på planenheten beglirs en bitrii

dande liinsarkitekt. För iirenden i sam
band med riksplaneringen behövs en ar
kitekt. för information m. m. behövs 
en hiilsovårdsinspektör. Försvarsenhe
tcn behöver en byråassistent för vissa 
planliiggningsarbeten. ( + 867 282 kr.) 

3. För handläggning av revisionsmål 
m. m. behövs en taxeringsintendent och 
vidare en byrådirektör på taxeringsen
heten. För ärenden i samband med in
delning i taxeringsdistrikt m. m. begiirs 
en tiirste byråsekreterare. Två förste by
råsekreterare heglirs vidare för efter
granskningar m. m. Revisionsenheten 
behöver tillföras en förste byråsekrete
rare och ett kvalificerat bitriide. En ut
byggnad av taxeringsinspcktörsorgani
sationen föresläs med en förste tax
eringsinspektör. två taxeringsinspektö
rer och ett kvalificerat hitriide. På· mer
viirdeskatteenheten begiirs en byrådi

rektör. rör kontrollarbete begiirs en för
ste hyråsekreterare. Vidare begiirs på en

heten två kvalificerade bitriidcn. På da
taenheten begiirs två kvalificerade bitrii

den. ( + J 379456 kr.) 
4. För övervakning av handeln med 

rusdrycker begiirs två förste byråinspek
törer på allmiinna enheten. Riittsenhe
ten bör tillföras en Wnsasscssor. För ad
ministrativa uppgifter begiirs en byråcli

rektör och för att tillförsiikra enheten er-
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forderlig kunskap om rutiner i första instans två förste byråsekreterare. 

(+542959 kr.) 

5. hir det ökande arbetet med samd1dsförfarande i personalfrågor m. m. 
begiirs en förste byräsekreterare p~1 administrativa enheten.(+ 85 019 kr.I 

6. Vidare begiirs medel för fr:imst bitr:idespcrsonal och tillfallig personal. 

(+ 4 366 706 kr.) 
7. Omkostnaderna viintas öka. (+ 2 403 000 kr.) 

8. Lantmiiterienhcten. 
a) Löne- och prisomriikning m. m. 408 000 kr. 

bl Omkostnaderna dntas öka. ( + 92 000 kr. l 
Lokala skattemrndighctcma. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 6 068 971 

kr. 
10. I vartdera Eslövs. Helsingborgs, Landskrona, Trelleborgs och Ystads 

fögderier yrkas en fögderisekreterare samt i Helsingsborgs fögderi ett kva

lificerat bitr:ide. I Lunds fogderi yrkas t\[l kvalificerade bitriiden. I Malmö 
rligdcri begiirs medel för t v[1 landskanslistcr. l + 698 029 kr.) 

11. Omkostnaderna viintas iika. ( + 576 000 kr.) 
Kro11ofi1gdcmy11diglwterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 3 404 739 

kr. 
13. 1 Lunds distrikt erfordras ett kvalificerat biträde. 1 Malmö distrikt 

ett kvalificerat biträde och en expeditionsvakt. Vidare begärs medel för bi

trädespersonal och tillfällig personal. (+ 656 261 kr.) 

14. Omkostnaderna väntas öka. ( + 342 000 kr.) 

Före1/raga11de11 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet for 
liinsstyrelsen till 69 184 000 kr .. for lokala skattemyndigheterna till 
JO 733 000 kr. och fiir krnillllcJgdernyndighctern<i 1ill 20 415 000 kr. eller sam
manlagt 120 332 000 kr. Jag har LEirvid bcr:iknat 2 378 000 kr. for hand
liiggamk personal inom den regionala kulturminnesdrden. !lir tillsyn enligt 
miljiiskyddslagstit"tningen. fiir en utbyggnad av skattekontrollen och 1(.ir en 
först'irkning av fiirvaltningsriittskipningen samt för hitr:idespersonal. För 
engångsutgifter. bl. a. för inköp av vissa inventarier och maskiner samt för 

kostnader i samband med ianspr{1kt<1gande a\' nya lokaler har preliminjn 

beräknats 439 000 kr. Jag har även beräknat I 162 000 kr. till lokala skattemyn
digheterna i Lunds och Mal mö fögderier för hand läggande personal för u !bygg
nad av skattekontrollen samt för medel för bitrlidespersonal i Lunds fögderi. 
Slutligen har jag beriiknat prcliminiirt 332 000 kr. i engångsutgifter för bl. a. in
köp av viss utrustning till lokala skattemyndigheterna i Lunds och Malmö 
fögderier och för CTyttning av lokala skattemyndigheten i Landskrona fögderi 
samt preliminärt 125 000 kr. i engångsutgifter för inköp av viss utrustning 

till kronofogdemyndigheterna i Lunds. Malmö och Trelleborgs distrikt. 
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l.ii11ss1yre/se11. I. Löne- och prisom

rlikning m. m. 4 373 701 kr. 

2. for att bitr;ida byr[1chelcn på pla

neringskansliet med friimst l[mgsiktig 

\'erksamhet for resursplanering m. m. 

beglirs en byr<"tclirektör. :Vted hlinsyn till 

arbetsmlingclcn och arbetsforhållandena 

\'id priskontoret beglirs en bydassistcnt. 

f'{1 regionalekonomiska enheten begiirs 

en byrådirektör riir bl. a. uppll_iljning och 

kontaktverksamhet. Pft naturvårdscn

heten begiirs lörstlirkning med en by

n"tdirektör för handliiggning av löpande 

naturvårdsiirenden. För provtagnings

och analysverksamhet samt för hand

liiggning a\' vissa miljiiskycldsiirenden 

begiirs en byråingenjör. Vidare beg;irs på 

enheten ett kvalilicerat bitriide. Med 

hlinsyn till omfattningen av planenhe

tens löpande arbetsuppgifter bör enhe

ten l'örstiirkas med ytterligare en arki

tekt. (+ 586 338 kr.) 

3. Balanserna har oavbrutet iikat och 

taxeringscnheten hör diirfiir förstiirkas 

med en taxeringsimendent och ett k va
liliccrat bitr;idc. För kvalificerade re\·i

sionsuppgifter begiirs p[t re\'isionsenhe

ten en avdclningsdirekti:ir. Taxeringsin

spektörsgrupperna bör \'idare utökas 

med t \'å förste taxeri ngsinspekti.irer, en 

taxeringsinspekti_irod1 \\'i:! kvaliliceradc 

bitr;iden. Merviirdeskatteenheten bör 

förstärkas med en fi.irste byråsekreterare 

for kontnillarbete. (+ 729 721 kr.) 

4. För beredning a\' m[tl 

llinsskatter~it ten behövs vtterl igare en 

byräassistent. Pii enheten beg~irs vidare 

ett kvalificerat bitr~ide. Fl.'ir arbete med 

bl. a. utsk:inknings;irenden begUrs en 

llirste byr{1sekreterare p[1 allmiinna en

heten. Vidare begiirs for arbetsupp~irter 

inom bil- och körkortsregistret ett ha

lilicerat bitriide. r+ 272 693 kr.) 

'i. Linspolischefens e\pedition hiir 
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flirst;irkas med ett kvalificerat bitriidc. 1+ 63 952 kr.) 
6. Arbetsvolymen inom administrati\'a enhetens personalfunktion likar 

1xh enheten hör förstiirkas med ett kvalificerat bitriide. I+ 66 027 kr.) 
7. Vidare begiirs medel för friimst hitriidespersonal och ti1111illig personal. 

1+965568 kr.) 

8. Omkostnaderna dntas öka. I+ 944 000 kr.) 
9. L1111miiterienhctcn 
a) Liinc- och prisomräkning m. m. 394 000 kr. 

b) Omkostnaderna viintas öka bl. a. med kostnaderna flir ytterligare ett 
kvalificerat bitriide. ( + I 15 000 kr.) 

Lokala ska11emy11clighc1cma. I 0. Lönc- och prisomriikning m. m. I 255 929 
kr. 

11. För arbete med skattetillägg och förseningsavgifter begärs i vartdera 
Falkenbergs, Kungsbacka och Varbergs fögderier en fögderisekreterare. I 

samtliga fögderier begärs ett kvalificerat biträde. Vidare hegiirs ytterligare 

två kvalificerade biträden i Halmstads fögderi samt ett kvalificerat biträde i 
Kungsbacka och Varbergs fögderier samt bitriiden i Falkenbergs och Kungs

backa fögderier. ( +933 071 kr.) 

12. Omkostnaderna viintas iika I+ 503 000 kr.l. 
A'm110/i1gcll'l11r11clighc1l'!'1W. 13. Liine- och prisomriikning m. m. 809 386 

kr. 
14. I Halmstads distrikt bör centralavdelningen tillfliras ett kvalificerat 

hitriidc. Vidare beg;irs i Varbergs distrikt tvä k\'alificerade hitriiden och ett 
biträde m. nl.I +248 614 kr.) 

15. Omkostnaderna dntas öka. I+ 207 000 kr.) 

Fiiredragand<'ll 

Med hiinvisning till sammanstiillningen heriiknar jag medelsbehovet for 
liinsstyrelsen till 27 55:" 000 kr .. !lir lokala skattemyndigheterna till 7 795 000 
kr. och !lir kronofogdemyndigheterna till 4 454 000 kr. eller sammanlagt 

39 804 000 kr. Jag har därvid beräknat 651 000 kr. för handläggande personal 
inom elen regionala kulturminnesvården. för en utbyggnad av skattekontrol
len samt för hitriidespersonal. För engångsutgifter. bl. a. för inköp av vissa in
ventarier har preliminärt beräknats IOI 000 kr. Jag har iiven beriiknat 484 000 
kr. till lokala skattemyndigheten i I !almstads fögderi för handläggande perso
nal för utbyggnad av skattekontrollen samt för medel för biträdespersonal i 
Halmstads, Kungsbacka och Varbergs fögderier. Slutligen har jag beräknat 
preliminiirt 570 000 kr. i engångsutgifter för bl. a. inköp av viss utrustning till 
lokala skattemyndigheterna i länet samt för Oyttning av lokala skattemyndig

heten i Halmstads fögderi samt preliminärt 50 000 kr. i engångs1,Hgifter för in
köp av viss utrustning till kronofogdemyndigheten i I !almstads distrikt. 
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Ui11ssrrrd~c11. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 10 840 000 kr. 
2. På juridiska enheten behövs för 

genomförande av förordnanden enligt 

naturvårdslagen m. m. ytterligare en 
länsassessor. Vidare begärs ett kvalifi
cerat biträde. De ökande samhällspla
neringsuppgifterna på länsnivå medför 
behov av en byrådirektör, en förste by
råsekreterare och en amanuens på re
gionalekonomiska enheten. På enheten 
begiirs vidare för bl. a. kartritningsarbete 

ett kvalificerat biträde. För utökad till
syn inom miljövården behövs två förste 
byråingenjörer. för naturvårdsplanering 

en förste byråinspektör och för tillsyn 
inom elen allmänna naturvården en för
ste byråinspektör på naturvårdsenheten. 

Vidare begärs två kvalificernde bitr'Jden. 
På planenheten begärs ett kvalificerat 
biträde. Inför kulturminnesvårdens 
inordning i länsstyrelsen yrkas ett kva
lificerat biträde.(+ I 076000 kr.) 

3. För att nedbringa balanserna be
hövs på taxeringsenheten en taxerings
intendent. två förste byråsekreterare och 
tre kvalificerade biträden. För uppgifter 
som allmänt ombud i uppbörds- och 
mervärdeskattefrågor begiirs vidare en 
avdelningsdirektör. Den utökade revi
sionspersonalen på revisionsenheten 

kriiver tio kvalificerade biträden. För 
skattekontroll inom entreprenadbran
schen behövs tre byrådirektörer, tre by
råsekreterare och tre kvalificerade bitrii

den. För skötsel av deklarationsarkiv 
m. m. begärs på mervärdeskatteenheten 

ett kvalificerat bitr'Jde. I+ I 640 000 kr.) 
4. För diarieföring m. m. kriivs ytter

ligare ett kvalificerat biträde på rättsen
heten. Som ersättning för de genom no
tariereformen förlorade föredragandena 
i länsskatterätten begiirs två länsnotari
er. På allmiinna enheten begärs för att 
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klara den ökade arbetsbelastningen inom enheten en länsnotarie samt ett 

kvalificerat biträde. Vidare begärs gemensamt för planeringsavdelningen och 

allmänna enheten en tandskanslist. (+ 421 000 kr.) 

5. En förstiirkning av liinspolischefsexpeditionen med en biträdande 

liinspolischef iir oundgiingligen nödvändig. ( + 135 000 kr.) 

6. Civilbefälhavarens kansli bör tillföras en byrådirektör. ( + 102 000 kr.) 

7. Vidare begiirs medel för bitriidespersonal och tillfällig personal. 

( + 2 303 000 kr.) 

8. Omkostnaderna viintas öka. ( + 988 000 kr.) 

9. Lintmiiterienheten. 

al Liine- och prisomriikning m. m. 593 000 kr. 

b) Enheten behöver förstiirkas med ytterligare etl biträde. Omkostnaderna 

viintas öka. ( + 70 000 kr.) 

Lokala skaflemyndig/l('f<'rna. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 

10 234 000 kr. 

11. På grund av folkmängdsökning erfordras en fögderisekreterare och 

tre kvalificerade biträden i Mölndals fögderi. I Kungälvs fögderi begärs en 

fögderiassistent och biträdesförstärkning. I vartdera Munkedals och Udde

valla fögderier behövs ett kvalificerat biträde. ( + 493 000 kr.) 

12. Omkostnaderna viintas öka. ( + 48 000 kr.) 

Krnno/iigdemynd~!!.herema. 13. Löne- och prisomriikning m. m. 4 578 000 

kr. 

14. I Göteborgs distrikt behövs för personaladministrativa ärenden en 

förste byråsekreterare, för löncgarantiärenden och löneutmätningsmål en 

kronokommissarie resp. en förste kronoassistent samt för arbetsledning ett 

kvalificerat biträde. För att omhänderha och ansvara för materialförrådet 

behövs en materialförvaltare. Vidare begärs två kvalificerade biträden för 

att klara ökningen av antalet utsökningsmål m. m. (+ 479 000 kr.) 

15. Omkostnaderna viintas öka. ( + 93 000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 

länsstyrelsen till 71978000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 42 498 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 22 593 000 kr. eller sammanlagt 

137 069 000 kr. Jag har därvid beräknat 2 124 000 kr. för handläggande perso

nal inom den regionala kulturminnesvården, för tillsyn enligt miljöskyddslag

stiftningen. för en utbyggnad av skattekontrollen och för en förstärkning av 

förvaltningsrättskipningen samt för biträdespersonal. För engångsutgifter. 

bl. a. för inköp av vissa inventarier har preliminärt beräknats 94 000 kr. Jag har 

även beräknat 1 519 000 kr. till lokala skattemyndigheterna i Göteborgs.Möln

dals och Uddevalla fögderier för handläggande personal för utbyggnad av skat

tekontrollen. Slutligen har jag beräknat preliminärt 57 000 kr. i engångsutgifter 

för inköp av viss utrustning till lokala skattemyndigheterna i Göteborgs. Möln

dals och Uddevalla fögderier. 

4 Rik.1dagc11 /975.! 76. I sam/. ;Vr /(JO. Bilaga /() 
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Liims1yrd1·rn. I. Löne- och prisom
riikning 111. m. o 890 424 kr. 

2. Stegringen av arbetsvolymen på 

planeringskansliet medför behov av ett 
kvalificerat bitrlide. För informations
verksamhet begärs en informationssek
reterare. Ärenden rörande såväl yrkes
mässig trafik som besvär över bygg

nadsniimnds och hiilsov[mlsniimnds be
slut har ökat. Juridiska enheten behöver 
diirför tillföras ytterligare en Wnsasses
snr. Pä naturvårdsenheten begiirs för en 
aktiv tillsynsverksamhet friimst betrM

fanck luti- och vattenmilji) en byrådi

rektör och för detaljinventering m. m. 
ytterligare en byriidirektör. r:i planen
heten behövs en byri1direktiir för att ar
betsuppgirterna skall kunna skötas till

frcdsstlillande och med tillbörlig snabb
het. För besiktning av enskilda skydds
rum samt anordnande av lokala led
ningscentraler t:icgiirs pä försvarsenhe
ten en förste byräingenjör. Förstiirkning 
behövs vidare med en förste byr[1sekre-

. terare i utbyte mot en landskanslist. För 
civilförsvarsörningar pä dagtid begiirs 
vidare p[1 enheten en förste byriL~ekre
teran:. (+ 705 016 kr.) 

3. Antalet miil som skall fliras i skat
tedomstolarna har ökat och taxeringsen
heten bör därför tillföras ytterligare en 
taxeringsintendent. Enheten bör vidare 
tillföras en förste byråsekreterare i utby
te mot en byråassistent. På revisionsen
heten begärs för organisatoriska arbets
uppgifter en byrådirektör. Vidare begiirs 

ett kvalificerat bitriide. Taxeringsin
spektörsorganisationen bör utökas med 
fyra taxeringsinspektörer och sex kvali
ficerade bitriiden. För den direkta led

ningen av arbetet i datorhallen och efter
behandlingen begärs en förste byråse
kreterare på dataenheten. ( + 375 440 kr.) 
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4. På allm~inna enheten begärs ett kvalificerat biträde på grund av ök
ningen av antalet registrerings~irenden. Antalet iirenden på trafikdetaljen 
kommer att öka och diirför behövs ytterligare ett kvalificerat biträde. På 
social- och trafikdetaljerna har ärendena ökat och kräver en länsassessor. 
Antalet mål på rättsenheten har ökat och enheten behöver tillföras en 
länsassessor. !+312 976 kr.) 

5. De nya anställningsskyddslagarna samt ökade krav på personalsociala 

åtgärder medför behov av ytterligare en byrådirektör på administrativa en
heten. Enheten behöver vidare tillföras två kvalificerade biträden för hand
havande av liinsstyrelsens bibliotek och arkiv. (+ 235 953 kr.) 

6. Vidare begärs medel fl"ir friimst biträdespcrsonal. (+ 3 009 343 kr.) 

7. Omkostnaderna väntas ök<!. t + 2 192 000 kr.) 
8. Lantmiiterienheten. 
al Löne- och prisomriikning m. m. 283 000 kr. 
b) Lantmiiterienhetens personal behöver förstärkas med två bitriiden var

av ett kvalificerat. t+ 131 848 kr.) 
Lokala skauemy/l{lf~herema. 9. Löne- och prisomräkning m. m. 2 727 358 

kr. 
10. I Borå~ fögderi behövs en telefonist. Vidare begärs medel för del av 

telcfonistlöner i Trollhä1tans fögderi. (+ 262 642 kr.) 
11. Omkostnaderna viintas öka. I+ 713 000 kr.) 
Kro110/ägde111y11df~hctema. 12. Löne- och prisomriikning m. m. I 625 345 

kr. 
IJ I Bodt~ distrikt behövs en telefonist. Trollhättans distrikt bör tillföras 

en bitriidande kronofogde i utbyte mot en kronofogdesekreterare. Vidare 
begärs medel för tillfällig .personal i kronofogdedistrikten. ( + 276 655 kr.) 

14. Omkostnaderna viintas öka. I+ 93 000 kr.) 

Förc·draganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 42 491 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
14 259 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 8 678 000 kr. eller sam
manlagt 65 428 000 kr. Jag har därvid beräknat 996 000 kr. för handläggande 
personal inom den regionala kulturminncsvården, för en utbyggnad av skat
tekontrollen samt för biträdespersonal. För engångsutgifter, bl. a. för inköp 
av vissa inventarier, för kostnader i samband med ianspråktagande av nya 

lokaler samt för ny tjänstebil har preliminärt beräknats 951 000 kr. Jag har 
iiven beräknat 715 000 kr. till lokala skattemyndigheterna i Trollhättans och 

Ale-Viittle fögderier för handläggande personal för utbyggnad av skatte

kontrollen samt för medel för biträdespersonal till lokala skattemyndighe
terna i länet. Slutligen har jag beräknat preliminärt 362 000 kr. i engångs

utgifter för inköp av viss utrustning till lokala skattemyndigheterna i länet 

samt för flyttning av lokala skattemyndigheterna i Vänersborgs och Åmåls 
fögderier samt preliminärt 30 000 kr. i engångsutgifter för inköp av viss 
utrustning till kronofogdemyndigheterna i liinet. 
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Ui111.11rrefo·11. I. Löne- och prisom

riikning m. m. -l-l27 321 kr. 

2. P<I planering:skansliet behövs !lir 

arbetet ino111 det ntiringspolitiska om

r[1det en hyritllirektör. hir all kunna 

möta det ökade kravet pi1 liinsstyrelsens 

infor111ationsverksamhet hegtirs på pla

nering:skansliet en informationssckrete

rare. Fiir all arhetsbelastning:en inom ju

ridiska enheten skall kunna be111Hstras 

utan att iirendehanteringen inom an.lel

ningen f(irdröjs måste enheten mrst~ir

kas med en l~insnotarie. fiir arbete med 

fonsplaneringen behiivs pa regionale

konomiska enheten en fiirste hyr[1sekre

terare nch f'iir arbetet med regional tra

tikplanering en frirste byrasekreterare. 

Vidare begiirs all enheten förstiirks med 

ett kvalificerat bitriide. För hl. a. sam
ordning av iirendehandliiggningen p{1 

naturv:mtsenheten behövs en bitriidan

de naturvårdsdirektör. För planering. 

friimst fysisk riksplancring. hehii\w na

turdrdsenheten tillt<iras en b~T~\direk
tör. och frir fortsall planering av land

skapsvftrdande beredskapsarbete en fiir

ste byråinspektiir. Ptt planenheten bc

giirs för att komma till riilla med den 

ökande iirendcmiingden ytterligare en 

byråingenjör. Vidare hegiirs pt1 enheten 

en kantekniker. 1'(1 fors\·arscnhcten he

giirs en bydassistent i utbyte mot en 

landskanslist 
1+932589 kr.) 

befordringsgång. 

3. För all skattskyldigas hesdr skall 

kunna avgiiras utan alltför !{mg \'iintetid 

behöver taxcringsenheten fiirstiirkas 

med en taxeringsintendent tll'h en förste 

byråsekreterare. Ta.xeri ngsi nspektörsor

g:anisat ionen frin:slt1s utökad med rem 

ta.xeringsinspekti.irer nch L'll k\·alilicerat 

bitriide. 1'{1 re\·isionsenheten beg~ir-; 

vidare l(ir granskning av stiirre foretag 

ytterligare en byrådirektör. Mervärde-
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skatteenheten behöver förstiirkas med ytterligare ett kvalificerat bitriide. 

Uppbördsenheten iir underbemannad och behöver förstiirkas med ett kva

lificerat bitriide. I+ 856 381 kr.) 

4. För handliiggning a\' kiirkorts- och biliirenden begiirs på allmiinna en

hcten ytterligare en byråassistent. Ptt enheten begiirs vidare en liinsassessor 

alternati\'t liinsnotarie samt ett kvalilicerat hitriide. Pä riittsenheten hegiirs 

med hiinsyn till iikningen av antalet mttl en l'i.irstiirkning av juristpersonalen 

med en liinsassessor och en liinsnotarie. Vidare föreligger behov av en förste 

hyrt1sekreterare od1 en hyr{1assiste111 p{1 riittsenheten. I+ 534 628 kr.) 

5. P~1 administrativa enheten hchiivs en fiirstc byr[1sckreterare som an-

svarig l\ir utbildnings\'crksamheten vid liinsstyrelsen. I+ 85 019 kr.) 

6. Vidare begiirs medel lor rriimst bitriidespersonal. ( + 808 062 kr.) 

7. Omkostnaderna \iintas iika. (+ 923 000 kr.) 

8. Lmtmiiterienhetcn. 

a) Lönc- och prisomriikning m. m. 264 000 kr. 

hl Enhetens personal biir utökas med en ex1k?dition.wak1. I+ 57 000 kr.) 

Lokala s/.:a11m1r11diglll't<'ma. 9. Liine- och prisomriikning m. 111. 1 551 148 

kr. 

10. För arbete med sortering av deklarationer od1kontrolluppgifter111. m. 

hegiirs extra pers1mal till liinets 11.igderier. ( + 339 852 kr.) 

11. Omkostnaderna viintas öka. I+ 60000 kr.) 

f\'ro110/i1gdrn1y11dfi.:he1<'/'lla. 12. Löne- och prisomriikning 111. m. 999 603 

kr. 

13. 1\kd hiin~yn till hcriiknad ökning av arbetsmHngdcn inom Lidköpings 

distrikt behövs medel för tillfallig pcrsnnal. 1 Mariestads distrikt erfordras 

llirstiirkning med ett kvalilicerat bitriide flir att kunna möta iikade krav 

pä indrivningsarbetet. Rådande arbetssituation i Skövde distrikt motiverar 

en bitriidande kronofogde i utbyte mot en kronofogdesekreterare. I+ 250 397 
kr.) 

14. Omkostnaderna dntas öka. t+ 10 000 kr.). 

Fiircclragan<lcn 

Med hiinvisning till sammanstiillningen heriiknar jag medelsbchovet för 
liinsstyrelscn till JO 475 000 kr .. rör lokala skattemyndigheterna till 8 271 000 

kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 743 000 kr. eller sammanlagt 

-1-1489 000 kr. Jag har diirvid heriik nat 999 000 kr. för handHiggande personal 

inom den regionala kulturminnesvårdcn. för en utbyggnad av skattckon-

1 rollen samt för bitriidespersonal. För engångsutgifter. bl. a. for inköp av 

vissa im·entarier 111. 111. har preliminiirt beriiknats 137 000 kr. Jag har iiven 

bcriiknat 413 000 kr. till lokala skattemyndigheten i Skövde fögderi tör hand

liiggande personal för uthyggnad av skaltekontrollen samt för medel för 

hitriidespcrsonal för lokala skallemyndigheterna i liinet. Slutligen har jag 

bcriiknat preliminiin 43 000 kr. i engångsutgifter for inköp av viss utrustning 

till lokala skattemyndigheterna liinet. 
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Läms1yrd1·e11. I. Löne- 01.:h priSt)l11-

riikning 111. 111. 5 051 293 kr. 
2. Krav på forbiittrad information 

samt ökad samordnings- od1 utred
ningsvcrksamhct medför behov av en 
byrådirektör pä planeringskansliet. 
Ökade arbetsuppgil'ter lll:h underbe
manning av den juridiska enheten gör 
att en tidigare inriittad extra befattning 

som hinsasscssor bör permanentas. På 
grund av cxpansioi1 av regionalcklln
omiska enhetens verksamhetsomrt1de 

erfordras ytterligare en hyri\direktör. 
M iljöskyddslagsti ft ni ngens intentioner 

betriitlandc tillsynen kan inte uppfyllas 
med nuvarande personalstyrka. J\:atur
vårdsenheten bör diirfor tillföras en hy
råingenjör. Funktionen för allmiin na

turvård iir underbemannad och hör till
foras en byr{1inspektör. l'i1 planenheten 
finns behov a\' en bitriidande 
llinsarkitekt. För arbetet med besiktning 
av allmiinna od1 enskilda skyddsrum 
erfordras en byr{1ingcnjiir på frirsvarscn
hetcn. För prisövervakning OL'h under
sökningar behöver priskontoret en hy
ri'.tassistcnt. Den ökade kontrnllverk
samheten stiiller större krav p[1 
llinsveteriniirorganisationcn som bör 
förstiirkas med en hitriiclande 
Wnsveteriniir. !+ 867 170 kr.) 

3. Den pågående utbyggnaden av 

taxeri ngsi nspck törsorganisationen med
för hehov av ytterligare en tax
eringsintendent. Som föreståndare för 
deklarationsarkivet behövs en arkivfö

reståndare. Behovet av kvalificerad ar

betskraft på revisionsenheten har a1:cen

tuerats under det senaste budgetåret och 
enheten hör förstärkas med en hyri'.tdi
rektör och en amanuens. Vidare' begärs 
för utökat arbete i samband med ut
byggnaden av tjänstemannataxeringen 
två taxeringsinspcktörer. Det ökade ar-
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betet pä merv;in.lcskatteenheten medför behov av en byräinspektör. 
(+564346 kr.) 

4. Arbetet p<I rLittsenheten har ökat och enheten hör förstLirkas med en 
byri'tsekreterare od1 byrtiassistent. l'å allm;inna enheten begiirs för bestyret 
med kilometer- och fordonsskatter en bydassistent. (+ 216 944 kr.) 

5. Fiir arbete med bl. a. tillsyn och inspektioner beg;irs en bitriidande 

liinspolischef. (+ 135 437 kr.) 
6. Personalvfad och personalplanering kriiver att en förste bydsekreterare 

tillförs administrativa enheten. (+ 81 619 kr.) 
7. Vidare begiirs medel för bitriidespersonal och extra personal. 

(+ I 209 191 kr.) 
8. Omkostnaderna viintas öka. ( + 466 000 kr.) 

9. Lantmiiterienhcten. 
a) Uine- och prisomriikning m. m. 317 000 kr. 
hl Omkostnaderna viintas öka. ( + 70 000 kr.) 
L11/..a/as/..a1te11n·11d(i.:l1<'f<Tlflt. JO.· Liine-och prisomriikning 111. m. I 532 000 

kr. 
11. Föl"bitriidespersonal och extra personal i liinets fögderier begiirs ytter

ligare medel. (+ 227 000 kr.) 
12. Omkostnaderna viintas öka (+ 42 000 kr.). 
A."ni110/i1gd<'111rnd(i.:lterema. 13. Löne- och prisomriikning 111. m. I 232 000 

kr. 
14. I Karlstads distrikt föreligger behov av ytterligare en kronoassistent 

och ett bitriide. Vidare yrkas ett hitriide i Arvika distrikt(+ 171 000 kr.). 

15. Omkostnaderna vLintas öka(+ 110000 kr.). 

fiiredraganden 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 32 834 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 9 768 000 
kr. och mr kronofogdemyndigheterna till 6 983 000 kr. eller sammanlagt 
49 585 000 kr. Jag har tHirvicl beriiknat 786 000 kr. for handliiggancle personal 
inom den regionala kulturminnesvården. för en utbyggnad av skattekon
trollen och för en försUrkning av förvaltningsriittskipningen samt för bi
tr~idespersonal. För engångsutgifter. bl. a. för inköp av vissa inventarier 
har preliminiirt beriiknats 65 000 kr. Jag har iiven beräknat 315 000 kr. till 
lokala skattemyndigheten i Karlstads fögderi för handliiggande personal för 
utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat preliminiirt 52 000 

kr. i engångsutgifter för bl. a. flyttning av lokala skattemyndigheten i Sunne 
fögderi samt preliminärt 90 000 kr. i engångsutgifter för bl. a. inköp av viss 
utrustning till kronofogdemyndigheten i Karlstads distrikt samt för tlyttning 

av kronofogdemyndigheten i Sunne distrikt. 
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Länss~vrr!sen. I. Löne- och prisom
räkning m. m. 4 575 972 kr. 

2. Kravet på information m. m. med
för behov av en byrådirektör på planer

ingskansliet. För arbetsuppgifter med 
priskontrollen erfordras två byråassis
tenter. På regionalekonomiska enheten 
behövs för arbete med trafikplanering 
och uppföljning av programdelen av 

länsplaneringen en byråsekreterare och 
för att avlasta handläggare administra
tiva arbetsuppgifter en byråassistent. Då 
tillsynen enligt miljöskyddslagen efter

satts behöver naturvårdsenhetens per

sonal förstärkas med en byrådirektör. På 
enheten hegiirs vidare för naturvårdsin

venteringar och bedömningar för siiker
ställande av angelägna naturvårdsobjekt 

en byråinspektör. Omfattande utred
ningsuppgifter medför behov av en ar
kitekt på planenheten. För kontroll av 
allmänna och enskilda skyddsrum be
gärs på försvarsenheten en byråingenjör. 
För planering och administrering av öv
ningar med de lokala civila försvarsor
ganisationerna behövs vidare en byrå

assistent. För skrivgöromål hos 
liinsveteriniiren begärs ett kvalificerat 
biträde. Den viisentligt utökade arbets
belastningen medför vidare behov av en 
biträdande liinsveterinär. (+ 988 992 kr.) 

3. För granskning av deklarationer i 

siirskilda taxeringsdistrikt behövs ytter-

ligare sex taxeringsinspektörer. 

( + 423 162 kr.) 
4. Den väntade ökningen av antalet 

mål i skatterlitten medför behov av 

ytterligare en byråsekreterare.(+ 81619 

kr.) 
5. En biträdande länspolischef be

hövs. För handliiggning av kansliären
den begärs vidare en byråassistent. 
( + 205 964 kr.) 
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6. För information, introduktion och intern utbildning behövs en förste 
byråsekreterare på administrativa enheten. ( + 88 402 kr.) 

7. Vidare begärs medel för bitriidespersonal och tillfällig personal. 
(+2204889 kr.) 

8. Omkostnaderna väntas öka. ( + 77 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 136 000 kr. 
b) Lantmäterienhetens personal bör utökas med ett kartritningsbitriide. 

Vidare beräknas omkostnaderna öka. (+ 167 000 kr.) 
Lokala skar1e111yndighc1erna. 10. Löne-och prisomräkning m. m. I 867 000 

kr. 
Kro110/iigdm(V11<l~i.:heterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. I 145 000 

kr. 

llircdraganden 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beriiknar jag medelsbehovet för 

liinsstyrclscn till 31 994 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 8 929 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 066 000 kr. eller sammanlagt 
46 989 000 kr. Jag har därvid beräknat 551 000 kr. för handläggande personal 

inom den regionala kulturminnesvården, för en utbyggnad av skattekon
trollen samt för biträdespersonal. För engångsutgifter, bl. a. för inköp av 
vissa inventarier och för kostnader i samband med ianspråktagande av nya 
lokaler har prcliminiirt beriiknats 127 000 kr. Jag har iivcn beriiknat 243 000 
kr. till lokala skattemyndigheten i Hallsbergs fögderi för handläggande per
sonal för utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har jag beräknat pre
liminän. 9 000 kr. i engångsutgifter för inköp av viss utrustning till lokala 
skattemyndigheten i Hallsbergs fögderi. 
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l.ä11ss1yre/se11. I. Löne- och prisom
räkning m. m. 4 655 606 kr. 

2. Ökad arbetsbelastning medför be
hov av ytterligare en liinsnotarie på ju
ridiska enheten. Regionalekonomiska 
enheten bör med hänsyn till nya krä
vande arbetsuppgifter försfarkas med en 

förste byråsekreterare. För handlägg
ning av ärenden rörande vattenvård 
m. m. begiirs på naturvårdsenheten för

stärkning med en byrådirektör. Ökad 
belastning inom miljöskyddsområdet 
medför vidare behov av ytterligare en 

förste byri1ingenjör. Den ökade arbets
belastningen på försvarsenheten medför 

behov av en byrföngenjör. (+ 410412 
kr.) 

3. Taxcringsenheten bör förstärkas 
med en förste byråsekreterare. Den oav
brutna stegringen av antalet deklaratio
ner i de särskilda taxeringsniimnderna 
medför behov av tre taxeringsinspektö
rer och två kvalificerade biträden. För 
en ökad revisionsverksamhet inom 
merviirdeskatteenheten behövs ytterli-
gare en förste byråsekreterare. 
(+ 488 009 kr.) 

4. För sk;irminmatningsgruppen vid 
bil registret begiirs ett kvalificerat biträde 
som gruppchef. På grund av stor mål
balans och ökade arbetsuppgifter finns 
behov på rättsenheten av en liinsasses
sor och en förste byråsekreterare. 
(+ 254 003 kr.) 

5. För intern information och intro
duktion, intern utbildning och viss per
sonalvårdande verksamhet begärs på 

administrativa enheten en förste byrå
sekreterare. (+ 88 402 kr.l 

6. Vidare begiirs medel för friimst bi

triidespersonal. (+ 341 568 kr.> 
7. Omkostnaderna 

(+ 282 000 kr.) 

8. Lantmiitcrienheten. 

väntas öka. 
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a) Löne- och prisomriikning m. m. 204 000 kr. 
bl Medel begärs för 'ytterligare ett kvalificerat biträde. (+ 64 000 kr.) 
Lokala ska11c·mrndighetcrna. 9. Löne- och prisomräkning m. m. I 757 916 

kr. 
10. På grund av ökad <Jrbetsbelastning begiirs i Västerås fögderi en ex

peditionsvakt. Vidare begiirs medel för tillfållig personal till länets fögderier. 

(+ 172884 kr.) 
11. Omkostnaderna viiritas öka. ( + 44 200 kr.) 
Kro110/i1gdcm1·11digheterna. 12. Löne- och prisomräkning m. m. 963 395 

kr. 
13. För extra personal begärs ytterligare medel (+ 141 605 kr.) 
14. Omkostnaderna viintas öka. (+ 60000 kr.) 

Fört'ilragandcn 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beriiknar jag medelsbehovet för 

liinsstyrelscn till 29 552 000 kr.. för lokala skattemyndigheterna till 8 388 000 
kr. m:h för kronofogdemyndigheterna till 5 753 000 kr. eller sammanlagt 
43 693 000 kr. Jag har därvid beriiknat 699 000 kr. för handläggande personal 
inom den regionala kulturminnesvården, för en utbyggnad av skattekon

trollen och för en förstiirkning av förvaltningsriittskipningen samt för bi
trädespersonal. För engångsutgifter, bl. a. för inköp av vissa inventarier och 
maskiner har preliminiirt beräknats 26 000 kr. Jag har även beriiknat 300 000 
kr. till lokala skattemyndigheten i Köpings fögderi för handläggande personal 
för utbyggnad av skattekontrollen samt för medel för biträdespersonal till 
lokala skattemyndigheten i Viisterås fögderi. Slutligen har jag beräknat prc
liminiirt 30 000 kr. i engi'lngsutgifter för bl. a. inköp av viss utrustning till 
lokala skattemyndigheterna i Fagersta och V~istcrås fögderier. 
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Lii11.1strrd\c11. I. Löne- och prisom

r~ikning m. m. 5 106 739 kr. 
2. Med hiinsyn till de alltmer omfat

tande informationsuppgifter som ålig
ger länsstyrelsen bör planeringskan

sliet tillföras en informationssekretera
re. Arbetsbelastningen på juridiska en
heten motiverar att enheten tillförs 
ytterligare en lfosassessor. För tillsyns
ärenden rörande bl. a. miljöfarliga in

dustrier behöver naturvårdsenheten för
stiirkas med en förste byråingenjör och 

för den regionala landskapsvårdsplaner
ingen en landskapsarkitekt. Planenhe

ten kan inte med nuvarande handliigg
ningsresurser fullgöra de arbetsuppgifter 

som åligger den utan bör förstiirkas 
med två byrådirektörer rn:h en byråas
sistent. Nytillkommande iircndegrupper 
m. m. motiverar att regionalekonomis
ka enheten tillförs en byd1direktör och 
en förste byråsekreterare. för handlägg
ning av iirendcn om psykologiskt för
svar m. m. begiirs på försvarscnhetcn 
först:irkning med en byråassistent. 
(+844442 kr.) 

3. Den stora arbetsbelastningen på 
den proccssförande personalen på tax
eringsenheten motiverar att enheten 
tillförs ytterligare en taxeringsinten
dent. På revisionsenhet.:n b.:giirs som 
hjälp vid revisioner ett kvalificerat bi
triide. (+ 165 601 kr.) 

4. Allm~inna enheten h<1r beho\' <IV 

en liinsnotarie i befordringsgång. Balans

liiget i liinsriilten motiverar all riittsen

heten tillförs ytterligare en länsassessor 

och en förste byråsekreterare. ( + 268 128 
kr.) 

5. De omfattande arbetsuppgifterna 
på länspotische!Cns expedition motive
rar all enheten tillförs en bitr:idande 
tänspolischef. Ln förste byrttsekretcrare 

erfordras for beredning och föredrag-
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ning av administrativ art. (+ 211 406 kr.) 
6. För bl. a. utbildning, information och vidareutveckling av företags

demokratiska samverkansformer och personaladministrativ planering be
hövs en förste byråsekreterare. För handläggning av främst biblioteks- och 
arkivfrågor erfordras ett kvalificerat biträde. (+ 147 646 kr.) 

7. Vidare begärs medel för friimst bitriidespersonal och tillfällig personal. 
(+ 2 491 038 kr.) 

8. Omkostnaderna väntas öka. ( + 1 277 000 kr.) 
9. Lantmäterienheten. 
al Löne- och prisomräkning m. m. 376 000 kr. 
bl För handläggning av administrativa ärenden bör lantmäterienheten 

tillföras en förste byråsekreterare. Vidare begärs medel för biträdespersonal 
och för tillfiillig personal. Omkostnaderna väntas öka. !+ 701 000 kr.) 

Lokala skaflcm1·m/igherema. 10. Löne- och prisomräkning m. m. 1 887 000 
kr. 

11. Ökade arbetsuppgifter friimst beträffande skattetilliigg och försenings
avgifter motiverar en personalökning i Borlänge fögderi med ett kvalificerat 

biträde och två biträden. På grund av ökade arbetsuppgifter begärs en fög
derisekreterare. ett kvalificerat bitriide och två biträden i Falu fögderi. Lud
vika fögderi behöver förstärkning med en fögderisekreterare. Ökade arbets

uppgifter på fastighetsdetaljen kräver utökning av personalen i Mora fögderi. 
(+ 491 000 kr.) 

12. Omkostnaderna viintas öka. (+ 57000 kr.) 
l\ro1111/i1gd<'m1·11df~hc1ema. 13. Löne- och prisomriikning 111. 111. I 324 000 

kr. 
14. I Falu distrikt begiirs en biträdande kronofogde i utbyte mot en kro

nofogdesekreterare. ( + 18 000 kr.) 

15. Omkostnaderna viintas öka. ( + 49 000 kr.) 

fi"ircdraga11dc11 

Med hiinvisning till sammanställningen beriiknar jag medelsbehovet för 
liinsHyrelsen till 33 061 000 kr.. for lokala skattemyndigheterna till 
10 183 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 6 686 000 kr. eller sam
manlagt 49 930 000 kr. Jag har därvid beriiknat 732 000 kr. för handliiggancle 
personal inom den regionala kullurminnesvårclen. för en utbyggnad av skat
tekontrollen samt för bitdclespersonal. För engångsutgifter. bl. a. för inköp 
av vissa inventarier och maskiner har preliminärt beräknats 129 000 kr. Jag 
har iivcn beriiknat 485 000 kr. till lokala skattemyndigheterna i Borliinge 
och Falu fögderier for handliiggande personal för utbyggnad av skattekon

trollen. Slutligen har jag beriiknat preliminärt 53 000 kr. i engångsutgifter 
för inköp av viss utrustning till bl. a. lokala skattemyndigheterna i Borfange 
och Ludvika fögderier samt preliminiirt 12 000 kr. i engångsutgifter för inköp 
av viss utrustning till kronofogdemyndigheten i Mora distrikt. 
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Ui11ss~rrd1·e11. I. Löne- och prisomräk

ning m. m. 5 083 619 kr. 
2. För att kunna uppfylla stats

makternas intentioner vad gäller den 
konsumentpolitiska \'erksamheten bör 
länsstyrelsen tillföras ytterligare en 
hemkonsulent. för att uppnå ett förbätt
rat resultat av verksamheten på den re
gionalekonomiska enheten bör enheten 
tillföras en avdelningsdirektör. För att 
förbiittra rekryteringsgången för hand
läggarna på regionalekonomiska enhe

ten begärs en amanuens. För tillsyns
uppgifter på miljöskyddsområdet begärs 

en byrådirektör och en förste byråing
enjör på naturvårdsenheten. för hand
läggning av löpande ärenden och för till

syn inom den allmiinna naturvården be
hövs en förste byråinspektör. En förste 
byråinspektör begärs vidare för övers.ikt
lig natur- och landskapsvårdsplanering. 
Planenheten bör förstiirkas med en by
rådirektör. För handliiggning av ären

den rörande enskilda och allmiinna 
skyddsrum rn. m. begärs på försvarsen
heten en förste byråingenjör. På enheten 
begärs vidare en förste byråinspektör. 
(+882775 kr.) 

3. Taxeringsenheten måste på grund 
av de stora ärendebalanserna förstiirkas 
med en taxeringsintendent. För tax
eringsrevisioner av större företag samt 
för kvalificerad arbetsledning begärs på 
revisionsenheten en avdelningsdirek
tör. T axeri ngsinspektörsorganisationen 

bör vidare utökas med tre förste tax
eringsinspektörer samt tre kvalificerade 

biträden. För ytterligare kontrollverk
samhet i form av skatterevisioner på 
mervärdeskattcenheten begiirs en ama
nuens alternativt förste byråinspektör. 

På dataenheten begärs med hänsyn till 
den utökade personalen m. m. en by
rådirektör. (+ 819 288 kr.) 
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4. För en intensifierad utskänkningskontroll begiirs en byråassistent rxi 
allmänna enheten. Gemensamt för förvaltningsavdelningen begiirs en 
länsnotarie. För att möta ökade arbetsuppgifter erfordras på rättsenheten 
en förste länsnotarie. ( + 237 452 kr.) 

5. På administrativa enheten begärs såsom utbildningsledare och som an
svarig för den interna informationen en förste byråsekreterare. Vidare begiirs 
en arkivassistent. (+ 147 646 kr.) 

6. På Wnspolischefens expedition begiirs en bitriidande länspolischef. 
(+ 135 427 kr.) 

7. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal och tillfällig personal. 
(+ 1879 793 kr.) 

8. Omkostnaderna väntas öka. ( + 588 000 kr. l 
9. Lantmiiterienheten. 
a) Löne- och prisomriikning m. m. 302 000 kr. 
bl Vidare begärs medel för bl. a. kartlagningsverksamhet. ( + 130 000 kr.) 

Lokala skarrcmyndigherema. 10. Löne-och prisom~äkning m. m. I 700 000 
kr. 

11. Arbetsbelastningen i Söderhamns fögderi motiverar att myndigheten 
tillförs etl kvalificerat biträde och ett biträde. (+ 126 000 kr.) 

12. Omkostnaderna viintas öka. <+8000 kr.) 

Kro110/(Jgdcm1·mf~~lwrcma. 13. Löne- och prisomriikning m. m. I 744 000 
kr. 

14. För att åstadkomma effektivare arbetsrutiner i samband med exeku
tiva försiiljningar kriivs ytterligare två biträden i Gävle distrikt. ( + 113 000 
kr.) 

15. Omkostnaderna viintas öka. ( + 8 000 kr.) 

Fiin•dragandl'n 

Med hiinvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
Wnsstyrelsen till 33 121 000 kr.. för lokala ska1temyndigheterna till 9 934 000 
kr. och för kronofogclemynclighe1erna till 8 011 000 kr. eller sammanlagt 
51 066 000 kr. Jag har diirvicl beriiknat 849 000 kr. for handläggande personal 
inom elen regionala kul1urminnesvården. för tillsyn enligt miljöskyddslag
s1iftningen, for en utbyggnad av skat1ekon1rollen samt for bitriidespersonal. 
För engångsutgifter, bl. a. för inköp av vissa inventarier och maskiner har 

preliminiin beriiknats 100 000 kr. Jag har :ivcn beriiknat 243 000 kr. till lokala 
skattemyndigheten i Gävle fögderi för handliiggande personal för utbyggnad 

av skattekontrollen. Slutligen har jag beriiknat preliminärt 9 000 kr. i en

gångsutgifter för inköp av viss utrustning till lokala skattemyndigheten i 
Gävle fögderi. 
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Lä11.1sr_rrelsc•11. 1. Löne- och priso111-

räkning 111. 111. 5 815 046 kr. 
2. För den externa informationen be

giirs en informationssekreterare till pla
neringskansliet. På juridiska enheten 
begiirs en tjänst som ställföretriidande 
enhetschef. För att avlasta planerings

direktören begiirs en avdelningsdirektör 
pä regionalekonomiska enheten. Hancl
Higgarpersonalen på enheten iir vidare 

helt otillrUcklig och bör utökas med en 
byråclirektör. två förste byrå5ekreterare 
och två amanuenser. För naturvårdsin

venteringar m. m. behövs en förste by
råinspektör på naturvårclsenheten. för 

skötsel av naturreservat en byråassis
tent. för administrativa arbetsuppgifter 
en byråassistent och ett kvalificerat bi
triide. För utrednings- och planservice
verksamhet begUrs på planenheten 
yllerligare en arkitekt. Personalen för 
kartritningsarbete är otillriicklig och bör 
utökas med en karttekniker. För utred

ningsverksamhet begiirs ett kvalificerat 
hitriide. För att avlasta liinsveterinären 
heglirs en biträdande liinsvetcrinär. För 
kontroll och besiktning av skyddsru111 
behövs en förste byråingenjör på för
svarsenheten. r+ I 300036 kr.) 

3. Den fortgående ökningen av 
länsskatterUttens arbetsuppgifter gör att 
behov föreligger av ytterligare en 

liinsassessor och en förste byråsekrete
rare pä riittsenheten. <+208118 kr.) 

4. För att avlasta liinspolischefen bör 

en tjiinst so111 bitriidande liinspolischef 
inriittas. För administrativa arbetsupp
gifter erfordras en förste byråsekretera

re. (+211199 kr.) 
5. För utbildning och intern informa

tion bör en byrådirektör tillföras admi

nistrativa enheten. För arbetsuppgifter 
i anledning av trygghetslagstiftningen 
erfordras en förste byråsekreterare och 
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for arkivvården en arkivassistent. I+ 238 107 kr.) 
6. Vidare begiirs medel för bitriidespersonal m:h tillfällig personal. 

(+ 861 494 kr.) 
7. Omkostnaderna viintas öka. <+879000 kr.) 
8. Lant miiterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 334 000 kr. 
b) Lantmiiterienhetens personal behöver förstärkas med en biträdande 

överlantmätare och en byråassistent. (+ 224 000 kr.) 
Lokala skall<'lll.1·11diglw1ema. 9. Löne- rn.:h prisomriikning m. m. 2 176 716 

kr. 
10. Ökad arbetsbelastning medför behov av ytterligare två biträden i 

Sundsvalls fögderi.(+ 113 284 kr.) 
11. Omkostnaderna väntas öka. (+ 10000 kr.) 
Kro1111/i1gdemy11d1:~hercma. 12. Lönc- och prisomriikning m. 111. I J.36 000 

kr. 
13. Omkostnaderna väntas öka. I+ 50000 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 33 861 000 kr .. för lokala skattemyndigheterna till 9 561 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 8 662 000 kr. eller sammanlagt 
52 084 000 kr. Jag har därvid beräknat 551 000 kr. för handläggande personal 
inom den regionala kulturminnesvården, för en utbyggnad av skattekon
trollen samt för biträdespersonal. För engångsutgifter, bl. a. för inköp av 

vissa inventarier och maskiner, har preliminärt beräknats 188 000 kr. Jag 
har även beräknat 243 000 kr. till lokala skattemyndigheten i Örnsköldsviks 
fögderi för handläggande personal för utbyggnad av skattekontrollen. Slut
ligen har jag beräknat preliminärt 9 000 kr. i engångsutgifter för inköp av 
viss utrustning till lokala skattemyndigheten i Örnsköldsviks fögderi samt 
preliminärt 50 000 kr. i engångsutgifter för tlyttning och ombyggnad av 
telefonväxel vid kronofogdemyndigheten i Sundsvalls distrikt. 

5 Rikstlage11 1975176. I suml. /Vr /IJIJ. Bilaga 16 
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Lä11ss1rrelse11. 1. Löne- och prisom

riikning m. m. 3 186 974 kr. 

2. För att stiirka sa111ordningsrunk
tionen inom plancringsavdelningen 

m. m. begiirs pil planeringskanslict en 

byrådirektör. För att tillgodose planer

ingsavdelningens behov av administra

tivt erfaren och kunnig personal beg~irs 

på juridiska enheten en byråassistent. 
För långsiktig planeringsaktivitet beg;irs 

på regionalekonomiska enheten en för

ste hyr[t~ekreterare. På naturvårdsenhe

ten behövs en byråinspektör. ( + 330 356 

kr.) 

3. Taxeringsenheten bör flirstiirkas 

med en taxeringsintendent för process

verksamhet och utbildning av tax

eringsfunktion;irer m. m. Revisionscn
heten bör tillföras en byrådirektör lfö 

frii111st offensiv revisionsverksamhet 

avseende fämansbolag och del~igare i så

dana. Svårigheter att rekrytera tax

eringsnämndsordförande som på fritid 

granskar fi'lmansbolag nödviindiggiir en 
· utökning av taxeringsinspektörsorgani

sationcn med tre taxeringsinspcktörer. 
!+410012 kr.) 

4. För arbetsuppgificr med intern in
formation. utbildning och introduktion 
bcgHrs pa administrativa enheten en för

ste byråsekreterare. !+ 85 003 kr.) 

5. Pii civilbefölhavarens kansli be

hövs för arbetsuppgifter avseende plan

liiggning. utbildning och iivning en flir

ste byråsekreterare. ( + 75 890 kr. l 
6. Vidare bcgiirs medel for friimst bi

triidespcrsonal och tillfiillig personal. 
(+I 041 (l54 kr.) 

7. Vidare viintas omkostnaderna öka. 

l+ I 101 000 kr.) 

8. Lantmiitcricnhctcn. 
al Lönc- och prisomr~ikning m. m. 

212 000 kr. 
bl Lantmiiterienhetens personal hör 
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utökas med en byråassistent, ett kartritningsbitriide sann ett bitriide. Vidare 
begiirs medel för bl. a. kartservicc. (+ 213 811 kr.) 

l.ukllla skC111e111.rndigh<'lc11. 9. Löne- och prisomriikning m. m. 618 280 kr. 
I fJ. För extra och tillfällig personal bcgiirs ytterligare medel. ( + 360 720 

kr.) 

Krn111!/i1gt!m(1·11t!fi;ht'll'll. 11. Lönc~ och prisomriikning m. m. 656 000 kr. 

12. Omkostnaderna viintas öka. (+6000 kr.) 

Föredraga11den 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 22 934 000 kr., för lokala skattemyndigheten till 4 732 000 
kr. och för kronofogdemyndigheten till 3 814 000 kr. eller sammanlagt 
3 I 480 000 kr. Jag har diirvid bcriiknat 524 000 kr. för handWggande personal 

inom den regionala kulturminnesvården och för en utbyggnad av skatte

kontrollen. För engångsutgifter, bl. a. för inköp av vissa inventarier och 
utbyte av telefonviixel, har preliminiirt beriiknats 672 000 kr. Jag har iiven 

beräknat 315 000 kr. till lokala skattemyndigheten i Östersunds fögderi för 
handläggande personal för utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har jag 

beriiknat preliminiirt I 2 000 kr. i engångsutgifter for inköp av viss utrustning 
till lokala skattemyndigheten i Östersumls fögderi. 



Prop. 1975176: 100 Bilaga 16 Kommundepartementet 68 

Västerbottens län 

I I 

1-

+ + 

°''° ll"l '° ...... 

"1" I ..,. 
+ + 

I -
+ + 

-N 
~ -o-

1r, r""l 0() 

++ + 

"1""1" CIC 
-N ..., 
++ + 

°' ..-::t ,..., -oo: -- ""· 

-r')Nr')- I I 
00 Nl.r)-
V"\ 

+++++ 

00 

+++++ 

NO\...O--
0 """°' '° N N'<t-
"1" 

I 

t- tr, "TO-. r""")N 
-.0 -r-M-
00 

+++++ 

r- •r, t- 0\ tr1 I r-- ........... 
'° 
+++++ 

00\-.0t-.t"f")~ 
0-.-"°0C"T 
"1" r-- N 
•n 

"° IJ'i <oT...,.....,.,.. 00 
r-- lr)\Q lr"I-,.... N-
•r, 
+++++ 

I 

I 

I 

I 

I 

>C>00"1"--00 
-N..0...0NO-.N 
0 Otr, 
r--
+++++ + 

~~8~;!; I g 
0-.. \.0-rr') N 
00 I""',,_ 

r--

+ 

r--

+ 

I I ;::::: 
..c 
+ 

I I ll"l 
;: 
+ 

I I "' ;: 
ll"l 

I I ac 
"' "' 
+ 

I I ..., 
= ac 

+ 

I I ll"l = >C> 
>C> 

,..,..,,......, Q 

°' r-- ac ac 
ll"l 

+ I + 

•n-c "' '° - ac ,.... ll"l 
CIC 

++ + 

Lämst_rfflsen. I. Lönl!- och prisom
r(ikning rn.rn. 4619000 kr. 

2. För bl. a. extern information be
giirs på planeringskansliet en byråassis
tent. Belastningen på planeringsavdel
ningens diarium har ökat och kansliet 
bör tillföras ett kvalilicerat bitriide. På 
regionalekonomiska enheten bl!giirs en 
bitrlidamk planeringsdirektör. Ökning
en av antalet ansökningar om statligt 

lokaliseringsstöd m. m. medför behov 
av en förste byräsekreterare. Vidare be

giirs en amanuens och en byråassistent. 
För tillsyn av efterlevnaden av giillande 
naturvfadsbestiimmelser begiirs en för
ste byråinspektiir på naturv[mlsenheten, 

för tillsyn av miljöfarlig verksamhet en 
mrste byråingenjör, för naturvårdsin
venteringar m. m. tre kvalilicl!rade bi
triiden och för arbetsuppgifter med re
glering av terriingtralik 111. m. en forste 
byråinspektör. För arbetet med dl!n 
översiktliga fysiska planeringen behiivs 

en byrådirektör pä planenheten. Nytill
kommande arbt.:tsuppgi fter motiverar 
vidare all enheten tillförs en förste hy
rföngenjör. Resurser saknas r. n. all full
göra den tillsynsverksamhet som falkr 
på liinsveteriniiren varför .:n bitriidande 
liinsveteri niir behövs. ( + I 270 000 kr. l 

J. För upplllljning av taxcrings

niimndernas arbete och eftergranskning 
av taxeringarna i ll.irsta instans erfordras 

en hyrfo1ssistent på taxeringsenheten. 
Taxeri ngsi nspek t örsorga nisat ionen hör 

uti.i kas med två taxeringsinspektörer. 
(+ 2\J 000 kr.) 

.i. För arbetsuppgifter p:1 passregistret 
samt till hilregisterverksamh.:tcn h.:giirs 

tvä kvalilicerade hitriiden. Den stnra ar
betsbelastningen moti\·erar all allmiin
na enheten tillf'lirs .:n liinsassessor. 
I+ 218 ()()() kr.l 

5. För information. introduktion och 
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utbildning behövs en förste byråsekreterare. Vidare beglirs en bibliotekarie 
för handhavande av bibliotek m:h arkiv. (+ 148 000 kr.) 

6. Vidare bcgiirs medel for friimst bitriidespersonal och tillföllig personal. 
( + 852 000 kr.) 

7. Omkostnaderna viintas öka. (+888000 kr.) 

8. Lantmliterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 251 000 kr. 
bl Medel begiirs för bitrlidespcrsonal m. m. (+ 130000 kr.) 
Lokala skalf<'llly1uli,~h<'lff11a. 9. Löne- rn:h prisomriikning m. m. 1 617 392 

kr. 
10. För arbete med taxerings- och mantalsskrivningsbevis m. m. behövs 

ett kvalificerat bitrUde i Lycksele fögderi. För tillföllig personal i Umeå och 
Skelldidt fögderier bcgiirs ylterligare medel. ( + 175 608 kr.) 

11. Omkostnaderna viintas öka.(+ 10000 kr.) 

l\ro110/i1gcl<'my11cligh<'l<'/'l/a. 12. Uine-och prisomrlikning m. m. 847 676 kr. 

13. I Umeå distrikt behövs för expeditionsgöromål, service m. m. en ex-
peditionsvakt. r + 62 324 kr.) 

14. Omkostnaderna vlintas öka. (+ 5 000 kr.) 

Fi>r<'<lragandcn 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 30 264 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 8 603 000 
kr. och för kronofogdemyndigheterna till 5 779 000 kr. eller sammanlagt 
44 646 000 kr. Jag har dlirvid beräknat 742 000 kr. för handläggande personal 

inom den regionala kulturminnesvården, för en utbyggnad av skattekon
trollen samt för bitriidespersonal. För engångsutgifter, bl. a. för inköp av 

vissa inventarier och maskiner, har preliminärt beräknats 118 000 kr. Jag 
har Uven beräknat 315 000 kr. till lokala skattemyndigheten i Umeå fögderi 
mr handläggande personal för utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har 
jag berliknat preliminärt 12 000 kr. i engångsutgifter för inköp av viss ut
rustning till lokala skattemyndigheten i Umeå fögderi. 
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Lä11sstyrelse11. I. Löne- och prisom

räkning m. m. 5 299 534 kr. 
2. Krav på ökad sainordning medför 

behov av en byrådirektör på plancrings

kansliet och fcir informations- och kon
taktverksamhet behövs en förste byrå
sekreterare. På den regionalekonomiska 
enheten behövs en avdelningsdirektör; 
vidare behövs fcir arbete med lokalise
ringsstöd en förste byråsekreterare, för 
glesbygds- och vattenregleringsiirenden 

en förste byråsekreterare och för ADB
frågor en förste byråsekreterare. Vidare 

behövs på enheten två kvalificerade bi
träden. För den allmänna naturvården 
begärs en avdelningsdirektör, två förste 

byråinspektörer och tio fältassistenter. 
Vidare medför den industriella expan

sionen inom länet behov av en avdel
ningsdirektör på enheten. Omfattande 
utredningsuppgifter inom planenheten 
medför behov av en bitriidande 
länsarkitekt, en kvalificerad arkitektut

bildad handläggare och en förste byrå
ingenjör. Expansion inom bostadsbyg
gandet medför behov av en förste by
råingenjör på försvarsenheten och ett 
kvalificerat biträde. ( + 2 366 833 kr.) 

3. För handläggning av besviirsmål 
krävs på taxeringsenheten en byråassis
tent och två kvalificerade biträden. För 
revisioner av stora företag begärs en av
delningsdirektör på revisionsenheten 

samt för taxering av fåmansbolag kriivs 
tre förste taxeringsinspektörer och fyra 

kvalificerade biträden. För utbyggnad 
av revisionsverksamheten på mervär

deskattcenheten begiirs en förste byrå
sekreterare och ett kvalificerat bitr~ide. 

(+ 983 020 kr.) 
4. Den starkt viixande ärendebalan

sen på riittsenheten medför behov av en 
länsasscssor. På grund av ökad arbets

belastning behövs på allmänna enheten 
en länsassessor. (+ 237 076 kr.) 
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5. På länspolischefsexpeditionen begärs ett kvalificerat biträde samt för 
handläggning av den starkt växande mängden ärenden på expeditionen en 
byråassistent. ( + 132 851 kr.) 

6. För information m. m. behövs en förste byråsekreterare på admini
strativa enheten. För lokalfrågor m. m. krävs en byråassistent. Den starkt 
viixande arkivläggningen medför behov av en arkivassistent. Telefonist
personalen bör förstärkas med en förste telefonist. ( + 276 794 kr.) 

7. Civilbefälhavarens kansli föreslås utbyggt med en byråinspektör. 
(+75890 kr.) 

8. Vidare begärs medel för främst biträdespersonal och tillfällig personal. 
(+ 1282145 kr.) 

9. Omkostnaderna vlintas öka. ( + I 397 000 kr.) 
10. Lantmäterienheten. 
a) Löne- och prisomräkning m. m. 491 000 kr. 
b) För erhållande av en befordringstjänst krävs att en byrådirektörstjänst 

ersätts med en tjänst som biträdande överlantmätare. På grund av nya ar
betsuppgifter krävs ett kvalificerat biträde. Vidare väntas omkostnaderna 
öka. ( + 229 857 kr.) 

Lokala skattemyndigheterna. 11. Löne- och prisomräkning m. m. I 735 508 
kr. 

12. För tillfällig personal begärs ytterligare medel. (+ 56 642 kr.) 
13. Omkostnaderna väntas öka.(+ 108850 kr.) 
Kronofogdcmynd(~l1l'tema. 14. Löne- och prisomräkning m. m. I 595 526 

kr. 
15. För tillfällig personal begärs ytterligare medel. ( + 176 724 kr.) 
16. Omkostnaderna väntas öka. ( + 85 750 kr.) 

Föredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag medelsbehovet för 
länsstyrelsen till 37 423 000 kr., för lokala skattemyndigheterna till 
IO 110 000 kr. och för kronofogdemyndigheterna till 9 101 000 kr. eller sam
manlagt 56 634 000 kr. Jag har därvid beräknat 654 000 kr. för handläggande 
personal inom den regionala kulturminnesvården, för en utbyggnad av skat
tekontrollen samt för biträdespersonal. För engångsutgifter, bl. a. för inkÖp 
av vissa inventarier och maskiner har preliminärt beräknats I 13 000 kr. Jag 
har även beräknat 243 000 kr. till lokala skattemyndigheten i Luleå fögderi 
för handläggande personal för utbyggnad av skattekontrollen. Slutligen har 
jag beräknat preliminärt 24 000 kr. i engångsutgifter för inköp av viss ut
rustning till lokala skattemyndigheterna i länet samt preliminärt 8 000 kr. 
i engångsutgifter för inköp av viss utrustning till kronofogdemyndigheten 
i Bodens distrikt. 
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Fiir<'draganden 

Från anslagsposten för diverse 

ändamål bestrids bl. a. kostnader 

för maskinhyror och utrustning 

för dataenheterna. Jag räknar 

med att kostnaderna för maskin

hyror ökar med I 376 000 kr. me

dan utrustningskostnaderna 

minskar med 220 000 kr. Kost

naderna för länsstyrelsernas or

ganisationsnämnd ökar med 

799 000 kr., bl. a. för datorkost

nader i samband med länsstyrel

sernas övergång till redovisning 

enligt system S. Jag räknar vidare 

med att blankettkostnaderna 

ökar med 240 000 kr. medan del

posten till regeringens disposi

tion minskar med 3 340 000 kr. 

Jag har för de s. k. löngivarav

gifterna beräknat en ökning av 

kostnaderna för central löneutbe

tal ning med 65 000 kr. för lokala 

skattemyndigheterna och 58 000 

kr. för kronofogdemyndigheter

na. För utbildning inom krono

fogdemyndigheterna har beräk

nats ytterligare 735 000 kr. För 

det fortsatta utvecklingsarbetet 

med ett riksdatasystem inom 

exekutionsväsendet, REX-projek

tet, har jag beräknat ytterligare 

425 000 kr. Från delposten för 

blanketter m. m. skall bestridas 

dels kostnader för blanketter, 

dels kostnader för service av kro

nofogdemyndigheternas bokför

ingsmaskiner. Jag har beräknat 

ytterligare 115 000 kr. för nämn -

da ändamål. Inom ramen för me

del till regeringens disposition 

har utöver belopp som ingår i 

länsstyrelsernas expensmedel be-
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räknats sammanlagt 2 milj. kr. för informationsinsatser. Detta innebär en 
omfördelning från nämnden för samhällsinformation till länsstyrelserna. 

Hemställan 

Med hänvisning till sammanst~illningarna hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. godkänna de riktlinjer för omorganisationen av lokala skat
temyndigheterna i Malmö och Göteborgs fögderier vilka jag har 

förordat i det föregående: 
2. bemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som förste läns

assessor i Fo 23/24 med uppgift att vara ordförande i 
länsskatterätt, fastighetstaxeringsrätt och länsrätt: 

3. till Uinss(vl'C'l.sema för budgetåret 1976177 anvisa ett förslags
anslag av 951662000 kr.; 

4. till Lokala ska11cmy11c/ighe1i'r11a för budgetåret 1976/77 anvisa 
ett förslagsanslag av 276 795 000 kr.: 

5. till Kro110/i1gdemymlighe1cma för budgetåret 1976177 anvisa ett 
förslagsanslag av 227 004 000 kr. 

6 Riksdagen JIJ75!7fJ. I sam/. /Vr /f!O. Bilaga 16 
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C. RÄDDNINGSTJÄNST M. M. 

C I. Statens brandnämnd 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

4 618 267 
4 905 000 
8 341 000 

Statens brandniimnd har som central förvaltningsmyndighet tillsyn över 
brandförsvaret. I niimndcns uppgifter ing[Ir dels att meddela utbildning tlir 
brandpersonal och skorstensfejare. dels att liimna råd och anvisningar till 

liinsstyrelscr. kommuner och enskilda i rrågor rörande sädan riiddningstjiinst 
som ankommer på kommunerna och rörande förebyggande [1tgiirder mot 

brand dels också att bitriida liinsstyrclserna vid handliiggning av iirenden 
om sådan riiddningstjiinst som ankommer på kommunerna och om före
byggande [1tgiirder mot brand. 

Personal 
l:f andliiggande personal 
Ovrig personal 

Anslag 
Utgitie;· 
Lönekostnader 
Sjukvård 
Reseersiittningar 
Lokal kostnader 
Expenser 
diirav engångsutgifter 

Ersiittning till kommuner för lokaler 
och materiel. drivmedel m. 111. 

Visst li.irsiiks- och utvecklingsarbete 

U11pbiirc/.mw,/"I 
Fiirsiiljning av puhlikationer 111. m. 

S1a1e11s hra11d11ii11111cl 

1975176 

16 
13 

29 

J 303 000 
5 ()()() 

145 000 
82(1 000 
656 000 
<190001 

20 000 
50000 

5 0051100 

100000 
4 905 000 

Beriiknad iindring 1976/77 

Brand- före-
niimnden dragandcn 

+J +I 
+J +I 

+6 +2 

+ I 921 300 + I 371 000 
+ I 500 + I 500 
+ 14 500 + IJ 000 
+ 222 000 + 222 ()(10 
+I 053 000 + I 776 500 

t+ 473 000) t+ I 426 0001 

+ 7 000 + 2 uno 
+ )(I 111)() + 50 fifl() 

+ J 269 JOO + 3 4J6 000 

+ 3 269 300 + 3 436 000 

I. Pris-nchlöneomriikningm. m. I 120300kr .. varav91500kr.avserhiijt 
lönekostnadspåliigg. 

2. I 0-alternativet frirordar niimnden en minskad utbildningwerksamhct 
och en minskning av resevcrksamheten. 
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3. Anslagsposten till lönekostnader hör riiknas upp med medel !lir en hyrå
direktör och en förste byräsekreterare för förstiirkning av riiddningstjiinsten

heten därför att systemet med fem enmanssektioner har visat sig vara otill
fredsställande. ( +218 100 kr.) Ökad sammanträdesfrekvens medför ökade 
kostnader. ( +6 100 kr.) Vidare bör medel anvisas för giistföreHisare. ( + 15 800 
kr.) 

4. Undervisningsmaterielen iir i vissa fall föråldrad, i andra delar otillräck

lig för den teoretiska utbildningens omfång. Behov föreligger av ersiittnings
anskaffning av clupliceringsapparat och vissa invt:ntarier samt uthyte av tele
fonväxel vid utbildningsenheten i Solna. Nya tjänster medför ökade inventa

riekostnader. Kostnatkrna för telefon, publikationstryck och databehandling 

beriiknas stiga. Anslagsposten till expenser bör riiknas upp. ( + 129 500 kr.) 
5. Under anslagsposten till ersiittning till kommuner för lokaler och mate

riel. drivmedel m. m. bör anvisas ytterligare medel. <+ 5 000 kr.) 
6. Anslagsposten till visst försöks- och utvecklingsarbete bör riiknas upp. 

<+ 50 000 kr.) 

7. Praktisk och teoretisk utbildning i allmiin riiddningstjiinst foreslås bör:ia 
vårtermint:n 1976. För budgetåret 1976177 behövs för iindamålet en uppriik
ning av anslagsposten till lönekostnader. ( + 836 500 kr.) Hiirvid beräknar 
niimnclen medel dels för ökade kostnader får timliirnrc dels för förstiirkning 

av personalen med en byrållirektör. en matcriallorvaltare. en förrådsman och 
ett biträde. Anslags posten till lokalkostnader bör räknas upp. ( + 18 000 kr.) 
För genumfl:irandet av elen praktiska utbildningen erfordras vidare flir niista 
budgetår en uppriikning av anslagsposten till expenser med medel för viss 
engångsanskaffning av materiel ( + 404 000 kr.). för elevresor 1 + 171 200 kr.) 
samt för bl. a. förbrukningsmateriel. liiromedel m. m. (+ 294 800 kr.) Nämn

den har därvid beaktat att den för innevarande budgetår har begiirt medel för 
engångsanskaffning av viss materiel med ca 1,6 milj. kr. 

Fiirc•1/raga11d('/I 

Med hiinvisning till sammans@lningen bcriiknar jag anslaget till 8 341 000 
kr. Jag har diirvid riiknat med att praktisk och teoretisk utbildning i allrniin 
riiddningstjiinst skall börja vid brandniimndens utbildningscnhet under niista 
budgetår. För detta ändamål beräknar jag medel bl. a. får en handläggare och 

en materialforvaltare samt för timlärare och för engångsanskaffning av mate
riel. 

Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen 

att till S1are11s hra11d11ii111//(/ for budgetiiret 1976177 anvisa ett flir

slagsanslag av 8 341 000 kr. 
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C 2. Beredskap för oljebekämpning till havs m. m. 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

7 069 895 
6 950 000 
5 651 oon 

76 

Enligt instruktionen ( 1973:88·1. iindrad 1974:409) för tullverket svarar ver
ket för {1tgiirder till havs och i kustvattnen. Vänern och Mälaren fiir att 
avviirja eller begriinsa skada till följd av utnöde av olja eller annat som 
iir skadligt. Från anslaget bestrids utgifter för bl. a. anskaffning av bekiimp
ningsanordningar och bekämpningsmedel. visst tekniskt utvecklingsarbete 
samt drift och underhåll av teknisk materiel. Vidare får tullverket förskotts

vis bestrida utgifter får sådan bekiimpning av miljöfarliga utsläpp som har ut
förts av eller på uppdrag av generaltullstyrclsen. Återbetalda fårskottsmedel 
tas upp som uppbörd under anslaget. 

Kostnader for bekiimpningsoperatio
ner 

Kostnader for anlitande av konsulter 
och annan expertis 

Anskaffning av hekiimpningsanon.1-
ningar och bekämpningsmedel 
m.m. 

Tekniskt utvccklinc:sarhete och forsk
ninc: hctriiffonde n1edel och mclllJer 
for .. hekiimpning av rniljiifarliga ut-
släpp till havs samt i kustvattnen. 

1975/76 

I 000 

300 000 

3 699 000 

Viinern och \1älarcn 735 000 
Drift och underhåll av teknisk mate-

riel for IJekiimpning av miljöfarliga 
utsliipp 2 215 000 

6 950 000 

Beräknad iindring I 976/77 

Generaltull-
styrelsen 

+2151000 

+ 315000 

+ 660000 

+ 3126000 

Föredra-
ganclen 

- I 899 000 

+ 600000 

-1299000 
------------------·---------------

Ge11('/"Cl !111 llst.1 ·n ·!~en 

I. Pris- och löneomriikning m. m. I 450 000 kr. 

2. I 0-alternativet förordar styrelsen en minskad materielanskaffning. 
3. Fortsatt anskaffning av materiel får bekämpning av olja och andra 

miljöfarliga utsläpp m. m. medför ökat medelsbehov. (+I 001 000 kr.) 

4. För alt hl. a. möjliggiira fort.~alt utveckling av lj~irranaly.~tekniken hör 
anslagsposten till tekniskt utvecklingsarbete och forskning riiknas upp. 
(+ 135 000 kr.) 

5. Med h~insyn till den ökade omfauningen av den materiel som ingår 
i beredskapsorganisationen riiknar styrelsen med ett ökat medelsbehov for 
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drifi och underhåll och for hyreskostnader. Vidare begiirs medel för be

redskap för omhiindertagande och kvittblivning av upptagen olja. Anslags
posten till drift och underhåll av teknisk materiel bör alltså räknas upp. 
(+540000 kr.) 

f(ireclraga11cle11 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknarjag anslaget till 5 651 000 
kr. Jag har därvid beaktat att under innevarande budgetår 6,5 milj. kr. av me
del för syssclsättningsskapande åtgiirder ställts till tullverkets förfogande för 
det iindamål som avses med anslaget. 

Jag hemstiiller att regeringen foresfö riksdagen 
att till IJNeclskap .fiir o/jdwkii111p11i11g 1ill havs 111. 111. för budget[tret 

1976177 anvisa ett förslagsanslag av 5 651 000 kr. 

C 3. Ersättning för \Crksamlwt ,·id räddningstjänst m. m. 

1974/75 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

9 259 648 
3 500 000 
3 500 ()()() 

Frän anslaget bestrids utgifter l\.1r skogsbrandbevakning 01:h ersiittningar 
enligt 20 ~- 21 ~första stycket och 21 ~tredje stycket brandlagen (1974:80). 

S1a1rns bra11cl11ii11111d 

Anslaget bör med hiinsyn till ökade personal- och materielkostnader räk
nas upp med 200 000 kr. 

Fiiredraga11de11 

Jag förordar att anslaget for niista budgetärtas upp med nforiindrat belopp. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till [rsii1111i11g .fiir l'<'rk.1a111/w1 rid riicld11i11gs(/ii1111 111. 111. för bud
getäret 1976/77 anvisa ett forslagsanslag av 3 500 000 kr. 

C 4. Bidrag till kostnader för kommunal beredskap 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 förslag 

I 201 029 

1 sno ono 
2 000 000 

Reservation I 173 578 

Frt1n anslaget bestrids utgifter for bidrag till kommuner for bcrcdskaps
planliiggning enligt 7 ~lagen ( 1964:63) om kommunal beredskap. Vissa be-
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stiimmclser fiir ti!Himpningen av niimnua lag har meddelats i kommunala 
ben.::dskapskungörelsen ( 1964:722. iindrad senast 1971 :379) och i Kungl. 
Maj:ts brev den 14 maj 1971. 

Rik.111ii11111de11 .fiir /,:0111111111111/ herul\ka11 

Statsmakternas medelsanvisningar, som sedan 1967 har uppgått till sam
manlagt 10,5 milj. kr., har efter vissa prioriteringsgruncler fördelats på 183 av 
landets 278 kommuner. Under hösten 1975 beräknas sammanlagt 152 kom
muner ha genomfört planläggningen och rått sina beredskapsplaner godkHn
da av länsstyrelsen. De för innevarande budgetår anvisade medlen 1,5 milj. 

kr. medger en planläggning av 31 kommuner och allmän planrevision i 3. 
Den sammanlagda befolkningen i de 183 planlagda och planliiggande kom
munerna uppgår dlirmed till närmare 6,8 milj. människor. 

Niimndcn har tidigare rekommenderat - främst med hänsyn till liinsstyrcl
sernas möjligheter att medverka i planläggningen - en årlig nyplanliiggning 
av ett 50-tal kommuner jiimtc viss revision av äldre beredskapsplaner. Den 
återstående nyplanliiggningen skulle f(iljaktligen - om nödiga medel stiills till 
nämndens förfogande- kunna genomföras på två år och bli klar under budge
tåret 1977178 i enlighet med niimndens målsättning år 1973. 

Kungl. \>la.i :t foststiillde den 14 maj 1971 schablonbidrag för kostnaderna 
enligt 16 ~ andra punkten lagen om kommunal beredskap. Bidragen som 
grundades på pris- och löneläget vinterhalvåret 1969/70 ger nu inte tillriicklig 
kostnadstiickning och bör därför riiknas upp med 50'\:i. Om de återstående 
95 kommunerna - i likhet med de hittills planlagda - också skulle lliredrn 
schablonersättning framför löpande räkning skulle återstående kostnad för 
nyplanliiggning. med hiinsyn till föreslagen uppriikning. uppgå till ungefär 
5 milj. kr. De genomförda planrevisionerna har hittills varit av liten om
fattning. Såvitt nu kan bedömas synes de årliga revisionskostnaderna för 
den närmaste tiden bli i storleksordning 200 000 kr. för att längre fram 
öka något efter hand som beredskapsplanerna föråldras. 

Om riksn:imndens mäls~ittning förverkligas skulle för de n:irmaste tv[1 

budgcttiren 1976177 och 1977/78 sålunda erfordras sammanlagt 5.4 milj. 
kr. För åren därefter skulle erfordrns enbart för revision av ~ildrc bered

skapsplaner uppskattningwis 200 000--400 000 kr. per tir. Ertersom endast 
obetydlig reservation ber~iknas föreligga p[1 anslaget vid utgtu1gen av liipande 

budgetår. bör alltså för budgetåret 1976/77 anvisas 2.7 milj. kr. 
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Förcdraga11de11 

Det ankommer på regeringen att foststtilla schablonbidragens belopp (jfr 
prop. 1971 :42 s. 6). Vad betr[iffar medelsbehovet för nästa buclgetär förordar 
jag att anslaget höjs med 500 000 kr. 

Jag hemstliller att regeringen föreslår riksdagen 
att till Bidrag riff kos111ader/iir ko111111u11al beredskap för budgetåret 

1976177 anvisa ett reservationsanslag av 2 000 000 kr. 
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KAPIT ALBUDGETEN 

Il Statens allmänna fastighetsfond 

18. Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 

1974175 Utgift 30062767 
1975176 Anslag 39500000 
1976/77 Förslag 21 000 000 

Behållning 9 426 284 

80 

Frän anslaget bestrids kostnader för investeringar i byggnader för länsstyrel
serna m. fl. myndigheter. 

B_1-gg11adss1,1Tcl.1·c11 

Byggnadsstyrelsen föreslår att kostnadsramarna för flertalet projekt skrivs 
upp med anledning av den allmänna ökningen av byggnadskostnaderna. 

Styrelsen föreslår att kostnadsramen för nybyggnaden för lokal skatte
myndighet i Göteborg, som i prop. 1975: 1 bil. 16 togs upp till 31 milj. kr. i 
prisläget den I april 1974. vilket motsvarar 31.9 milj. kr i prisläget 

den 1 april 1975. höjs till 32.5 milj. kr. i prisliiget den 1 april 1975. Som 
grund för höjningen av kostnadsramen anför styrelsen vissa programänd
ringar till följd av omorganisation inom lokala skattemyndigheten samt icke 
förutsedda indexkrav från byggnadsentreprenören på grund av onormala 
prisstegringar. 

Regeringen uppdrog den 10 april 1975 ät byggnadsstyrclsen att projektera 
nybyggnad för länsförvaltningen i 26:e kvarteret Borgaren i Nyköping. I 

nybyggnaden avses enheter ur länsstyrelsen samt vissa länsmyndigheter 

med sammanlagt ca 250 anställda erhålla lokaler. Den totala rumsytan uppgår 
till 6 100 m'. Av ytan hänför sig 2 920 m' till tjänsterum rn:h 2 450 m' till ge
mensamma utrymmen såsom arkiv. förråd, sessionsrum, cafeteria m. m. 
Kostnaden beräknas till 16,0 milj. kr. i prisliiget den 1 april 1975. 

Fiircdragandcn 

Jag har intet att erinra mot de av byggnadsstyrclsen föreslagna lindringarna 
av kostnadsramarna för pågående byggnadsobjekt. 

Den i det föregående redovisade nybyggnaden för liinsförvaltningen i Ny
köping planeras för att kunna utföras vid den tidpunkt som iir lämplig med 
hänsyn till sysselsättningsliiget. Tidpunkten för utförandet påverkas också 
av möjligheterna att för mellantiden lösa lokalbehoven för delar av 
liinsförvaltningen på sådant sätt att vissa nu utnyttjade lokaler snabbt kan 
frigöras för Nyköpings tingsrätts behov. För att arbetena -om så blir nödviin
digt - skal~ kunna påbörjas under nHsta budgetår bör en kostnadsram för ny-
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byggnaden föras upp i investeringsplanen och medel beräknas för ändamålet. 

Jag förordar att medd för niista budgetår anvisas enligt följande inves

teringsplan och anslagsbcrakning. 
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Anslagsh~räkning (I (HJO-tal kr. I 

\kddst i Jlg:ing 

lkhil.llning l 975-lJ7-11\ 
Anslag i(ir 1975176 
Anslag för 1970177 ( l(jrsl,1gl 

l) 426 
.W500 
21 (1()0 
69 926 

Ber~iknau rncdclsförbruk ni ng 

!975176 
1976177 

35 000 
34 926 

69 926 

Jag hcmstiiller att regeringen f'örcslär riksdagen att 

82 

I. bemyndiga regeringen att besluta om byggnadsarbcten för 

liinsstyrelserna inom de kostnadsramar som jag har förordat 
i det föregående. 

2. till lfrgg11aclsarhc'fl'tl /iir liin\\(\"rdwma för budgctt1rct 1976177 
anvisa ett invcsteringsanslag av 21000000 kr. 
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Bilaga 16: I 

Förslag till organisation a\· den lokala skattemyndigheten i :Vlalmö fögderi. 

,- 1

1 

___ +--ro-·gcle .. ri~_·hcf ~-· 
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'----------' Bitr. lögclcrichcf 

___ ,~--
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, ~."'"'°"'°' I 11 
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+ icke mantals-: 

I skr. 11ers. I 
. ' 

I 1~kattekontor 
L.) I 

1 Ju r. pers. + föst.i 

------1 
~--

1

. Arbetsgivar
enhet 

··1,- ---
1 D.:talj IOr I 
r1 ~1 ppbörcls- ,. 
I : arcndcn 

i.----- --. 
I ! Detalj för ! 
· -· arbetsgivar- I 
I uppgifter . 
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Bilaga 16::! 

Fiir,lag till organisation a1· den lokala skaltC'm)·ndighetcn i Göteborgs fögderi. 

r--- ---. 
l._Sta_b _ __} - -'----1 

l __ Bitr. fög.dcrichc~ j 

__ l ____ _ 

I 
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enhet 

···-------·· 
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I , - ·-1 
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I i 
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I s 
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i enhet - j 
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Chcrsikt 
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A. Kommundepartementet m. 111. 

7 Kommundcrancmentct 
8 Kommitleer m. m. 
8 Bidrag till studiecirklar i samhiillsoricntering 

för invandrare 
8 Extra utgifter 
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10 Allmiin översikt 
10 Länsstyrelserna 
11 Lokala skattemyndigheterna 
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74 Statens brandnämnd 
76 Beredskap för oljebekämpning till havs m. 11l. 

77 Ersiittning fiir verksamhet vid riiddningstjiinst m. m. 
77 Bidrag till kostnader för koml1lunal bert::dskap 

KAPITAL.BUDGETEN 
S1a1em al/111ii1111a .fi11·1ighe1.1/i111c/ 

Summa för driftbudgeten 

80 Byggnadsarbeten för liinsstyrelscrna 

Summa för kapitalhudgcten 

Totalt för kommundepartementet 

85 

4 970 000 
2 500 000 

300 000 
100 000 

71170 000 

951 662 000 
276 795 000 
227 004 000 

I 455 461 000 

8 341 00() 
5 651 000 
J son ooo 
2 000 0(10 

19 492 000 

I 41121123 000 

21000000 

21 000 000 

I 503 llB 000 
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Bilaga 17 till budgetpropositionen 1976 

Oförutsedda utgifter 

FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 
PROTOKOLL 

Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 17 

vid regeringssammanträde 

1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 sål·itt avser oförut

sedda utgifter 

DRIFTBUDGETEN 

Femtonde huvudtiteln 

För bestridande av oförutsedda utgifter är i statsbudgeten vid sidan av 
dcpartementshuvudtitlarna uppfört ett förslagsanslag, vilket såsom ett 
komplement till de beredskapsbudgetar för särskilda ändamål som år
ligen antas av riksdagen under vissa betingelser står till regeringens för

fogande. 
Jag får först ge en redovisning för de utgifter som under år 1975 har 

anvisats utgå från detta anslag efter regeringens beslut i varje särskilt 
fall. 

På u t r i k e s d e p a r t c m en te t s föredragning: 

Till katastrofhjälp till Rumänien (18/7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 000 000 

På u t bi I d n i n g s d e part e m c n te t s föredragning: 

Till ersättning åt ingenjören K. Hilmersson m. m. (4/12) . . 55 000 

På han cl e I s d c part e ment e t s föredragning: 

Till ersättning för förlorad arbetsinkomst m. m. (23/1) . . . . 150 000 

Summa kr. 1 205 COO 

Regeringen bör även i fortsättningen kunna disponera över medel till 
täckande av utgiftsbehov som vid statsbudgetens fastställande inte kan 

1 Riksdagen 1975/76. 1 sam/. Nr 100 Bil. 17 
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överblickas. Jag förordar sålunda att för nästa budgetår förs upp ett an
slag för ändamålet. Anslaget bör i princip få disponeras endast för ut
gifter som är av så brådskande art att resp. ärenden inte hinner under
ställas riksdagen och att utgifterna inte lämpligen kan bestridas av and
ra medel som står till regeringens förfogande. Härmed avses även att 
utgifter inte får tillgodose behov som omtalas i 9 kap. 3 § tredje stycket 
regeringsformen. 

Beträffande gränsdragningen mellan utnyttjandet av detta anslag och 
de under de olika departementshuvudtitlarna uppförda reservationsan
slagen till extra utgifter torde böra gälla att anslaget till oförutsedda ut
gifter huvudsakligen skall användas för större sådana. Denna gräns
dragning bör emellertid inte tolkas alltför snävt, utan regeringen bör 
härvidlag ges den handlingsfrihet som efter omständigheterna anses på
kallad. 

Det bör slutligen ankomma på regeringen att göra anmälan till riks
dagen om de utgifter som under det senaste året anvisats utgå av ansla
get till oförutsedda utgifter. 

Härutöver bör följande speciella ändamål få tillgodoses av anslaget 
till oförutsedda utgifter. 

Under en följd av år har riksdagen bemyndigat regeringen att, un
der förutsättning att andra medel inte står till förfogande för ändamålet, 
från detta anslag bestrida belopp, som staten genom lagakraftvunnen 
dom har ålagts att ge ut. Detta bemyndigande har med verkan fr. o. m. 
budgetåret 1961/62 utvidgats till att omfatta också belopp som staten 
till följd av skada i samband med statlig verksamhet efter uppgörelse 
har åtagit sig att ge ut som ersättning. Motsvarande bemyndigande bör 
inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1948: 282 medgav riksdagen (SU 1948: 207, 
rskr 1948: 406) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. 
under budgetåret 1948/49 få utgå ersättning för förlust av eller skada 
på egendom utom riket till personer, som uppehöll sig utomlands och 
som var i rikets tjänst, liksom till deras familjemedlemmar och personli
ga tjänare. Ersättning skulle utgå efter samma grunder som under bud
getåren 1943/44-1946/47 hade tillämpats i fråga om motsvarande er
sättningar för förluster som hade uppkommit på grund av krigsförhål
landena (prop. 1944: 183, SU 1944: 147, rskr 1944: 329). För budget
åren 1949/50-1975/76 har riksdagen lämnat motsvarande bemyndigan
den. Bemyndigande att på samma villkor betala ut ersättning för skador 
av ifrågavarande natur bör inhämtas för nästa budgetår. 

Med anledning av prop. 1951: 38 medgav riksdagen (SU 1951: 42, 
rskr 1951: 63) att från anslaget till oförutsedda utgifter skulle t.v. un
der budgetåren 1950/51 och 1951/52 utgå ersättning för skador på egen
dom inom landet, vilka hade uppkommit genom de tidigare krigsförhål-
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landena. För budgetåren 1952/53-1975176 har riksdagen lämnat mot
svarande bemyndiganden. Med hänsyn till att krigsskador, exempelvis 
g•=nom minsprängning, fortfarande kan tänkas förekomma, bör riks
dagens bemyndigande inhämtas till att även under nästa budgetår på 
orödndrade villkor betala ut krigsskadeersättningar. 

Jag får i detta sammanhang erinra om att senast i prop. 1975/76: 25 

har föreslagits, att de behov av medel utöver anvisade anslag som even
tuellt kan uppkomma för svenska FN-styrkors verksamhet utomlands 
och övervakningskontingenten i Korea skall få tillgodoses genom anlitan

dc av anslaget till ofömtsedda utgifter. Frågan om täckning av sålunda 
bestridda utgifter skulle få tas upp framdeles. Mot detta bar riksdagen 

inte gjort någon erinran (FöU 1975176: 14, rskr 1975176: 94). 
Under löpande budgetår anvisar riksdagen på tre tilläggsbudgetar 

normalt medel för olika ändamål utöver vad som anvisats i statsbud

geten. Dessa medel avser i vissa fall åtgärder som sätts in i konjunk
turstimulerande syfte. Regelmässigt anvisas emellertid medel även för 
utgifter som inte kunnat förutses vid upprättandet av statsbudgeten. Detta 
bidrar till att budgetutfallet oftast avviker från statsbudgeten. 

Jag anser det rimligt att redan budgetförslaget så långt möjligt visar 
de totala utgifter som kan väntas under budgetåret. Syftet med detta 
är att statsbudgeten skall ge en så god bild som möjligt av de samlade 
slutliga utgiftsanspråken. Någon ändring i tidigare gällande praxis och 
regler när det gäller att begära medel på tilläggsbudget avses således 
inte. Detta anslag kommer således inte att belastas med utgifter som 
normalt bör finansieras över tilläggsbudget. 

För att täcka det behov av medel som erfarenhetsmässigt uppkom
mer under löpande budgetår bör under huvudtiteln Oförutsedda utgif
ter berliknas ett belopp av l 500 milj. kr. Detta innebär en uppräkning 
med 500 milj. kr. från anslaget innevarande budgetår och motiveras av 
den ökande omfattningen av medel som anvisas på tilläggsbudget. En
bart på tilläggsbudgct I och Il till statsbudgeten innevarande budgetår 
har anvisats resp. begärts anslag på tillhopa ca 2 200 milj. kr. Jag har 
tidigare denna dag i finansplanen angett att regeringen senare kom
mer alt redovisa förslag avseende varvsnäringen och de statliga före
tagsinvesteringarna. För dessa ändamål beräknar jag avrundat 1 000 
milj. kr. För att få erforderlig realism i beräkningarna av statsbudgeten 
bör anslaget till oförutsedda utgifter räknas upp med detta belopp. 

Vidare har jag tidigare denna dag i finansplanen redovisat att några 
medel inte nu beräknats för Stålverk 80. Förslag i ärendet bedöms nu 
kunna redovisas senare under år 1976. Anslaget till oförutsedda utgif

ter bör räknas upp med ett belopp motsvarande Stålverk 80 enligt 1974 

års riksdagsbeslut, nämligen avrundat 500 milj. kr. Anslaget till oför
utsedda utgifter bör således beräknas till 3 000 milj. kr. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Oj örutsedda 11tgif ter för budgetåret 1976/77 anvisa ett 

förslagsanslag av 3 000 000 000 kr. att stå till regeringens för

fogande för de ändamål och på de villkor jag har förordat i 
det föregående. 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1975 75051 



Bilaga 18 till budgetpropositionen 1976 Prop. 1975176: 100 
Bilaga 18 

Riksdagen och dess verk m. m. 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Utdrag 
PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 
1975-12-29 

Anmälan till statsbudget för budgetåret 1976/77 såvitt avser riksdagen och 

dess verk m. m. 

DRIFTBUDGETEN Sextonde huvudtiteln 

Fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelse har 
den 20 november resp. den 12 december 1975 överlämnat förslag till de 
anslag som bör redovisas under huvudtiteln Riksdagen och dess verk ni. m. 

för budgetåret 1976177. Riksdagens förvaltningskontor har upprättat en sam
nianställning av förslagen. vilken torde få fogas till regeringsprotokollet i 
detta ärende (bilaga 18: I). 

Jag hemsmiter all regeringen föreslår riksdagen 
att pröva de förslag till anslag som har avgetts av fullmäktige 

i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltningsstyrelsc. 

I Rikw/agcn /97517ti. I sam/. Nr /f)(J. Bil. 18 
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Bilaga 18:1 

RIKSDAGEN OCH DESS VERK M. M. 

SAMMANSTÄLLNING 
AV 
FÖRSLAG TILL MEDELSANVISNING M. M. 
DRIFTBUDGETEN 

Sextonde huvudtiteln 

Förslagen från fullmäktige i riksgäldskontoret och riksdagens förvaltnings

styrelse angående regleringen för budgetåret 1976177 av utgifterna för riks

dagen och dess verk m. m. har liksom föregående år av praktiska skäl sam

manförts. 

I enlighet med riksdagens beslut i december 1973 har förvaltningsstyrelsen 

genom en av styrelsen tillsatt utredning - Riksdagshusutredningen 1974 

- till riksdagen genom särskild skrivelse den 11 oktober 1974 föreslagit 

återflyttning till Helgeandsholmen. Bland de tre förslag som utredningen 

arbetat fram rekommenderade förvaltningsstyrelsen förslag nr 2 med arki

tektfirman Ahlgren-Olsson-Silow som författare. Förslaget innebar i huvud

sak ett bevarande av gamla riksdagshuset, delvis nybyggnad av riksbanks

byggnaden för att i densamma kunna inrymma plenisal samt ianspråk

tagande av kvarteret Mars och Vulcanus (kanslihuset) för ledamotsrum. 

Riksdagen har den 28 maj 1975 beslutat uppdra åt förvaltningsstyrelsen 

att fortsiitta arbetet rörande riksdagens lokalfråga på längre sikt i enlighet 

med vad styrelsen föreslagit. Med anledning härav har förvaltningsstyrelsen 

den 2 september 1975 tillsatt en parlamentariskt sammansatt byggnads

kommitte. För bestridande av kostnaderna fram till den I juli 1976 har 

riksdagen beviljat ett rcservationsanslag på 500 000 kr. 

Sammanställning 

· Förändringarna inom riksdagens och dess verks område i förhållande till 

riksstaten för budgetåret 1975176 framgår av följande sammanställning. Be

loppen anges i I 000-tal kr. 

A. Riksdagen 
B. Den inre riksdagsförvaltningcn 
C. Allmiint kyrkomöte 
D. Riksdagens verk 
E. Diverse 

Anvisat 
l 975176 

49 644 
51 865 

I 779 
29 634 

515 

133 437 

----· ------

Förslag 
l 976177 

57 003 
60 554 

40 
37 724 

90 
155 411 

f'öriindring 

+ 7 359 
+ 8 689 

l 739 
+ 8090 

425 

+ 21 974 
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ANSLAGEN 

A. RIKSDAGEN 

AI. Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 

1976177 Förslag 

31838030 
31638 000 
36 798 000 

Arvoden till riksdagens ledamöter 
KoS'tnadsersättningar 
Arbetsgivaravgifter 
a) arbetsgivaravgift till den allmänna sjukförsäk

ringen 
bl arbetsgivaravgift till den allmänna tilläggspensio-

ncringen 
c) avgift till grupplivförsäkringen 
d) lönegarantiavgift 
e) arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen 

och det kontanta arbetsmarknadsstödet 
n socialforsiikringsavgift till folkpensioneringen 
g) arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildning 
h) vuxenutbildningsavgift 
i) delpensionsförsäkringsavgift 

Uppbördsmedel 
Ersättning från försäkringskassor 

1975176 

27 348 000 
I 27 J 000 

1 021 000 

1388000 
85 000 
3 000 

59000 
613 000 

31788000 

- 150 000 
31638 000 

Beräknad 
ändring 
1976177 

+ 2 882000 
+ I 000 

+ 940 000 

+ 243 000 

+ 2 000 

+ 39000 
+ 907 000 
+ 98 000 
+ 37 000 
+ 31 000 
+ 5180 000 

+ 20000 
+ 5160000 

Från anslaget bestrids kostnader för arvoden och kostnadsersättningar 

till samt arbetsgivaravgifter avseende riksdagens ledamöter. 

Ökningen under anslaget har beräknats till 5 160 000 kr., varav 2 882 000 
kr. hänför sig till arvodesomräkning till följd av en motsvarande tillämpning 

av lönebelopp som utgår till statstjänstemän (KU 1974:28, rskr 269). 
Ökningen av arbetsgivaravgifterna under a) och d)--0, I 888 000 kr., är 

föranledd av ändrade grunder vid beräkningen av dessa avgifter. Avgifterna 

under g) och h) har av riksdagen beslutats träda i tillämpning fr. o. m. den 

I januari 1976 (lnU 1975:14, rskr 178, resp. SIU 1975:14, rskr 176) samt 

under i) fr. o. m. den 1 juli 1976 (SIU 1975: 15, rskr 222). 
Beträffande pensions- och socialförsäkringskostnader i övrigt för riksda

gens ledamöter upptas de faktiska utgifterna, beräknade på nu kända för

hållanden (jfr BaU 1969:28. s. 2). 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter för bud

getåret 1976177 anvisas ett förslagsanslag av 36 798 000 kr. 
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A 2. Riksdagen: Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 

1974/75 Utgift 6 935 891 

1975/76 Anslag 6 957 000 

1976/77 Förslag 8 901 000 

Från anslaget bestrids dels kostnaderna för riksdagsledamöternas flyg

och jiirnviigsresor inom riket och. såvitt gäller andra färdmedel, resor mellan 

riksdagsorten och hemorten. dels traktamenten till riksdagsledamöter under 
tid riksmöte pågår. Från anslaget bestrids även kostnaderna för sådana resor. 

som riksdagsledamöterna företar med utskotten inom Sverige. 

Anslaget har beräknats öka med I 944 000 kr. Därav utgör 682 000 kr. 

ökningar på grund av prishöjningar som huvudsakligen avser riksdagsle

damöternas resor. medan en ökning med 655 000 kr. avser traktaments

ersättningar (enligt ersiittningsstadgan för riksdagens ledamöter. Kli 1971 :75) 

samt 342 000 kr. ledamöternas resor med utskotten inom Sverige. Resterande 

265 000 kr. utgör en ökning av flygkostnaderna. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Reseersiilf11i11gar 111. m. till rik.w/agcns ledamöter 

för budgetåret 1976/77 anvisas ett förslagsanslag av 8 901 000 

kr. 

A 3. Riksdagen: Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

327 057 

275 000 
325 000 

Från anslaget bestrids kostnader som sammanhänger med riksdagsleda
möters deltagande i Europarådets verksamhet. Styrelsen för riksdagens för
valtningskontor har den 5 juni 1967 fastställt bestämmelser om ersättning 
till riksdagsledamot vid deltagande i Europarådets verksamhet (RFS 1967:15. 
iindr. 1969:6). 

Med hänsyn till anslagsbelastningen. som berott på de stora prisstegringar 

avseende resor. hotell och traktamentsbelopp som intriitt under senare år. 

torde anslaget för niista budgetår böra uppräknas med 50 000 kr .. dvs. be

räknas till 325 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelsc föreslår 

att till Riksdagen: Riksdags/edamijtcrs de/1aga11cle i [uroparddets 

rerksamhel för budgetåret 1976177 anvisas ett förslagsanslag 

av 325 000 kr. 

A 4. Riksdagen: Riksdagsutskottens studieresor utom Sl·erige 

1974175 Utgift 603 334 

1975176 Anslag I 632 000 

1976177 Förslag 711 000 
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Från anslaget bestrids kostnaderna för utskottens studieresor utom Sve
rige. 

Utskott skall samråda med talmanskonferensen innan det fattar beslut 
om utrikes studieresa. Talmanskonferensen iiger meddela niirmare bestäm

melser om utskottens studieresor. 
Anslagsberiikningen har grundats på uppgifter som liimnats av utskotten 

rörande planerade resor utom Sverige. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Rikwlagcn: Riksdagsutskottens studieresor utom Sver~~e för 
budgetäret 1976177 anvisas ett förslagsanslag av 711 000 kr. 

A 5. Riksdagen: Parlamentariska dele~ationer 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

155 306 
200 000 

275 000 

Under förevarande anslag har medel beräknats för kostnader för parla
mentariska delegationer enligt följande: 

I. Utfandska delegationsbesök i Sverige 
2. Delegalionsbcsök i utlandet 

1975176 

150 000 
50 000 

200 000 

Bcr~ikiiad 

~indring 

1976177 

+ 50 000 
+ 25 000 

+ 75 000. 

Från anslaget bestrids kostnader för vissa utliindska delegationsbesök 1 

Sverige och för vissa riksdagsdelegationcrs besök i utlandet. I del förra fallet 
avses sådana besök av officiella delegationer från andra länders parlament, 
vilka inbjudits av talrnanskonfcrensen och för vilka riksdagen står för hela 
värdskapet. 

En niirmare beräkning av antalet officiella besök och resor samt deras 
omfattning under budgetåret 1976177 iir svär alt göra. Under återstoden 
av innevarande budgetår förutses sädana besök från bl. a. det brilliska par

lamentet liksom besök av officiella svenska riksdagsdelegationer i bl. a. Polen 
och Schweiz. Besök i Sverige av en ofliciell delegation från Kanadas par
lament viintas hösten 1976 och ett par östeuropeiska delegationsbesök under 

forsla halvåret 1977. Med ledning hiirav torde böra beräknas 200 000 kr. 
for utliindska delegationsbesök i Sverige och 75 000 kr. för officiella riks
llagsclelegationers resor på inbjudan av utliindska parlament innebiirande 
ett med 75 000 kr. förhöjt anslagsbelopp till totalt 275 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrclse föreslår 

att till Riksdagen: Parlame11rariska delegaTioner för budgetåret 
1976177 anvisas ett förslagsanslag av 275 000 kr. 
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A 6. Riksdagen: Bidrag till studieresor 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

89 500 
120 000 
120 000 

Reservation 97 492 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för bidrag till riksdagsledamöters 
enskilda studieresor. Bidragen beviljas av talmanskonferensen. 

Under budgetåret 1974175 fördelades bidrag om sammanlagt 101 300 kr. 
Därav återbetalades 11 800 kr. Den reservation som vid utgången av bud
getåret 1973174 uppgick till 66 992 kr. har den l juli 1975 ökat till 97 492 
kr. Med hiinsyn till att en ny valperiod inleds under nästa budgetår och 
anspråken på bidrag diirmed kan väntas öka synes anslaget för budgetåret 
1976177 böra uppföras med oförändrat belopp, 120 000 kr. 

Riksdagens fårvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Bidrag till studieresor för budgetåret 1976177 an· 

visas ett reservationsanslag av 120 000 kr. 

A 7. Riksdagen: Representation m. m. 

1974175 Utgift 87 246 

1975176 Anslag 125 000 
1976177 Förslag 125 000 

Liksom tidigare torde anslaget komma att tas i anspråk för bl. a. en middag 
för utländska diplomater och företrädare för näringsliv m. m. samt för en 
sammankomst med riksdagsjournalistcrna. Från anslaget bestrids även kost
nader för måltider och liknande för ett stort antal utländska parlamenta
rikergrupper eller motsvarande, vilkas Sverigevistelse i övrigt handhas och 
bekostas av UD/Svcnska institutet eller av de utsiindande institutionerna 
själva. 

Anslaget torde för budgetåret 1976177 böra uppföras med oförändrat be
lopp. 125 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagen: Represenration m. m. för budgetåret 1976177 

anvisas ett förslagsanslag av 125 000 kr. 

A 8. Riksdagen: Bidrag till riksdagens interparlamentariska grupp 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

252 000 
187 000 
194 000 

Srrrclsen tör riksdagens interparlamentariska grupp 

Gruppens bidrag till Interparlamentariska unionen (IPU) och den därtill 
anslutna parlamentariska generalsekreterarassociationen har för kalenderåret 
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1975 uppgått till drygt 35 000 schweizerfrancs (] ,71 ro,; av IPU:s budget) 

eller ca 55 000 kr. Vid årskonferensen i London i september 1975 har unio· 
nens totala budget för kalenderåret I976 blivit fastställd till ett belopp av 
ca 2J milj. schweizerfrancs. Den svenska bidragsandelen därav fastställdes 
till drygt 38 000 schweizerfrancs eller ca 63 000 kr. (vid nuvarande väx· 

elkursnivå). För verksamhetsåret I 977 föreligger på nuvarande stadium en· 
dast preliminära beriikningar, men enligt dessa torde budgeten för verk
samhetsåret 1977 till följd av fortsatta kostnadsstegringar komma att stiga 

till ca 2.5 milj. schweizerfrancs, vilket vid oförändrad bidragsskala och väx
elkurs skulle medföra en ökning av det svenska bidraget till ca 7 I 000 kr. 

Interparlamentariska unionens årskonferens hösten 1976 avses hållas i 
Madrid under tiden 20 september-2 oktober. Liksom vid de närmast fö
regående till Europa förlagda IPU-konferenserna torde gruppen få företrädas 
av tolv delegater, av riksdagsdirektören, gruppens sekreterare samt en bi
trädande tjänsteman. 

Interparlamentariska rådet och de fem studiekommissionerna torde våren 
1977 (under tiden 11-16 april) komma att sammanträda i Canberra, Au
stralien. Den svenska representationen torde i detta fall få begränsas till 

de båda fasta svenska ledamöterna av interparlamentariska rådet jämte grup

pens sekreterare. Ett större antal delegater är annars normalt och en för
utsättning för en fullt effektiv bevakning av arbetet i de parallellt sam
manträdande studiekommissionerna. vilkas uppgift iir att bereda ärendena 

för årskonferensen senare under året. 
Kostnaderna för deltagande i utrikes interparlamentariska möten har be

räknats till sammanlagt 111 000 kr. utifrån ovan angivna förutsättningar. 
Delposten Inrikes och nordiska möten samt representation har beräknats 

till ett med 3 000 kr. förhöjt belopp eller till 6 500 kr. Bakgrunden härtill 
är att det samnordiska agerandet under senare år aktiverats och att med 
anledning därav en praxis med samrådsmöten ett par gånger om året eta
blerats, varvid värdskapet växlar mellan de nordiska grupperna. 

Delposten Förvaltningskostnader har bedömts kunna redw.:eras med 6 000 
kr. 

Gruppens inkomster av medlemsavgifter under år 1976 har beräknats 
uppgå till I 700 kr. 

Mot angivna bakgrund torde här ifrågavarande anslag för budgetåret 

1976177 böra beräknas till totalt 194 000 kr .. vilket innebär en ökning av 
bidraget till gruppens verksamhet med 7 000 kr. i förhållande till innevarande 
budgetår. 

Beräkningen av anslaget framgår schematiskt av följande uppställning, 
där jämförelsebelopp avseende innevarande budgetår även har intagits. 
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Bidrag till Interparlamentariska unionen och gene-
ralsekreterarassociationen 

Utrikes möten 
Inrikes (även nordiska) möten och representation 
Skrifter 
Förvalt ni ngskost nader 

Avgår medlemsavgifter 

Medclsbehov 

Riksdage11s .fiirvalr11i11gss1yre/se 

Summa kr. 

1975/76 

67 000 
104 000 

3 500 
3 200 

10000 
187 700 

700 

187 000 

1976177 

+ 4 000 
+ 7 000 
+ 3 000 

6 000 

+ Il 000 

+ I 000 

+ 7 000 

Riksdagens förvaltningsstyrelse. som inte har något att erinra mot me
delsberäkningen. föreslår 

att till Riksdage11: Bidrag ril/ riksdage11s inrerparlame11rariska grupp 

för budgetåret 1976/77 anvisas ett anslag av 194 000 kr. 

A 9. Riksdagen: Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

55 000 
55 000 

140 000 

S~rrelsen .tör Sii/lskuper Riksdagsmän och forskare (R!FOJ 

Det synes väl motiverat att genom utveckling av RIFO:s arbetsformer 
utnyttja den begränsade tid riksdagsledamöterna kan avsätta för att skaffa 
sig den information i forskningsfrågor som behövs. En förLindring i denna 
riktning kan åstadkommas dels genom att bredda verksamheten. dels genom 
att ytterligare anpassa innehållet till riksdagens behov. 

Detta har i första hand skett genom att tyngdpunkten förflyttats från 
allmänna diskussionsmöten till studiegrupper. som fördjupar sig inom spe
cialområden. Detta har ställt krav på ökade resurser för sekretariatshjälp 

och ersättning åt speciellt engagerade studiegruppssekreterare. 

Som nästa steg i detta utvecklingsarbete har under innevarande budgetår 
en försöksverksamhet igångsatts med kontaktförmedling mellan enskilda 

riksdagsledamöter. tjänstemän inom riksdagen och olika forskningsorgan. 
För denna försöksverksamhet har på deltid anstiillts en kontaktsekreterare 
med placering i riksdagshuset. 

För budgetåret 1976177 äskas medel för permanentning av denna verk
samhet. 

RIFO har under fyra är äskat oförändrat anslag. 55 000 kr. Kostnaderna 
har under samma tid ökat markant. dels genom den allmänna kostnads-
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utvecklingen, löneökningar etc .. dels genom att verksamheten byggts ut. 
Kostnaderna översteg år 1974 intäkterna med 8 800 kr. Även under 1975 
beräknas verksamheten ge underskott. Det har hittills varit möjligt att täcka 
underskottet med siillskapets egna kapitalresurser. 

RIFO disponerar naturaförmåner i form av fri tillgång till riksdagens upp
lysningstjänst, skrivbyrå och tryckeri. Hos riksdagen utförs för niirvarande 

större skrivarbeten (RIFO-nytt etc.). tryckning och distribution över RIFO:s 
olika adressregister. 

Möjligheterna att minska utgifterna för extern biträdeshjiilp genom ytter
ligare utnyttjande av riksdagens resurser är begränsade. I landhavande av 
arkiv och olika register kräver kontinuerlig uppmärksamhet från en kva
lificerad sekreterare. 

Medlemsavgiften utgör f. n. 25 kr. per år. Nivån på denna måste i någon 
mån vara anpassad till avgiften inom andra frivilliga sammanslutningar inom 
riksdagen. Att kraftigt höja avgiften i ett utvecklingsskede när sällskapet 

försöker bredda kontakten med riksdagens ledamöter vore olyckligt. SHll
skapet kan heller inte motivera olika avgift för riksdagsmän och forskare. 

Budgeten för verksamheten 1976177 har indelats i två delar. Dels anges 
beräknade kostnader för sällskapets reguljära verksam het vid oföriindrad 
ambitionsnivå, dels anges separat kostnaderna för den utvidgade försöks

verksamheten med kontaktförmedling. 

Lön och sociala kostnader. sekreteraren 
Bitriideshjiilp 
Publikationer och litteratur 
Kontors materiel 
Arvoden till studiegruppssekrctcrarc 
RIFO-nytt. redigering 
Sammankomster 
Externa föreläsningar 
Lön och sociala kostnader. kontaktsekrcterarcn 
Resor 
Kon ferensverksamhct 

Summa kr. 

Tidigare 
ambitions-
nivå 

45 000 
11 000 
2 500 
5 000 
8 000 
4 000 
7000 

2 000 

1!4 500 
+ 73 500 

158 000 

Utökad 
kontakt för-
medling 

+ 5 000 
+ 2 000 
+ I 000 

+ 3 500 
+ 3 000 
+ J 000 
+ 4000 
+ 45 000 
+ 2 000 
+ 5 000 

+ 73 500 

Den budgeterade summan under "tidigare ambitionsnivå" utgör det be
lopp som åtgår om verksamheten skall hållas vid sin nuvarande om

fattning och under förutsättning att riksdagshusets resurser kan utnyttjas 
i ökad utsträckning. En siinkning av beloppet skulle medföra att antalet 
parallellt arbetande studiegrupper måste minskas, att ett liigre antal allmänna 
möten kan hållas samt att RIFO-nytts utgivning måste skiiras ned. 

I* Riksdag1·11 1975 ! 76. I sam/. Nr /IJO. Bil. 18 



Prop. 1975/76:100 Bilaga 18 Riksdagen och dess verk m. m. 10 

Av budgeterat belopp kan ca 18 000 kr. tiickas med medlemsavgifter. 

Någon möjlighet att täcka underskott med sällskapets kapitaltillgångar fö

religger inte under budgetåret 1976177. 

Sällskapet anhåller därför om ett anslag för verksamheten under budgetåret 

1976/77 med 140 000 kr. 

Riksdagens ./vrral1ni11gss1yr<'lse 

Med hänsyn till att talmanskonfcrensen i sitt till riksdagen överlämnade 

förslag om riksdagens sak information förordat en utökad kontaktförmedling 

föreslår riksdagens förvaltningsstyrelse 

att till Riksdagen: Bidrag till Sällska11e1 Riksdagsmii11 och .färskare 

för budgetåret 1976177 anvisas ett anslag av 140 000 kr. 

A JO. Riksdagen: Bidrag till utrikespolitisk informations~·erksamhet 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 30 000 

1976/77 Förslag 30 000 

Anslaget är avsett att bestrida kostnader för informations- och studie

verksamhet inom riksdagen i utrikespolitiska frågor. för viss representation 

gentemot utländska besökare i detta sammanhang samt för visst deltagande 

i internationella utrikespolitiska seminarier. konferenser och liknande. 

Medlens användning ankommer på talmanskonfcrensens prövning i sam

råd med dels riksdagens utrikespolitiska klubb, dels riksdagens Europaråds
delegation. 

Då anslagets syfte och användningssätt är relativt nyctefinierat och dess 

möjligheter av olika skäl inte hunnit uppmärksammas under föregående 

budgetår. torde det böra uppföras med oförändrat belopp. dvs. 30 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Ridmg till 11trikes11oli1isk i11fim11atio11.m·rksamhl'I 

för budgetåret 1976177 anvisas ett anslag av 30 000 kr. 

A 11. Riksdagen: Kontorshjälp till riksdagsledamöter 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

I 246 045 

I 100 000 

I 300 000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kontorshjälp till riksdagsledamö

terna. 

Anslaget har sedan det infördes i samband med regleringen för budgetåret 

1971172 av utgifterna under huvudtiteln Riksdagen och dess verk m. m. 

beräknats efter av förvaltningsstyrclsen föreslagna principer (K U 1971:38). 

Ifrågavarande principer innebar att 10 ledamöter skulle dela på ett kon

torsbiträdes tjänster under en antagen årlig verksamhetstid av åtta månader 
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med en medellön motsvarande löneklass 13 på den dåvarande statliga lö

neplanen A, numera löneklass I på löneplan F (4 826 kr. för månad inkl. 

lönekostnadspåläggl. 

Kostnaderna. beräknade enligt ovannämnda principer. uppgår i 1976 års 

lönenivå för 34 kontorsbiträden till ca I 300 000 kr. 

Om riksdagen beslutar bifalla talmanskonferensens förslag om riksdagens 

sakinformation innebärande en utökning av antalet kontorsbiträden till 43 
(ett kontorsbiträde per åtta ledamöter) kommer anslaget att överskridas. 

Riksdagens förvallningsstyrclse föreslår 

att till Riksdagen: Kontorsl1iälp till riksdagsledamöter för budgetåret 

1976/77 anvisas ett förslagsanslag av I 300 000 kr. 

A 12. Riksdagen: Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. fl. 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anslag 

5 657 256 
6 900 000 

1976/77 Förslag 7 984 000 

Från detta anslag bestrids kostnaderna för pensioner åt f. d. riksdags

ledamöter samt för pensioner åt efterlevande till riksdagsmän i enlighet 

med av 1971 års riksdag antagen ersättningsstadga för riksdagens ledamöter 

(KU 1971:75, ändr. KU 1973:50 och 1974:28). 
Med hänsyn till att en ny mandatperiod infaller under nästkommande 

budgetår kommer pensionskostnaderna erfarenhetsmässigt att öka. Med 

hänsyn härtill torde anslaget, inkl. generella uppräkningar av utgående pen

sioner, få uppräknas med 1 084 000 kr. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Riksdagen: Pensioner dr/ d. riksdags/edamörer 111. .fl. för bud

getåret 1976177 anvisas ett forslagsanslag av 7 984 000 kr. 

A 13. Riksdagen: Ltgivande a,· otryckta ståndsprotokoll 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 

1976/77 Förslag 

207 003 
425 000 
100000 

Reservation 108 046 

Från anslaget bestrids utgifter för utgivande av otryckta ståndsprotokoll. 

Anslaget disponeras av riksgäldskontoret. 

Kontrakterade protokoll, som f. n. är under utarbetande, är prästeståndets 

protokoll vid riksdagarna I 7 I 9-1720. 1723 och 17 34. ridderskapet och adelns 

protokoll vid riksdagarna 1755-1756 och 1778-1779, borgarståndets protokoll 

vid riksdagen l 740-1741 samt bondeståndets protokoll vid riksdagarna 

1771-1772 och 1778-1779. 

För arbetet med protokollen erfordras för budgetåret 1976177 enligt full

mäktiges beräkning 100 000 kr. utöver på anslaget beräknad behållning. 
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Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 
att till Riksdagen: Urgirnndc av orrl'ckra srå11dspro1okol/ för bud

getåret 1976177 anvisas ett reservationsanslag av 100 000 kr. 
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B. DEN INRE RIKSDAGSFÖRV ALTNl:\'GEN 

B I. Den inre riksdagsförrnltningen: Fönaltningskostnader 

1974175 Utgift 39 030 479 
1975176 Anslag 42 035 000 
1976177 Förslag 4 7 294 000 

Personal 
A'a111111arka11.1/icr 

Handliiggandc personal 
Övrig personal 

Urskorren 
Handläggande personal 
Övrig personal 

f"iin·a/111i11gsk1111tore1 
Handläggande personal 
Övrig personal 

.·111Sl11g 
Arvoden till ledamöter av förvaltningsstyrel-

sen och suppleanter för dessa 
Lönekostnader 
Sjukvård 111. m. 
Reseersätt ni ngar 
Riksdagens restaurang 
Lokalkostnader 
Uostadsrättsforeningar 111. 111. 

Expenser 
Kostnader för övcrsiittningsarbetc 
Publikationstry.:k 
Övriga utgifter 

Upphärdsmedel 
Ersiittning för utlånad personal 
Influtna hyror !lokaler) 
Bostadsriittsliigenhctcr 111. 111. 

Försiiljning av informationsmatcrial 

1975176 

35 
6 

43 
25 

41 
97 

Beräknad 
ändring 
1976177 

+ 
247 + 

38 000 + 62 000 
18 150 000 + 4 456 000 

157 000 + 38 000 
288 000 + 37 000 
110 000 + 50 000 

20 336 000 + 28 000 
239 000 + 11 000 

3 141 000 + 547 000 
30000 

145 000 50 000 
236 000 + 80 000 

42 870000 + 5 259000 

- 45 000 
- 500 000 
- 234 000 
- 56 000 

42 035 000 + 5 259 000 

Ökningen under anslagsposten Arvoden till ledamöter av förvaltnings
styrelsen och suppleanter för dessa motiveras av styrelsens beslut om ar
voden till personalrepresenuinterna i styrelsen och deras suppleanter samt 
om sammantriidesarvoden tt I 00 kr. till hela styrelsen för bevistat sam
mantriide. 
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Ökningen under anslagsposten Lönekostnader har av förvaltningsstyrel

sen beräknats till 4 456 000 kr. Huvudparten av detta belopp hänför sig 

till löneomriikning till följd av avtalet om löner 1975-76 för tjänsteml'in 

hos riksdagen och dess verk. 

Med hänsyn till arbetsbelastningen har två tjänster som föredragande i 

högst Fg 23124 måst inrättas inom utskottsorganisationen, en vid utrikes

och en vid inrikesutskottet. Därjämte har inrättats ett göromålsförordnande 

som intendent i F 8 vid intendenturenheten inom förvaltningskontoret. Sist

nämnda tjänsteman skall biträda säkerhetschefen vid planeringen för det 

nyorganiserade driftvärnet samt svara för beredskapsplanläggning för riks

dagen. 

Konstitutionsutskottet har hemställt om utökning av personalen vid ut

skottet med en kontorsassistent (halvtidstjiinstgöring under tid då riksmöte 

pågår) med hänsyn till att man kontinuerligt anlitar en timanställd tjäns

teman för visst rutinarbete. Förvaltningsstyrelsen, som tidigare avslagit en 

framsfallning om denna personalökning med motivering att man inte vill 

föregripa arbetet inom utredningen för översyn av utskottens personalor

ganisation. vill inte heller i detta sammanhang ta ställning till frågan. 

Verksamheten inom riksdagens skoltjänst har sedan föreståndare på heltid 

anställts ökat betydligt och skall så också göra med anledning av riksdags

beslut 'på förslag av informationsutredningen. Kurser. konferenser och ut

stiillningar är nya inslag i verksamheten. Arbetet i samband med kurser 

och konferenser kräver ett betydande förarbete i form av kontakter med 

samverkande organisationer och myndigheter, sammanställning och dis
tribution av kursmaterial och liknande. 

Den kontinuerliga kontakten med i första hand lärare i samhällskunskap 

förutsätter bl. a. upprättande och ä jourhållande av register. En del av detta 

arbete iir delvis rutinbetonat. För att föreståndaren för skoltjänsten skall 

få mera tid över för sina egentliga och kvalificerade uppgifter är han i behov 

av assistans. Att redan nu inriitta en assistentbefattning är knappast av 

behovet påkallat. Däremot skulle förvaltningskontorets registrator som del

vis tjänstgör som sekreterare till förvaltningsdirektören vid sidan om re

gistreringsarbetet kunna ställas till skoltjänstens förfogande på halvtid. Skol

tjänstens föreståndare är iiven redaktör för riksdagens personaltidning. som 

på önskemål av företagsnämnden fr. o. m. 1976 åter skall utkomma regel

bundet. Registratorn kan hiirvid biträda med insamlande och utskrift av 

manus till ifrågavarande tidning. 

Behovet av en sekreterare för i första hand förvaltningsdirektören och 

dennes ställföreträdare har blivit alltmera påtagligt. Mot bakgrunden av att 

registratorn enligt förslag ovan skulle stå till skoltjänstens förfogande fö

refaller inrättandet av en tjänst som sekreterare naturligt. Förvaltningssty

relsen anser det sålunda motiverat att för ifrågavarande sekrcteraruppgifter 

inrätta en tjänst som kontorsassistent i Fe 5. Kostnaderna härför har upp

tagits under anslagsposten Lönekostnader. 
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Enligt kontrakt slutet mellan riksdagens förvaltningskontor och Sarabo

lagct skall riksdagen bestrida vissa utgifler avseende riksdagsrestaurnngen, 

bl. a. kostnader för övertid m. m. För dessa utgifter och för kompletteringar 

och nyanskaffning av inventarier samt viss ombyggnad beräknar förvalt

ningsstyrclsen en ökning under anslagsposten Riksdagens restaurang med 

50 000 kr. 

För innevarande budgetår har under anslagsposten Lokalkostnader an

visats 20 336 000 kr. För nästkommande budgetår har förvaltningsstyrclsen 

beräknat medclsbehovet till 20 364 000 kr., innebärande en ökning av me

delsbehovet med 28 000 kr. Den ringa ökningen är föranledd av att under 

anslagsposten för innevarande budgetår anvisats bl. a. medel för viss en

gångskostnad uppgående till I 200 000 kr. Av medelsbehovet för nästkom

mande budgetår avses för hyror 14 450 000 kr., bevakning 845 000 kr., tvätt 

135 000 kr., lyse 760 000 kr., löner till lokalvårdare 2 400 000 kr.. övriga 

utgifter för lokalerna 1 774 000 kr., varav I 405 000 kr. avser eventuell inlösen 

av de av Stockholms kommun gjorda ombyggnadsinvesteringarna för plan 

5 i hotellbyggnaden. 1 detta sammanhang vill förvaltningsstyrelsen anmäla 

att kostnaderna för bevakning kan komma att öka avsevärt med hänsyn 

till de säkerhetsåtgärder som kan komma att erfordras. 

En ny anslagspost - Bostadsrättsföreningar m. m. - har införts i budgeten. 

sedan riksdagen bifallit riksgäldskontorets hemställan att till förvaltnings

kontoret överföra riksgäldskontorets uppdrag att anskaffa bostäder för riks

dagsledamöter m. m. Anslagsposten har uppförts med 250 000 kr. 

Under anslagsposten Expenser har för innevarande budgetår anvisats 

3 141 000 kr. För nästkommande budgetår föreslås en uppräkning av an

slagsposten med 547 000 kr. till 3 688 000 kr. Ökningen, som uppgår till 

17 ,4 % , hänför sig dels till kostnader för två kopieringsmaskiner med I 00 000 
kr., dels till ökade kostnader för löner till personalen i telefonväxeln och 

utökat antal telefonabonnemang med 90 000 kr., dels till utbildning och 

undervisning för ledamöter och tjänstemän med 90 000 kr. Sistnämnda ök

ning hänför sig till kostnader för kurser för personalledare samt internat

kurser i språk. Ökningen i övrigt hänför sig till de procentuella prishöjningar 

som finansdepartementet angivit som godtagbara för regeringssidan. An

slagsposten bör minskas med 60 000 kr. som under innevarande budgetår 

anvisats som engångskostnad för inköp av kontorsmaskiner. 

Under anslagsposten Publikationstryck är för innevarande budgetår an

visade 145 000 kr .. varav 75 000 kr. utgjort engångskostnader för framställ

ning av en ny riksdagsbroschyr. Resterande medel under denna anslagspost 

- 70 000 kr. - bör emellertid uppräknas med 25 000 kr. som hänför sig 

till prishöjningar avseende ledamotsförteckningar m. m. 

Under anslagsposten Övriga utgifter har for innevarande budgetår anvisats 

236 000 kr. Anslagsposten bör uppföras med 316 000 kr.. varav bl. a. för 

riksmötets öppnande avses 100 000 kr. m:h kostnader för övertidsarbetande 

tjänstem[in 35 000 kr. 
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Inflytande medel avseende försäljning av informationsmaterial - 56 000 
kr. - har upptagits som uppbördsrnedcl under anslaget B 4. Den inre riks

dagsförvaltningen: Riksdagens utåtriktade informationsverksamhet. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Drn inre riksdag.~/iirra//11i11ge11: Fiirralt11i11gskost11adcr för bud
getåret 1976/77 anvisas ett förslagsanslag av 47 294 000 kr. 

B 2. Den inre riksdagsförrnltningen: Kostnader för riksdagstrycket m. m. 

1974175 Utgift 

1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

Utgi/ier 
Riksdagshandl i ngar 

7 381 533 
9 200 000 

12 200 000 

T ryckningskostnadcr 
Bok binderi kostnader 
Kommittctryck 

Upphiirdsmedel 
Försiiljning av riksdagstryck 

1975176 

8 380 000 
2019000 

I 000 
lO 400 000 

- l 200000 

9 200 000 

Bcriiknad 
iindring 
l 976177 

+ 2 500 000 
+ 600000 

+ ] 100 000 

+ 100 000 

+ 3 000 000 

Under en följd av år har riksdagen tillhandahållit tryckpapper till de i 
framställningen av riksdagstrycket deltagande tryckerierna. Fr. o. m. bud
getåret 1975176 tiicker emellertid tryckerierna sjiilva sina behov av tryck
papper genom egna direktbeställningar från pappersbruk, varigenom kost
naderna för tryckpapper numera ingår i anslagsposten Tryckningskostnader. 

Enligt meddelanden från Svenska tryckeriföreningen och Bokbindarkam
maren utgör den beriiknade kostnadshöjningen för siittnings-, trycknings

och bokbinderiarbeten under tiden den 1 april l 97~en 1 april 1975 i genom
snitt 20 %. Med hänsyn till väntade ytterligare prishöjningar och den vo

lymökning under nästkommande budgetår som ett valår brukar innebiira 
föreslår förvaltningsstyrelsen en ökning av anslagsposten med ca 30 %. Som 
en följd av höjda försiiljningspriser torde inkomsterna komma att öka med 

ca 100 000 kr. Nettoökningen av anslaget beräknas sålunda till 3 000 000 

kr. 
Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 

att till Den inre riksdags/ihTal111i11gc11: Kos111ader/iir ri/.:sc/ags1rrckc1 

111. m. för budgetåret 1976177 anvisas ett förslagsanslag av 

12 200 000 kr. 
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R 3. Oen inre riksdagsfönaltningen: Ctgirnnde a\· särskilda publikationer 

1974/75 Utgift 
1975176 Anslag 
1976/77 Förslag 

375 491 
155 000 
155 000 

Reservation 31 392 

Från anslaget bestrids kostnaderna för utgivningen av riksdagens årsbok. 
Med hiinsyn till att tryckningen av årsboken överlämnats till annat tryckeri 

lin tidigare, vilket lämnat ett fördelaktigare anbud, torde framstiillnings
kostnaderna komma att underskrida de för budgetåret 1975176 anvisade 
medlen. Med hänsyn till svårigheten att förutse de höjningar av framställ
ningskostnaderna som i framtiden kan komma att ske föreslås emellertid 

att anslaget uppförs oförändrat. 
Ca 15 000 kr. beriiknas inflyta vid försäljning. 

R i ksdagcns förval tni ngssty relse föreslår 
att till Dt'n illr<' rikwlags/iirrnf111i11ge11: U1gira11dc m· särskilda p11h

fikatio11er för budgetåret 1976177 anvisas ett reservationsanslag 

av 155000 kr. 

H 4. Den inre riksdagsfönaltningen: Riksdagens utåtriktade informations

\·crksamhet 

1974175 Utgift 

1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

Urg!licr 

131 269 
475 000 
905 000 

Scrvict::vcrksamhct till massmedier 
lnformationsmaterial till besökande i riks-

dagshuset 
Riksdagens skolljiinst 

U1>phiirif,.,11e,/e/ 
Försiiljning av AV-material och studiemate

rial 

1975176 

150 ()()() 

10000 
315 000 
475 000 

475 000 

Beräknad 
ändring 
1976177 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

80000 

90000 
320000 
49U 000 

60000 

4JO 0011 

Fr[111 anslaget bestrids kostnader dl'fs för viss serviceverksarnhet till mass
medier. dels för informationsrnaterial etc. till besökande i riksdagshuset samt 

del> för riksdagens skoltjiinst. 
För serviceverksam het till massmedier beräknas 230 000 kr. Hiirav utgör 

10 000 kr. kostnader för telecentral med telex- m:h telefaksimilutrustning, 
50 000 kr. kostnader för två kurser for journalister "Riksdagsrnaterialct och 
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massmedierna", 140 000 kr. kostnader får TT:s bevakning av nyhetsmatcrial 
med lokal och regional anknytning, 20 000 kr. kostnader för broschyr till 
journalister samt 10 000 kr. kostnader i övrigt (bilder till bildarkiv, annon
sering m. m.). 

För informationsmaterial till besökande i riksdagshuset har beräknats 
100 000 kr. Sålunda planeras en skärmutställning med såvHI faktamaterial 
som motivationsskapandc material. 

För riksdagens skoltjänst har beräknats 635 000 kr. Härav utgör 150 000 
kr. kostnader för fortbildningskurser för lärare, 40 000 kr. kostnader får fram
ställning av AV-material. 150 000 kr. kostnader för framstiillning av studie
material. 50 000 kr. kostnader för nyproduktion av ett riksdagsspel. 200 000 kr. 
kostnader för utställningar på skolor, bibliotek och studiefårbund, 20 000 kr. 
kostnader för inköp av AV-material. TV-utrustning samt studiematerial och 
25 000 kr. kostnader i övrigt. 

Försäljning av AV-material och studiematerial torde medföra en inkomst 
av 60 000 kr. 

Riksdagens fårvaltningsstyrelse föreslår 
att till Den inre riksdag.~/iirva/111i11gc11: Riksdagrns i11å1riktade i11/i1r

matio11s1·crksamhe1 för budgetåret 1976177 anvisas ett förslags
anslag av 905 000 kr. 
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C. ALLMÄNT KYRKOMÖTE 

C. Allmänt kyrkomöte 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

3 251 
I 779 000 

40000 

Med stöd av 14 * i kyrkomötesförordningen har 1975 års allmänna kyr
komöte utsett en utredningsnämnd, vars verksamhet skall vara avslutad 
senast ett år efter kyrkomötets slut. 1975 års allmänna kyrkomöte avslutades 
den 3 oktober 1975. 

Enligt KBr den 8 juni 1951 angående ersättning åt ledamot av allmänt 
kyrkomötes utredningsnämnd m. m. utbetalar statskontoret (numera kam
markollegiet) förskottsvis nämndens kostnader. Riksgäldskontoret skall efter 
rekvisitioner gottgöra statskontoret (kammarkollegiet) för kostnaderna. 

Utgifterna för 1970 års utredningsnämnd belastade kyrkomötesanslaget 
för vardera budgetåren 1970/71 och 1971172 med 11 466 kr. resp. 23 391 
kr. eller sammanlagt 34 857 kr. 

Denna gång torde nämndens samtliga kostnader, som beräknats till 40 000 
kr., komma att belasta 1976/77 års kyrkomötesanslag. Några ytterligare ut
gifter under denna anslagspunkt kan f. n. inte förutses. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till A.!1111ä111 kyrkomiite för budgetåret 1976/77 anvisas ett för

slagsanslag av 40 000 kr. 
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D. RIKSDAGENS VERK 

D I. RiksgäldskontorC't: Förvaltningskostnader 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
1976/77 Förslag 

i'l'rsu1111/ 
Handfäggande personal 
Övrig persnnal 

.·Inslag 
Lönekostnader 
Sjukvt\rd 
ReseersUttn i ngar 

O:irav utrikes resor 
Lnkalkostnader 
Expenser 
Publikationstryck 

8 141 953 
8 527 000 

11053000 

Kost nadcr for maskinell kontroll av inlösta 
vinster 

Obligationssortering genom automatisk da
tabehandling 

Kostnader for vinstutlottning på prcmie11tnen 

L/1111/iiirc Ism, 'c le/ 
FörsUljning av publikationer I 000 
Inkomster i s;1rnband med data-

maskindragning m. 111. 89000 

1975176 

29 
78 

107 

6 276 000 
35 000 
30000 
(5 000) 

I 064000 
490 000 

37 000 

370 000 

240 000 
75 000 

8 617 000 

90000 
!! 527 000 

Beräknad 
ändring 
1976177 

+ 

+ \ 724000 

+ <10 000) 
+ 45 000 
+ 121 000 
+ 6000 

+ 385 000 

+ 235 000 
+ 25 000 

+ 2 541 000 

+ 15 000 

+ 2 526 000 

Riksgiildskontoret har som huvudsaklig uppgift att ombesörja den statliga 

uppl{1ningen och förvalta statsskulden. Emissionsverksamheten har under 
senare år varit omfatlande. En fortsatl livlig emissionsverksamhet fOrutses. 

Kontorets lönekostnader beriiknas stiga med I 724 000 kr. under 1976/77 
! forhållande till anslaget för innevarande budgetår, beroende främst på höjd 

lönenivå och ökat lönekostnadspåliigg. Lokalkostnaderna beriiknas öka med 
45 000 kr. Detta sammanhiinger med att utgifterna för bevakning stigit starkt, 
beroemle dels pt1 höjd lönenivå. dels på något utökat bevakningsprogram. 
För innevarande budgetår beräknas nu bevakningskostnaden till 210 000 
kr. och för 1976/77 till 275 000 kr., vilket innebiir en ökning med 140 000 

kr. i förhällancle till anslaget för innevarande budgetår. Utgifterna for hyra 
och för löner till lokalvårdare berUknas däremot minska med sammanlagt 
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95 000 kr. i förhållande till innevarande budgetårs anslag. Anslagsposterna 
Kostnader för maskinell kontroll av inlösta vinster och Obligationssortering 
genom automatisk databehandling har uppriiknats med 385 000 kr. resp. 
235 000 kr. till följd av beräknad ökning av arbetsvolymen och stigande priser. 

Fullmäktige i riksgiildskontoret föreslår 
att till Riksgäldskontorer: Fiirmlrningskosrnader för budgetåret 

1976177 anvisas att förslagsanslag av 11 053 000 kr. 

D 2. Riksgäldskontoret: Kostnader vid emission al statslån m. m. 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

I. Obligationspappcr 
2. Vänlepappcrstryck 
3. Reklam m. m. 

7 787 369 
6 600000 
8 800 000 

1975176 

300 (){)() 
I 100000 
5 200 000 
6 600 000 

Beräknad 
ändring 
1976177 

200 000 

+ 2 400 (){)() 

+ 2 200 000 

Utgifternas storlek är beroende av den statliga upplåningens omfattning 
och inriktning. Belastningen på anslaget för innevarande år beräknas nu 
till närmare 7 000 000 kr. Vid beräkningen av anslaget 1976177 har antagits 
en fortsatt omfattande emissionsverksamhet. 

Fullmäktige i riksgiildskontoret föreslår 
att till Riksgii/dskontorer: Kostnader rid emission m· s/atslån m. m. 

för budgetåret 1976177 anvisas ett förslagsanslag av 8 800 000 
kr. 

0 3. Riksi:äldskontoret: Administrationskostnader för liinsparandet 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

I. Vinstutlottning 

302 959 
330 000 
430 000 

2. Information om vinstutlottning och spar
prcmier 

3. Övrigt 

1975176 

20000 

300 ()()() 
10000 

330 000 

Beräknad 
ändring 
1976177 

+ 100 ()()() 

+ 100 000 
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Fullmiiktigc i riksgäldskontorct handhar administrationen av lönsparan
det. bl. a. den årliga vinstutlottningen. Anslag till vinster i vinstutlottningen, 
till sparprcmier samt till sparkampanj äskas under sjunde huvudtiteln. 

Under förevarande anslag beräknas för administrationskostnader i sam

band med utlottningen 20 000 kr. För information om vinstutlottningen och 
delgivande av utlottningsresultat, bl. a. genom annonsering i dagspress, samt 
för speciell information i form av annonsering och direktinformation till 
lönspararna i samband med utbetalningen av den första femårspremien be
räknas 400 000 kr. I beräkningen har inte medtagits kostnader för det arbete 
som i samband med utlottning och information utförs av riksgäldskontorets 
egen personal. 

Fullmäktige i riksgäldskontoret föreslår 
att till Rik\!!.iildskonrorcr: Ailmi11isrrario11skos111adcr./iir /önsparander 

för budgetåret 1976177 anvisas ett förslagsanslag av 430 000 
kr. 

D 4. Riksgäldskontoret: Administrationskostnader i samband med premie
ring u frivilligt sparande av överskjutande preliminär skatt 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag I 000 
1976177 Förslag 1 000 

Regeringen har bemyndigats att. om konjunkturläget motiverar det. be

sluta om premiering av frivilligt sparande av överskjutande preliminiir skatt 
i huvudsaklig överensstämmelse med reglerna i lagen om premiering av 
visst frivilligt sparande. Riksgiildskontoret skall handha administrationen 
vid eventuellt kommande premieringar. Anslaget hör för budgetåret 1976/77 
uppföras med ett formellt belopp av I 000 kr. 

Fullmiiktige i riksgäldskontoret föreslår 
att till Rik1gä/dskonrorcr: AdminisrmrionskosrnadN i samband mcd 

fll"CllliCf"iflg (IV /ifril/igl S{IQf(llldC G\' iiverskjU(GfldC flf"<'fillliflär skall 

för budgetåret 1976177 anvisas ett förslagsanslag av l 000 kr. 

D 5. Riksdagsbiblioteket: Förvaltningskostnader 

1974175 Utgift 
1975/76 Anslag 

1976177 Förslag 

l 970 795 
2 092 000 

2 549 000 

Riksdagsbiblioteket är främst avsett för riksdagen. dess delegationer och 
verk, kyrkomötet. regeringens kansli och de centrala ämbetsverken samt 
av regeringen förordnade eller jämlikt regeringens bemyndigande tillsatta 
kommitteer. Biblioteket skall därjämte, i den mån dess uppgifter inte diir
igenom åsidosätts, betjäna dem som bedriver forskning eller allvarliga stu
dier. 
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Reglemente för riksdagsbibliotcket har fastställts av riksdagen den 15 

december 1966 (RFS 1967:18, med ändr. RFS 1975:10). 

R iksdagshibliorc/.:ct 

1975176 Beräknad 
iindring 
1976177 

P<'rsona/ 
1-landliiggandc personal 18 
Övrig personal 8 

26 

Am/ag 
Lönekostnader 1727000 + 443 000 
Sjukvård 8 000 
Resccrsiittningar 8 000 
Expenser 174 000 36000 
Publikationstryck 175 000 + 50000 

2 092 000 + 457 000 

Höjningen av anslagsposten Lönekostnader beror på 1975 års förhand

lingsresultat. 

Ans lagsposten Publikationstryck kan minskas med I 00 000 kr. som utgjort 

engångskostnader for nyforvärvsförteckningarna och for en fotografisk utgåva 

av en del av huvudkatalogen 1946-1965. Biblioteksstyrelsen föreslår emeller

tid att ytterligare medel anvisas dels med 50 000 kr. för utgivande av en alfa

betisk del, dels med 100 000 kr. för utgivande av katalogen för tiden 

1966-1975, dvs. sammanlagt 150 000 kr. Nettoökningen under anslagsposten 

blir sålunda 50 000 kr. Årskostnaden för terminalutrustningen för bibliote

kets utnyttjande av databanken för de svenska bibliotekens utländska mate

rial (LIBRISJ beräknas för nästkommande budgetår belöpa sig till 34 000 kr. 

Tryckningskostnader för Årsbibliografien beräknas till 75 000 kr. 

Riksdagens .fÖrmlrningsstvre/sc 

Biblioteksstyrclsen har föreslagit att en biblioteksassistentbefattning in

riittas för möjliggörande av utgivandet av förteckningen över Sveriges offi

ciella publikationer i snabbare takt. 

Med hänsyn till att talmanskonfcrensen föreslagit bl. a. att riksdagsbib

lioteket skall överflyttas till den inre riksdagsförvaltningen iir forvaltnings

styrelsen inte nu beredd att tillstyrka inrättandet av den föreslagna biblio

teksassistenttjänsten. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har i övrigt inte något att erinra mot me

delsberäkningen och föreslår 

att till Riksdagsbib/iorc/.:ct: Förva/111i11gskos111adi'f för budgetåret 

1976177 anvisas ett forslagsanslag av 2 549 000 kr. 
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D 6. Riksdagsbibliotekct: Bokinköp och bokbindning 

1974/75 Utgift 
1975/76 Anslag 
I 976/77 Förslag 

R ik.1·1/agshihli<11 ek <'I 

551 493 
660 000 
750 000 

Höjningen beror på prisstegringar för bokinköp och bokbindning. som 

bcriiknas till 25 '',). 

R i/.:sdagens /iin•a/111ingsS11·relse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe
räkningen och föreslår 

att till Ri/.:sdagsbih/iore/.:l'I: Bo/.:in/.:iip och bo/.:bi11d11i11g anvisas ett 
förslagsanslag av 750 000 kr. 

D 7. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 

1974/75 Utgift 
I 975/76 Anslag 
I 976/77 Förslag 

5 779 598 
5 860 000 
7 405 000 

Riksdagens ombudsmän har i den omfattning som anges i instruktionen 
för justitieombudsmiinnen (KU 1975:22> tillsyn över att de som utövar of
fentlig verksamhet efterlever lagar och andra författningar samt i övrigt 
fullgör sina åligganden. Ombudsmiinnen skall vidare verka för att brister 
i lagstiftningen avh_jiilps. 

Ri/.:sdage11s omhud~mä11 

Riksdagens ombudsmän erinrar i sina anslagsframställningar om att för
slag om organisatorisk föriindring av verksamheten kommer att behandlas 
vid 1975176 års riksmöte. Då det inte är möjligt att förutse den kommande 

utvecklingen grundar sig anslagsberäkningen på i huvudsak oförändrad or
ganisation för budgetåret 1976/77. 
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1975176 

Pt'/".\Olllli 

Handliiggandc personal 32 
Övrig personal 24 

56 

Ans/ag 
Lönekostnader 4 983 000 
Sjukv~nl 18 000 
Reseersiitt ningar 130 000 

Diir;1v utrikes resor (10000) 
Lokalkostnader 457 000 
Expenser 272 000 

5 860 000 

Reriiknad 
iindring 
1976177 

+ 
+ 
+ 2 

+ 1 491 000 
+ 2 000 
+ 10000 

+ 19000 
+ 23 000 

+ I 545 000 

Arbetsbelastningen är alltjiirnt mycket stor. lnspcktionsverksamhcten har 
en betydande omfattning med en målsättning av ca 30 dagars inspektion 

för varje ombudsman, vartill kommer de inspektioner som utförs av de 
stiillforetriidande ombudsmiinnen och av tjiinstemän på ombudsmännens 
viignar. 

Antalet nya ärenden år 1975 är i huvudsak lika stort som föregående 
år. Ökningen under anslagsposten Lönekostnader hiinför sig i stort till avtalet 
om löner 1975176 för tjänstemän hos riksdagen och dess verk. De på staterna 
upptagna lönerna för tre amanuenser har utnyttjats för anställandet av juris 
kandidater som ett led i deras tingsutbildning. Efter prövning i va~ie fall 
kan sex månaders tjänstgöring hos JO få tillgodoriiknas som tingsutbildning. 

F. n. iir en sådan juris kandidat anstHlld. Den arvodesanstiillda juristper
sonalen har som niimnts ökat med en föredragande. Bitriidespersonalcn har 
ökat med en anställd, nämligen en extra kontorsassistcnt på registrators
cxpeditionen. 

Enligt uppgift från byggnadsstyrclsen uppgår hyran för lokalerna för bud
getåret 1976177 till 353 000 kr. Lokalkostnaderna beriiknas till 476 000 kr. 
(hyror 353 000 kr. + löner till lokalvårdare I 03 000 kr. + övriga utgifter 
för stiidning 7 000 kr.+ bevakning 13 000 kr.). Här ifrågavarande anslagspost 
föreslås sålunda uppräknad med 19 000 kr. 

Med hänsyn till prishöjningarna bör anslagsposten Expenser uppriiknas 
med ytterligare 23 000 kr. <inköp m:h underhåll av skriv- och riiknemaskiner 

2 000 kr.. fotokopiering 11 000 kr .. skrivmateriel m. m. 5 000 kr. och bok

inköp. bindning av böcker rn. m. 5 000 kr.). 

Riksdagens .tiirmlt11i11gsst1Tc/se 

Riksdagen har den 19 november 1975 beslutat angående iindringar i JO
iimbetets uppgifter och organisation (KU 1975:22). På grundval av den nya 
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personalorganisationen och efter förhandlingar om lönesiittningen kommer 
förvaltningsstyrelsen att i samråd med JO-ämbetet upprätta förslag till me
delsanvisning. vilket kommer att överliimnas till riksdagen i särskild ord
ning. Med hänsyn härtill föreslås att anslaget uppförs med ett beräknat 
belopp. 

Riksdagens förvaltningsstyrelse föreslår 
att till Riksdagens ombudsmän. ,i11stitico111b111/smä1111c11 för budgetåret 

1976177 anvisas ett fårslagsanslag av 7 405 000 kr. 

D 8. Riksdagens re,·isorer och deras kansli 

1974176 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

2 397 321 
2 285 000 
2 866 000 

Riksdagens revisorer har till uppgift att på riksdagens vägnar granska 
den statliga verksamheten. 

Lag med instruktion för riksdagens revisorer har fastställts av riksdagen 
den 12 december 1974 (RFS 1975:9). 

Rcl'isorcma 

1975176 Beräknad 
iindring 
1976177 

Pl'/"sonal 
1 landliiggandc personal 12 
Ovrig personal 6 

18 

Anslag 
Arvoden till revisorerna 122 000 + 48 000 
Lönekostnader I 859 000 + 524 000 
Sjukvård 5 000 + I 000 
Rescersättningar 50 000 
Lokalkostnader 180000 + 2 000 
Expenser 69 000 + 6 000 

2 285 000 + 581 000 

Ökningen under anslagsposten Arvoden till revisorerna - 48 000 kr. -
har uppkommit genom riksdagens beslut att revisor skall erhålla I 00 kr. 
för varje bevistat sammanträde. 

Av ökningen under anslagsposten Lönekostnader - 524 000 kr. - hänför 
sig 480 000 kr. till ökade kostnader genom avtalet om löner 1975-76 ror 
tjänstemän hos riksdagen och dess verk samt 204 000 kr. till lönekostnader 
för ett inrättat göromålsförordnande på tjänst som avdclningsdirektör i F 
21 /22 och en nyinrättad tjänst som kontorsassistent i F 3. 

En minskning av mcdelsbehovet för lönekostnader med 160 000 kr. har 
uppstått genom att en tjänst som byråchef i Fg 25 indragits. 
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Riksdagens .törva//ningssryrelse 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medelsbe
räkningen och föreslår 

all till Riksdagens rel'isvrer och deras kansli för budgetåret 1976177 
anvisas ett förslagsanslag av 2 866 000 kr. 

D 9. Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: Förrnltnings
kostnader 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

1476198 
I 445 000 
1829000 

Nordiska rådet. vars verksamhet regleras i samarbetsöverenskommelsen 
mellan Danmark. Finland, Island. Norge och Sverige !Helsingforsavtalel) 
1962 med iindringar 1971 och 1974. iir ett organ för samråd mellan de nor
diska ländernas riksdagar och regeringar. Fiiröarna och Åland deltar i rådets 
arbete. 

Rådet består av 78 valda medlemmar. av regeringsrepresentanter och av 
representanter för Färöarnas landsstyre och Ålands landskapsstyrclse. 

Delegarionen 

Personal 
Handläggande personal 
Övrig personal 

Anslag 
Arvoden för medlemmars deltagande i sam-

manträden 
Arvoden för medlemmar av arbetsutskottet 
Lönekostnader 
Sjukvård 
ResccrsUtt ningar 
Lokalkostnader 
Expenser 

1975/76 

6 
7 

13 

17 000 
8 000 

924 000 
8000 

200 000 
100000 
188 000 

I 445 000 

Beräknad 
iindring 
1976/77 

+ 7 000 
+ 288 000 

+ 25 000 
+ 15 000 
+ 49 000 

+ 384 000 

Sveriges riksdag väljer 18 medlemmar. Dessa utgör tillsammans med av 
regeringen utsedda representanter rådets svenska delegation. Delegationen 
bistås i sin verksamhet av ett kansli. 

Ökningen under anslagsposten Arvoden för medlemmar av arbetsutskot
tet har motiverats av riksdagens beslut om en sammanträdesersättning av 
100 kr. för varje bevistat sammantriide. 
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Ökningen under anslagsposten Lönekostnader hänför sig i huvudsak till 
avtalet om löner 1975-76 för tjänstemän hos riksdagen och dess verk. 

Nordiska rådets presidium har antagit en långsiktig plan för rådets in
formationsverksamhet och rekommenderat de nationella delegationerna all 

utarbeta planer för de nationella informationsaktiviteterna samt om möjligt 
avdela heltidsanstiilld informationspersonal för denna verksamhet. Mot bak
grund av detta presidiebeslut har förslag till informationsplan utarbetats 
för den svenska delegationen. Denna plan förutsiitter dels att nuvarande 
halvtidstjänst för informationsverksamhet i löncgrad F 14 vid kansliet om
vandlas till heltidstjänst. dels att anslagsposten Expenser ökas med 40 000 
kr. för informationsverksamheten. 

R iksclage11s .fiin·al111i11gsst_1Te/1e 

Riksdagens förvaltningsstyrclse har inte något att erinra mot medelsbe
räkningen och föreslår 

att till Nordiska rdclcrs .1rc11ska delegation och dess kansli: Fiirrnl1-

ni11gskos111aclcr för budgetåret 1976177 anvisas ett förslagsanslag 
av I 829 000 kr. 

D 10. Nordiska rådets 'ffenska delegation och dess kansli: Andel i gemen

samma kostnader för Nordiska rådet 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

Dell'gationen 

I 411 496 
I 834 000 

2 041 000 

Riksdagen beslöt den 24 maj 1973 att godkänna tilliiggsprotokoll om Nor
diska rådets presidiesekretariat och dess riittsliga ställning. vilket under
tecknats av Danmarks. Finlands. Islands. Norges och Sveriges regeringar 
elen 15 maj 1973. Riksdagens beslut innebär att samma principer som fö

reslagits gälla ministerrådets sekretariat i proposition 1973: 122 angående god

kiinnande av överenskommelse om Nordiska ministerrådets sekretariat och 
deras r:ittsliga ställning kommer att tillämpas för presidiesekretariatets del. 

Överenskommelsen innehåller bl. a. bestämmelse om ett speciellt avgifts
system för sekretariatspersonalen. Detta innebär att skatten ersiitts av avgift 
som tillfaller sekretariaten. Detta systern tillämpas på presidiesekretariatet 
efter regler som utformats i samarbete mellan presidiet och linansdepar
tementet. 

Rådets presidium har för 1976 antagit en budget om 4 535 000 kr. 
I följande sammanställning: upptas Sveriges andel, beräknad efter 45 '!i; 

av hithörande budgetkostnader. 
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Ande/ i ge111('11sa111111a kos11wder .tör Nordiska rdde1 

I. Arvoden och löner 
2. Förvaltningskostnader 
3. Reseersättningar 
4. Rådets tryck 
5. Information 
6. Konferenser 

Inkomster 

Riksdagens. _/ih1:a/t 11i ngss~1.,.e/sc 

913 500 
189 000 
124 000 
663 000 
399 000 
54 000 

2 342 500 

- 301 500 

2 041 000 

Riksdagens förvaltningsstyrelse har inte något att erinra mot medclsbe
räkningen och föreslår 

att till Nordiska rådets Sl'enska delega1io11 och des5 kansli: A 11del 

i gemensamma kos1nader Jor Nordiska råde! för budgetåret 
1976177 anvisas ett forslagsanslag av 2 041 000 kr. 
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E. DIVERSE 

E. Kommitteer m. m. 

1974175 Utgift 
1975176 Anslag 
1976177 Förslag 

783 328 
515 000 
90000 

Från anslaget bestrids kostnaderna för kommittcer och utredningar genom 
särskilda sakkunniga m. m. 

Kostnaderna för budgetåret 1976/77 beräknas för den inre riksdagsfor
valtningen till ca 80 000 kr. och för riksgäldskontoret till ca JO 000 kr. 

Medel har beräknats för den av talmanskonforensen tillsatta utredningen 
för översyn av riksdagens arbetsformer (KU 1973:26) med ca 25 000 kr. 
För mindre utredningar har beräknats 55 000 kr. 

Anslaget kan minskas med 425 000 kr. med hänsyn till att bl. a. kommitten 
för utredning om riksdagens informationsbehov (KU 1972:25) har avslutat 
sitt arbete och kommitten för översyn av utskottens personalorganisation 
(TK 1973:5) kommer att avsluta sitt arbete under innevarande budgetår. 

Riksdagens förvaltningsstyrelsc föreslår 
att till Kommiffl;er m. 111. får budgetåret 1976177 anvisas ett för

slagsanslag av 90 000 kr. 
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Register 

DRIFTBUDGETEN 

Sex10ndc h11l'11d1i1eln 

Sid. 
2 INLEDNING 

3 ANSLAGEN 

3 
4 
4 
4 
5 
6 
6 
6 
8 

10 
10 
Il 
Il 

13 
16 
17 
17 

19 

20 
. 21 

21 
22 

22 
24 
24 
26 

27 
28 

30 

A. Riksdagen 

I. Arvoden m. m. till riksdagens ledamöter 
2. Reseersättningar m. m. till riksdagens ledamöter 
3. Riksdagsledamöters deltagande i Europarådets verksamhet 
4. Riksdagsutskottens studieresor utom Sverige 
5. Parlamentariska delegationer 
6. Bidrag till studieresor 
7. Representation m. m. 
8. Bidrng till riksdagens interparlamentariska grupp 
9. Bidrag till Sällskapet Riksdagsmän och forskare 

10. Bidrag till utrikespolitisk informationsvcrksamhet 
11. Kontorshjälp till riksdagsledamöter 
12. Pensioner åt f. d. riksdagsledamöter m. 0. 
13. Utgivande av otryckta ståndsprotokoll 

B. Den inre riksdagsfön·altningen 

\. Förvaltningskostnader 
2. Kostnader för riksdagstrycket m. m. 
3. Utgivande av särskilda publikationer 
4. Riksdagens uiåtriktade infurmationsverksamhet 

C. Allmänt k~rkomöte 

I. Allmiint kyrkomöte 

D. Riksdagens ,·erk 

Riksgälds kontoret: 
I. Förvaltningskostnader 
2. Kostnader för emission ,1v statslån m. m. 
3. Administrationskostnader för lönsparandet 
4. Administrationskostnader i samband med premiering 

av frivilligt sparande av överskjutande prclimin~ir skatt 

Riksdagsbibl ioteket: 
5. Förvaltningskostnader 
6. Bokinköp och bokbindning 
7. Riksdagens ombudsmän, justitieombudsmännen 
8. Riksdagens revisorer och deras kansli 

Nordiska rådets svenska delegation och dess kansli: 
Förvaltningskostnader 9. 

10. Andel i gemensamma kostnader för Nordiska rådet 

E. Dherse 

1. Kommittcer m. m. 

Summa kr. 

36 798 000 
8 901 000 

325 000 
711 000 
275 000 
120 000 
125 000 
194 000 
140 000 
30 000 

I 300 000 
7 984 000 

100 000 

57 003 000 

47 294 000 
12 200 000 

155 000 
905 000 

60 554 000 

40000 

40 000 

11 053 000 
8 800 000 

430 000 

I 000 

2 549 000 
750 000 

7 405 000 
2 866 000 

I 829 000 
2 041 000 

37 724 ouo 

90 000 

90 000 

155 411 000 
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Bilaga)9 till budgetpropositionen 1976 Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 19 

Riksgäldsfonden 

FINANSDEPARTEMENTET 

F(iredragande: statsrådet Sträng 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 

1975-12-29 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser riksgälds

fonden 

Med skrivelse den 20 november 1975 har riksgäldskontoret överläm

nat förslag till stat för riksgäldsfondcn för budgetåret 1976177. På ut

giftssidan tas i detta förslag upp räntor till ett belopp av 5 191 002 000 

kr. samt kapitalrabatter, kursförluster och diverse utgifter om samman

lagt 64 102 000 kr. Av utgiftsräntorna hänför sig 2 444 milj. kr. till de 

räntelöpande obligationslånen. Fördelningen av detta belopp på de olika 

lånen framgår av följande sammanställning. 

Specifikation av ränta pd räntelöpande obligationsldn 
1934 års 3 % lån av 30/12 
1937 " 3 % amorteringslån av 1/2 
1937 .. 3 % .. ,, 1/3 
1941 •· 31/2 % lån av 15/12 
1942 .. 3 1/2 % .. " 15/8 
1943 .. 3 1/2 % ,, " 15/3 
1943 .. 3 1/2 % .. " 15/4 
1943 .. 3 1/2 % 1/11 
1944 .. 3 1/2 % .. .. 15/3 
1944 •. 3 1/2 % .. .. 15/12 
1945 .. 3 % 1/7 
1945 .. 3 % 1/11 
1946 .. 3 % 1/2 
1946 .. 3 % .. .. 15/12 
1951 .. 3 1/2 % .. " 15/6 
1952 .. 3 1/2 % .. " 10/2 
1953 .. 3 1/2 % 5/10 
1953 .. 3 1/2 % .. .. 14/12 
1955 .. 4 1/2 % .. " 9/5 
1956 .. 4 1/2 % .. " 2013 
1956 .. 4 3/4 % .. .. 10/12 

nr 1 
" 3 
,, 4 
.. 7 
" 9 
" 10 
" 11 
" 12 
" 13 
" 14 
" 19 
,. 20 
" 31 
" 32 
,, 42 
.. 43 
.. 46 

1 Riksdagen 1975/76. 1 saml. Nr 100. Bilaga 19 

Kr. 
4 363 572 
I 300 518 

899 865 
10 838 895 
11 041 069 
7 881 258 

12 368 020 
11 031405 
7 281 330 

16 732 380 
JO 776 570 
6 470 550 

17 494 860 
6 475 290 
8 601 583 
6 949 915 
6 970 145 
6 955 620 

19 543 028 
11250000 
9 519 000 
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1963 års 4 1/2 % lån av 15j3 
1963 .. 51/4 % .... 15/11 
1964 .. 5 l/4 % .. .. 18/3 
1964 .. 5 3/4 % .. .. 19/3 
1964 .. 6 % 17/12 
1966 .. 6 3/4 % .. .. 16/9 
1967 .. 53/4% .. "17/11 
1968 .. 6 1/2 % .. " 19/3 
1968 .. 6 1/4 % 2/5 
1968 .. 6 % .. .. 25/10 
1969 .. 6 % .. .. 23/l 
1969 .. 6 3/4 % 5)6 
1969 " 7 lj4 % 3/9 
1970 " 7 1/4 % amorteringslån av 20/l 
1970 " 7 l/4 % lån av 19/5 
1970 " 7 l/4 % " " 10/11 
1971 " 7 1/4 % amorteringslån av 8/6 
1971 " 7 1/4 % lån av 15/9 
1972 .. 7 % " " 20/1 
1972 " 7 % " " 9/6 
1972 " 7 % amorteringslån av 10/6 
1973 " 7 % lån av 10/1 
1973 " 61/2 % " " 18/3 
1973" 7 % .... 11/4 
1973 " 7 % " " 10/6 
1973 " 7 % .. " 10/11 
1973" 51/2%" "18/ll 
1974 " 7 % 10/l 
1974 " 6 % " " 15/2 
1974 " 7 % " .. 10/2 
1974 " 7 1/2 % " ,, 10/4 
1974 " 7 1/2 % " " 10/7 
1974 .. 8 % " " 10/9 
197 5 " 8 % " " 1Oj1 
1975 " 8 % .. " 10/3 
1975 .. 9 % 10/6 
1975 .. 9 ~:, 10/9 

nr 71 
,, 76 
" 77 
" 78 
., 81 
,, 84 
,. 87 
" 88 
,, 90 
,, 92 
,, 93 
,, 94 
" 95 
" 96 
.. 97 
" 98 
,, 99 
.. 100 
" 102 
" 105 
" 106 
" 108 
" 109 
" 111 
" 112 
" 114 
.. 115 
" 116 
.. 117 
" 118 
,, 119 
., 120 
" 121 
" 122 
.. 123 
" 124 
.. 125 

Kr. 
18 000000 
15750000 
10 558 853 
18 689 513 
16 008 600 
30 375 000 
31625000 
39 000 000 
43 750 000 
46 500000 
48 000000 
60 750 000 
58 000 000 
58 725 000 
58 000 000 
58 000 000 
58 000000 
65 250 000 
63 000 000 
56 000 000 
38 500 000 
49 000 000 

104000 000 
56 000 000 
56 000000 
71750000 
64166 667 
51 800 000 
75 000 000 
64 750 000 
63 750 000 
38 250 000 
64 000 000 

112 000 000 
72000 000 

171000000 
243 000 000 

Summa kr. 2 443 693 506 

Vinsterna på premieobligationslånen beräknas uppgå till sammanlagt. 

475 milj. kr. Fördelningen på de olika lånen framgår av följande sam

manställning. 

Specifikation av vinster pd premieobligations/ån 
1967 års premielån 
1968 " första premielån 
1968 " andra " 
1969 " premielån 
1970 " första premielån 
1970 " andra " 
1971 " premielån 
1972 " första premielån 
1972 " andra " 
1973 " första 
1973 " andra 
1974 " första 
1974 " andra 
1974 " tredje 
1975 " första 
1975 " andra 
1975 " tredje 

Kr. 
31900000 
15 950000 
13 200000 
24 000 000 
21875000 
11 50o ooa 
17 700 OOG 
35 400 000 
17 700 000 
32 600 000 
25 200 000 
35 600 000 
23 740 000 
42000 000 
48 000 000 
35 200 000 
37125 000 

Summa kr. 474 690 000· 
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Inkomsterna på riksgäldsl'onden beräknas till 105 104 000 kr. Försla

get till stat utvisar således ett underskott av 5 150 milj. kr. som bör fö

ras av på statsbudgeten. Detta innebär en ökning med 550 milj. kr. i för

httllande till det underskott som har tagits upp i statsbudgeten för inne

varande budgetår. 

fag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna bilagda förslag till stat för riksgäldsfondcn för bud

getåret 1976/77 (bilaga 19.1), 

2. för Riksgäldsfonden på driftbudgeten för budgetåret 1976177 

ta upp ett underskott av 5 150 000 000 kr. 
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Bilaga 19. J 

Förslag till stat för riksgäldsfonden för budgetåret 1976/77 

Utgifter 

A. Räntor pd statsskulden: 
1. Ränta på räntelöpande obligationslån, förslagsvis 
2. Vinster på premieobiigationslån, förslagsvis 
3. Ränta på statsskuldförbindelser, förslags1•is 
4. " " sparobligation~r, förslagsvis 
5. " upplåning i utlandet för statens vattenfallsverk, 

Kr. 
2 444000000 

475 000 000 
110 000000 
230 000000 

förslagsvis 14 200 000 
6. " av staten övertagna lån, förslagsvis 150 000 
7. " " lån hos statsinstitutioner och fonder m. m., förslagsvis 70 000 000 
8. Årlig ränta till Hans Maj:t Konungen (den s.k. Guadeloupe-räntan) 300 000 
9. Ränta på köpeskillingen för fastigheten nr 1 i 

kv. Lejonet i Stockholm 
10. Ränta på konung Carl Xlll:s hemgiftskapital 
11. " " Göta kanals reparationsfond 
12. " kortfristig upplåning hos banker m. tl. förslagsvis 

90000 
7 500 
7 045 

40 000000 
900 000000 
907 247 455 

13. " skattkammarväxlar, förslagsvis 
14. " beräknad ny upplåning, förslagsvis 

B. Kapitalrabatter och kursförluster: 
1. Kapitalrabatter, förslagsvis 
2. Kursförluster, förs/agsris 

C. Diverse utgifter: 
I. Försäljningsprovisioner m. m., förslugsvis 
2. Inlösningsprovisioner m. m., f'Jrslagsvis 
3. Övriga diverse utgifter, förslagsvis 

Inkomster 

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

B. Uppgäld och kursvinster: 
I. Uppgäld 
2. Kursvinster 

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

Underskott att avföras pd statsbudgetens driftbudget 

1 000 
1 000 

50 000000 
14 000 000 

100 000 

5191002 000 

2000 

64100 000 

Summa kr. 5 255104 000 

I 000 
90 000 000 

I 000 
7 000000 97 002 000 

1000 
1 000 2000 

7 000000 
300000 
800 000 8100 000 

105104 000 

5150000000 

Summa kr. 5 255104 000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1975 150519 



Bilaga 20 till budgetpropositionen 1976 

Avskrivning av nya 

kapitalinvesteringar 

FINANSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Prop.1975/76:100 
Bilaga 20 

vid regeringssammanträde 
1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser avskriv
ning av nya kapitalinvesteringar 

Under huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinvesteringar uppförs 
anslag för täckning av den formella investeringsförlust som enligt gäl
lande budgetprinciper uppstår i samband med genomförandet av nya 
kapitalinvesteringar, som inte kan eller skall förräntas till sitt fulla värde. 
I likhet med vad som gäller för investeringsanslagen ställs avskrivnings

anslagen direkt till de fondförvaltande myndigheternas förfogande. 
Föreliggande förslag till statsbudget innefattar åtskilliga anslag på ka

pitalbudgeten beträffande vilka en invcsteringsförlust måste beräknas. 
Jag skall nu i korthet redogöra för de fall där så är förhållandet. I an
slutning till denna redogörelse kommer jag att hemställa om att avskriv
ningsanslag föreslås eller tas upp med beräknade belopp i förslaget till 
statsbudget. 

Investeringsförlusten bestäms utifrån statens förräntningskrav. I före
varande sammanhang anses detta överensstämma med den för varje bud
getår fastställda normalräntan för lån från statens utlåningsfonder. 
Normalräntan beräknas på grundval av kostnaderna för statens lång
fristiga upplåning. Regeringen har genom kungörelsen (1975: 548) om 

normalränta för lån från statens utlåningsfonder fastställt normalräntan 
för innevarande budgetår till 7,5 %. Jag har vid beräkningen av av

skrivningsanslagen följaktligen utgått från ett förräntningskrav på 
7,5 tji;,. 

Enligt beslut av 1969 års riksdag (prop. 1969: 1bil.19, SU 1969: 117, 
rskr 1969: 295) skall under denna huvudtitel också beräknas ersättning 
för tidigareläggning av vissa investeringar. I huvudsak innebär bestäm-

1 Riksdagen 1975176. 1 saml. Nr 100. Bilaga 20 
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melserna att ersättning kan utgå för anskaffningar som avser afförs
verksfond, sjöfartsverkets fond eller statens vägverks förrådsfond och 
som i sysselsättningsfrämjande syfte tidigareläggs i samråd med arbcts
marknadsstyrelsen. I princip skall myndigheten ersättas för de merkost
nader som tidigareläggningen förorsakar. I normalfallet kan en scha
blonregel tillämpas som innebär att myndigheten får ersättning med 
10 % av anskaffningens belopp. Ersättning i fråga om anskaffningar 
som finansieras över investeringsanslag sker således genom att 10 )'c· av 
investeringen avskrivs på förslagsvis beräknade avskrivningsanslag på 
statsbudgeten. 

Tidigareläggning av vissa arbeten av investeringskaraktär som inte är 
värdehöjande och därför finansieras med affärsverks driftmedel kan 
också förekomma i sysselsättningsskapande syfte. Även i sådana fall bör 
myndigheterna ersättas för de merkostnader som tidigareläggningen av 
ifrågavarande arbeten förorsakar. Därvid bör i normalfallet samma 
schablonregel gälla som vid finansiering över investeringsanslag. Efter 
samråd med chefen för arbetsmarknadsdepartementet förordar jag att 
sådan ersättning får bestridas från det av arbetsmarknadsstyrelsen dispo
nerade anslaget Sysselsätt!lingsskapande åtgärder. 

Statens affärsvcrksfonder. I överensstämmelse med vad chefen för 
kommunikationsdepartementet förordar bör enligt gällande principer av
skrivas dels de medel som beräknats för försvarsberedskap vid telever
ket och statens järnvägar med 6 resp. 2,3 milj. kr., dels de medel som 
beräknats för statens järnvägars investeringar i det ersättningsberät
tigade nätet med 31,3 milj. kr. Riksdagen har beslutat att elektrifie
ringen av järnvägslinjcn Borlänge-Mora skall genomföras av samhälls
ekonomiska skäl. I tilläggsbudget I till statsbudgeten 1975/76 anvisades 
ett invcsteringsanslag av 27 500 000 kr. Då projektet inte väntas kunna 
ge förräntning måste avskrivningsanslag motsvarande hela investerings
beloppet successivt ställas till Statens järnvägars förfogande. Vid ut
gången av budgetåret 1976/77 beräknas ca 16,7 milj. kr. ha tagits i an
språk. Avskrivningsmedel motsvarande detta belopp torde tas upp. 

Statens allmänna fastighetsfond. Enligt gällande regler för avskriv
ning av investeringar i allmänna fastighetsfonden utgör grundavskriv
ning vid nybyggnader för ämbetsverk 25 % av anläggningskostnaden 
och vid nybyggnader för civilförsvaret, kriminalvården, sjukhus, forsk
ningsinstitut och skolor 50 % . Investeringar i mark avskrivs inte. 

Med tillämpning av dessa grunder bör avskrivningsanslagen i för
slaget till statsbudget föras upp i enlighet med följande sammanställning. 

Investeringar under anslaget Anskaffning av vissa skyddsrumsanlägg
ningar bör, liksom hittills, skrivas av helt. 
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Anslag 

Justitiedepartementet 
Polishus m. m. 
Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 
Vissa byggnadsarbeten för kriminalvården 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm· 

Utrikesdepartementet 
Inköp, uppförande och iståndsättande av fastig

heter för utrikesrepresentationen 

Försvarsdepartementet 
Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

Socialdepartementet 
Utbyggande av karolinska sjukhuset 
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 
Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdeparte-

mentets verksamhetsområde 

Finansdepartementet 
Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
Inköp av fastigheter m. m. 
Vissa byggnadsarbeten vid tullverket 

Utbildningsdepartementet 
Vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 
Byggnadsarbeten inom utbildningsdepartemen

tets verksamhetsområde 

Jordbruksdepartementet 
Byggnadsarbeten vid jordbrukets högskolor m. m. 

Industridepartementet 
Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

Kommundepartementet 
Byggnadsarbeten för länsstyrelserna 

Summa kr. 

• Beräknat belopp. 

Investering Avskrivning 
kr. kr. 

52 000 000 13 000 000 
14 500 000 3 625 000 

I 000 
7 800 000 1 950 000 

1000000 250 000 

8 400 000 4 200 000 
2 400 000 2 400 000 

17 000 000 8 500 000 
6130 ÖOO 3 065 000 

19 000.000 7 000 000 

285 000 000 137 000000 
55 000 000 

200 000 50 000 

•120000 -
•168 000 000 *84 000 000 

95 000 000 47 500 000 

1700000 850 000 

21000000 5 250 000 

754 251 000 318 640 000 

Under Vissa byggnadsarbeten m. m. inom socialdepartementets verk

samhetsområde upptas ett investeringsanslag på 19 milj. kr. I detta in

går investeringar som bör grundavskrivas med såväl 50 % som 25 '.1·. 
Avskrivningsbehoven uppgår sammanlagt till 7 milj. kr. 

Fr[m investeringsanslaget Byggnadsarbeten för statlig förvaltning un

der sjunde huvudtiteln bestrids kostnader för huvuddelen av de nybygg

nader som utförs i samband med omlokaliseringen av statlig verksam

het. En betydande del av dessa utgörs av lokaler.för laboratorier. Detta 

har beaktats vid beräkningen av behovet av avskrivningar. Vidare 1orde 

nybyggnaden av brandlaboratorium vid statens provningsanstalt i Borås 

sakna alternativt användningsvärde. Avskrivning av denna bör därför 

ske med 100 % . 

Beträffande anslaget till vissa byggnadsarbeten för Sveriges Radio 

erinrar jag om att investeringar i radiohus enligt riksdagens beslut 

(prop. 1955: 146, SU 1955: 125, rskr 1955: 288) helt skall finansieras 
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med radiolicensmedel. Motsvarande finansieringsform tillämpas beträf
fande investeringar i televisionshus. Något avskrivningsanslag på stats

budgeten behövs således inte för detta ändamål. 

:Försvarets fastighetsfond. För investeringar i försvarets fastighets

fond skall enligt gällande regler grundavskrivningsbehovet beräknas 

schlablonmässigt till 50 % av investeringar i kasernbyggnaders delfond, 

medan total avskrivning tillämpas för investeringar i befästningars del

fond. Nybyggnad för ämbetsverk grundavskrivs dock med endast 25 %. 

Investeringar i mark avskrivs inte. 

Under försvarets fastighetsfond har investeringar beräknats om sam

manlagt 370,6 milj. kr. Härav beräknas för markförvärv 20,2 milj. kr., 

för kasernbyggnader 240,5 milj. kr. och för befästningar 109,9 milj. kr. 

Avskrivningsanslagen beräknas till sammanlagt avrundat 239,2 milj. kr. 

I beloppet ingår 9 milj. kr. för avskrivning av investeringar för för

band i Arvidsjaur. 

Statens utlåningsfonder. Anslaget till studiemedelsfonden bör skrivas 

av helt och avskrivningsanslagct beräknas till 455,0 milj. kr. Till Låne

fonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m. tas 

upp ett investeringsanslag av 700 000 kr. Dessa lån är under viss tid rän

tefria och löper därefter med 5 % ränta. Jag tar här upp ett avskriv

ningsanslag av 338 000 kr. 

Fonden för låneunderstöd. Anslaget till tån till nybyggnader vid er

kända vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. bör skrivas av helt 
och jag tar upp ett avskrivningsanslag av 4,7 milj. kr. 

Avskrivning med 100 % bör liksom tidigare tillämpas beträffande an

slaget till lån till utbyggnad av oljelagringen, varför jag tar upp av
skrivningsanslaget med 5,8 milj. kr. Från anslaget Lån till teko-, sko
och garveriindustrier avses utgå lån som är ränte- och amorteringsfria, 

varför anslaget bör skrivas av helt. Jag tar upp ett avskrivningsanslag 

av 10 milj. kr. 

Till lån till investeringar för kommersiell service i glesbygd föreslås 

ett anslag av 2 milj. kr. Vissa lån avses bli ränte- och amorteringsfria. 

Den hittillsvarande erfarenheten av långivningen tyder på att avskriv

ningsbehovet schablonmässigt kan beräknas till SO % . Jag tar upp ett 

avskrivnings<1nslag av l milj. kr. 

Till tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull bostadsbebyggelse före

slås ett anslag av 20 milj. kr. Dessa lån avses vara ränte- och amorte

ringsfria i tio år, vilket medför ett visst avskrivningsbehov. Erfarenhe

terna av låneverksamheten kommer att utvisa huruvida någon del av 

lånen därefter kommer att avskrivas och hur lång den genomsnittliga 

lånetiden blir. Innan dessa erfarenheter vunnits torde avskrivningsbe-
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Statens 
affärsverks-
fonder 

Il. Justitiedepartementet 
111. Utrikesdepartementet 
IV. Försvarsdepartementet 
V. Socialdepartementet 

VI. Kommunikationsdepartementet 56 302 000 
VII. Finansdepartementet 

VIII. Utbildningsdepartementet 
IX. Jordbruksdepartementet 
X. Handelsdepartementet 

XII. Bostadsdepartementet 
XIII. Industridepartementet 2 000 
XIV. Kommundepartementet 

Summa kr. 56304 000 

Il. Justitiedepartementet 
111. Utrikesdepartementet 
IV. Försvarsdeparte

mentet 
V. Socialdepartementet 

VI. Kommunikations
departementet 

VII. Finansdepartementet 
VIII. Utbildningsdeparte

mentet 
IX. Jordbruksdeparte

mentet 
X. Handelsdepartementet 

XII. Bostadsdepartementet 
XIII. Industridepartementet 
XIV. Kommundeparte

mentet 

Summa kr. 

* Beräknat belopp. 

Statens 
utlånings-
fonder 

455 000 000 

338 000 

455 338000 

Statens all- Försvarets 
männa fästig- fastighets-
hetsfond 

18 575 000 
250 000 

6 600 000 
18 565 000 

137 050000 
84 000 000 
47 500 000 

850 000 
5 250 000 

318 640 000 

Fonden 
för låne-
understöd 

4 700000 

* 16 800 000 
10 000000 

31500000 

fond 

239 167 000 

239167 000 

Diverse 
kapital-
fonder 

3 000 

*77 100 000 

77103 000 

hovet få beräknas schablonmässigt. Jag tar upp ett avskrivningsanslag 

av LO milj. kr. 
Dh·erse kapitalfonder. Till förrådsanläggningar m. m. under förrads

fonden för ekonomiskt försvar har i avvaktan på särskild proposition 
föreslagits ett anslag av 77,l milj. kr. Hela beloppet avser anskaffning 
som sker av beredskapsskäl och bör avskrivas helt. Jag tar alltså upp 

ett avskrivningsanslag av 77,1 milj. kr. 

Samnumfauning och hemställan. Avskrivningsanslagen uppgår till 
sammanlagt I 178 052 000 kr. En översikt över hur anslagen fördelar sig 

på olika fonder ocb departement har Jämnats i närmast förcgiicndc tablå. 
Under åberopande av vad jag sålunda har anfört hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen att 

Summa 

18 575 000 
250000 

245 767 000 
23 265 000 

56 305 000 
137 050 000 

539 000 000 

47 838 000 
93 900 000 
10000000 

852000 

5 250000 

1178 052 000 
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l. under förutsättning att motsvarande investeringsanslag bevil
jas, anvisa följande förslagsanslag till avskrivning av nya ka
pitalinvesteringar för budgetåret 1976/77 i hiirefter angivna 
fonder, nämligen 

Postverkets fond 

Kommunikationsdepartementet 
Posthus m. m. 

Televerkets fond 

Kommunikati~nsdepartementet 

Teleanläggningar m. m. 

Statens järnvägars fond 

Kommun i k a t.i o n s de part e ment e t 
Järnvägar m. m. 

Luftfartsverkets fond 

.Kommunikationsdepartementet 
Flygplatser m. m. 

Fabriksverkens fond 

Industridepartementet 
Byggnader och utrustning 

Statens vattenfallsverks fond 

I n d u s t r i d· e p a r t e m e n t e t 
Kraftstationer m. m. 

Diverse kapitalfonder 

Kommunikationsdepartementet 
Statens vägverks förrådsfond: 

Vägmaskiner m. m. 

Sjöfartsverkcts fond: 
Sjöfartsmateriel m. m. 

Fonden för Södertälje kanalverk 

1 000 

6 000 000 

50 300 000 

! 000 

l 000 

1000 

1 000 

1 000 
1 000 

2. under förutsättning att motsvarande invcsteringsanslag beviljas, 
anvisa följande reservationsanslag till avskrivning av nya kapi
talinvesteringar för budgetåret 1976/77, i härefter angivna fon
der, nämligen 
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Statens allmänna fastighetsfond 

Justitiedepartementet 
Polishus m. m. 
Byggnadsarbeten för domstolsväsendet 
Nybyggnad i kvarteret Kronoberg i Stockholm 

Utrikesdepartementet 
Inköp, uppförande och iståndsättande av fas
tigheter för utrikesrepresentationen 

Försvarsdepartementet 
Civilförsvar: Anskaffning av anläggningar 
Anskaffning av vissa skyddsrumsanläggningar 

Socialdepartementet 
Utbyggande av karolinska sjukhuset 
Utbyggande av akademiska sjukhuset i Uppsala 
Vissa byggnadsarbeten m. m. inom social
departementets verksamhetsområde 

Finansdepartementet 
Byggnadsarbeten för statlig förvaltning 
Vis~a byggnadsarbeten vid tullverket 

Jordbruksdepartementet 
Byggnadsarbeten vid jordbrukets 
högskolor 

Industridepartementet 
Byggnadsarbeten för teknisk utveckling m. m. 

Kommundepartementet 
Byggnadsarbetcn för länsstyrelserna 

Försvarets fastighetsfond 

Försvarets fastighetsfond 

Statens utlåningsfonder 

Utbildningsdepartementet 

Studiemedelsfonden 

13 000 000 
3 625 000 
1950000 

250 000 

4 200 000 
2 400 000 

8 500 000 
3 065 000 

7 000 000 

137 000 000 
50 000 

47 500 000 

850 000 

5 250 000 

239 167 000 

455 000 000 
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Jordbruksdepartementet 
Lånefonden till främjande av bered

ning och avsättning av fisk m. m. 

Fonden för låneunderstöd 

Socialdepartementet 

Lån till nybyggnader vid erkända 

vårdanstalter för alkoholmissbrukare m. m. 

Han delsdepartementet 

Lån till investeringar för kommersiell 

service i glesbygd 

Bostadsdepartementet 

Tilläggslån till kulturhistoriskt värdefull 

bostadsbcbyggelsc 

338 000 

4 700 000 

I 000 000 

10 000 000 

3. i avvaktan på särskild proposition i ämnet, beräkna följande 
reservationsanslag till avskrivning av nya kapitalinvesteringar 

för budgetåret 1976/77. i härefter angivna fonder, nämligen 

Statens allmänna fa'itigbetsfond 

Utbildningsdcpartementet 
Byggnadsarbctcn inom utbildningsdepartcmentets 

verksamhetsområde *84 000 000 

Fonden för låneunderstöd 

Han delsdepartementet 

Lån till utbyggnad av oljelagringen 
Lån till teko-. sko- och garveriindustrier 

Diverse kapitalfonder 

Handelsdepartementet 

Förrådsfonden för ekonomiskt försvar: Förråds-

anläggningar m. m.<' 

* Beräknat belopp. 

"5 800 000 
"10 000 000 

*77 1()0 000 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1975 750S20 
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Bilaga 21 

Avskrivning av oreglerade 
kapitalm~qelsförluster 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng 

:. ' 

U:tdrag 
PROTOKOLL' 

· vid. regeringss.kmmanträde 
1975-12-29 . 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt :ivser :J\'Skriv

oing av oreglerade kapitalmedelsförluster 

På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster, som förvaltas · ~v 
riksgäldskontoret, redovisas förluster, som uppkommit på statens kapi-. ' . . ., . 
talfonder och överförts till fonden i den ordning regeringen bestämt 
för varje särskilt fall. Följande förluster skall inte redovisas på fonden, 
nämligen dels förluster för riksbanksfonden, dels sådana förluster för. 
statens affärsverksfof':~er, statens pensionsfonder och riksgäldsfonden 
som är av sådan mindre ~mfattning att de normalt bör täckas av lö
pande inkomster eller för vi.l~a täckning kan beredas av inom veder
börande fond verkställda avsättningar till förnyelsefond eller ·värde-, 
minskningskonto. Innan jag går in på de frågor om avskrivning av på· 
fonden redovisade föiluster som nu bör anmälas för riksdagen, vill jag . 
på sedvanligt sätt anmäla frågan om redovisning av vissa ackordso 

uppgörelser. . · .. ! 1.· 

Ackordsuppgörelser, angående lån från statens utlåningsfonder m. ID; 

Riksdagen har bemyndigat regeringen (prop. 1940: 281, SU 1940: 
210, rskr 1940: 373) att i fråga om vissa statliga lån, i den mån ej annat,. 
föranleds av särskilda föreskrifter för viss låneverksamhet, efter pröv
ning av omständigheterna· i varje föreliggande fall biträda ackord och 
att i vis.5a fall efterge lån. · · 

Bemyndigandet omf~tta'r' såväl de flesta lån från statens utlåningsfon- · 
der som åtskilliga lån 'under fonden för låneunderstöd och vissa speciff- ·· 
cerade fonder. Beslu~ander~tten kan av regeringen delegeras .till d~n 

förvaltande myndighett'.~· . . 

1 Riksdage11 1975176. 1 saml. Nr 1. Bilaga 21 

~ . ' 
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När detta bemyndigande lämnades uttalade riksdagen emellertid öns
kemålet, att redovisning i någon lämplig form årligen skulle lämnas 
riksdagen för beslut rörande ackordsuppgörelser och andra efterskän
kanden, som fattats på grund av bemyndigandet. 

Den begärda redovisningen bör som tidigare skett få lämnas riksdagen 
i den formen, att avskrifter av de under föregående kalenderår fattade 
besluten angående biträdande av ackord samt andra efterskänkanden av 
statens rätt tillsammans med en sammanfattande förteckning tillställs 
vederbörande riksdagsutskott. 

Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster. I gällande stats
budget har under denna rubrik uppförts ett anslag av 1 milj. kr. för 
reglering av uppkommande kapitalmedelsförluster. 

Av en av riksgäldskontoret överlämnad redogörelse framgår att föl
jande förluster av de fondförvaltande myndigheterna anmälts och per 
den 30 juni 1975 överförts till fonden för oreglerade kapitalmedelsför
luster. 

Myndighet och fond 
Reglering av oreglerade kapitalmede/~'förluster 

Byggnadsstyrelsen 
Statens allmänna fastighetsfond: 

Byggnadsstyrelsens delfond 
Försvarets fastighetsfond: 

Försvarets forskningsanstalts delfond 
Kriminal vårdsstyrelsen 

Statens allmänna fastighetsfond: 
Kriminalvårdsstyrelsens delfond 

Fortifikationsförvaltningen 
Försvarets fastighetsfond: 

Kasernbyggnaders delfond 
Befästningars delfond 

Bostadsstyrelsen 
Lånefonden för bostadsbyggande 
Lånefonden för inventarier i vissa specialbostäder 
Fonden för låneunderstöd: 

Bostadsstyrelsens delfond 
Kammarkollegiet 

Vattenkraftslånefonden 
Fiskerilånefonden 

Kr. 

518 258 

92 819 

52 069 

2 671 510 
17 863 

12 653 993 
. 3 854415 

Lånefonden till främjande av beredning och avsättning av fisk m. m. 
Fonden för låneunderstöd: 

1400000 

30974 
26775 

107 677 

Kammarkollegiets delfond 
Arbetsmarknadsstyrelsen 

Fonden för låneunderstöd: 
Arbetsmarknadsstyrelsens delfond 

Sjö fartsverket 
Sjöfartsverkets fond 

Riksbanken 
Fonden för supplementär jordbrukskredit 
Statens bosättningslånefond 
Fonden för låneunderstöd: 

Riksbankens delfond 
Riksgäldskontoret 

Fonden för förlag till statsverket · 

27 520 631 

808 966 

156 140 

26920 
566 697 

58 313 

9118 624 

Summa kr. 60 282 644 
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På fonden för oreglerade kapitalmedelsförluster redovisades den 1 
juli 1974 som ingående behållning 97 654 278 kr. Fonden har under 
budgetåret 1974/75 tillgodoförts dels anslag från driftbudgeten om 1 
milj. kr., dels 40 001 kr. som influtit på tidigare avskrivna, fonden på
förda förluster, dels 772 540 kr. utgörande värdeökning i samband med 
försäljning av fastigheter tillhörande statens vägverks förrådsfond. Ef

tersom enligt den lämnade redovisningen fonden samtidigt belastats för 
förluster med 60 282 644 kr., utgjorde den utgående behållningen per 
den 30 juni 1975 39 184 175 kr., disponibla för reglering av oreglerade 
kapitalmedelsförluster. För budgetåret 1976/77 bör anvisas 1 milj. kr. 
för avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförluster. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 
att till Avskrivning av oreglerade kapitalmedelsförl11ster för bud

getåret 1976/77 anvisa ett anslag av 1 000 000 kr. 

NORSTEDTS TRYCKERI STOCKHOLM 1975 750521 
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Bilaga 22 till budgetpropositionen 1976 Prop. 1975/76: 100 
Bilaga 22 

Statens allmänna fastighetsf ond 

FINANSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid rcgcringssammantriide 

1975-12-29 

Anmälan till statsbudgl'ten för budgetaret 1976/77 såvitt avser stat för sta

tens allmänna fastighetsfond 

Inledning 

Statens allmänna fastighetsfond är en kapitalfond för redovisning av 

civila statliga fastigheter. som inte hänförs till affärsverken. Fonden om

fattar allmänna förvaltningsbyggnader. kriminalvårdsanstalter. fastighe

ter för undervisningsändamål. sjukhusbyggnader m. m. Allmänna fastig

hetsfonden lir uppdelad på sju delfonder. nämligen slottsbyggnadernas. 

kriminalvärdsstyrclsens. beskickningsfastighett:rnas. karolinska sjukhu

sets. akademiska sjukhusets. byggnadsstyrelsens och generaltullstyrelsens 

delfonder. Av dessa förvaltas slottsbyggnadernas. beskickningsfastig
heternas. akademiska ·sjukhusets och byggnadsstyrclsens delfonder av 

byggnadsstyrelsen och de i'vriga av resp. myndighet. I fråga om akademis

ka sjukhusets delfond svarar dock sjukhusets direktion för fastighetsun
derhäll m. m. 

Fastighetsfondcns inkomster. utgifter och kapitalbehfillning redovisas i 

rikshuvudboken. Jnkomst- och utgiftsstat för fonden fastställs ärligen av 

riksdagen. Fonden är konstruerad som en produktiv fond. 

Staten för statens allmänna fastighetsfond är uppdelad på följande titlar. 

nämligen på inkomstsidan A. Ersättning för lokaler som uppläts till stats

myndigheter. B. Hyror och arrenden för lokaler och markområden som 

uppläts till enskilda och C. Diverse inkomster samt på utgiftssidan A. Re

parations- och underhållskostnader m. m., B. Avsättning till värdeminsk

ningskonto och C. Hyres- oth arrendeutgifter m. m. Inkomsterna och ut

gifterna under de angivna titlarna tas upp särskilt för de olika delfonderna. 

Fondens överskott redovisas under särskild titel på statsbudgetens in

komstsida. 
I -Riksdagen 197h. I saml. Nr. I Bilaga~~ 
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Det förslag till stat för allmiinna fastighctsfonden som framläggs i det 

följande hör fogas till rcgcringsprotokllllet i detta ärende som bilaga 22. I. 

Till grund för förslaget ligger statförslag. som vederbörande förvaltnings

myndigheter har lämnat för de olika delfonderna. Riksrevisionsverket har 
yttrat sig över statförslagen. 

Förslaget till stat slutar pä ett belopp av ca I 341 milj. kr .. vilket innebär 

en ökning av omslutningen med ca In milj. kr. Inkomstposten Ersättning 

för lokaler som uppli'lts till statsmymligheter ökar med ca 163 milj. kr. Fon
dens överskott ökar med ca 38 milj. kr. 

Utgifter 

A. Reparations- och underhällskostnadcr m. m. 

Fr. o. m. budgctärct 1973/74 används niigot förändrade definitioner av 

underhåll m. m. vid beräkningen av fostighctsfondcns stat (ifr prnp. 1972: I 

bil. 21 s. 5). Fastigliers1111df!rl1åll omfauar sädan reparatil'n och ersättning 

av förslitna eller på annat sätt skadade byggnads- eller anliiggningsdclar 

som måste göras för att bibehålla fastigheten i dess byggnadstekniska 

skick och funktion. Till 0111hygg11ad och komplettering hänförs ändringar 

av lokalerna föranledda av lokalnyttjarkrav. under förutsättning att åtgär

derna inte eller endast i ringa mån ökar värdet på den anläggning de avser. 

Ombyggnad skall ske inom befintlig byggnads volym, eller. om utökning 

av volymen sker. utan att totalytan ökas. Vidare kan kompletteringar för 

rationalisering av drift och underhåll av fastigheter ingå i ombyggnad och 

komplettering. 
I prop. 1972: I (bil. 21 s. 2) redovisades även principer för medels beräk

ningen för fästighetsundcrhftllct. Enligt dessa principer beräknas, med 

hjälp av statistiska erfarcnhetsdata. genomsnittliga underhållskostnader 

per kvadratmeter för olika lokaltyper. Dessa underhällskostnader läggs till 

grund för beräkning av det aktuella medelshehovet. 

De här berörda principerna för bcriikning av mcdelsbehovet för det nor

mala fastighetsunderhflllet har införts i fråga om byggnadsstyrelsens del

fond och skall successivt införas i fråga om kriminalvårdsstyrelsens, karo

linska sjukhusets och akademiska sjukhusets delfonder. För slottsbyggna

dernas och beskickningsfastigheternas delfonder skall medelsbehovet lik

som tidigare beräknas erfarenhetsmässigt och med utgångspunkt i planera

de arbeten. För generaltullstyrelsens delfond används t.v. en enkel scha

blonmetod. 

Medelsbehovet för ombyggnads- och kompletteringsarbeten bör beräk

nas på grundval av kostnadsberäkningar av planerade åtgärder. 

Enligt bestämmelser för förvaltningen av statens allmänna fastighets

fond som regeringen har meddelat skall förvaltningsmyndigheterna samrå

da med byggnadsstyrelsen om principerna för medelsberäkningen under 

de olika delfonderna. 
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Under särskilda delposter. benämnda Fastight!lsdrift, beräknas inom 

slottshyggnadernas. beskickningsfastigheternas och byggnadsstyrelsens 
delfonder medel för fastighetstjänst - inkl. yttre renhållning - samt 

bränsle. lyse och vatten inom ue fastigheter där byggnadsstyrelsen svarar 

for fastighetsdriften. Delposterna är förslagsvis betecknade. 

De förvaltningskostnader som är hänförliga till de av byggnadsstyrelsen 

förvaltade delfonderna belastar förevarande utgiftspost i staten för statens 

allmiinna fastighetsfond. Dessa förvaltningskostnader fördelas mellan 

slottsbyggnadernas delfond. beskickningsfastigheternas delfond och bygg

nadsstyrelsens delfond och förs upp i staten under särskilda delposter av 

förslagskaraktär. benämnda Fön·altningskostnader. Kostnaderna beräk
nas till 43.6 milj. kr för nästa budgetår och fördelas med 1.4 milj. kr på 

slottsbyggnadernas delfond. 3 milj. kr. på beskickningsfastigheternas del

fond och 39.2 milj. kr. på byggnadsstyrelsens delfond. 

A I. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Slottsbyggnadernas del

fond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

a) Fastighctsdrift 
b) Fastighctsunderhall 

8 962 837 

9700000 

9800000 

CJ Ombyggnad och komplettering 
d) Förvaltningskostnader 

Byxg11c1dsstyrl'lse11 

1975/76 

1300000 
6300000 

600000 
1500000 

9700000 

Beräknad ändring 1976/77 

Byggnads- Före-
styrelsen dragandcn 

+ 200000 + 200000 
+ 800000 
+ 100000 

- 100000 

+1100000 + 100000 

b) Styrelsen beräknar 4.2 milj. kr. för löpande underhåll och 2,9 milj. kr. 

for vissa särskilda större arbeten. I det senare beloppet ingår bl. a. ca 

450000 kr. för restaurering av kulturhistoriskt värdefulla rumsinredningar 

m. m. på Drottningholms och Strömsholms slott. I 570000 kr. avser fasad

och takrcnoveringar på Stockholms, Ulriksdals och Kalmar slott samt på 

Nyköpingshus. 

Föredraganden 

Med beaktande av behållningen under posten beräknar jag oförändrat 

belopp för fastighetsunderhåll och ombyggnadsarbeten nästa budgetår. 

Omfattningen och det slutliga urvalet av de arbeten som avser annat än lö-
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pande underhäll bör bestiimmas av regeringen i annat sammanhang. 
Med hänvisning till sammanställningen förordar jag all till reparations

oeh underhf11lskostnader m. m. unuer slottsbyggnadcrnas delfond beräk

nas 9.8 milj. kr. för niista hudget~ir. 

A 2. Reparations- och undcrhallskostnadcr m. m.: Kriminalvärdsstyrelsens 

delfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

a) Fastighetsunderhtdl 

12675811 

16466000 

19819000 

hl Ombyggnad och komplettering 

K ri1ni11l1/1·tlrdsstyrl'lse11 

1975/76 

7071000 
9395000 

16466000 

Beräknad ändring 1976/77 

Kriminalvårds- Före-
styrelsen dragandt:n 

+ 1588000 
+30870000 

+32458000 

+1588000 
+1765000 

+3353000 

a) Behovet av medel för fastighetsunderhåll beräknas enligt tillämpade 

regler Li 11 8 659 000 kr. 

b) För ombyggnad och kompleltering beräknas sammanlagt 40 265 000 

kr. Härav beräknas 10 020 000 kr. för stark- och svagströmsanläggningar 

samt 7 255 000 kr. för anläggningar för värme. vatten, avlopp och ventila

tion. För modernisering av personalbostäder beräknas 500 000 kr. och för 

brandskyddsåtgärder I milj. kr. Slutligen beräknar styrelsen 21 340 000 kr. 

för ombyggnadsarbeten vid kriminalvårdsanstalter. 

Fhredraganden 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till rcparations

och underhållskostnader m. m. under kriminalvårdsstyrelsens delfond be

räknas 19 819 000 kr. för nästa budgetår. 

A 3. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Beskickningsfastig

heternas delfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

9357000 

11195000 

14665000 
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a) Fastigh..:tsdrift 
O) Fastighetsunderhäll 
c:) Ombyggnad och kompkttcring 
d) Förvaltningskostnader 

Byggnadsstyfl!lscn 

1975/76 

4 785000 
3 7fi0000 

700000 
I 950000 

11195000 

Beriiknad Lindring 1976/77 

Byggnads
styrclsen 

+ 680000 
+ 550000 
+1500000 
+1142000 

+3872000 

Före
draganden 

+ 680000 
+ 440000 
+1300000 
+I 050000 

+3470000 

b) Den begärda ökningen med 550000 kr. motiveras av bl. a. höjning av 

underhållskostnadsindex med 12 r;-~ rn..:h viss utökning av lokalbeståndet. 

c) För mer omfattande ombyggnadsarbeten beräknar styrelsen mcdels

behovet till 2.2 milj. kr., varav 1,6 milj. kr. för särskilda säkerhetsätgärder 

i kanslier och bostäder. 

Fiircilra{;anden 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till reparations

och underhållsarbeten m. m. under beskickningsfastigheternas delfond be

räknas 14 665 000 kr. för nästa budgetår. 

A 4. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Karolinska sjukhusets 

delfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

a) Fastighetsunderhå.11 

8 339040 

8 900000 

11800000 

b) Ombyggnad och komplettering 

1975/76 

6660000 
2 240000 

8900000 

Direktionen för karolinska sjukhuset 

Beräknad ändring 1976/77 

Direktionen Före-
för karolinska draganden 
sjukhuset 

+6670000 
+2635000 

+9305000 

+3340000 
- 440000 

+2900000 

a) Behovet av medel för löpande underhåll beräknas enligt tillämpade 

regler till 7 674000 kr. för sjukhusets fastighetsbestånd inkl. underhåll av 

bostads- och arbetspaviljonger som inte är invärderade på fastighetsfon

den. Enligt direktionen ger dessa regler ett alltför lågt belopp för att möjlig

göra en underhållsstandard som är förenlig med den verksamhet som be-



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 22 Statens allmänna fastighetsfond 6 

drivs vid sjukhuset. Direktionen beräknar det sammanlagda medelsbeho

vct till 20.n milj. kr. för tvåårsperioden 1976/77 och 1977/78. För kostnader 

av oncrakaraktär beräknas 130 000 kr. 

bl För ombyggnad och komplettering beräknas sammanlagt 4 875 000 

kr. 

Fiiri•draganden 

Jag vill inledningsvis erinra om att 3 milj. kr. har anvisats på tilläggsbud

get I till statsbudgeten för budgetåret 1975/76 (prop. 1975/76: 25 bil. 12. 

FiU 1975/76: 14. rskr 1975/76: 93) för yttre underhåll på byggnader som 

sttir under direktionens förvaltning. 

För att möjliggöra en snabb upprustning och återhämtning av ett bit vis 

eftersatt inre underhåll av sjukhusets fastigheter bör för nästa budgetår 

medel tillfälligt beräknas för fastighetsunderhåll utöver vad som följer av 

den av direktionen tillämpade metoden för beräkning av underhållsmedel. 

Jag förordar att sammanlagt 10 milj. kr. ställs till förfogande för sådana ar

beten nästa budgetår. 

Det är angeläget att planeringen av dessa underhållsarbeten samordnas 

med planeringen av de byggnads- och upprustningsarbeten som bestrids 

av medel från investeringsanslag under femte huvudtiteln. Jag vill vidare 

framhttlla att medel som beräknas för fastighctsunderhåll ej får användas 

för ombyggnads- och kompletteringsarbeten. Jag avser att i annat sam

manhang föreslå regeringen att i särskilda budgetdirektiv ålägga direktio

nerna för akademiska och karolinska sjukhusen att inför budgetåret 

1977/78 utarbeta si'tl-Jana underhållsmodeller m. m. för beräkningen av be

hovet av underhållsmedel som tidigare har förordats av statsmakterna 

(prop. 1972: I bil. 21. FiU 1972: 8. rskr 1972: 5)). 
Jag har inte beriiknat medel för särskilda upprustningsåtgärder inom bo

stadsbesttrndet utöver löpande underhäll. 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att till reparations

lH.:h underhftllskostnader m. m. under karolinska sjukhusets delfond beräk

nas 11.8 milj. kr. för nästa budgetår. 

A S. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Akademiska sjukhuset'> 

delfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

Bygg nadss tyrt'lsen 

4156316 

5 174000 

5 994000 

Behovet av medel för fastighets underhåll beräknas enligt tillämpade reg

ler till 5 994000 kr. 
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1-·vr1'draga lllll' 11 

I enlighet med byggnadsstyrelsens förslag förordar jag att till repara

tions- och underhttllskostnader m. m. under akademiska sjukhus.:ts del

fond beriiknas 5 994 000 kr. för niisla hudgct{1r. 

A 6. Reparations- och undcrhitllskostnader m. m.: Byggnadsst~Telscns del

fond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 förslag 

a) Fastighetsdrift 
b) Fastighctsunderhåll 

189707986 

217 500 000 

252 154000 

t:l Ombyggnad och komplettering 
d) Förvaltningskostnader 

B.\·gg11ads.1·t_\0 relse11 

1975/76 

68000000 
6.~ 000000 
55000000 
31500000 

217500000 

Bcriiknau iindring 1976/77 

Hyggnatb
styrelscn 

+47000000 
+ 5000000 
+15000000 
+ 7654000 

+74654000 

före
draganden 

+47 0()0000 
+ 5000000 
-~5000000 

+ 7654000 

+34654000 

a) Den av styrelsen förvaltade lokalytan inom byggnadsstyrdsens dd

fond uppgick hudgetflret 1974/75 till 3 895 000 m 2 och beriiknas uppgf1 till 

4400000 m2 budgettiret 1975/76 och 4650000"m 2 budgettlret 1976/77. Sty

relsen har i successivt ökad omfattning övertagit ansvaret för fastighcts

driften inom dessa lokaler. Andelen ber~iknas de nfönnda hudgetftren upp

gå till resp. 42 ':·;.. 63 '.'i och 64 ':·f. De genomsnittliga driftkostnaderna -

exkl. städkostnader - uppgick budgeH1rct 1974/75 till 30: 20 kr./m 2
. I den

na kostnad ingär även kostnader för södana smärre underhb.llsarbeten som 

med fördel utförs av den organisation som svarar för daglig drift och sköt

sel av fastigheterna. Byggnadsstyrclscn föreslflr mot bakgrund av vad som 

nu har redovisats och med beaktande av ökade energikostnader att 115 

milj. kr. beräknas för fastighetsdrift under nästa budgetår i del fastighets

bcstånd där styrelsen ombesörjer driften. Detta belopp täcks av hyror som 

erläggs av myndigheterna. 

b) De genomsnittliga underhållskostnaderna för budgetåren 

1969/70-1974/75 med den gränsdragning som nämnts i det föregående 

uppgick inom det av styrelsen förvaltade fastighetsbestb.ndet till 14: 02 

kr./m 2
• Styrelsen föreslår att 68 milj. kr. beräknas för fastighetsunderhåll 

nästa budgetår. 

c) Styrelsen föreslår att 70 milj. kr. anvisas för ombyggnads- och kom

pletteringsarbeten under budgetåret 1976/77. 
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Som jag har redovisat tidigare denna dag vid min anmälan av investe

ringsanslaget Bygg:iadsarheten för statlig förvaltning har medel för större 

ornbyggnadsarbo:ten beriiknats under investeringsanslagen Byggnadsarbe

ten för statlig förvaltning. Byggnadsarbcten inom utbildningsdeparte

rnentets vcrksamhetsomri'lde samt Hyggnadsarbeten vid jordbrukets hög

skolor m. m. Med hiinsyn hiirtill hör i staten för nästa budgeti'lr under Jel

posten till ombyggnad l)Ch komplo:ttering tas upp endast ett belopp av 30 

milj. kr. 

Med hiinvisning till sammanställningen förordar jag att till reparations

och underhi'lllskostnader m. m. under byggnadsstyrelsens delfond beräk

nas 252 154 000 kr. för niista budgetår. 

A 7. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Generaltullstyrelscns 

delfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

Ge ncra / 111//s tyrelsen 

382 762 

344000 

395 000 

Behovet av medel till fastighetsunderhåll beräknas enligt gällande regler 

till 305 000 kr. För fastighetsskatter beräknar styrelsen därutöver 20 000 kr. 

För vissa arbeten utöver löpande underhåll föreslår styrelsen 70000 kr. 

Fiirl'<lraga ndc 11 

Jag förordar att till reparations·- och underh{tllskostnader m. m. under 

generaltullstyrelsens delfond beräknas 395 000 kr. för n~ista budgetår. 

B. Avsättning till värdeminskningskonto 

De tillgångar som är bokförda på statens allmänna fastighetsfond skrivs 

<lV enligt vissa allmiinna grunder. Avskrivningstiden är 60 år i normalfall 

och 40 år i fråga om byggnader för vilka ett extraordinärt avskrivningsbe

hov anses föreligga (bl. a. kriminalvårdsanstalter. sjukhus. forskningsinsti

rutioner och skolor). Grundavskrivning sker i det förra fallet med 25 % och 

i det senare med SO <;.;... Avskrivningen skall i bäda fallen fullföljas genom 

en årlig avsättning till värdeminskningskonto. beräknad till 1.25 %. För 

grundavskrivningen anvisas anslag på statsbudgetens driftbudget under 

huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinvesteringar. Medel till den årliga 

(lvsättningen till värdeminskningskonto förs upp på fastighetsfondens stat. 

Den årliga avsättningen påbörjas först under andra budgetåret efter det då 

byggnaden har färdigställts. 

I enlighet med angivna grunder har riksrevisionsverket vid den slutliga 
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beriikningen av ärsavskrivningen för budgetåret 1975/76 tagit upp denna 

till 66 029 392 kr. 

Vid beriikningen av det belopp, som skall tas upp för avsättning till vär

deminskningskonto pil allmänna fastighetsfondens stat för nästa budgetår. 

bör till de fastställda ärsavskrivningarna för innevarande budgetår läggas 

beloppet av den årliga avskrivningen på färdiga byggnader som har till

kommit under budgetåret 1974/75. I övrigt bör vid beräkningen hänsyn tas 

till de avskrivningsbelopp som faller bort på grund av slutförda årsavskriv

ningar. Riksrevisionsverket har beräknat avsättningsbeloppet för budget

året I 976/77 till 76 645 000 kr. I beloppet ingår, inom byggnadsstyrelscns 

delfond, JO milj. kr. utgörande beräknade rundradioavgiftsmedel för av

skrivningar av investeringar i radio- och tclevisionshus. Motsvarande be

lopp har tagits upp som inkomst under posten Diverse inkomster. Fördel

ningen av det sammanlagda avskrivningsbeloppet på de olika delfonderna 

framgår av bilagan. Jag har inget att erinra mot de sålunda beräknade be

loppen. 

C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. 

C 2. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Kriminalvårdsstyrelsens delfond 

I 974/75 Utgift 

1975/76 Anvisats 

I 976/77 Förslag 

510380 

800000 

800000 

I enlighet med förslag av kriminalvärdsstyrelsen förordar jag att till hy

res- och arrendeutgifter m. m. under kriminalvårdsstyrelscns delfond be

räknas 800 000 kr. för nästa budgetår. 

C 3. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Beskickningsfastigheternas delfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

Bygg11adsstyrelsen 

23 240931 

27 200000 

30750000 

Posten bör föras upp med 30 900 000 kr. Styrelsen har därvid beräknat 

2.5 milj. kr. för nya förhyrningar, inkl. inredning samt inköp av bostadsrät

ter. 

F1'irnlraga t[(klf 

Jag räknar med att helårskostnaderna för nya förhyrningar och inköp av 

bostadsrätter skall vara oförändrade jämfört med innevarande budget:'.lr. 

Jag förordar att till hyres- och arrendeutgifter m. m. under beskicknings

fastighetcrnas delfond beräknas 30 750 000 kr. 
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C 4. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Karolinska sjukhusets delfond 

1974/75 utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 f;"örslag 

I 877 539 

2 300000 

2000000 

I enlighd med förslag av direktionen för karolinska sjukhuset fön1rdar 

jag att till hyres- och a1Tendeutgifter m. m. under karolinska sjukhusets 

delfond beräknas 2 milj. kr. för nästa budgetår. 

C 5. Hyres- och arrendeutgifter m. m.: Akademiska sjukhusets delfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

I 000 

I 000 

I enlighet med byggnadsstyrelscns förslag förordar jag att till hyres- rn:h 

arrendeutgifter rn. m. under akademiska sjukhusets delfond beräknas ett 

formellt belopp av I 000 kr. för n~ista budgetar. 

C 6. Hyres- och arrendeutgifter 111. m.: Byggnadsstyrelsens delfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

Bygg 1111dss1yre/se11 

336 707 555 

285 000 000 

360000 000 

Den av hyggnadsstyrelsen förhyrda lokalytan uppgick vid ingången av 

innevarande budgetftr till ca I 650000 m2
• vilken vid utgången av nästa 

budgetår beräknas ha minskat till ca l 580000 m 2
• Ersättnings- och nyan

skaffning av inhyrda lokaler pågår kontinuerligt. Ersättningsanskaffningen 

beräknas årligen uppgä till ca I 0 r;;. av det inhyrda lokalbeståndet. 

Erforderligt belopp för budgetåret 1976/77 har beräknats till 360 milj. kr. 

Häri ingår de uppskattade utgifterna för ändringsarbeten i de förhyrda lo

kalerna. 

Fört'draganden 

I enlighet med byggnadsstyrclsens förslag förordar jag att till hyres- och 

arrendeutgifter m. m. under byggnadsstyrelsens delfond beräknas 360 milj. 

kr. för nästa budgetår. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 22 Statens allmänna fastighetsfond 11 

C 7. H)Tes- och arrendeutgifter m. m.: Gem:raltullst)Tdscns delfond 

1974/75 Utgift 

1975/76 Anvisat 

1976/77 Förslag 

Cic ll<'rll It 11/ls 1yrc/sc 11 

11227897 

11 500000 

11 540 000 

Posten bör tas upp med 11 540 000 kr. Föriindringen hänför sig till ökning 

av hyrorna för befintliga lokaler ( + 317 000 kr.) och hyror för tillkommande 

lokaler ( +332000 kr.) samt frånträdande av lokaler (-609000 kr.). 

Fiirt'tlr11ga11tle 11 

I enlighet med generaltullstyrelsens förslag förordar jag att till hyres

m:h arrendeutgifter m. m. under generaltullstyrelsens delfond beräknas 

I I 540 000 kr. för nLista budgeti1r. 

Inkomster 

A. Ersättning för lokaler som upplåts till statsmyndighetcr 

Lokalhyror bestrids frf1n statsmyndigheternas myndighetsanslag eller i 

fön:kommandc fall frf1n sakanslag. Hyran skall efter särskild debiterings

uppgift fr;'111 fostighetsfondförvaltande myndighet tillgodoföras denna in

lwmslpost under de skilda delfonderna av statens allmänna fastighetsfond. 

1-'ör flertalet av de fastigheter som redovisas under slotts byggnadernas del

fond tiieker hyresintäkterna inte kostnaderna. Ett särskilt ersättningsan

slag måste därför anvisas pt1 statsbudgetens driftbudget för att balans skall 

erhttllas i staten. Jag har tidigare denna dag vid min anmlilan av sjunde hu

vudtiteln beräknat detta tillskott till 7 589000 kr. för nästa budgetår. 

Principer för beräkning av hyror för statliga fastigheter har tidigare redo

visats för riksdagen (prop. 1970: I bil. 2 punkt 5. SU 1970: 15. rskr 

1970: 15). Syftet med beräkningsprinciperna är att hyrorna skall återspegla 

de verkliga kostnaderna och anpassas till marknadsmässiga förhållanden. 

För vissa fastigheter där byggnadsstyrelsen svarar för fastighetsdriften 

inkluderas driftkostnaderna i lokalhyrorna. 

Enligt nu föreliggande beräkningar kommer ersättningar för lokaler som 

upplåts till statsmyndigheter för nästa budgetår att uppgå till sammanlagt 

I 277 307 000 kr. Jag förordar att posten Ersättning för lokaler som upplåts 

till statsmyndigheter för budgetåret 1976/77 förs upp med detta belopp och 

med den fördelning på olika delfonder som framgår av bilagan. 
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B. Hyror och arrenden för lokaler och markområden som upplåts 
till enskilda 

Förvaltningsmyndigheterna har för budget{tret 1976/77 beräknat denna 

inkomstplist efter samma grunder som för innevarande budgeti\r. Jag god

tar myndigheternas beriikningar m:h förordar att posten för nästa budgcti\r 

förs upp med 49 294 000 kr. med den fördelning pil olika delfonder som 

framgftr av bilagan. 

C. Diverse inkomster 

Under denna inkomstpost godtar jag förvaltningsmyndigheternas förslag 

och förordar att posten förs upp med sammanlagt 14009000 kr. för nästa 

budget{tr med den fördelning pt1 olika delfonder som framgi\r av bilagan. 

lfäri ingär under byggnadsstyrclsens delfond 10 milj. kr. utgörande beräk· 

nade rundradioavgiftsrnedcl för avskrivningar av investeringar i radio- och 

telcvisil)nshus. 

Överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget 

för samtliga delfonder utom slottsbyggnadernas delfond tas överskottet 

upp med belopp som motsvarar skillnaden mellan de beräknade inkoms

terna och utgifterna. Med tanke p::I arten av de fastigheter som redovisas 

pi) slottsbyggnadernas delfond uppstiills inte nilgot fön-iintningskrav på 

denna delfond. Som överskott tas där upp endast ett formellt belopp av 

I 000 kr. 

Med de av mig förordade beloppen under de olika inkomst- och utgifts

poster för vilka jag nu har redogjort skulle i staten för statens allmänna fas

tighetsfond för nästa budgetår uppkomma ett överskott om 544 247 000 kr. 

Det innebär en ökning med 38061 000 kr. i förhållande till den för inneva
rande budgetftr fastställda staten. Överskottet pi\ statens allmänna fastig

hetsfond redovisas i statsbudgeten bland driftbudgetens inkomster under 

rubriken Inkomster av statens kapitalfonder <B 111). 

Överskottets fördelning på de olika delfonderna framgår av bilagan. 

Hemställan 

Med hlinvisning till vad jag har anfört i det föregående hemställer jag att 

regeringen föreslttr riksdagen 

alt godkänna förslaget till stat fiir statens allmiinna fastighetsfond 

för budget1tret 1976/77 (bilaga 22.ll. 



Prop. 1975/76: 100 Bilaga 22 Statens allmänna fastighctsfond 13 

Bilaga :!:! . I 

FÖRSLAG TILL 
STAT FÖR STATENS ALLMÄNNA FASTIGHETSFOND 
FÖR BUDGET ÅRET 1976/77 

Inkomster 

A. t:rsiittllill~för lok,1/a s11111 uppläts till stat.\·111.rndi[.{hl'tcr 
I. Slottsbyggnadcrnas dtlfond 
'.!. Kriminalvårdsstvrclsens delfond 
3. Beskickningsfosiighetcrnas delfond 
4. Karolinska sjukhuseh delfond 
5. Akademiska· sjukhusets delfond 
6. Byggna<lsstyrels.::ns delfond 
7. Gencraltullstyrelscns delfond 

8000000 
:!9000000 
54930000 
49500000 
23 813000 

I 100000000 
l:!OMOOO 1277 307000 

B. Hyror och arrc11d<'t1fih lokaler och markområden som 11pp/1)1s ti!l mski/da 
I. Slottsbyggnadernas delfond I 700 000 
2. Kriminalvårdsstyrebcns delfond 2 099 000 
3. Beskickningsfastighetcrnas delfond 800 000 
4. Karolinska sjukhusets delfond 4 500 000 
fi. Byggnadsstyrelscns Jc!foml 4000000ll 
7. Generaltullstyrelscns delfond 195000 49294000 

C. Dfrt>rse i11ko111st<'r 
I. Slottsbyggna<lernas ddfonJ 
., Kriminalvardsstyrclsen~ delfond 
3. Beskickningsfastighcternas delfond 
4. Karolinska sjukhusets <lelfon<l 
5. Akademiska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrelscns delfond 
7. Gcncrnltullsryrclsens delfond 

Utgifter 

A. Reparations- och 1111derlull!skost11<1d<'r m.111. 

I. Sloltsbyggnadernas dclfond . .fi·;rs/ag.o·is 
2. Kriminalv:'.lrdsstyrclsens delfond 
3. Beskickningsfastighetcrnas delfond./iirs/ags1·i.1· 
4. Karolinska sjukhusets delfond 
5. Akademiska sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrclsens delfond.Firslagsvis 
7. Ge::neralrullstyrelsens delfond 

B. A 1·sätmir1g till l'iirde111i11sk11i11g.1"ku1110 
2. Kriminalvå.r<lsstyrelscns dclfond,Jorslagn·is 
3. Beskickningsfastighcternas <lelfond,fijrs/al(~Tis 
4. Karolinska sjukhusets delfond . .fi5rslag.1Tis 
5. Akademiska sjukhusets delfond .jilrslagsvis 
6. Byggnadsstyrelscns delfond,}i"irslagsris 
7. Generaltullstyrelsens delfond. j(Jrsl11g.1Ti.1 

101 ()()0 
1000 
l 000 
I 000 

1904000 
IZOOO 000 

I 000 

Summa kr. 

9800000 
19819000 
146&5000 
11 800000 
5994000 

~52 154000 
395000 

3925 000 
1:mooo 
:"11391100 
6592000 

61641000 
75000 

14009000 

1340610000 

314627000 

76645000 
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C. Hyr<'s- t>ch 11rrt•11cle11tgificr 111. 111. 

, Kriminalvardsstyrelsens delfönd .j(irs/ag.1Tis 
3. Beskiåningsfastigheternas delfond.ji"irslags1·is 
4. Karolinska sjukhusets delfond ,J(irs/ag.l'l"is · 
5. Akademiska sjukhusets delfond. fiirs/11g.11·is 
6. Byggnadsstyrclsens delfond.Ji'ir.;/ag.1·1·i.1 
7. Genaaltullstyrels•·ns delfond.,Firslags1·is 

Ö1·C'rskt>tl 111/ til(ti.iras statsh11dgc·te11s drifih11clgc'l 

I. S\o\\s~yggnad.:rnas dcll"lmd 
, Kriminalvardsstyrelscns tklfond 
3. lkskickningsfastighel.:rnas delfond 
4. Karnlinska sjukhus.:ts delfond 
5. Akademiska· sjukhusets delfond 
6. Byggnadsstyrelsens d.::Jfond 
7. Cicneraltullstyrclsens delfond 

800000 
30 750000 
2 000000 

I 000 
360000000 

I I 540000 

I 000 
6556000 
9043000 

37 062 000 
13 130000 

478205 000 
250000 

Summa kr. 

405091000 

544 247000 

1340610000 

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1975 







Bilaga 23 till budgetpropositionen 1976 Prop. 1975/76:100 
Bilaga 23 

Försvarets f astighetsf 011d 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsrådet Ho! mqvist 

Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammanträde 
1975-12-29 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976177 såvitt avser stat för för
svarets fastighetsfond 

Översikt al' fastighetsfondens ställning m. m. 

Försvarets fastighetsfond är en kapitalfond för redovisning av byggnader. 
anläggningar och mark som disponeras för militära ändamål. fonden om
fattar övnings- och skjutfält, kasern- och befästningsanläggningar, Oygfält, 
förråd m. m. Försvarets fastighetsfond är uppdelad på tre delfonder, näm
!iger; b·0 !":istningars delfond. kasernbyggnaders delfond och försvarets forsk
ningsanstalts delfond. 

Försvarets fastighetsfonds inkomster och utgifter liksom dess kapitalbe
hållning redovisas i rikshuvudboken. Inkomst- och utgiftsstat för fonden 
fastställs årligen av riksdagen. Fonden är konstruerad som en produktiv 
fond. Fondens överskott redovisas under särskild titel på statshudgetens 
inkomstsida. Inkomsterna erhålls dels genom hyresinkomster för lokalupp
låtelse till myndigheter och enskilda m. n. inkomster, dels genom anslag 
till istånclsiiltning av befästningar och kaserner. 

Av riksrevisionsverkets utdrag ur rikshuvudboken för budgetåret 1974/75 
framgår all fondens stiillning den 30 juni 1975 var följande !milj. kr.). 

lilti:ä11i:11r 
I :as! l')!L'ndo m 
1:ordringar lins andra 

f<>ntkr 
Övriga rordrinpr 

511111111:1 tillgangar 

-- - ··- --· -

lll'fiistning-
ars <kl-
timd 

3 .'i62.6 

4,_, 

3 566.9 

Niksdage11 1975 !7fi. I samt. Nr /00. Bilaga 13 

- -·- - --
Kasern-
hygg11ad1..'r..; 
dl'lfund 

- -- -

2 954.1 

1.2 
166.R 

3 122.1 

- -- -- - - --
hirwan:ts Su11J111a 
forsknings-
anstalts 
ddf<>nd 

94.8 6 61 1.5 

0,8 6.3 
166,8 

95,6 6 784.6 
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Skulder 
,\ v<;k riv ningsk onto n 
Div~rSL' 111cdd 

S11n1111a skulder 

Kapitalheltåll11i11g 

lkfosl ning- Kasern- l'cirwards Summ:i 

3 35 l/l 
4.3 

3 355,3 

211,li 

hyg!!n:1dL·r(,, fllrskning-s-
cklfund anst:dts 

l 7 \ 2.2 
1.2 

I 713.4 

I 408,7 

S9.& 
0.8 

60.6 

35,fJ 

5 \ 23.0 
6.3 

5 129,3 

l 655,3 

I förhållande till fondens ställning den I juli 1974 innebär de redovisade 
beloppen en ökning av värdet av den fasta egendomen lbrutto) med 266.4 
milj. kr. Nettoökningen av fondens kapital under budgetåret 1974175 uppgår 

till 44J milj. kr. 
Utfallet av staten för fastighetsfonden för budgetåret 1974175 framgår 

av en sammanstiillning som finns intagen i riksrevisionsverkets budgetre
dovisning. Enligt denna har fondens överskott uppgått till 144.7 milj. kr. 

Den för budgetåret 1975176 faslstiillda staten för fastighetsfonden ba
lanserar på ett belopp av 478,8 milj. kr. Inkomsterna beräknas till detta 
belopp medan utgifterna och överskottet hcr~iknas till .148.4 resp. 1.\0.4 

milj. kr. 
Fortifikationsförvaltningen och byggnadsslyrelsen har avgett förslag till 

stal för försvarets fastighetsfond for budgetåret 1976177. Riksrevisionsverkct 

har y!lrat sig över förslagen. 

Förslag till stat för försnrets fastighetsfond för budgetåret 

1976/77 

Staten för försvarets fastighetsfond skall enligt beslut av 1948 års riksdag 

ta upp i()ljande titlar. nämligen p~I i11/.:.0111stsida11 :\. F.rs~ittning for till stats
myndigheter upplåtna lokaler. B. Hyror och arrenden för till enskilda upp

låtna lokaler och markområden. C. Inkomster av övnings- och skjutfält 
och D. Diverse inkomster samt på 111gi/issida11 A. Reparations- och un
derhållskostnader m. m .. B. Avsättning till värdeminskningskonto och 

C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och 

arrenderade markområden samt Över.skott all 1il//nras sw1sb111/.~etens driti

bu</.<;{et. Inkomsterna resp. utgifterna under de angivna titlarna skall tas upp 
siirskilt för de olika delfonderna. 

Det förslag till stat för försvarets fastighetsfond som läggs fram i det 

följande torde få fogas till regeringsprotokollet i detta iirende som bilaga 

l3.l. 
Förslaget slutar på ett belopp av 553 486 000 kr.. vilket innebär en ökning 

av omslutningen med 74 701 000 kr. Reparations- och underhållskostna-
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derna förutses öka med 59 730 000 kr. Avsättningen till värdeminsknings

kontot förutses öka med 4 16 7 000 kr. och hyres- och arrendeutgifterna med 

2 812 000 kr. Överskottet beräknas öka med 7 992 000 kr. I fråga om in

komster utom de under posten Ersiittning för till statsmyndigheter upplåtna 

lokaler förutses en ökning med I 175 000 kr. Posten till ersättning för till 

statsmyndigheter upplåtna lokaler förutses öka med 73 526 000 kr. 

Vid beräkning av de olika posterna tar jag först upp fondens utgifter 

till behandling. 

Utgifter 

A. Reparations- och underhållskostnader m. m. 

För objekt som redovisas på befästningars d('/fbnd utom flygfält, för vilka 

särskilda regler gäller, skall underhållskostnaderna enligt prop. 1948: 157 be

räknas i förhållande till anläggningsvärdet. Därvid skall en underhållskvot 

på anläggningsvärdet den I juli 1946 tillämpas. Enligt riksdagens beslut 

(SU 1951 :6 l ,rskr 1951: 110) i anledning av prop. 1951 :88 är underhållskvoten 

0,6 l!ii vid 1946 års prisnivå. Denna procentsats räknas för varje år om till 

gällande prisnivå med hjälp av byggnadsstyrelsens underhållskostnadsindex. 

Underhållskvoten för år 1975 är 3,61 % . För iståndsättning av befästningar 

m. m .. för underhåll av jordbruks- och skogsfastigheter. för skatter och för 

underhåll av enskilda vägar anvisas dessutom särskilda medel. 

I enlighet med vad som anfördes i prop. 1960: I (bil. 22) skall underhålls

kostnaderna för llygfälten beräknas i relation till anliiggningsviirdet. För 

flygfälten med rullbanor och andra anordningar som är omedelbart avsedda 

för flygverksamheten skall därvid tillämpas en underhållskvot av 1,2 '!cl 

av anläggningsvärdet den I juli 1946. Underhållskvoten räknas om till gäl

lande prisnivå med hjälp av fortilikationsförvaltningens llygfåltsindex. Un

derhållskvoten för år 1975 lir 5.45 %. För iståndsättning av flygfält anvisas 

dessutom särskilda medel. 

För byggnader m. m. som redovisas på kasernbyggnaders de/f(md och /iir

s1•arers/brskningsanstalrs de//bnd beräknas medelsbehovet för reparation och 

underhåll. med vissa i det följande angivna undantag, i enlighet med de 

principer som angetts i prop. J 945: 180 och prop. 1970: l (bil. 22). I över

ensstämmelse härmed beräknas medelsbehovet för reparation och underhåll 

till viss procent av den faktiska byggnadskostnaden för varje särskild fas

tighet. omräknad till 1935 års prisnivå. Byggnadsbeståndet delas därvid upp 

i tre grupper. Den första gruppen - äldre byggnader - omfattar byggnader 

som har färdigställts före den I juli J 938. Dessa byggnader redovisas i fas

tighetsfonden på grundval av särskild värdering. Den andra och den tredje 

gruppen - nyare byggnader - omfattar byggnader som har färdigställts efter 

nämnda datum och som har varit i bruk längre resp. kortaretid än nio år. Nyare 

byggnader redovisas i fastighetsfonden med sitt anskaffningsvärde. Under

hållsmeclel beräknas första gången för andra budgetåret efter det budgetår un-

I* Riksda~en 1975176. I sam/. ;\r /OIJ. Bilaga :!3 
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der vilket byggnaden har färdigställts. För byggnader som tillhör den första 

gruppen skall enligt beslut av 196 lårs riksdag(jfr prop. 1961 :59 s. 17) tillämpas 

en grundunderhållskvot av 1,2 % vid 1935 års underhållskostnadsnivå. Un

derhållskvoten vid denna prisnivå utgör i andra och tredje grupperna 0,8 resp. 

0.4 <!t). Omräknade till 1975 års prisnivå med hjälp av byggnadsstyrelsens un

derhållskostnadsindex (basår 1963), som per den I april 1975 har fastställts till 

227, är underhållskvoterna i första gruppen 11 J ')(, samt i andra och tredje 

grupperna 7 ,8 resp. 3.9 qo. Utöver de procentuellt beräknade underhållsmed

len anvisas särskilda medel förarbeten av störreomfattning(iståndsättningsar

beten) samt för skatter och för underhåll av enskilda vägar. 

Från den procentuella beräkningsmetoden undantas övnings- och skjut

fälten i enlighet med vad som anfördes i prop. 1948: 157. Underhållsmedel 

för dessa skall fastställas efter uppskattning för varje siirskilt budgetår och 

medel för ändamålet anvisas på särskild delpost. 

Vid beriikningen av de procentberäknade underhållskostnaderna för nästa 

budgetår har myndigheterna utgått från de byggnadsvärden som fanns re

dovisade på delfonderna den 30 juni 1975. 

AI. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Befåstriin~ars delfond 

1974175 

1975/76 

1976/77 

Utgift 

Anvisat 

Förslag 

85 787 304 

91695000 

107 290 000 

a) l.öpandL' rl'paration OL'h u mkrlliill 
av hcfastni11g~1r m. 111. 

b) lstirndsä1lni~µ av befästningar 
111.111. 

c) l'nderh:ill av jordbruks- och 
skogsfastigheter 111. rn. 

d) Skaller 
c) Undcrhall av L'nskild:1 väµar 
f) Umkrhiill av tlvgfält m. 111. 

µ) lstandsättning :1~ flygfält 

Fortifikation.~förva/111inge11 

1975/76 

60 705 000 

I 0 320 000 

300 000 
100 000 

I 480 000 
17 290 000 

I 500 000 

91 695 000 

lkr;iknad ändring I 976/77 

f'ortifika- l·örl'dra-
tionsförvalt- gandl'll 
ningl'n 

+ 6 355 000 + 6 24 7 000 

+ 6 830 1)01) + 6 830 000 

+ 65 000 
+ 2030000 + 2(118(1(1() 
+ 500 000 + )Il()()()() 

+15780000 +15595000 

al Mcdelsbehovet för löpande reparation och underhåll av befästningar 

m. m. beräknas enligt följande. Det per den 30 juni 1975 bokförda bygg

nadsvärdet (utom för flygfält) var 2 806 313 873 kr. Från detta byggnadsviirde 

skall dras utbetalningar för ännu inte-färdigställda anläggningar, 11 550 000 
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kr. Omräknad till 1946 års byggnadskostnadsnivå blir återstoden 
1 652 536 000 kr. Detta byggnadsvärde skall anviindas vid beräkningen av 
underhållsmedel. Förvaltningen berjknar medelsbehovet enligt i det före
gående angivna grunder till (3,61 % x I 652 536 000) 59 656 550 kr. 

För det ökade underhållsbehov som fredsanvändningen av vissa anlägg
ningar medför (jfr prop. 1973: I bil. 22 s. 5) bör beloppet räknas upp med 

4 milj. kr. 
Behovet av att reparera den östra fästningsmuren vid Varbergs fästning 

har tidigare anmälts för riksdagen i prop. 1975: J (bil. 23 s. 5). Första etappen 

av reparationsarbetena pågår. Kostnaderna föratt slutföra reparationsarbetena 
genom att i en andra etapp bygga upp den rasade muren beräknas till 

3 405 000 kr. Detta belopp är så stort att det inte kan rymmas inom ramen 
för de procentuellt beräknade underhällsmedlen utan att allvarligt inkräkta 
på utrymmet för underhåll av de egentliga befåstningsanläggningarna. De 
procentuellt beräknade medlen bör därför räknas upp med ytterligare 

3 405 000 kr. 
Förvaltningen beräknar .alltså medelsbehovet för nästa budgetår under 

delposten till (59 656 550 + 4 000 000 + 3 405 00(]) avrundat 67 060 000 kr. 
eller 6 355 000 kr. mer än för innevarande budgetår. 

b) För iståndsättning av befästningar m. m. beräknar förvaltningen i en
lighet med de programansvarigas anslagsframställningar för anslagen Ar
melörband: lståndsiittning av befästningar och kaserner, Marinförband: 
Istånds~ittning av befästningar och kaserner, Flygvapenförband: lståndsiitt
ning av befästningar och kaserner, Central och högre regional ledning: 
Istflndsättning av befästningar och kaserner samt Gemensamma myndig

heter rn. m.: lståndsiittning av befastningar och kaserner mcdelsbehovet 

för nästa budgetår till 17 150 000 kr. eller 6 830 000 kr. mer än för innevarande 
budgetår. Det föreslagna beloppet avses för följande iindamål. 

A rmdörba nd 

I. Mindre iståndsättningsarbeten på befäst
ningar rn. m. 

Af arinfbrhand 

1. Delprogram 2.1. Mindre iståndsättningsarbeten 
på befästningar m. rn. 

2. Ombyggnad av vissa anläggningar för kust

artilleribatterier 

3. Delprogram 2.6. Mindre iståndsättningsarbeten 
på befästningar rn. m. 

350 000 

I 100000 

I 200 000 

1 700 000 
4 000 000 
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F/1 ·gva1w11 /örha nd 
1. Mindre iståndsättningsarbeten på befäst

ningar 111: 111. 

Ce111ra/ och högre rcgio11a/ led11ing 

1. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 
6.7 milj. kr.) 

2. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 
2,5 milj. kr.) 

3. Ombyggnad av en stabsplats (totalkostnad 
11.2 milj. kr.) 

4. Mindre iståndsättningsarbeten på befäst

ningar m. m. 

Gemensamma myndigheter ochtimktioner 

1. Mindre iståndsättningsarbeten på befäst

ningar m. m. 
Totalt 

1500 000 

4000000 

I 300 000 

4 700 000 

800 000 
10 800 000 

500000 
17 150 000 

Motiveringar lämnas under anslagen till iståndsättning av befästningar 
och kaserner i prop. 1975176: 100 (bil. 6, anslagen B 3, C 3, D 3, E 8 och F 23). 

cl För underhåll av jordbruks- och skogsfastigheter m. m. beräknar för
valtningen medelsbehovet för nästa budgetår till oförändrat 300 000 kr. 

d) För skatter beräknas medelsbehovet för niista budgetår till oförändrat 

I Op 000 kr. 
/el För underhåll av enskilda vägar räknar förvaltningen med ett medels

behov av I 545 000 kr. eller 65 000 kr. mer än för innevarande budgetår. 
f) Förvaltningen beräknar medelsbehovet för underhåll av flygfält m. m. 

enligt följande. 
Det per den 30 juni 1975 bokförda anläggningsvärdet var 710 097 072 

kr. Från detta värde skall dras dels anläggningsvärdena, sammanl~gt 
35 900 178 kr.. för vissa flygfält m. m. som f. n. inte används och inte heller 
underhålls (jfr prop. 1960:1 bil. 22 s. 15J. dels anliiggningsvnrdena för fär

digställda reservvägbaser. 14 002 330 kr., dels utbetalningar för ännu inte 

färdigställda objekt, 3 325 000 kr. Omräknad till 1946 års byggnadskostnads
nivå blir återstoden 347 153 221 kr. Detta anläggningsvärde skall användas 

vid beräkningen av underhållsmedel. Förvaltningen beräknar enligt i det 
föregående angivna grunder medelsbehovet till (5.45 'Vi X 347 153 221) av
rundat 18 920 000 kr. 

För underhåll av tekniskt komplicerad tlygfåltsmateriel Ufr prop. 1966:32 
s. 20) bör beloppet räknas upp med 400 000 kr. 

Förvaltningen beräknar alltså medelsbehovet för nästa budgetår under 

delposten till ( 18 920 000 + 400 000) 19 320 000 kr. eller 2 030 000 kr. mer 
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lin för innevarande budgetår. 
gl För iståndsättning av nygfält beräknar förvaltningen medelsbehovct 

för niista budgetår till 2 milj. kr. eller 500 000 kr. mer än för innevarande 
budgetår. Medlen är avsedda för iståndsiittning av fällhangarer. Motivering 
lämnas under anslaget Flygvapenförband: Iståndsättning av befästningar 

och kaserner i prop. 1975/76: 100 (bil. 6). 

Fijre1/raga 111/e11 

Med hänvisning till sammanstiillningen förordar jag att under befästning
ars delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. beräknas 
107 290 000 kr. 

A 2. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Kasernbyggnaders del
fond 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

192 697 070 
187 823 000 

231 579 000 

a) Löpandl' rc•paration och 11mkrhiill 

lkr,iknad 'indring 1976/77 

hirtifika- I ömlra-
li<insförvalt- !,!andl'n 
ningL'll 

av hy!,!gnadl'r 111. m. 72 793 000 + 9 736 000 + 9 636 0()() 
h) llnderh:l.11 och iordningst:ill:tnde 

av övnings- och skjutfolt 111. 111. 17 50() ono + 500 000 
cl lstitndsiittnin)! av hy)!gnadl'r 

m. 111. 95 830 000 +34 I "O 000 +34 120 000 
d I Skattl'r 1 000 000 
e) llnderhall av enskilda v'i)!ar 700 000 

187 823 ()()() +44 356 (}()() +. 43 756 000 

Fort i fikat io11sf(h"va It ni11gcn 

a) Det per den 30 juni 1975 bokförda byggnadsvärdet var 2 539 101 354 
kr. Detta värde fördelar sig på äldre byggnader och nyare byggnader enligt 
följande sammanstiillning. 
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l huvudbok.en redovisat lw~>:nadsviink 
!2 539 101 354 kr.) . --

.··ll'gt1r 
a) Viirdl'l av till Norrb"tt'·ns l:ins lands

ting övl'rl~imn:.J.Lk hyggnadt•r 
bl l tbdalningar fbr ii11n11 ink l~irdig

st:illda byggnadsnbjekt 
Byggnadwiirde a!t anviindas vid prncl'n

tudl beriiknini: av un,krhi11\sml'dc·I 

Aldrc· bygg
nackr 

\;yarl' bygg-
11adl'r 

320735035 2218366319 

2198150 415794'.i 

83 3JU 470 

318'536885 2130877904 

Det på detta vis framräknade byggnadsvärdet för nyare byggnader 

(2 130 877 904 kr.) har reducerats till 1935 års prisnivå. 

Den procentberäknade delen av delposten har beräknats till 79 328 758 

kr. enligt följande sammanställning. 

Ald rL byggnader 
l\yarl' byggnader öwr 9 ar 
\;yare byggnadl'r under 9 i1r 

llyggnadsviirde lnd,·.xkorri-
reducerat till gnad under-
1935 iirs pris- hi11\spnh'l'llt 
ni va 

.11853688) 
450803162 
176853706 

I 1.7 
7,8 
3,9 

R,·par:1( ions
llll'lkl 

37 268 816 
35 162 64 7 

6 897 295 

79 328 758 

Vid armen finns f. n. ca 2 000 baracker som har anskaffats under andra 
världskriget. Dessa är i allmänhet inte i så gott skick att de enligt för
valtningens mening bör värderas in i fastighetsfonden. Detsamma giiller 
ett antal baracker vid flygfälten och ett antal krigsbromaterielforråd som 
tillförts från försvarets materielverk. På grund av lokalbrist behövs de emel
lertid t.v. för förläggnings- och förrådsiindamål m. m. För underhåll av 
barackerna beräknar förvaltningen för niista budgetår ett oförändrat mc
delsbehov av I J milj. kr. 

På vissa nya övningsområden finns ett stort antal byggnader som ännu 

inte har kunnat värderas in i fastighetsfonden. För oundgängligen nöd

viindigt yttre underhåll av dessa byggnader beräknas för nästa budgetår 
ett medelsbehov av L9 milj. kr. eller 100 000 kr. mer än för innevarande 

budgetår. 
Förvaltningen beräknar alltså medelsbehovet för löpande reparation och 

underhåll av byggnader m. m. till (79 328 758 + I 300 000 + I 900 000) av

rundat 82 529 000 kr. 
b) Utgifterna under delposten Underhåll och iordningställande av öv

nings- och skjutfält m. m. beriiknas till 18 milj. kr. eller 500 000 kr. mer 
iin för innevarande budgetår. Av beloppet avses 9 milj. kr. för underhåll 
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och 9 milj. kr. för iordningställande av övnings- och skjutfält m. m. 
c) Under delposten Iståndsättning av byggnader m. m. beräknar förvalt

ningen i enlighet med de programansvarigas anslagsframstiillningar för an
slagen Armeförband: Iståndsättning av befästningar och kaserner, Marin
förband: Jstiindsiittning av befästningar och kaserner, Flygvapcnf(irhand: 
Iståndsättning av befästningar och kaserner, Central och högre regional 

ledning: Iståndsiittning av befästningar och kaserner samt Gemensamma 
myndigheter m. m.: lståmlsiittning av befästningar och kaserner medels
hehovet lör niista budgetår till 129 950 000 kr. eller 34 120 000 kr. mer iin 
for innevarande budgetår. 

För fortsatta arbeten med upprustning av kasernbeståndet tas 48,7 milj. kr. 
upp för nästa budgetår. vilket är 13 650 000 kr. mer än för innevarande 
budgetår. \1öjligheterna att förverkliga kasernrenoveringsprogrammet på

verkas av många ovissa faktorer. hl. a. arbetsmarknadsförhållandena och 
möjligheterna att utrymma de kaserner som skall renoveras. Renoverings

programmet bör därför inte låsas i detalj utan ges en viss flexibilitet. Av 
detta skäl har förvaltningen fört samman kasernrenoveringarna under en 
punkt för varje försvarsgren. Av samma skäl har förvaltningen fört samman 
medelsbehovet för iståndsättning av armens rnatinriittningar och sjukhus 
under var sin punkt. Beslut om vilka objekt som skall sättas i gång anses 
böra anstå till dess att det fortsatta planeringsarbetet har visat för vilka 
objekt förutsättningar för igångsättning föreligger. 

Det belopp av 129 950 000 kr. som tas upp under delposten Iståndsättning 
av byggnader m. m. avses för följande ändamål. 

.4 rmdiirhand 

1. Kasernrenoveringar 
2. lståndsiittning av matinrättningar 
3. Iståndsättning av sjukhus 
4. Iståndsättning av förråd och stabs- och 

förvaltningslokaler till följd av organisa

tionslindringar 
5. :vtindre iståndsättningsarbeten på byggnader, 

utbildningsanordningar m. m. 
6. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. 

.l/ arin/örband 

I. Kasernrenoveringar 
2. ÖrlB S. Ombyggnad av cisternskjulet (total

kostnad 2.5 milj. kr.) 
3. ÖrIR S. Ombyggnad av en stabsbyggnad (total

kostnad 3.2 milj. kr.) 

27 500 000 
14 000000 
4 000 000 

4 500 000 

14 650 000 
12 000000 
76 650 000 

13 200 000 

I 500 000 

1600000 
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4. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader. 
utbildningsanordningar m. m. 

5. Vissa tekniska försörjningsanordningar m. m. 

01g1·apen/örba11d 

I. Kasernrenoveringar 
2. F 16. Ombyggnad av en Oygverkstad (total

kostnad 4,9 milj. kr.) 

3. Ursvik. Ombyggnad av en vcrkstadsbyggnad 

till lokaler för mellersta teleservicebasen 
(totalkostnad 3,6 milj. kr.) 

4. Mindre iståndsättningsarbeten på byggnader. 
utbildningsanordningar m. m. 

5. Vissa tekniska försö~jningsanordningar m. m. 

Ce111ra/ och högre r<'gional led11i11g 

I. Delprogram 4.1. Mindre iståndsättningsarbeten 
på byggnader m. m. 

2. Delprogram 4.2. Mindre iståndsättningsarbeten 
på byggnader m. m. 

3. Delprogram 4.3. Mindre iståndsättningsarbeten 
på byggnader m. m. 

4. Delprogram 4.4. Mindre istånclsiittningsarbeten 
på byggnader m. m. 

5. Delprogram 4.5. Mindre iståndsättningsarbeten 
på byggnader. tekniska försörjningsanordningar 
m.m. 

Cie111e11samma 111v11dighe1er ochfimk1io11er 

I. Delprogram 5.4. Mindre iståndsättningsarbeten 

på byggnader m. m. 
2. Delprogram 5.6. Mindre iståndsättningsarbeten 

på byggnader. tekniska försörjningsanordningar 

m.m. 
3. Delprogram 5.7. Mindre iståndsättningsarbeten 

på byggnader m. m. 
4. Delprogram 5.10. Mindre iståndsiittningsarbeten 

på byggnader m. m. 
5. Delprogram 5.14. Mindre iståndsiHtningsarbeten 

på byggnader m. m. 

I 800 000 
1 900000 

20 000 000 

8 000 000 

2 500 000 

I 600000 

8 000 000 
5 000 000 

. 25 100 000 

500 000 

100000 

400 000 

400000 

2 200 000 
3 600 000 

900000 

I 400000 

500 000 

500 000 

200 000 
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6. Delprogram 5.15. Mindre iståndsiittningsarbeten 
på byggnader m. m. 

7. Delprogram 5.16. Mindre iståndsiittningsarbetcn 
på byggnader m. m. 

Totalt 

300 000 

800000 
4 600 000 

129 950 000 

Motiveringar lämnas under anslagen till iståndsättning av befästningar 
och kaserner i prop. 1975/76:100(bil. 6.anslagen B 3,C 3.D 3.E 8och F 23). 

dl Under delposten Skatter beräknas för niista budgetår ett oförändrat 

medelsbehov av 1 milj. kr. 
e) Förvaltningen beräknar medelsbehovet för nästa budgetår under del

posten Underhåll av enskilda viigar till oförändrat 700 000 kr. 

Föredragande11 

Med hänvisning till sammanställningen förordar jag att under kasern

byggnaders delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. beräknas 

231 579 000 kr. Jag har därvid räknat med ett oföriindrat belopp av 1.8 milj. 
kr. för underhåll av byggnader som är belägna på nya övningsfält och som inte 
har viirclerats in i föstighetsfonden. 

A 3. Reparations- och underhållskostnader m. m.: Försvarets forsknings

anstalts delfond 

1974175 

1975176 
1976/77 

Utgift 

Anvisat 
Förslag 

1455325 

I 947 000 
2 326 000 

a) Löpande· rq1aral.ion och umk.rh~ill 
av hY!!!!nadl·r m. m. 

bl lstands;ittningsarhc·lc'n m. 111. 

B1•gg11adss1,rrc/sen 

1975/76 

1747000 
200 000 

I 947 000 

lkr;iknad oindrill)! 1976/77 

By)!)!llads
styrdsc·n 

+379 ono 

+379 000 

l·öredra
ganLkn 

t 379 000 

+379 000 

a) Det per den 30 juni 1975 bokförda byggnadsvärdet var 89 838 022 kr., 
varav 4 049 150 kr. för iildre byggnader och 85 788 872 kr. för nyare bygg
nader. 

Medelsbehovet för löpande reparation och underhåll av byggnader m. m. 
har, sedan värdet av nyare byggnader reducerats till 1935 års prisnivå, be
räknats till avrundat 2 126 000 kr. enligt följande sammanställning. 
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\ldi\' liyggnadn 
i\yarc byggn:i<kr ö1w 9 ar 
\Jyar\.' by~'.:!-nad~r undl'r 9 iir 

Hyggne1dsv~ird~ lnd"'kuni-
r~d1tLTraL till )!l'f:Jd Ulldl'r-

1') ."\5 ar' pris- li;illspruL·cnt 
ni va 

4 049 1 ~o 
20132412 

2 104 141 

11.7 
7.8 
3.'! 

R~paratinns

nwdl'i 

4 73 750 
15711328 

82 061 

2 126 139 

b) För iståndsättningsarbeten m. 111. beräknar styrelsen medclsbehovet för 
nästa budgetår till 200 000 kr. Medlen avses för ombyggnad av äldre la
boratorier m. m. samt för ändrings- och inredningsarbeten föranledda av 

forskningsförsök. 

r·,1re<lraga11de11 

Med hi\nvisning till sammanställningen förordar jag att under försvarets 
forskningsanstalts delfond till reparations- och underhållskostnader m. m. 
beräknas 2 326 000 kr. 

H. A \"Sättning till värdeminskningskonto 

De tillgångar som är bokförda på försvarets fastighetsfond skrivs av enligt 
vissa allmänna grunder. För tillgångar som består av mark sker ingen av

skrivning alls. För objekt på befästningars delfond sker grundavskrivning 
med 100 "•> vid anskaffningstillfallet. I övrigt sker grundavskrivning med 
50 'Y, utom för förvaltningsbyggnader för vilka grundavskrivning sker med 
25 "<°;. Avskrivningstiden är 40 år i normalfall och 60 år för förvaltnings
byggnader. 

För grunclavskrivningen anvisas anslag på statsbudgetens driftbudget un
der huvudtiteln Avskrivning av nya kapitalinvesteringar. \1edel till den 
årliga avsättningen till värdeminskningskonto förs upp på fastighetsfonclens 
stat. Den årliga avsättningen påbörjas under andra budgetåret efter det då 
byggnaden färdigställts. 

B 1. Avsättning till värdeminskningskonto: Befästningars delfond 

1974175 

1975176 
1976177 

LJtgift 
Anvisat 
Förslag 

Forr i likar io11s/ön ·a lr 11i11ge11 

6 300 211 

6 300 000 
6 635 000 

För nästa budgetår beräknas medelsbehovet till 6 635 000 kr. 
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Fr)rt'rlmgunden 

Jag förordar i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att till av
sättning till värdeminskningskonto under befästningars delfond beriiknas 
6 635 000 ;; . 

B 2. ,\\"sättring till ~·ärdeminskningskonto: Kasernbyggnaders delfond 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

!- ·orr i /i ka I ion.)/iirva /111 ingen 

21 452 616 
20 420 000 
24 250 000 

För nästa budgetår beräknas medelsbehovet till 24 250 000 kr. 

l(jredraga11dc11 

Jag förordar i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att till av
sättning till värdeminskningskonto under kasernbyggnaders delfond beräk
nas 24 250 000 kr. 

B 3. .\ Ysättning till Yärdeminskningskonto: Försrnrets forskningsanstalts 
delfond 

1974175 

1975176 
1976177 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

8_1-gg11adss1.1·relse11 

1 031 985 
I 026 000 
I 028 000 

För nästa budgetår beräknas medclsbehovct till I 095 000 kr. 

Förcdraga11dc11 

Jag förordar i enlighet med förslag av riksrevisionsverket att till avsättning 
till värdeminskningskonto under försvarets forskningsanstalts delfond bc

riiknas I 028 000 kr. 
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C. Hyres- och arrendeutgifter m. m. 

C I. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för al· fonden förhyrda lokaler och 

arrenderade markområden: Befästningars delfond 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

Fon i/ika r io11s/iin ·af r 11i11ge11 

5 435 678 
6 050 000 
6 400 000 

Medelsbehovet under denna post för nästa budgetår beräknas till 6.4 
milj. kr. eller 350 000 kr. mer än för innevarande budgetår. Av det föreslagna 
beloppet avses 4,6 milj. kr. för förhyrning av drivmedelsanläggningar, 
4 70 000 kr. för andra förhyrningar, I ,I milj. kr. för arrenderingar och 230 000 
kr. för utgifter i samband med förhyrningar. 

Föredraga11dc11 

Jag förordar i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att till hy
res- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och arrenderade 
markområden under befästningars delfond beräknas 6.4 milj. kr. 

C 2. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för al· fonden förhyrda lokaler och 

arrenderade markområden: Kasernbyggnaders delfond 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

Fort !fika tion~/bn·al t 11inge11 

33 183 326 
33 000 000 
35 000 000 

Medelsbehovct under denna post för nästa budgetår ber~iknas till 35 
milj. kr eller 2 milj. kr. mer än för innevarande budgetår. Av det föreslagna 
beloppet avses 29 milj. kr. för hyresutgifter, 800 000 kr. för arrendeutgifter 
och 5,2 milj. kr. för utgifter i samband med förhyrningar. 

Fiiredraga11de11 

Jag förordar i enlighet med fortifikationsförvaltningens förslag att till hy
res- och arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och arrenderade 
markområden under kasernbyggnaders delfond beräknas 35 milj. kr. 
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C J. Hyres- och arrendeutgifter m. m. för n fonden förhyrda lokaler och 

arrenderade markområden: Fiirsrnrets forskningsanstalts delfond 

1974175 
1975/76 
1976177 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

Byggnatlsstyre/sen 

614151 
170 000 
632 000 

För nästa budgetår beräknas de sammanlagda hyreskostnaderna till 
632 000 kr. 

Föredraganden 

Jag förordar i enlighet med byggnadsstyrelsens förslag att till hyres- och 
arrendeutgifter m. m. för av fonden förhyrda lokaler och arrenderade mark
områden under försvarets forskningsanstalts delfond beräknas 632 000 kr. 

D. Ö\·erskott 

D I. Ö\·erskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: Befästningars del

fond 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

Forti/ika1ions/ön·a/1ninge11 

16 402 291 
22 050 000 
21 515 000 

För att få balans i staten bör 21 330 000 kr. tas upp under denna post 
för niista budgetår. 

fiiredragande11 

Jag förordar att till överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget under 
befästningars delfond beräknas 21 515 000 kr. 

D 2. Örerskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: Kasernb}·ggnaders 

delfond 

1974175 
1975176 
1976177 

Utgift 
Anvisat 
förslag 

120 922 432 
100 624 000 
109 298 000 
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Forti/i/.:.arion~/ön·a/rnin!!,rn 

För att få balans i staten bör l 08 698 000 kr. tas upp under denna post 
för nästa budgetår. 

Föredraganden 

Jag förordar att till överskott att tillföras statsbudgetens driftbudget under 

kasernbyggnaders delfond beräknas 109 298 000 kr. 

D 3. ÖYerskott att tillföras statsbudgetens driftbudget: FörsYarets forsk
ningsanstalts delfond 

1974/75 
1975/76 
1976/77 

Utgift 
Anvisat 
Förslag 

B_igg1wdss~rrrlse11 

7 363 865 
7 680 000 
7 533 000 

För att få balans i staten bör 7 466 000 kr. tas upp under denna post 
for niista budgetår. 

Förrdragandrn 

Jag förordar i enlighet med förslag av riksrcvisionsverket att till överskott 
att tillföras statsbudgetens driftbudget under försvarets forskningsanstalts 
delfond berUknas 7 533 000 kr. 

Inkomster 

A. Ersättning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler 

Under denna rubrik redovisar fonilikationsförvaltningen de belopp som 
tillförs befästningars och kasernbyggnaders delfonder dels i form av ersätt
ning för av myndigheterna disponerade lokaler, anläggningar och mark

områden, dels i form av anslag för iståndsättning av befästningar och ka

serner. Vidare redovisar byggnadsstyrelsen under rubriken det belopp som 
tillförs försvarets forskningsanstalts delfond. 

/.o/.:.a/llyror 

Fonilikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen beräknar den ersällning 

som statsm~·ndigheterna skall erlägga i form av lokalhyror till sammanlagt 
373 736 000 kr. Av detta belopp skall 119 540 000 kr. tillföras befästningars 
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delfond, 242 6 77 000 kr. kasernbyggnaders delfond _och 11 519 000 kr. för
svarets forskningsanstalts delfond. Behovet av medel för lokalhyror har tagits 
upp av de nyttjande myndigheterna i deras anslagsframställningar. 

ls1å11dsä1111i11gsa11slag 

.·\ nslag 

Il 3 . .-\rm~·forhand: hl;indsirttning 
av hc·Lisl ningar lll'h k;isnnn 

C 3. Marinrörh:rnd: lst;indsiittning 
av lwi':istningar och kasc·rncr 

D 3. I lyµvapc·nforhand: lstandsiitt
ning av hl'fiistnin~ar lll'h 
kasc·rm·r 

F 8_ Central od1 hiigrl' regional 
kdnin).!: lst;indsiiUninµ av 
bd:istning;H ud1 kaserner 

1: 23. l.icmcns;immcr 111yndiµheter 
111. 111.: lstirndsiittning av hc
fiistnin).!ar och kaserner 

I pr"J'· 197 5 .' Härav skall foljande 
76:100 (bil. 6) belopp tillföras 
1·örcslagna 
ill'lupp !'iir 
1976 '77 

BL'fiisl- l\.asern-
ni ngari..; by~gnad L·rs 
delfond dl'!fond 

77 noo ooo 350 ooo 

24 000 000 4 000 000 

28 600 000 3 500 000 

14 400 000 JO 800 000 

5 I 00 000 500 OOIJ 

149 100 000 19 150 000 

76 650 000 

20 000 000 

25 100 000 

3 600 000 

4 600 000 

129 950 000 

Beträffande försvarets forskningsanstalts delfond ingår täckning för de 

beriiknade utgifterna for iståmKittningsarbeten m. m. i de lokalkostnader 

for forskningsanstalten som byggnadsstyrelsen har ber~iknat. 

Fortifikationsförvaltningen och byggnadsstyrelsen tar alltså under posten 

Ersättning for till statsmyndigheter upplåtna lokaler sammanlagt upp 
(373 736 000 + 149 100 000) 522 836 000 kr., varav 138 690 000 kr. under 
befastningars delfond. 372 627 000 kr. under kasernbyggnaders delfond och 
11519000 kr. under försvarets forskningsanstalts delfond. 

Jag godtar fortifikationsförvaltningens och byggnadsstyrelsens beräkning
ar och förordar att till erslittning för till statsmyndigheter upplåtna lokaler 
beräknas 522 836 000 kr. 

R. Hyror och arrendt:'n för till enskilda upplåtna lokaler och arrenderade 
markområden 

Inkomsterna för nästa budgetår under denna post beriiknar jag i likhet 

med fortifikationsförvaltningen till 10.6 milj. kr. Detta innebUr en ökning 

med I 050 000 kr. i förhållande till innevarande budgetår. Av de berUk nade 
inkomsterna hUnfår sig 600 000 kr. till befästningars delfond och I 0 milj. 

kr. till kasernbyggnaders delfond. 
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C. Inkomster a,· örnings- och skjutfält 

I likhet med fortifikationsförvaltningen beräknar jag inkomsterna av öv

ni'ngs- och skjutli.ilt till 7,8 milj. kr. eller 500 000 kr. mer iin for innevarande 

budget är. Av de her:.iknade inkomsterna hiinfor sig 300 000 kr. till befäst
ningars delfond och 7,5 milj. kr. till kasernbyggnaders delfond. 

D. Dh·erse inkomster 

Inkomsterna for nästa budgetår under denna post beräknar jag i likhet 
med fortifikationsforvaltningen till I 2 250 000 kr .. varav 2 250 000 kr. under 
befästningars delfond och 10 milj. kr. under kasernbyggnaders delfond. Un
der kasernbyggnaders delfond har därvid tagits upp även de ränteinkomster 

som beräknas uppkomma med anledning av försäljningen av vissa delar 
av färvafåltet. Dessa ränteinkomster har beräknats till 9 milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemsWller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att godkänna förslaget till stat för försvarets fastighetsfond för bud

getåret 1976/77 (bilaga 23.1 ). 
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Hi/aga 23. J 

Försrnrets fastighetsfonds inkomster och utgifter enligt staten för 
budgetåret 1975176 samt enligt förslaget till stat för budgetåret 

1976177 

Inkomster 1975176 1976177 

A. Lrsä1111i11g/ör 1i//s1ars-

mynd~~hcter upplåtna lokaler: 

I. Befästningars delfond 123 520 000 138 690 000 
2. Kasernbyggnaders delfond 314 967 000 372 627 000 
3. Försvarets forsk ningsantalts 

delf"ond 10 823 000 11519000 

449 310 000 522 836 000 

B. /lyror och arre11den/vr 

till enskilda llfi(J/å111a lokalrr och 

111arkomradr11: 

I. Befästningars delfond 650 000 600 000 
2. Kasernbyggnaders delfond 8 900 000 10 000 000 

9 550 000 10 600 000 

C. /11ko111s1er al' övnings- och 
skj111fii/1: 

I. Befästningars delfond 300 000 300 000 
2. Kasernbyggnaders del fond 7 000 000 7 500 000 

7 300 000 7 800 000 

D. Diverse inkomster: 
I. Befästningars delfond I 625 000 2 250 000 
2. Kasernbyggnaders delfond 11000000 10 000 000 

12 625 000 12 250 000 

Summa kr. 478 785 000 553 486 000 
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LI gifter 1975176 1976/77 

A. Rrparatiom- och under-

hdlls/.:os111adl!r 111. 111.: 

I. Befästningars delfond 91 695 000 107 290 000 

2. Kasernbyggnaders delfond 187 823 000 231579000 

3. Försvarets forskningsanstalts 
delfond I 947 000 2 326 000 

281465000 341 195 000 

B. A 1•sättni11g ti!l l'ärdl'-

111i11sk11i11gs/.:01110: 

I. Befästningars delfond, 
/iirs/agwis 6 300 000 6 635 000 

2. Kasernbyggnaders delfond. 
.förslags1•is 20 420 000 24 250 000 

3. Försvarets forskningsanstalts 
del fond, Jiirsfagsvis I 026 000 I 028 000 

27 746 000 31913000 

c. llyres- och a1Tc11deutgifier 111. 111. /iir 

arf(mdenfiirhyrda fo/.:afrr och 

arrenderade marko111råde11: 

I. Befästningars delfond, 
./iirslag.'il"i~ 6 050 000 6 400 000 

2. Kasernbyggnaders delfond. 
f(irslagsris 33 000 000 35 000 000 

3. Försvarets forskningsanstalts 
del fond . .fiirs/ag.wis 170 000 632 000 

39 220 000 42 032 000 

Ö1•ers/.:011 art till/oras srats-

h11rff!.l'fe11s drifihudget: 

1. Befästningars del fond 22 050 000 21515000 

2. Kasernbyggnaders delfond 100 624 000 109 298 000 

3. Försvarets forskningsanstalts 
delfond 7 680 000 7 533 000 

130 354 000 138 346 000 

Summa kr. 478 785 000 553 486 000 

Göteborgs Offsettryckeri AB. Stockholm 



Bilaga 24 till budgetpropositionen 1976 

Beredskapsbudget för 
totalförsvaret 

FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Utdrag 
PROTOKOLL 

Prop. 1975176:100 
Bilaga 24 

vid regeringssammanträde 

1975-12-29 

Föredragande: statsrådet Holmqvist 

Anmälan till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser beredskaps
budget för totalförsvaret 

Enligt 9 kap. 3 ~ regeringsformen skall riksdagen företa budgetreglering 
för närmast följande budgetår eller, om särskilda skäl föranleder det. för 
annan budgetperiod. Vid denna budgetreglering skall riksdagen beakta be
hovet under krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden av medel 
för rikets försvar. 

Anslagen på beredskapsbudgeten är beräknade för de militära och civila 
utgifter som omedelbart föranleds av beslut om förstärkningar av försvars

beredskapen med undantag för sådana utgifter som kan bestridas från för
slagsanslag på statsbudgeten och som inte skall belasta av riksdagen maxi
merad anslagspost. Anslagen. som samtliga iir betecknade som förslag,s

anslag, iir beräknade för en tid av trettio dagar av högsta försvarsberedskap. 
1 detta s<1mmanhang vill jag erinra om att utgifter för beredskapsför

stärkningar också kan betalas på annat sätt än från anslag på beredskaps
budgeten eller förslagsanslag på statsbudgeten. Regeringen har sålunda be
myndigats att vid krig, krigsfara eller annan omständighet av synnerlig vikt 
för rikets försvarsberedskap disponera rörliga krediter i riksgiildskontoret 
om högst 50 milj. kr. för jordbruksdepartementets och högst 1 000 milj. 
kr. för hanclelsdepartementets verksamhetsområde (prop. 1970: 1 bil. 11, JoU 

1970:3. rskr 1970:125. prop. 1970:1 bil. 12, SU 1970:10. rskr 1970:10. prop. 
1973:1 bil. 12, FöU 1973:9, rskr 1973:63 och prop. 1974:8, FöU 1974:8, 
rskr 1974:34). 

Den bereclskapsbudget för totalförsvaret som gäller för inneva~ande bud

getår (prop. 1975: 1 bil. 24, FöU 1975: L rskr 1975:23) tar på driftbudgeten 
upp anslag om sammanlagt 1 985 milj. kr. och på kapitalbudgeten anslag 

om sammanlagt 845 milj. kr. Medelsbehoven grundar sig på beräkningar 
som har utförts under åren 1969 och 1973. 

I Riksclag,·11 1975176. I sam/ .. Yr /f!O. /Ji/aga .'./ 
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Driftbudgetanslagen fördelar sig enligt följande (milj. kr.). 

fi'jrsl'Grsdepartementet 

Psykologiska försvaret: 

Statens upplysningscentrals utrustning 

och verksamhet 

Sol'ialdepartementet 

Krigshjälp 

Det allmänt civila medicinalväsendets 

utrustning och verksamhet 

Finansdepartementet 

Utgifter för civil försvarsberedskap 

Hande/sdepartementet 

Utgifter för det ekonomiska försvaret 

A rbetsmarknadsdepartement<'I 

Arbetsmarknadsåtgärder 

5 

850 

950 1800 

25 

75 

80 

1985 

Kapitalbudgetanslagen är uppförda under fonden för förlag till statsverket 

och fördelar sig enligt följande (milj. kr.). 

Försl'Grsdepartementet 

Beredskapsåtgärder vid försvarsmakten 

Kommunikationsdcpartementet 

Förlagskapital för kommunikationsverk 

Finansdepartementet 

Stärkande av den civila försvarsbered

skapen i allmänhet 

Hande/sdepartementet 

Förlagskapital för drivmedelsdistribution 

415 

235 

120 

75 

845 

Anslagen Utgifter för civil försvarsberedskap och Stärkande av den civila 

försvarsberedskapen i allmänhet är samlingsanslag för sådana civila utgifter 

för försvarsberedskap. för vilka medel bör beräknas på beredskapsbudgeten 

men för vilka särskilda anslag inte har förts upp. 

Anslaget Utgifter för det ekonomiska försvaret avser även utgifter för 

sådana åtgärder inom det ekonomiska försvaret som faller under annat de-
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partement än handelsdepartementet. exempelvis åtgärder avseende livsme

delsförsörjningen. 

Anslagen på beredskapsbudgeten bör för budgetåret 1976177 föras upp 

med oförändrade belopp eller sammanlagt 2 830 milj. kr., varav 1 985 milj. 

kr. på driftbudgeten och 845 milj. kr. på kapitalbudgeten. Det förslag till 

beredskapsbudget som jag sålunda förordar torde få fogas till regerings

protokollet i detta ärendet som bilaga 14. J. För en närmare redovisning 

av de iindamål för vilka medel har beräknats under driftbudgeten och ka

pitalbudgeten får jag hänvisa till prop. 1970:1 (bil. 23) och prop. 1974:1 
(bil. 24). 

Överstyrelsen för ekonomiskt försvar har hemställt att i beredskapsbud

geten för totalförsvaret tas upp ell anslag för reglering av krigsviktiga egen

domsskador. Jag vill i detta sammanhang anmäla att inom försvarsdepar

tementet (samordningsavdelningen) har påbörjats en översyn av de iindarnål 

för vilka medel skall beräknas i bcrcdskapsbudgetcn för totalförsvaret. Över

synen görs i samråd med övriga berörda departement. Därvid kommer över

styrelsens hemställan all prövas. Resultatet av översynen avses liiggas till 

grund för förslaget till beredskapsbudget för totalförsvaret avseende bud

getåret 1977178. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

all godkänna förslaget till bercdskapsbudget för totalförsvaret för 

budgetåret l 976177 (bilaga 24.1 ). 
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Fiirslag till 

beredskapsbudget för totalförsrnret för 

budgetåret 1976177 

Driftbudgeten 

A. Egc111/f~a sra1s111gifil'I": 

l V. I :örsvarsclepartementet 

V. Socialdepartementet 
VII. rinansdcpartcmentct 

X. I lanclclsdepartementet 
X l. Arbetsmark nadsclepartemen tel 

Kapitalbudgeten 

B. Kapitalinrestering: 

VII. Fonden för förlag till stats

verket 

Egentliga statsutgifter 

IV. Försrnrsdepartementet 

Psykologiska försvaret: 
a) Statens upplysningscentrals 

utrustning och verksamhet. .tiir
s/ags1·is 

V. Socialdepartementet 
a) Krigshjlilp. törslagsl'is 
bl Det allmänt civila meclicinalväsen

clcts utrustning och verksamhet. 
.fiirs/agsl'is 

VII. Finansdepartementet 

a) Utgifter för civil försvarsbercd
ska p, .fiirslagwis 

X. Handelsdepartementet 

a) Utgifter för det ekonomiska 

fors varet. .Jiirslagsris 

XI. Arbetsmarknadsdepartementet 

a) Arbetsmarknaclsåtglirdcr. /örslagsris 

Bilaga :!4. I 

5 000000 
1 800 000 000 

25 000 000 
75 000 000 
80 000 000 

l 985 000 000 

845 000 000 

5 000 000 

850 000 000 

950 000 000 

t 800 000 000 

25 000 000 

75 000 000 

80 000 000 
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Kapitalimestering 

V Il. Fonden för förlag till stats,·erket 

Försvarsdepartementet: 

a) Beredskapsåtgärder vid försvars

makten, .fiirs/agsl'is 

Kommunikationsdepartementet: 

b) Förlagskapital för kommunikationsverk, 

. tiirslagsris 

Finansdepartementet: 

c) Stärkande av den civila försvars

beredskapen i allmiinhet, .flirslagsvis 

1-landelsdepartemcntet: 

d) Förlagskapital för drivmedelsdistri

bution, förs/agsris 

415000000 

235 000 000 

120000000 

75 000000 

845 000000 
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